POLSKA GRUPA NARODOWA
MIĘDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA BIOSTATYSTYKI KLINICZNEJ
POLISH NATIONAL GROUP
OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR CLINICAL BIOSTATISTICS (ISCB)

Kraków, 22 XI 2015
Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,
Uprzejmie przypominam, że 11 grudnia 2015 roku (piątek), w godz. 10.30 –
14.00 w Instytucie Kardiologii w Warszawie, ul. Alpejska 42, odbędzie się
spotkanie naukowe Polskiej Grupy Narodowej (PGN) ISCB połączone ze
sprawozdaniem za ostatnie pięć lat działalności i wyborem nowych władz. Podjęta
zostanie m. in. uchwała dotycząca podniesienia wysokości składki członkowskiej
oraz decyzja o organizacji kursu (gdzie, kiedy, jaki temat) w 2016 r. Ze względu na
ważność

poruszanych

tematów,

na

miejsce

spotkania

celowo

została

wybrana Warszawa, tak aby jak największa liczba członków mogła w zebraniu
uczestniczyć.
Ze względów organizacyjnych (rezerwacja sali), wszystkich, którzy planują
wziąć udział w spotkaniu, proszę o potwierdzenie przybycia (mailowo
mxkawale@cyf-kr.edu.pl lub telefonicznie 694 891 335) do 4 grudnia 2015.
Szczegółowy opis dojazdu do Instytutu Kardiologii oraz program spotkania
zostanie przesłany na początku grudnia.
Ci z Państwa, którzy nie mają możliwości uzyskania refundacji z miejsca
pracy, mogą starać się o zwrot kosztów podróży (pod warunkiem opłaconych składek
członkowskich).


Ponawiam prośbę do wszystkich osób, które uczestniczyły w corocznych
konferencjach ISCB w latach 2010-2015, aby przesłały do mnie informacje:
miejsce konferencji, rok, uczestnictwo (bierne / czynne), jeśli czynne, to proszę
o podanie tytułu wystąpienia / posteru.
Dla przypomnienia:
2010 – Montpelier (Francja)
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2011 – Ottawa (Kanada)
2012 – Bergen (Norwegia)
2013 – Monachium (Niemcy)
2014 – Wiedeń (Austria)
2015 – Utrecht (Holandia)
Proszę także o przesłanie informacji o Państwa innych aktywnościach
(recenzje książek, udział w konkursach (przyznanych grantach), udział
w innych (lokalnych – Szeged, Praga, ??) konferencjach organizowanych
przez ISCB).
Ponieważ powyższe dane wykorzystane zostaną do przygotowania
sprawozdania, proszę o ich przesłanie najpóźniej do 30 listopada 2015 (jest
to termin ostateczny - pierwszy termin niestety minął 20 XI).

Z nadzieją na liczny udział w tym ważnym spotkaniu, łączę serdeczne pozdrowienia,
Ewa Kawalec
Przewodnicząca Polskiej Grupy Narodowej ISCB
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