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Przedstawiciele programu prospo-

∏ecznego “NTM - normalnie ˝yç”

uczestniczyli od 13 do 15 czerwca

w XXXII Kongresie Naukowym Pol-

skiego Towarzystwa Urologicznego we

Wroc∏awiu. Program naukowy kongre-

su zosta∏ przygotowany przez komitet

naukowy, któremu przewodniczy∏ Jerzy

Lorenz (kierownik Kliniki Urologii AM

we Wroc∏awiu). Do programu w∏àczo-

no wiele interesujàcych wyk∏adów wy-

bitnych urologów polskich i europej-

skich. Szczególnà uwag´ zwróci∏a sesja

Europejskiej Szko∏y Urologii. Prowa-

dzi∏ jà przewodniczàcy ESU Christo-

pher Chapple, brytyjski urolog, jeden

z liderów Europejskiego Towarzystwa

Urologicznego. Wyk∏adowcami na tej

sesji byli te˝ dr Dymitry Pushkar z Mo-

skwy i dr Piotr Radziszewski, który

wspó∏pracuje z naszym programem.

W debatach, sesjach video i plakato-

wych uczestniczy∏o ok. 1000 osób.

Uczestnictwo w sympozjum pozwoli-

∏o na zaistnienie programu “NTM - nor-

malnie ˝yç” wÊród najwi´kszych spe-

cjalistów urologii w Polsce jak i z za-

granicy.

Podczas spotkaƒ przy stoisku leka-

rze mieli okazj´ zapoznaç si´ z: plaka-

tem, broszurà, stronà internetowà

www.ntm.pl , kwartalnikiem oraz spe-

cjalnym numerem miesi´cznika “Te-

rapia”, który cieszy∏ si´ du˝ym zainte-

resowaniem. PowiadomiliÊmy rów-

nie˝ urologów o planach organizowa-

nia seminariów regionalnych. 

Podczas Kongresu spotkaliÊmy si´

z pozytywnymi opiniami na temat po-

mys∏u realizacji programu “NTM - nor-

malnie ˝yç”. 

Na kongresie urologów

ZAPROSZENIE
W zwiàzku z du˝ym zainteresowaniem dzia∏alnoÊcià sekcji NTM Stowarzyszenia Osób Przewlekle Chorych 

z Chorobami Uk∏adu Moczowego UROSTO oraz inauguracjà programu prospo∏ecznego “NTM- normalnie ˝yç”
zarzàd Stowarzyszenia oraz kwartalnik NTM zapraszajà wszystkich ch´tnych na ogólnopolskie spotkanie,

które odb´dzie si´ 
17 wrzeÊnia 2002 r. 

w Wojewódzkim Szpitalu im. Dr Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85 - 168 Bydgoszcz

Poczàtek spotkania o godz. 13.00

W programie m.in. wyk∏ad dr med. Piotra Jarzemskiego, 
ordynatora oddzia∏u urologii w Wojewódzkim Szpitalu. 

Bli˝sze informacje: Edwin Barczyƒski, prezes Stowarzyszenia UROSTO, 0-52 373 06 26

Sylwia Milczarek


