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7–9 marca 2008 r.
– II Kongres Top Medical Trends

Medycyna XXI wieku
9 marca br. w Poznaniu zakończyło się największe
wydarzenie szkoleniowe zorganizowane przez wydawnictwo Termedia. Trwający trzy dni II Kongres Top Medical Trends 2008, na którym gościliśmy ponad 3100
osób, okazał się wielkim sukcesem. Nie tylko lekarze
rodzinni i interniści, ale również lekarze innych specjalności podczas 25 godzin sesji głównych i 13 godzin sesji satelitarnych mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami w medycynie, przedstawionymi podczas
autorskich wykładów przez 77 wybitnych naukowców,
reprezentujących 18 dziedzin medycyny. Podczas tych
sesji konsultanci krajowi i wojewódzcy oraz liderzy naukowych towarzystw medycznych podzielili się wiedzą
i doświadczeniem. Po sesji głównej, w mniejszym gronie, uczestnicy mieli również możliwość dyskusji – najdłuższa trwała ponad 2 godziny! – i wymiany poglądów
z wykładowcami. Nadzwyczaj uroczystą inaugurację
uświetniły wykłady prof. Antoniny Harłozińskiej-Szmyrki, prof. Franciszka Kokota, prof. Ryszarda
J. Gryglewskiego oraz prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza.
Podczas inauguracji głos zabrali Marek Twardowski,
wiceminister zdrowia i były szef Porozumienia Zielonogórskiego, oraz wicemarszałek województwa wielkopolskiego
– Krystyna Poślednia. Konferencja prasowa zgromadzi44
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ła ponad 20 dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych. Warto dodać, że wzorem ubiegłego roku
w ciągu najbliższych 2–3 miesięcy odbędzie się cykl
konferencji prasowych Top Medical Trends for Media,
podczas których dziennikarzom z całej Polski zaprezentowane zostaną najciekawsze wydarzenia z Kongresu.
Na piątkowy wieczór organizatorzy zaprosili iluzjonistę,
który zapewnił uczestnikom doskonałą zabawę po całodziennym wysiłku szkoleniowym. W sobotę – drugi
dzień Kongresu – wykłady trwały do godziny 20.00.
Po nich, z okazji 15-lecia wydawnictwa Termedia, organizatorzy zaprosili uczestników na koncert zespołu
Boney M, który specjalnie na tę okazję przyleciał z Londynu. Uczestnicy bawili się przy muzyce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych do późnych godzin nocnych.
II Kongres TMT zakończył się w niedzielę o godz.
15.00. Warto podkreślić, że prawie do samego końca sala była wypełniona po brzegi.
Na zakończenie prof. Andrzej Steciwko – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny
Rodzinnej oraz Janusz Michalak – prezes Zarządu
wydawnictwa Termedia, zaprosili uczestników
na III Kongres Top Medical Trends, który odbędzie się
w marcu 2009 r. n
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Podczas 38 godzin wykładów można było
posłuchać 77 wykładowców – m.in.
8 konsultantów krajowych oraz prezesów
towarzystw medycznych
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