
GRANT NAUKOWY DLA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA 
CHIRURGÓW POLSKICH, 
KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI 32 ROKU ŻYCIA
Grant obejmuje pokrycie kosztów rejestracji i istotną redukcję opłat  
hotelowych dla wszystkich członków TCHP, którzy  nie ukończyli 32 roku życia.

Ważne
Konieczność zgłoszenia do organizatora chęci udziału w Kongresie TCHP do dnia 30.06.2015.

Zaproszenie na
67 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 

 Szybkimi krokami zbliża się termin 67 Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich.  
Mam nadzieję, że 67 Kongres  Towarzystwa Chirurgów Polskich, który odbędzie się w dniach  
9-12 września 2015 roku w Lublinie będzie nie tylko zwieńczeniem intensywnych prac Zarządu 
Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich w  kadencji 2013-2015, ale też będzie okazją do spo-
tkania wszystkich członków Towarzystwa i udziału w uroczystościach związanych ze 125 rocznicą 
powstania TChP. 
 Jesteśmy w końcowym etapie przygotowań organizacyjnych, w niemal 100 procentach  
potwierdzonym, bardzo interesującym programem naukowym, z przygotowanym planem spotkań 
towarzyskich i imprez kulturalnych. W sumie zaplanowanych jest ponad 50 sesji plenarnych, warsz-
tatów, spotkań z ekspertami, spotkań firmowych, z udziałem przedstawicieli w sumie 16 towarzystw 
naukowych reprezentujących niemal wszystkie dyscypliny zabiegowe z zakresu szeroko pojętej 
chirurgii.
  Organizacja tak olbrzymiego przedsięwzięcia, z udziałem około 2000-2500 uczestników,  
w tym blisko 50 gości zagranicznych, była możliwa dzięki współpracy i wybitnej pomocy ponad 100 
firm farmaceutycznych oraz firm aparatury i sprzętu medycznego. 

Specjalna oferta dla chirurgów w trakcie specjalizacji
 Obiektem szczególnej troski Zarządu Głównego TChP i Organizatorów 67 Kongresu są  
najmłodsi reprezentanci chirurgii polskiej, lekarze w trakcie specjalizacji, chirurdzy rozpoczynający  
swoją karierę zawodową. To właśnie przede wszystkim pod Waszym adresem zaplanowane  
zostały interdyscypli-narne sesje naukowe, z intencją łączenia najnowszych osiągnięć wiedzy  
z codzienną praktyką chirurgiczną.
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 W celu zachęcenia jak największej liczby młodych chirurgów do udziału w 67 Kongresie 
TChP w Lublinie Zarząd Główny ustanowił promocyjny grant naukowy, z pokryciem kosztów  
rejestracji i istotną redukcją opłat hotelowych dla wszystkich chętnych członków  
Towarzystwa Chirurgów Polskich, którzy nie ukończyli 32 roku życia. Informacje na ten  
temat stale znajdują się na stronie TChP www.tchp.pl W ramach promocji najlepszych prac zgło-
szonych do prezentacji w trakcie 67 Kongresu TChP w Lublinie przewidziane są nagrody pieniężne  
i prestiżowe wyróżnienia. We współpracy z firmą Storz dla najlepszej pracy zgłoszonej przez 
chirurga poniżej 32 roku życia została również  ufundowana wyjątkowa nagroda w postaci  
stypendium w słynnym ośrodku szkoleniowym IRCAD w Strasbourgu.
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli młodego pokolenia chirurgów,  
w trakcie najbliższego Walnego Zebrania członków TChP w dniu 11 września 2015 roku w Lublinie 
będą dyskutowane i głosowane zmiany do Statutu TChP, które w zamierzeniu wnioskodawców 
mają wzmocnić pozycję młodych chirurgów i przyczynić się do Ich bardziej aktywnego działania  
w strukturach Towarzystwa. Zachęcam młodych chirurgów, członków TChP do jak najliczniejszego 
udziału również i w tym tak ważnym strategicznie dla młodego pokolenia wydarzeniu. 
 Dla wszystkich uczestników 67 Kongresu TChP przewidziano również atrakcyjny program 
socjalny, wszystko w rytmie muzyki zaplanowanej  przez Prezesa TChP. Między innymi koncert 
Leszka Możdżera w trakcie uroczystości otwarcia Kongresu. Szczególnie dla młodej generacji  
chirurgów jest dedykowana zabawa z bluesową muzyką na żywo w ramach nocnego clubbingu, 
przygotowana specjalnie przez Organizatorów w pubach i restauracjach przepięknej Lubelskiej  
Starówki.   
 Na dziedzińcu Królewskiego Zamku, w podniosłej atmosferze murów pamiętających jeszcze 
czasy Króla Kazimierza Wielkiego przewidziany jest koncert zespołu rockowego Braci Cugowskich 
z gościnnym udziałem Krzysztofa Cugowskiego, wielkiego przyjaciela chirurgów.
 Zgodnie z marzeniem Prezesa TChP całość 67 Kongresu TChP w Lublinie ma nie tylko  
być miejscem formalnych spotkań naukowo-szkoleniowych, ale także okazją do nawiązywania 
przyjaźni, zabawy do białego rana, a także do poznania naszego pięknego Grodu, słynącego  
z wielokulturowej gościnności Kresów Wschodnich. Do zobaczenia w Lublinie.
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