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Liczba uczestników
1200, w tym liczna reprezentacja 
ekspertów – profesorów kardiologii    
z kraju i ze świata (USA, UE)



POLECHO 2020
Echokardiografia 3D, dzięki coraz szerszej 
dostępności oraz rozwiniętemu systemowi szkoleń, 
staje się narzędziem codziennej pracy klinicznej   
dla coraz szerszej rzeszy kardiologów. 

Postęp jaki dokonał się w ostatniej dekadzie         
w zakresie interwencji strukturalnych w kardiologii    
w dużym zakresie możliwy był właśnie dzięki 
obrazowaniu wielopłaszczyznowemu.

Coraz częściej w Naszej praktyce sięgamy po inne 
techniki obrazowania, takie jak tomografia 
komputerowa, rezonans magnetyczny, wydruki 3D, 
które pozwalają postawić właściwą diagnozę   
oraz z niedostępną dotychczas precyzją planować 
przebieg procedur interwencyjnych.



Anatomia-Obrazowanie-Interwencja
To nasz motyw przewodni. 

Dokładne zrozumienie anatomii i topografii odgrywa 
kluczową rolę w diagnozie i podejmowaniu 
właściwych decyzji terapeutycznych u naszych 
pacjentów.  



Kim jesteśmy?
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU 
ORGANIZACYJNEGO 

Prof. dr hab. med. Marcin Fijałkowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO 

Dr hab. med. Ludmiła Daniłowicz-
Szymanowicz

CZŁONKOWIE
dr med. Radosław Nowak 

dr med. Izabela Pisowodzka

dr med. Agnieszka Mickiewicz 

lek. med. Witold Bachorski 

dr med. Natasza Gilis- Malinowska 

lek. med. Maria Nowak 

wolontariusze studenckiego koła naukowego



PTK
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Odgrywa bardzo duży wpływ na rozwój 
kardiologii w kraju, inicjuje nowe kierunki badań, 
kreuje nowe metody postępowania 
terapeutycznego, organizuje coroczne zjazdy 
kardiologiczne, konferencje i sympozja 
dyskusyjne, poświęcone współczesnym 
problemom kardiologicznym.



Patronat POLECHO 2020



Program Konferencji

• sesje dydaktyczne poświęcone echokardiografii      
oraz obrazowaniu multimodalnemu w chorobach 
serca i naczyń pod przewodnictwem ekspertów  
z Polski i zagranicy

• warsztaty anatomii klinicznej

• warsztaty echokardiografii 3D

• wydruki 3D

• sesje naukowe prac oryginalnych



Istotną rolę podczas Konferencji od lat 
pełni program socjalny i towarzyski. 

Chcemy podnieść świadomość istoty 
współpracy oraz służyć wymianie 
informacji i doświadczeń uczestników 
konferencji.

Spotkanie społeczności 
i wymiana doświadczeń



Sponsorzy
Miejscem sprzyjającym nawiązywaniu 
kontaktów będzie przede wszystkim 
spotkanie okolicznościowe 

Get Together w PLENUM Klubu B90,

na które chcielibyśmy zwrócić 
szczególną uwagę naszych 
sponsorów.        



W zamian za wsparcie oferujemy aktywną 
promocję Państwa firmy:

➢ logo sponsora na stronie głównej wydarzenia z linkiem 
do strony sponsora

➢ logo sponsora na prezentacji podczas uroczystego 
otwarcia Konferencji

➢ logo sponsora w materiałach konferencyjnych

➢ stoisko reklamowe w holu głównym

➢ możliwość umieszczenia własnego roll-up na sali 
wykładowej

➢ możliwość umieszczenia ulotek i gadżetów na stole 
powitalnym

➢ możliwość zamieszczenia materiałów reklamowych 
wśród materiałów konferencyjnych



Co nas wyróżnia?

Chcemy być EKO

Praca w naszym zawodzie nauczyła nas, że lepiej zapobiegać niż naprawiać 
skutki naszych działań, dlatego w trosce o środowisko zdecydowaliśmy się 
zrezygnować z papierowych wersji certyfikatów, dyplomów dla uczestników 
oraz programu Konferencji. 

Zastąpimy także plastik w pełni biodegradowalnymi produktami oraz
wielokrotnego użytku.

Wesprzyj nas, bądź z nami EKO!



Dziękujemy!

606 342 090

e-mail: mfijalkowski@gumed.edu.pl

polecho2020

Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego XXII POLECHO 
Prof dr hab med Marcin Fijałkowski

Jesteśmy otwarci na Państwa sugest

mailto:mfijalkowski@gumed.edu.pl
https://www.facebook.com/events/427002821208698/
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