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Neuropatologia.
Neurogenetyka 2019



Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej „Neuropatologia.  
Neurogenetyka 2019”, która odbędzie się 15 listopada 2019 roku w Instytucie  
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie, zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tym 
Wydarzeniu.

Celem konferencji jest kompleksowe przedstawienie problematyki badań 
molekularnych oraz roli neuropatologii w aspekcie współczesnej diagnostyki  
chorób układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem procesów 
nowotworowych, neurodegeneracyjnych i demielinizacyjnych oraz schorzeń 
nerwowomięśniowych. Neurogenetyka jest obecnie dynamicznie rozwija-
jącą się dziedziną obejmującą badanie podłoża molekularnego procesów 
patologicznych w obrębie układu nerwowego i wyodrębniania chorób 
uwarunkowanych genetycznie. Możliwości wynikające z zastosowania coraz 
dokładniejszych testów diagnostycznych pozwalają na identyfikację nowych, 
często bardzo rzadkich jednostek chorobowych, jednocześnie wprowadza-
jąc trudności z interpretacją wyników.

Konferencja skierowana jest do neuropatologów, genetyków, neurologów, 
patomorfologów oraz biologów molekularnych, psychiatrów i pediatrów.

Zaproszenie



Znaczenie badań histopatologicznych i molekularnych we współcz-
esnej diagnostyce i terapii procesów nowotworowych układu  
nerwowego.

Rola badań genetycznych i neuropatologicznych w diagnostyce  
procesów neurodegeneracyjnych.

Neurogenetyka procesów demielinizacyjnych.

Przydatność badań molekularnych w diagnostyce chorób mięśni.

Tematy wiodące



Termin:
15 listopada 2019 r.

Miejsce konferencji:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 

im. M. Mossakowskiego,
PAN Duża Sala Konferencyjna (p. I)

ul. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa

Kierownik naukowy:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Matyja

Przewodnicząca Zespołu Neuropatologii Onkologicznej Komitetu 
Nauk Neurologicznych PAN Kierownik Zakładu Neuropatologii 

Doświadczalnej i Klinicznej IMDiK im. Mossakowskiego PAN

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
Prof. dr hab. med. Ewa Matyja
Prof. dr hab. med. Ewa Iżycka-Świeszewska
Prof. dr hab. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
Dr hab. med. Wiesława Grajkowska, Prof. IPCZD
Dr hab. med. Maria Łastowska, Prof. IPCZD, IMDiK PAN
Dr hab. med. Dorota Dziewulska
Dr n. med. Aleksandra Sejda
Dr n. med. Milena Laure-Kamionowska

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich
Zespół Neuropatologii Onkologicznej Komitetu Nauk Neurologicznych PAN
Zakład Neuropatologii IMDiK im. Mossakowskiego PAN

Informacje



Opłaty:
Koszt udziału: 150 zł

Pakiet uczestnika obejmuje:
 udział w wykładach,
 udział w sesji plakatowej,
 program naukowy,
 certyfikat uczestnictwa,
 wstęp na wystawę firm medycznych,
 przerwy kawowe,
 lunch

Warunkiem udziału w Konferencji jest:
 rejestracja poprzez formularz na stronie: www.neuropath2019.pl
 wpłata na konto organizatora Numer rachunku bankowego:

Prosimy o dokonanie wpłaty na poniższy numer konta: 
62 1050 1520 1000 0092 0221 9961
W tytule prosimy wpisać: Neuropath2019, swoje imię i nazwisko
Dane do przelewu: Alfakonferencje S.C., ul. Wiosenna 15, 60-185 Skórzewo
*w ciągu 14 dni po wpłacie zostanie wystawiona i wysłana na Państwa adres 
mailowy faktura vat.

Streszczenia
W imieniu Komitetu Naukowego Konferencji Neuropatologia. Neurogene-
tyka 2019 zachęcamy do udziału w organizowanym spotkaniu naukowym i 
zgłaszania doniesień zjazdowych.
Szczegóły na stronie www.neuropath2019.pl/streszczenia/



Alfakonferencje S.C.

Biuro organizacyjne:
Alfakonferencje S.C.
ul. Wiosenna 15
60-185 Skórzewo
Tel.: 661 399 119, 789 487 533
kontakt@alfakonferencje.pl
www.alfakonferencje.pl

Kontakt


