Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w największym europejskim spotkaniu z
zakresu farmacji onkologicznej - II Europejska Konferencja Farmacji Onkologicznej
(ECOP2), organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Farmacji Onkologicznej i Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 26 - 28 czerwca 2014 roku w Krakowie w Auditorium Maximum - Centrum
Kongresowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Założeniem spotkania, w którym wezmą udział specjaliści z całego świata, jest zaprezentowanie wiedzy o postępie najnowszych badań klinicznych oraz implementacji wyników
do leczenia pacjentów z chorobą nowotworową.
Podstawowym celem konferencji jest promowanie najwyższej jakości standardów
opieki farmaceutycznej nad pacjentem onkologicznym, której powodzenie opiera się na ścisłej współpracy pomiędzy lekarzami i farmaceutami.
Tematyka kongresu będzie prezentowana równolegle w aspekcie klinicznym i praktycznym, w formie zarówno wykładów plenarnych, sympozjów naukowych jak i sesji plakatowych.
I Europejska Konferencja Farmacji Onkologicznej odbyła się w Budapeszcie w dniach
27 – 29 września 2012 roku. Skupiła ponad 500 uczestników z 49 krajów z całego świata.
Podczas 19 sesji (klinicznych i praktycznych) 45 zaproszonych specjalistów wygłosiło 112
wykładów.
Na stronie: http://ecop2014.wordpress.com znajdą Państwo bieżące informacje dotyczące Konferencji, a przede wszystkim: program naukowy, zasady zgłaszania plakatów na
sesję posterową, warunki uczestnictwa wraz z linkiem do rejestracji on-line.
W zakładce "Registration" umieszczone są wszystkie informacje o kosztach uczestnictwa. Ze względów organizacyjnych opłata podzielona jest na 2 części:
1. „Local ECOP registration fee” - płatne w PLN na konto lokalnego organizatora w Polsce;
2. „ESOP congress-member fee” - płatne w EUR na konto organizatora ze strony ESOP.

Podział ten wynika ze współorganizacji Konferencji przez Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Europejskie Stowarzyszenie Farmacji Onkologicznej ESOP. Po dokonaniu wpłaty on-line na konto organizatora lokalnego (w PLN)
uczestnik otrzyma z biura ESOP list ze szczegółami płatności w EUR wraz z fakturą. Obie
opłaty mogą być dokonywane za pomocą karty kredytowej lub przelewem bankowym.
Zapraszamy do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu - ECOP 2014.
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