
 

 

 
Program UROSURF 2012 
 
6-9.09.2012 
 
06.09. CZWARTEK  
 
15.00  Przyjazd, zakwaterowanie, dobór sprzętu, przydział do instruktorów 
16.00 – 18.00  Szkolenie na wodzie 
19.00  Kolacja grill’owa 
Przedstawienie szkoły ABC SURF, opowiadanie o szkoleniu na wodzie,  omówienie zasad 
bezpieczeństwa, opowieści o „Małym Morzu”…, „historia” UROSURF 
 
07.09. PIĄTEK 
 
8.00 – 10.00  Wspólne śniadanie 
10.00 – 12.00  Szkolenie na wodzie 
13.00 – 14.00  Przerwa obiadowa  
14.30 – 16.30  Szkolenie na wodzie 
17.00 – 19.30  I Wykłady i dyskusja 
20.00  Kolacja 
 
08.09. SOBOTA 
 
8.00 – 10.00  Wspólne śniadanie 
10.00 – 12.00  Szkolenie na wodzie 
13.00 – 14.30  Przerwa obiadowa  
14.30 – 16.30  Szkolenie na wodzie   
17.00 – 19.30  II Wykłady i dyskusja 
20.00   Kolacja pożegnalna 
 
05.09. NIEDZIELA 
 
8.00 – 10.00  Wspólne śniadanie 
10.00 – 12.00  Szkolenie na wodzie 
13.00 – 14.30  Obiad  
 
 
 
Temat przewodni 
„Rak nienaciekający błony mięśniowej pęcherza moczowego” 
 
Program naukowy: 
 
I Wykłady i dyskusja 
 
Marcin Matuszewski -  
Guz pęcherza moczowego- podstawy diagnostyki, wykrywanie wznowy i progresji, 
schematy kontroli. Sens mappingu pęcherza moczowego? 
 
Roman Sosnowski - 
TURT- metoda wykonania, sprzęt, ergonomia pracy. 



 

 

 
Marcin Ligaj (patomorfolog) -  
Ocena i jakość preparatu uzyskanego metodami endowizji. 
 
II Wykłady i dyskusja 
 
Lech Stachurski -  
Masywny krwiomocz. Pęcherz popromienny. Moje „tips & trics” co robię jak nic nie widzę. 
 
Piotr Radziszewski -  
Jak leczę śródmiąższowe zapalenie pęcherza? 
 
Piotr Jarzemski -  
Podstawy cystektomii radykalnej- jak opanować poszczególne etapy? 
 
Tomasz Borkowski - 
Cystektomia małoinwazyjna- czy jest możliwa? 
 
 
Warunki uczestnictwa  
 
Noclegi w pokojach 2 - 6 osobowych z łazienkami, kompletem pościeli, ręcznikiem 
Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), przerwy kawowe. 
 
Szkolenie surfingowe prowadzone będzie przez szkołę „ABC Surf”. 
www.szkola.abcsurf.pl 
 
W ramach szkolenia oferowane jest ubezpieczenie, szkoła zapewnia piankę, kapok, 
trapez, sprzęt w zależności od rodzaju sportu i umiejętności kursanta,  możliwość 
korzystania ze sprzętu po zajęciach z instruktorem. 
 
Koszty: 
 
Pobyt z wyżywieniem - 550 PLN 
Szkolenie windsurfingowe 300 PLN/12 h 
 
Szkolenie windsurfingowe może odbywać się prawię w każdych warunkach wietrznych  od 
1 do 5 Beauforta, uczestnicy uczą się windsurfingu w grupach, co jest dodatkowym atutem 
wspólnej rywalizacji i zabawy. 
 
Szkolenie kitesurfingu wymaga indywidualnego podejścia, w grupach mogą być max. 3 
osoby, najlepiej 2 osoby. 
Koszt szkolenia w grupie dwu osobowej - 120 PLN /1 h. 
Koszt szkolenia w grupie trzy osobowej - 150 PLN /1 h. 
  
Aby szkolenie kitesurfingowe było efektywne, musi wiać min. 4 B., dlatego szczegóły 
szkolenia kitesurfingu najlepiej ustalić parę dni przed przyjazdem. 
 
Sposoby płatności: 
Rezerwacja miejsc na podstawie zgłoszenia na e-mail baginska@wp.pl, oraz wpłacenia 
kwoty 100 zł do dnia 10.08.2012 
(dane do przelewu po zgłoszeniu) 

http://www.szkola.abcsurf.pl/
mailto:baginska@wp.pl


 

 

 
Pozostałe 450 PLN proszę wpłacić do dnia 03.09.2012.  
 
Liczba miejsc ograniczona jest wielkością hotelu na campingu „Małe Morze”. 
 
Zapraszamy i do zobaczenia!!! 
 
Joanna Bagińska 
Zarząd Sekcji Adeptów Urologii, PTU 
Oddział Północno- Zachodni PTU 


