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Immunohistochemiczna lokalizacja interleukiny 6 (IL-6) w prostacie mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu. Lokalizacja sygnału
w cytoplazmie komórek zrębu prostaty (brązowe zabarwienie). Mikrofotografie autorstwa mgr mikrobiologii Weroniki Ratajczak,
Zakład Histologii i Biologii Rozwoju, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
Immunohistochemical localization of interleukin 6 (IL-6) in prostate of man with benign prostatic hyperplasia. Immunopositive signal
in the cytoplasm of cells in prostate stroma (brown staining). Micrographs by mgr of microbiology Weronika Ratajczak, Department
of Histology and Developmental Biology, Pomeranian Medical University in Szczecin

KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ANDROLOGICZNEGO – 21. DZIEŃ ANDROLOGICZNY
SYMPOSIUM OF SCIENTIFIC TRAINING OF THE POLISH SOCIETY
OF ANDROLOGY – 21th DAY OF ANDROLOGY

Łódź, 25–26.10.2019; www.pta2019.pl
Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić na Konferencję
Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – 21. Dzień
Andrologiczny, która odbędzie się w dniach 25–26 października 2019 r. w Łodzi.
Konferencja będzie kolejną okazją do spotkania
i wysłuchania polskich i zagranicznych ekspertów
w zakresie andrologii, ale także urologii, endokrynologii,
medycyny rozrodu, diagnostyki laboratoryjnej i biologii
rozrodu, co pozwoli na poszerzenie wiedzy i ułatwi zdobycie umiejętności koniecznych w diagnostyce i leczeniu
chorych z problemami męskiego układu płciowego. Myśl
przewodnia konferencji koncentruje się wokół zdrowia
i płodności mężczyzn, dlatego poruszane będą zagadnienia z zakresu etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia
zaburzeń w tym zakresie.

Zapraszamy do udziału nie tylko członków Polskiego
Towarzystwa Andrologicznego, ale również wszystkich
zainteresowanych andrologią kliniczną i doświadczalną.
Intencją organizatorów jest wymiana doświadczeń i zainicjowanie współpracy w środowisku interdyscyplinarnym.
Mamy nadzieję, że konferencja stworzy Państwu możliwości płynące ze współpracy lekarzy klinicystów, diagnostów i badaczy reprezentujących nauki podstawowe.
Bogaty program naukowo-szkoleniowy przyczynił się
do sukcesu poprzednich Dni Andrologicznych, których
coroczna organizacja stała się już tradycją. Mamy nadzieję,
że tak będzie i tym razem w Łodzi.
Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

Dear Sir or Madam,
We are honoured and pleased to invite you to the
Conference of Polish Andrology Society – 21th Day of
Andrology, which will be held on October 25–26, 2019
in Łódź.
The conference will be another opportunity to meet
and listen to Polish and foreign experts in the field of
andrology, but also to urology, endocrinology, reproductive medicine, laboratory diagnostics and reproductive
biology, which will allow to broaden knowledge and facilitate acquiring skills necessary for diagnosis and treatment of patients with problems of the male system sexual
intercourse. The main idea of the conference is focused
on the health and fertility of men, therefore the issues
related to etiopathogenesis, diagnosis and treatment of
disorders in this area will be discussed.
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We invite to participate not only members of the
Polish Andrology Society, but also everyone interested
in clinical and experimental andrology. The intention
of the organizers is to exchange experiences and initiate cooperation in an interdisciplinary environment.
We hope that the conference will create opportunities
for you to cooperate with clinicians, diagnosticians and
researchers representing basic science. The rich scientific
and training program contributed to the success of the
previous Days of Andrology, whose annual organization
has already become a tradition. We hope that this will
be the case in Łódź this time.
Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer
President of Polish Society of Andrology

