Zrzut strony: http://rozrodczosc.pl/ptmr/

<--kliknij na adresie

Wyszukaj...

AKTUALNOŚCI
Najnowsze wydarzenia i informacje

STATUT
Przedstawienie założeń i polityki PTMR

DOKUMENTY PTMR
Nasze dokumenty

REKOMENDACJE
Rekomendacje dotyczące diagnstki i leczenia

WŁADZE
Stanowiska osób funkcyjnych w PTMR

STANDARDY PTMR
Standardy w zakresie norm i wposażenia klinik

Witamy serdecznie na stronach PTMR!
Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu to stowarzyszenie mające za zadanie szerzenie i doskonalenie zasad
deontologii lekarskiej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu naukowego Członków Towarzystwa oraz
autorytetu w społeczeństwie dla profesjonalistów zajmujących się embriologią kliniczną i medycyną wspomaganego
rozrodu. PTMR współdziała z organami administracji państwowej, instytucjami naukowymi oraz towarzystwami
naukowymi, a w szczególności z Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Biologii Rozrodu, European
Society for Human Reproduction and Embryology, IFFS, ASRM oraz stowarzyszeniami wyższej użyteczności pracującymi
na rzecz ochrony zdrowia. Zadaniem PTMR jest również stała ochrona interesów i praw profesjonalistów zajmujących
się embriologią kliniczną i medycyną wspomaganego rozrodu, zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez
instytucje zajmujące się embriologią kliniczną i medycyną rozrodu, poprzez prawnie dopuszczalne formy nadzoru oraz
reprezentowanie embriologii klinicznej oraz dziedzin pokrewnych i ich osiągnięć naukowych w kraju i za granicą.

Najnowsze wydarzenia i informacje
Ludwig-Fraenkel Symposium
Dodano dnia 24/03/2013 o godzinie 20:49 (CET)

Ludwig-Fraenkel Symposium: Endocrine Control of Corpus Luteum Function, Wrocław 5-6.09.2013
[Więcej]

Certyfikacja embriologów
Dodano dnia 19/02/2013 o godzinie 21:20 (CET)

Program certyfikacji embriologów Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.
[Więcej]

Postępy w leczeniu niepłodności - 25 lat dziecka po In vitro
Dodano dnia 11/02/2013 o godzinie 23:57 (CET)

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami video z Międzynarodowego Kongresu Medycznego: "Postępy w leczeniu
niepłodności - 25 lat dziecka po In vitro" [Więcej]

Konferencja "Postępy w leczeniu niepłodności – 25 lat dziecka z In vitro" Białystok, 16-17 listopada 2012
Dodano dnia 3/11/2012 o godzinie 10:15 (CET)

Konferencja kierowana jest do lekarzy ginekologów, urologów, seksuologów i endokrynologów i poświęcona będzie
najnowszym trendom w diagnostyce i leczeniu niepłodności. Wybitni eksperci reprezentujący różne dyscypliny
medyczne przedstawią w bardzo praktycznym ujęciu najważniejsze problemy dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa
leczenia niepłodności.
[Więcej]

Stanowisko PTMR i SPiN
Dodano dnia 11/07/2012 o godzinie 01:34 (CEST)

Stanowisko PTMR i SPiN wobec sytuacji politycznej w sprawie regulacji prawnej leczenia nieplodności metodą
pozaustrojowego zaplodnienia
[Więcej]

Opinia PTMR o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Dodano dnia 18/05/2012 o godzinie 21:59 (CEST)

Opinia Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 5 grudnia
1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
[Więcej]

Sympozjum Endokrynologia i Medycyna Rozrodu dla Ginekologa Praktyka
Dodano dnia 24/01/2012 o godzinie 23:46 (CET)

W imieniu Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa
Medycyny Rozrodu, zachęcamy gorąco wszystkich zainteresowanych problematyką diagnostyki i leczenia
niepłodności, biologią procesów rozrodczych oraz zagadnieniami endokrynologii ginekologicznej i andrologicznej do
udziału w Sympozjum Endokrynologii i Medycyny Rozrodu dla Ginekologa Praktyka. [Więcej]

Kongres "Niepłodność - klinika i praktyka"
Dodano dnia 18/06/2011 o godzinie 14:40 (CEST)

Zapraszamy na II Sympozjum „Niepłodność – klinika i praktyka”, które odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2011
oraz warsztaty z zakresu inseminacji domacicznej (24 listopad 2011). Sympozjum organizowane jest pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. [Więcej]

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTMR
Dodano dnia 23/05/2011 o godzinie 20:53 (CEST)

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTMR - Gdańsk, 24 czerwca 2011. [Więcej]

Zmiana terminu kursu IMM - Medycyna Rozrodu
Dodano dnia 15/02/2011 o godzinie 19:59 (CET)

Z przyczyn niezależnych nastąpiło przesunięcie terminu kursu International Meetings of Medicine
- Medycyna Rozrodu na 24-25 czerwca 2011r. [Więcej]
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Rozpoczęcie współpracy z czasopismem
Dodano dnia 15/02/2011 o godzinie 19:47 (CET)

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Sekcja Płodnosci i Niepłodności PTG rozpoczynają ścisłą współpracę z
czasopismem "Położnictwo, ginekologia i medycyna rozrodu". [Więcej]

Kurs IMM - Medycyna Rozrodu - "Zaburzenia jajeczkowania"
Dodano dnia 17/01/2011 o godzinie 17:32 (CET)

Serdecznie zapraszamy do udziału w I kursie z cyklu: International Meetings of Medicine - Medycyna Rozrodu „Zaburzenia jajeczkowania”, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 24-25.06.2011r. Kurs będzie kontynuacją
szkoleń organizowanych przez Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskie
Towarzystwo Medycyny Rozrodu oraz ITMC. [Więcej]

Odpowiedź na list z Gazety Lekarskiej 01/2011
Dodano dnia 10/01/2011 o godzinie 18:59 (CET)

W pierwszym numerze Gazety Lekarskiej w 2011 ukazały sie dwa listy dr hab Andrzeja Lewandowicza i dr Sławomira
Graafa dotyczące leczenia niepłodności metodą pozaustrojowego zapłodnienia. W imieniu Sekcji Płodności i
Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu zwróciliśmy
się z prośbą o opublikowanie odpowiedzi w Gazecie Lekarskiej na te oszczercze w treści listy. [Więcej]

Dokument do dyskusji - "Akredytacja PTMR"
Dodano dnia 31/10/2010 o godzinie 08:46 (CET)

Zachęcamy wszystkich do dyskusji dotyczącej dokumentu opisującego procedury akredytacji PTMR. [Więcej]
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