"SERCE DZIECKA - 20 LAT DIAGNOSTYKI
I LECZENIA WAD SERCA W POLSCE"
Konferencja Jubileuszowa ICZMP w Łodzi
Łódź, 1-2 października 2010 r.

PODZIĘKOWANIA
W piątek i sobotę, 1-2 października, odbyła się konferencja "Serce Dziecka - 20 lat diagnostyki
i leczenia wad serca w Polsce".
Było to największe, jak dotąd, przedsięwzięcie Fundacji Serce Dziecka, która była współorganizatorem
tej konferencji wraz z Ośrodkiem Kardiologiczno Kardiochirurgicznym Instytutu CZMP w Łodzi.

W imieniu Fundacji Serce Dziecka serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, uczestnikom i
innym osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i powodzenia konferencji.
Serdecznie dziękujemy Pani Minister Zdrowia Ewie Kopacz oraz Marszałkowi Województwa
Łódzkiego Panu Włodzimierzowi Fisiakowi za objęcie patronatu honorowego nad konferencją

Za objęcie patronatu medialnego dziękujemy wydawnictwom: Rynek Zdrowia i Menedżer Zdrowia

W szczególny sposób chcemy podziękować osobom bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie
konferencji:
Pani Profesor Jadwidze Moll i Panu Profesorowi Andrzejowi Sysie za współpracę przy
organizacji konferencji oraz lekarkom i lekarzom, którzy wspierali nas i brali udział w
przygotowaniu poszczególnych obszarów działań – Annie Sysa-Dedecjus, Annie Mazurek,
Magdzie Pierzchała, Tomaszowi Muszyńskiemu, Markowi Kopali.
Michałowi Nowakowskiemu i Agencji Bueller & Fry za przygotowanie koncepcji graficznej
i pakietu sponsorskiego, na bazie których została przygotowana wizualizacja graficzna
materiałów konferencyjnych
Paulinie Zygmunt za przygotowanie projektów graficznych materiałów konferencyjnych, za
przygotowanie identyfikatorów i tabliczek informacyjnych
Ilonie Postek za koordynację wydruku materiałów, logistykę ich transportu, za złożenie teczek
i materiałów konferencyjnych, za koordynację zgłoszeń na konferencję i prowadzenie listy
uczestników, za przygotowanie identyfikatorów i tabliczek informacyjnych.
Agnieszce Piestrzeniewicz za wykonanie ślicznego, specjalnego pojemnika do złożenia aktu
erekcyjnego, za złożenie teczek i materiałów konferencyjnych i obsługę punktu recepcyjnego
oraz ogromną pomoc organizacyjną w czasie całej konferencji,
Ali Dziwiszek za pomoc przy przygotowywaniu materiałów konferencyjnych i koordynacji listy
uczestników,
Monice Bystrzyńskiej i Drukarni Drogowiec za wydruk ulotek Fundacji, teczek i bloków do
pisania.
Monice Bystrzyńskiej i Hani Milczarek za nawiązanie kontaktu, zaproszenie profesorów Hessa
i Kohla i koordynację szczegółów technicznych ich przyjazdu.
Firmie Medtronik za koordynację i wsparcie przy organizacji pobytu profesora Hessa,
Docent Joannie Dangel za zajęcie się w czwartek profesorami Hessem i Kohlem oraz za
przywiezienie ich do Łodzi.
Kasi Leśniewskie za tłumaczenie wykładów profesorów Hessa i Kohla na polski.

Bardzo gorąco dziękuję wszystkim osobom, które przygotowały i wygłosiły w sobotę prezentacje: Pani
Profesor Jadwidze Moll, Pani Docent Joannie Dangel, Pani Doktor Annie Mazurek, Małgorzacie
Brzezińskiej, Kasi Dangel, Kasi Hajdudze, Oldze Jakuć i Kasi Jesionkowskiej.
Cała konferencja mogła się odbyć w tak wspaniałej oprawie jedynie dzięki licznym sponsorom.
Dziękujemy firmom:
GetHouse Developer, Philips, Color Trading, Terumo, Pfizer, Aga Medical, Actelion, Salans, Roche,
Zalmed, HAMMERmed, Nycomed,

Serdecznie podziękowania składamy również wszystkim innym firmom i osobom, które uczestniczyły
w przygotowaniu konferencji i z których strony spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym podejściem do
organizowanego przez nas przedsięwzięcia i zaoferowania nam wyjątkowo szybkich terminów
realizacji i bardzo korzystnych cen na swoje usługi – towary.
Bezpłatny wydruk roll-upu konferencyjnego – Topcan
Bezpłatne dostarczenie wody – Danon – producent wody Żywiec Zdrój
Dokumentacja fotograficzna całej konferencji i oprawa muzyczna uroczystej kolacji - Markek
Szwelengreber
Dostarczenie sprzętu do tłumaczenia wykładów anglojęzycznych – Unicomp
Dyplomy – podziękowania dla klinik – Jakub Borowicz, Boro-laser
Nieodpłatne przekazanie części wina i szampana oraz sprzedaż pozostałej ilości wina na
kolację po bardzo atrakcyjnej cenie – Peter Pulawski, Grand Cru - dobrewina.pl
Ptaszki porcelanowe – Ceramika Vivarte
Przygotowanie i obsługę kolacji i Sali konferencyjnej na warsztaty dla rodziców – Hotel
Ambasador
Przygotowanie przerw kawowych – Wszystko ze Smakiem
Przygotowanie lunchu w piątek dla uczestników konferencji – stołówka szpitalna ICZMP
Tabliczki do ptaszków - Tryumf
Teczki, bloki, ulotki - Drogowiec,
Udostępnienie i obsługę aulii, gdzie odbywał się pierwszy dzień konferencji – ICZMP
Wykonanie Aktów Erekcyjnych - Krystyna Kwiatkowska, Pracownia Artystyczna KARNEOL
Wydruk wkładek do teczki konferencyjnej – Fabryka Kopii
Wykonanie „Kostek-kalendarzy” i długopisów - DOM Reklamy Hossa Krzysztof Mońko &
Zbigniew Różycki
Wydruk zaproszeń – Janusz Korczak – Scan
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