Meghívó
Tisztelt Kolléganő/ Kolléga Úr!
Szeretettel meghívjuk az ITI Akadémia és Study Club
soron következő, őszi szimpóziumára.
Az ITI (International Team for Implantology) az egyik legnagyobb,
svájci székhelyű, fogászati implantológiával foglalkozó tudományos
és szakmai szervezet.
Időpont:
2015. október 17. szombat 10:00
Helyszín:
Magyar Tudományos Akadémia
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Téma:
Beszámolók és összefoglalók az EuroPerio8 London
és EAO Stockholm előadásairól.
Előadók:
a résztvevők
Nagy nemzetközi kongresszoson öröm részt venni. Kiszakít a mindennapi
mókuskerékből, lehetőséget teremt informális beszélgetésekre hazai vagy külföldi
kollégákkal, illetve élőben hallhatunk nezetközi hírű előadókat, akiknek nevei
ismerősen csengnek publikációkból, hivatkozásokból. A háromévente megrendezett
EuroPerio, a parodontológia és implantológiai témák zászlóshajó-konferenciája,
amely idén megdöntötte minden idők rekordját tízezer körüli résztvevővel, valamint
a szintén nagy presztizsű European Association of Osseointegration kongresszusa,
amely évente kerül megrendezésre valahol Európában.
Ugyanakkor sokszor a legnagyobb nehézséget épp az előadások nagy száma,
azaz a bőség zavara okozza. Az EuroPerio8 hét párhuzamos szekcióján lehetetlen
egyszerre részt venni, így jónéhány érdekesnek és hasznosnak igérkező előadásról
le kell mondanunk.
Ajánljuk tehát a következő ITI Akadémiát azoknak, akik nem tudtak részt venni
ezeken a kongresszusokon, illetve azoknak, akik ott voltak, de érdeklődnek a pár
huzamos szekciókban elhangzottak iránt.
Az előadások után esetmegbeszéléseket tervezünk.
A program szünetében, és az előadások végeztével frissítők és szendvicsek
kerülnek felszolgálásra, amely jó alkalmat teremt informális beszélgetésekre
kollégákkal, barátokkal.
Részvételi díj:
Október 10-ig átutalással az Evenness számlájára: 15.000 Ft
Átutaláskor kérjük tüntesse fel a résztvevő nevét, illetve emailben a
számlázási nevet és címet. Számlaszám: 12100011-10148521
Október 11-től, illetve a helyszínen: 20.000 Ft
Rezidenseknek: 5.000 Ft
ITI tagoknak a rendezvény továbbra is ingyenes.
Feliratkozás a https://itinet.iti.org/group/budapest honlapon.
Október 10-ig újonnan regisztrált ITI tagoknak is ingyenes a részvétel az ITI
számtalan előnye mellett! Regisztráció a www.iti.org honlapon.
A rendezvény zártkörű, így kérjük, hogy részvételi szándékát
az info@evenness.hu e-mail címen, vagy
a 06 70/ 372 1209-es telefonszámon mihamarabb jelezze.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják.
Tisztelettel:
Windisch Péter – Joób F. Árpád – Horváth Attila

