Professor Barcellos de Santana ITI Speaker, a brazíliai Fluminense Állami Egyetemén oktat
a fogorvostudományi kar graduális és postgraduális programjában. Diplomáját és PhD
fokozatát az egyesült államokbeli Bostoni Egyetemen szerezte parodontológia témakörben,
ahol jelenleg is vendégoktatóként dolgozik. AZ ITI brazíliai szekciójának oktatási vezetője.
Prof. Barcellos rendezvényünk keretében két külön témával is foglalkozik. Az első
előadásában a fogak és implantátumok körüli lágyrészek rekonstrukciójának tervezését
és műtéti megvalósítását prezentálja. A mindennapi klinikai gyakorlatban felmerülő
problémákat sem titkoló előadásán kitér a páciensek által felmerülő igény és a valóságban
elérhető lehetőségek különbségeire, valamint ezek megfelelő kezelésére.

Meghívó
Tisztelt Kolléganő/ Kolléga Úr!
Szeretettel meghívjuk az ITI Akadémia és Study Club soron következő
tavaszi szimpóziumára, melyet idén a méltán népszerű Perspektívák
a Paro-Implantológiában konferenciához csatlakozva szervezünk.
Az ITI (International Team for Implantology) az egyik legnagyobb,
svájci székhelyű, fogászati implantológiával foglalkozó tudományos
és szakmai szervezet.

Időpont:
2019. május 9. csütörtök 16:30
Helyszín:
SZTE Tanulmányi és Információs Központ (TIK)
6722 Szeged, Ady tér 10.
Témák:

Lágyszöveti rekonstrukció fogak és implantátumok mellett.
Diabetes hatása a csontanyagcserére és regenerációra

Előadó:
Prof. Dr. Ronaldo Barcellos de Santana DDS MsCD DSc

A második előadásában az I-es típusú diabetes lehetséges hatásait mutatja be a
csont anyagcseréje és gyógyulása szempontjából. Előadásában bemutatja a legújabb
lehetőségeket a lehetséges komplikációk minimalizálására, implantációs protetikai
beavatkozások során.
Az előadás végeztével frissítők és szendvicsek kerülnek felszolgálásra, amely jó alkalmat
teremt informális beszélgetésekre kollégákkal, barátokkal.
Részvételi díj:
Április 30-ig átutalással az Evenness Kft. számlájára: 15.000 Ft
Átutaláskor kérjük tüntesse fel a résztvevő nevét, pecsétszámát, a rendezvény dátumát
(20190509), illetve e-mailben a számlázási nevet és címet. Számlaszám: 12100011-10148521
Május 1-től, illetve a helyszínen: 20.000 Ft
Rezidenseknek: 5.000 Ft
ITI tagoknak a rendezvény továbbra is ingyenes.
Feliratkozás https://itinet.iti.org/group/region-europe/event/-/events honlapon.
Május 1-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
a info@evenness.hu e-mail címen mihamarabb jelezze.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják.
Tisztelettel:
Windisch Péter – Horváth Attila

