Meghívó
Tisztelt Kolléganő/ Kolléga Úr!
Szeretettel meghívjuk az ITI Akadémia és Study Club
Mikulás eseményére, melyet
rendhagyó helyszínen és formában tartunk.
Az ITI (International Team for Implantology) a világ legnagyobb,
svájci székhelyű, fogászati implantológiával foglalkozó tudományos
és szakmai szervezete.
Időpont:
2018. december 7. péntek 17:00 - 20:00
Helyszín:
Brody Studios | The Drawing Room
1064 Budapest, Vörösmarty utca 38.
Téma:
Implantológia és fogszabályozás határterületei.
interakív esetkibeszélések
Előadók:
Dr. Kövér Krisztián, Dr. Michailovits Georgina, Dr. Stiedl Péter
Manapság egyre nagyobb az igény a pácienseink részéről a természetes, biológiai
megoldások használatára. A mai trendnek megfelelően a fogászatban is egyre
inkább ódzkodnak a páciensek a különböző idegen anyagoktól és szívesen keresik
a lehető legtermészetesebb biológiai megoldásokat.
Megszerzett modern szakmai tudásunkkal és a természetes gyógyulás biológiá
jának kihasználásával ismét előtérbe kerülhetnek a fogak megtartását célzó
kezelési alternatívák. Lassanként minden színvonalas konferencia előadásai
között szerepel a replantáció, transzplantáció, mikro- és endosebészet, komplex
parodontális terápia és a fogszabályozás témaköre.
Ezek segítségével sokszor kiegészíthetjük az implantációs megoldásainkat, de akár
helyettesíthetjük is azt egy-egy jól megtervezett, diszciplínákon átívelő kezelési
tervvel.
Az ITI Study Club évzáró alkalmán, kiscsoportos formában beszélünk át kezelési
lehetőségeket, konkrét esetbemutatásokon keresztül. Ez alkalommal az implantáció és a fogszabályozás viszonya kerül a középpontba. Akár a Mikulás közre
működésével...
Az előadásokat szakmai eszemiszom koronázza, amely jó alkalmat teremt
informális beszélgetésekre kollégákkal, barátokkal.
Részvételi díj:
November 30-ig átutalással a Magyar Parodontológiai Társaság számlájára:
15.000 Ft
Átutaláskor kérjük tüntesse fel a résztvevő nevét, pecsétszámát, a rendezvény
dátumát (20181207), illetve e-mailben a számlázási nevet és címet.
Számlaszám: 11708001-20503000.
December 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.
November 30-ig újonnan regisztrált ITI tagoknak is ingyenes a részvétel
az ITI számtalan előnye mellett! Regisztráció a www.iti.org honlapon.
A rendezvény zártkörű, továbbá a helyszín befogadóképessége limitált,
így kérjük, hogy részvételi szándékát a parodontologia@gmail.com e-mail
címen mihamarabb jelezze.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják.
Tisztelettel:
Windisch Péter – Horváth Attila

