Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP
Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VÚT v Brně
Central European Institute of Technology (CEITEC)
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni
pořádají

BIO
IMPLANTOLOGIE 2019
XI. mezinárodní konferenci

11. – 12. dubna 2019, Brno, hotel Myslivna

POZVÁNKA
www.bioimplantologie.cz

Vážené dámy a pánové,
jménem Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP si Vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat k účasti na XI. mezinárodní konferenci
„Bioimplantologie 2019“, která se koná ve dnech 11. – 12. dubna 2019 v konferenčních prostorách hotelu Myslivna v Brně. Akce je
pořádána ve spolupráci s Fakultou chemickou, Ústavem chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínským centrem Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
Hlavními tématy jedenáctého jsou „Kultivace buněk, jejich růst a transformace, Kmenové buňky, Klinické aplikace tkání
a buněk, Preklinická testování, Mechanické aspekty biomplantologie a tkáňového inženýrství, Nové materiály, technologie
a zobrazovací metody pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství a Trendy a vize v biomplantologii“. Našim cílem a vizí je
uspořádat vědeckou konferenci, která přispěje nejen k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci, ale i ke zkvalitnění
profesní činnosti.
Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností a aktivitou
ke kvalitnímu programu konference.
Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi
MUDr. Barbara Kubešová
za programový výbor konference

Místo konání

Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno.

Registrační poplatky			

do 29. března 2019

na místě

Člen společnosti pro bioimplantologii

Kč 1 990,- 		

Kč 2 390,-

Nečlen společnosti pro bioimplantologii

Kč 2 390,- 		

Kč 2 490,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, vstupenka na společenský
večer, sborník přednášek, konferenční materiály a DPH.
Přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky/posteru)
Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do
		

Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity
dle platných předpisů.

Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 11. dubna 2019 od 20.00 hod v hotelové restauraci.
Vstupenka za společenský večer je zahrnuta v registračním poplatku.
SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, Olomoucká 797/80, 618 00 Brno,
Mobil: +420 607 650 654, E-mail: a.martinek@symma.cz, www.symma.cz
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