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TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK – A SIKERES PRAXISÉRT

Fakultatív programok a Magyarországon 
egyedülálló Zsolnay Negyedben

   – exkluzív borvacsora a Zsolnay Étteremben 
   – Vivat Bacchus Énekegyüttes előadása
   – Rhythmoscope együttes előadása
   – zenés táncos bankettvacsora

TUDÁSKÖZPONT

KODÁLY KÖZPONT

A továbbképzésekre Pécsett regisztrált 
fogorvosoknak jelentős kedvezmények 

a regisztrációs díjból.

A konferencia főbb témái, neves külföldi 
és hazai szakemberek előadásában:

• implantológia
• megtartó fogászat 
  (parodontológia, endodoncia)
• prevenció és gyerekfogászat
• fogpótlástan, Cad/Cam
• képalkotó eljárások
• dentalhygienia
• orthodoncia
• interdiszciplináris előadások
• ALUMNI találkozó és szakmapolitikai előadás
• szakmai kiállítás és vásár
  

Kedves Kolléga!
Kedves pécsi Öregdiák!

Újra a mi városunk, a mi Egyetemünk ad otthont az MFE Árkövy Vándor-
gyűlésének. A sokféle tudományos program mellett újdonság, hogy az
Egyetem ALUMNI (öregdiák) találkozót szervez, ahol regisztrálni lehet. 
A tagság már most is, de később még több előnnyel jár. Csatlakozz, 
keresd meg a hajdani csoporttársakat, szervezz csoporttalálkozót! 
Ha igény van rá, a Klinika területén helyet biztosítunk a találkozókhoz.

Látogasd meg a Klinikát! Nézd meg, hol tanul a gyermeked, milyen lett 
a tanlabor és az előadó! Hallgasd meg egy Öregdiák előadását, aki sikeres
stand-up-comedy előadóművész lett! Élvezd a hallgatóink zenei
produkcióját, és a Vivat Bacchus Énekegyüttes előadását! A rendezvény
első napján minderre alkalmad lesz.

A második nap a tudomány napja, modern eljárások és a napjainkban zajló
orvostudományi, fogorvostudományi kutatások bemutatása.

A harmadik napon tematikus szimpoziumokat szerveztünk külön pontokért.
Ez a nap a  Kongresszus ajándéka a továbbképzésekre Pécsett regisztrált
fogorvosoknak, vagyis ők kongresszusi részvétel esetén térítésmentesen
kapják meg a szimpoziumok pontjait!

Külön szimpoziumon várjuk a dentalhygiénikusokat! Küldd el a praxisodban
dolgozó hygiénikust, a továbbképzési pontokat ő is elszámolhatja.

Tisztelettel várjuk a jelentkezésedet. Bármilyen információért keresd 
a Klinika dolgozóit vagy a Kongresszusi Irodát!
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