BIO
IMPLANTOLOGIE 2020
XII. mezinárodní konference

23. – 24. dubna 2020, hotel Galant, Lednice na Moravě

POZVÁNKA
www.bioimplantologie.cz

Vážené dámy a pánové,
dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP, co nejsrdečněji pozvala k účasti na tradiční
konferenci „Bioimplantologie“. Akce je pořádána ve spolupráci s CEITEC – Středoevropským technologickým institutem VUT v Brně
a Biomedicínským centrem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Dvanáctý ročník konference se bude konat v malebném městečku
Lednice na Moravě v hotelu Galant.
Hlavními tématy tohoto ročníku jsou „Kultivace buněk, jejich růst a transformace, Kmenové buňky, Klinické aplikace tkání a buněk,
Preklinická testování, Mechanické aspekty biomplantologie atkáňového 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.
Tento ročník jsme se rozhodli uspořádat v malebném městečku Lednice na Moravě.
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
předsedkyně
programového výboru konference a
Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP

Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice

Registrační poplatky			

do 15. dubna 2020

na místě

Člen společnosti pro bioimplantologii

Kč 2 350,- 		

Kč 2 650,-

Nečlen společnosti pro bioimplantologii

Kč 2 550,- 		

Kč 2 850,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, vstupenka na společnou večeři,
sborník přednášek, konferenční materiály a DPH.
Informace pro přednášející

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

Akreditace

Konference bude akreditována Českou lékařskou komorou dle platných předpisů.

Společenský večer

Obědy formou menu se budou vydávat v hotelové restauraci dne 23. a 24. dubna 2020 od 12.00 do 13.30 hod.
Cena Kč 100,- / oběd.
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