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A Magyar Fogorvosok Egyesülete 2019. május 9–11-én  
Szegeden rendezi meg Perspektívák a Paro-Implanto-
lógiában és a Komprehenzív Fogászatban című konfe-
renciáját, számtalan nemzetközi szaktekintély részvé-
telével. A konferencia nyolc országból érkező tizenegy 
világhírű előadója a fogászat számos területét képviseli 
a parodontológiától az esztétikai fogászaton át a fog- 
szabályozásig. Az idei év a kettős nyitás jegyében két 

különlegességet is tartogat: közönségünknek igyek-
szünk bemutatni, hogy a szakma távoli országokban 
milyen jellegzetességeket mutat. Előadóink csaknem 
fele Dél-Amerikából érkezik, és egy méltán híres, meg-
hívott előadót várunk Kínából.

A kétnapos tudományos továbbképzésként 32 kre-
ditpontra akkreditált eseményre online adhatják be je-
lentkezésüket a http://www.symposiumszeged.com/hu/
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jelentkezesi_lap oldalon. A jelentkezést a konferencia 
helyszínén is megtehetik, ahol azonban gálavacsorára 
már nem válthatnak jegyet, elővételben igen hamar el-
fogynak a patinás Hungi vigadóban megrendezett ün-
nepség asztalai.

A konferenciát megelőző napon, május 9-én két kivá-
ló parodontológus professzor: Sofia Aroca és Massimo 
DeSanctis igen népszerű, 12 pontra akkreditált hands-
on kurzust tart, valamint a dentálhigiénikus végzettségű 
kollégák és hallgatók jelképes összegért hallgathatják 
meg az egyesült államokbeli Trisha O’Hehir előadását, 
aki ezen szakterület kiváló amerikai képviselője és ma-
gas szintű oktatója.

A konferencia első napján adja át a Magyar Fogor-
vosok Egyesülete a Fogorvosi Szemle fiatal szerzőinek 
hirdetett Körmöczi-pályadíjat, a Bánóczy-Jolán emlék-
érmet és jutalomdíjat, valamint az NSK kutatásokat fi-
nanszírozó pályázatának díjait, és ezen a napon ren-
dezi meg a MFE éves közgyűlését.

Látogasson el a konferencia weboldalára: http://www. 
symposiumszeged.com/hu és kedvelje Ön is Face book- 
oldalunkat: https://www.facebook.com/SymposiumSzeged/.

Sok szeretettel hívjuk és várjuk májusban Szegeden!

Prof. Dr. Nagy Katalin
a konferencia elnöke,  

a Magyar Fogorvosok Egyesületének elnöke

www.symposiumszeged.com

Rendezvényszervező iroda: Régió-10 Kft.
e-mail: symposiumszeged@regio10.hu
web: www.regio10.hu
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 12.
Telefon: +3662-710500

A szervezőbizottság elnöke:
Prof. Katalin Nagy DMD PhD

Kedves 1979-ben végzett Évfolyamtársaim!

Negyvenéves találkozónkat a Semmelweis Egyetem 
Fogorvostudományi Karának Oktatási Centrumában 
(1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.) az aulában ün- 
nepeljük zenés vacsorával, vetítéssel 2019. június 15-én,  
szombaton 14 órától. Kérlek, értesítsétek Ti is a tár- 
sa inkat!

 
 
Várom jelentkezéseteket
a toth.zsuzsanna@dent.semmelweis-univ.hu email címen,  
vagy a +3620-5301302 telefonszámon.
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Tóth Zsuzsi


