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ПРОВОДЯТЬ

Міжнародний Семінар
по мікрохірургії вуха
«ПРОГРЕС В ОТІАТРІЇ»
за участю
проф. Б.Арса (Брюсель)
проф. А.Девеза (Марсель)
проф. Г.Ібанеза (Барселона)
проф. Є.Лесінскаса (Вільнюс)
д-р Л.Ібанеза (Барселона)
д-р Д.Портманн (Бордо)
д-р А.Таіба (Пьяченца)
д-р К.Хоффманн (Эрфурт)
д-р Ж.Фаяд (Лос-Анжелес)

Семінар
включає лекції,
демонстрації
операцій, роботу на блоках скроневої кістки
(кількість місць обмежена), круглий стіл,
мастер-клас,
дискусію.
Робоча
мова:
українська, англійська і російська.
Реєстраційний
внесок:
з
дисекцією
скроневої кістки - 100 євро, для членів
Асоціації і інтернів - 50 євро; без дисекції
скроневої кістки - 50 євро, для членів
Асоціації і інтернів - 25 євро в гривнях (по
курсу НБУ).
Оплата проводиться на рахунок Української
асоціації
отіатрів,
отонейрохірургів
і
отоневрологів. Банківські реквізити Асоціації:
АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 26334112,
МФО 322669, р/р № 26006300836119 (з
поміткою «Семінар, благодійний внесок»).
Оплата може також проводиться готівкою під
час реєстрації.
Проживання: учасники семінару можуть
самостійно забронювати номер в готелях
«Арт» (вул. Сім'ї Хохлових, 1, метро
«Лук'янівська»,
тел.
+38044
4893990,
4893997) або «Ніка» (вул. Довженка, 16,
метро «Шулявська», тел. +38044 4563367).
Заявки і довідки: Україна, 03680 м. Київ,
вул. Зоологічна, 3, Інститут отоларингології
ім.
проф.
О.С.Коломійченка,
відділ
мікрохірургії вуха і отонейрохірургії.

Реєстраційна картка
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□ з дисекцією СК □ без дисекції СК
ПІБ
Вчена ступінь, звання
Місце роботи, посада

Адреса

Індекс
Телефон
Факс
e-mail

 Я перевів реєстраційний внесок в сумі,
еквівалентній 100 / 50 / 25 євро. Копія платіжного
доручення прикладається.
 Реєстраційний внесок буде сплачено готівкою під
час реєстрації на семінар.
Дата

Тел./Факс: +38044 4837047
e-mail: oleg_borysenko@ukr.net
www.otology.com.ua

Країна

Підпис

Реєстраційну картку просимо вислати на адресу:
Борисенко О.М., Інститут отоларингології,
вул. Зоологічна, 3, 03680 м. Київ, Україна
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