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Kongres FDI w Poznaniu – zegar tyka
dla organizatorów i uczestników
Łukasz Sowa
Na pół roku przed rozpoczęciem największego wydarzenia w światowej stomatologii organizatorzy Kongresu FDI (7-10 września br.) odsłonili najważniejsze karty w talii.
Zainteresowanym udziałem w tym wydarzeniu pozostało powiedzieć: „Wchodzę!”. Zdecydowani mogą liczyć na spore oszczędności.
Prof. Marzena Dominiak,
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
W tzw. preliminary programme ogłosiliśmy nazwiska prawie 50 specjalistów
z całego świata, którzy poprowadzą sesje w 28 dziedzinach
stomatologii.
W
programie są wykładowcy
z Niemiec, Francji, Szwajcarii,
ale także z odległych państw
takich, jak: Lebanon, Kostaryka, Meksyk czy Australia.
Wśród potwierdzonych wykłaAD

dowców są eksperci o uznanej na świecie renomie, m.in.:
prof. Young-Guk Park (ortodoncja) z Korei Południowej,
prof. Kaan Orhan (dental imaging) z Turcji, czy prof. Maurizio Tonetti (periodontologia)
z Włoch. Wszystkie wykłady
będą tłumaczone symultanicznie na język polski. Podczas
Kongresu nie zabraknie także
przedstawicieli krajowej stomatologii. Udział potwierdziło już ponad 20 specjalistów,
m.in.: prof. Ingrid Różyło-Ka-

linowska, prof. Piotr Majewski, dr Bartosz Cerkaski, prof.
Andrzej Wojtowicz, dr Maciej
Żarow, dr Wojciech Bednarz.
Nie zapominajmy, że podczas
Kongresu odbędą się także
praktyczne kursy i warsztaty.
Tematyką powinny zainteresować endodontów, implantologów czy chirurgów.
Prof. Marek Ziętek,
Komitet Naukowy
Tylko do 1 kwietnia zainteresowani mogą zgłaszać
prezentacje na sesje ustne
i plakatowe. W sumie, w Poznaniu zaprezentowanych będzie ok. 800 prac. Bardzo
liczymy na ciekawe badania
z Polski. Prezentować można tylko ukończone badania.
Sesje ustne trwają godzinę,
podczas każdej odbywają się
4 prezentacje. Każdy prele-
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gent ma dla siebie 10 min, po
czym następuje 3-5-minutowa dyskusja. Plakaty będą
prezentowane w postaci e-posterów. Sesje również trwają
godzinę, podczas każdej prezentowanych jest 5 posterów.
Naukowiec ma 10 min na
prezentację, następnie następuje 2-minutowa dyskusja.
W celu zgłoszenia prezentacji należy odwiedzić stronę
w w w. f d i 2 016 p o z n a n . o r g.
Autor możne zgłosić 3
streszczenia (w języku angielskim), ale zaprezentować tylko jedno. Autorzy 5
najlepszych prac otrzymają
wejściówki na kolejny Kongres FDI. Pełne teksty prezentacji zostaną opublikowane w Journal of Stomatology
– oficjalnym czasopiśmie
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Prof. Barłomiej W. Loster,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS)

Każdemu Kongresowi FDI
towarzyszy Światowa Wystawa
Stomatologiczna (World Dental
Exhibition). W Poznaniu ofertę
zaprezentują największe irmy
w branży, ok. 60% wystawców
będą stanowiły te z zagranicy.
Część producentów będzie skupiona w tzw. pawilonach krajowych, w tym w pawilonie polskim. Do stolicy Wielkopolski
przyjadą reprezentanci irm stomatologicznych z całego świata
w poszukiwaniu partnerów do
eksploracji rynków Europy Centralnej czy Europy Wschodniej –
to cenna informacja dla wystawców, którzy jeszcze wahają się,
czy wziąć udział w wydarzeniu.
Wejście na wystawę jest bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych po wcześniejszej rejestracji.
Prof. Honorata Shaw,
Główny Koordynator Kongresu, Wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS)

Oprócz części merytorycznej i Wystawy, dla
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uczestników Kongresu przygotowaliśmy bogaty program
towarzyski. Podczas ceremonii otwarcia, na którą wyjątkowo zapraszam, wystąpi
„Grupa MoCarta”. Prestiżowa „Gala Dinner” odbędzie
się w Auli Uniwersyteckiej
UM, a „Polish Night” w podpoznańskim Country Parku,
gdzie zagraniczni goście będą
lepić pierogi i rogale św. Marcina, piec chleb i degustować
polskie nalewki. W promocję
Poznania aktywnie włączyły
się władze miasta oraz lokalne organizacje turystyczne
i kulturalne. W całym mieście zaplanowano spektakle,
musicale i koncerty, dla gości Kongresu, zaśpiewa m.in.
Kate Liu.
Ewa Mastalerz, Exactus
Do stolicy Wielkopolski przyjedzie ok. 15 000 osób z całego świata. Warto odpowiednio
wcześniej pomyśleć o noclegu. Dla wygody uczestników
i wystawców zarezerwowaliśmy
pewną pulę miejsc w hotelach.
Skorzystanie z tej oferty to jeden ze sposobów na uniknięcie
niepotrzebnych nerwów i wydatków. Rezerwacji (do 5 pokoi)
można dokonywać, korzystając
z platformy World Trade Center Poznań, dostępnej na stronie

www.fdi2016poznan.org w zakładce: Hotele. W sprawie
większych rezerwacji należy
kontaktować się z WTC Poznań. Osoby, które wybiorą tę
formę, muszą zarejestrować
się w serwisie WTC, ale niekoniecznie już teraz muszą
wykupić udział w Kongresie.
Z tą decyzją jednak również nie
warto zwlekać. Ceny znane są
już od kilku miesięcy. Lekarze
dentyści zapłacą 1480 zł, higienistki, asystentki i technicy oraz
studenci – 300 zł, a pozostali
pracownicy gabinetów i klinik
– 200 zł. W ramach opłaty rejestracyjnej uczestnicy otrzymują: identyikator, program, wejście na sesje naukowe Kongresu
(4 dni), możliwość udziału w ceremonii otwarcia oraz potwierdzenie uczestnictwa w Kongresie. Ci, którzy zarejestrują się
do 31 maja 2016 r. (Early Bird
registration) zaoszczędzą nawet
500 zł (lekarze dentyści).
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Kongres FDI – zgłoszenia abstraktów prezentacji
Do 1 kwietnia 2016 r. można
zgłaszać abstrakty prezentacji
na wrześniowy Kongres FDI.
Organizatorzy uruchomili system pozwalający na zgłoszenie
streszczenia prezentacji.
Abstrakty
należy
nadsyłać (wyłącznie w języku angielskim) poprzez stronę internetową

www.fdi2016poznan.org. Nie powinny być dłuższe niż 250 słów
i nie mogą zawierać reklamy produktów. W trakcie Kongresu prezentacje ustne będą trwały 10 min,
a zakończony je 2-minutowa dyskusja. Plakaty zostaną zaprezentowane w formie e-posterów. Autorzy 5
najlepszych prac otrzymają nagrodę w postaci bezpłatnego udziału

w kolejnym Kongresie FDI, który
odbędzie się w Madrycie.
Termin zgłaszania abstraktów
mija 1 kwietnia 2016 r. O tym, które prace będą zaprezentowane w
Poznaniu zdecyduje Komitet Naukowy do 9 maja 2016 r. Organizatorzy Kongresu spodziewają się, że
na Kongres zgłoszonych będzie ok.

800 abstraktów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.fdi2016poznan.org.
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