Oda e Stomatologëve të Kosovës
Oda e Stomatologëve të Kosovës në bashkëpunim me Kompanitë dentare “Alianz” dhe Dental Day” dhe e
mbështetur nga Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës,

Organizon:

KONFERENCËN E IVTË STOMATOLOGJIKE
“STOMATOLOGJIA SOT DHE NESËR”
(me pjesëmarrje ndërkombëtare)
22 – 23 Nëntor 2019
Venus Hotel, Prishtinë
Gjuhët zyrtare
Shqip, Anglisht (me përkthim simultan)
LIGJËRATA PLENARE
Ligjërues të ftuar vendor dhe ndërkombëtar nga Italia, Kroacia e Maqedonia.
Lista e detajizuar e prezentuesve dhe programi do të publikohet në web-faqe www. osk-ks.org në fillim të muajit
Nëntor 2019.
Akreditimi: Konferenca është akredituar nga Komisioni për EVP me 25 pikë për pjesëmarrje aktive dhe 20 pikë për
pjesëmarrje pasive. Së shpejti do të akreditohet edhe nga dhe Oda e Infermierëve të Kosovës.
Kuotizimi

Për
Për
Për
Për

stomatologët – Anëtar në regjistrin e OSK-së
stomatologët – JO Anëtar në regjistrin e OSK-së
teknikët dentarë dhe infermieret
student

Regjistrimi
(deri me 18 Nëntor)

Regjistrimi
(në ditën e Konferencës)

25 €
35 €
10 €
5€

30 €
40 €
15 €
10 €

(Në çmim përfshihen: hapja solemne, pjesëmarrja në prezentime,kafe pauza, materiali përcjellës i konferencës,
certifikata për edukim të vazhdueshëm profesional ).

Pagesa dhe regjistrimi fillon nga data 02.10.2019 dhe bëhet përmes NLB Banka duke u bazuar në këto të
dhëna:
Emri i Llogarisë: Oda e Stomatologëve të Kosovës
Nr. Llogarisë: 1701 0016 0008 1756
IBAN: XK05 1701 0016 0008 1756
SWIFT CODE: NLPR XK PR
Gjatë procedimit të pagesës në bankë duhet të specifikohet emri dhe mbiemri i personit dhe emërtimi i pagesës:
"Regjistrim në Konferencë" (anëtar i OSK, jo-anëtar i OSK, teknik dentar, inferimiere). Kur pagesat bëhen në grup për dy
e më shumë persona, duhet të specifikohet emri i secilit person nga grupi.
Ekspozitë
Do të mbahet ekspozitë dentare. Të interesuarit për të shfrytëzuar hapsirën ekspozuese luten të na kontaktojnë në emailin: info@osk-ks.org
Workshopet do të organizohen nga Komapnitë dentare “Alianz” dhe “Dental Day”. Për regjistrim dhe kuotizim i
kontaktoni kompanitë përkatëse : allianz_kosovo@yahoo.com , artan.kryeziu@dentalday-ks.com

Kryetar i Këshillit Organizativ
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Dr.sci Ali Gashi
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Oda e Stomatologëve të Kosovës, Rr.Kosta Novakovic, 10000 Prishtinë, Kosovë tel:mobil: +383 45 240 588; www.osk-ks.org; email: info@osk-ks.org

