Warszawa, dnia 10 lutego 2017r.

Szanowni Państwo,

Philips Healthcare Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na

Szkolenie Użytkowników Systemów MR
Ilość instalacji systemów rezonansu magnetycznego stale się powiększa, niemniej wiedza na temat zalet i
możliwości tych systemów wciąż nie jest zbyt powszechna. Mając na celu integrację środowiska i popularyzację
metody rezonansu magnetycznego postanowiliśmy zorganizować niniejsze spotkanie, jako kontynuację oraz
wzbogacenie dotychczasowych szkoleń o aspekty techniczno-fizyczne.

Program spotkania i szczegóły organizacyjne:
Środa, 10 maja 2017 r.
Zakwaterowanie od godziny 14:00 w hotelu Grand przy ulicy Piotrkowskiej 72 w Łodzi.
Czwartek, 11 maja 2017 r.
9:30

Otwarcie spotkania. Parametry akwizycji, ich działanie oraz wpływ na jakość obrazu oraz
czas badania.

11:30

Rozwiązania technologiczne oraz aplikacyjne stosowane w skanerach MR Philips.

13:30

Przerwa obiadowa

14:30

Prezentacja nowości MR przy użyciu stacji opisowych ISP 9.0.

17:00

Otwarta dyskusja, podsumowanie dnia.

19:30

Kolacja
Piątek, 12 maja 2017.

9:00

Nowe techniki skanowania i rekonstrukcji obrazu stosowane w wersji R5.2 oraz R5.3

10:00

Badanie MR z perspektywy lekarza radiologii.

13:00

Przerwa obiadowa

13:30

Aspekty serwisowe

16:00

Podsumowanie i zamknięcie spotkania

Bezzwrotna opłata za uczestnictwo w wysokości 250zl ( pokój 2-osob) oraz 300zł (pokój 1-osob)
obejmuje: 2 noclegi ze śniadaniami, 2 obiady, 1 kolacja, materiały szkoleniowe, obsługa konferencyjna.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przesłanie poniższego, wypełnionego formularza
rejestracyjnego wraz z potwierdzeniem wpłaty do dnia 20 marca 2017r.
Udział w szkoleniu nie zmniejsza puli dostępnych dni szkoleniowych na Państwa aparacie.
Uczestnicy indywidualnie ponoszą koszty dojazdu.
Prosimy o dystrybucję tego zaproszenia wśród wszystkich potencjalnie zainteresowanych osób w
Państwa ośrodku.

Formularz rejestracyjny
Nazwa ośrodka:
Imię i nazwisko:

Telefon komórkowy:

Adres e-mail:

Dzień i godzina planowanego
przyjazdu:

Dane kontaktowe organizatorów:
Kinga Zwierz, kinga.zwierz@philips.com, Tel. 735-954-948
Matylda Kawczyńska-Siwa, matylda.kawczynska-siwa@philips.com, Tel. 602-246-757

Dane do przelewu:
CITIPLPX
PL90 1030 1508 0000 0005 0034 7147
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Po dokonaniu wpłaty wszystkim uczestnikom zostaną wystawione faktury VAT.
Prosimy o podawanie danych płatnika ( nazwa organizacji lub imię i nazwisko, adres, NIP w przypadku firmy).

