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Caros colegas,

Estamos muito felizes em recebê-lo para participar da WAO Conferência Científica Internacional 2014 (WISC 2014) eo 41 º
Encontro Anual da Associação Brasileira de Alergia e Immunopathy (ASBAI), no Rio de Janeiro, Brasil, 6-9 de Dezembro de
2014. O tema da conferência é o avanço das fronteiras de alergia: Tratamento e prevenção, visando o meio ambiente, a
infecção eo paciente suscetível.

A Conferência Científica Internacional WAO cresceu e evoluiu de uma edição para a outra, e da reunião no Rio de Janeiro vai
construir sobre as Conferências anteriores enorme sucesso em Dubai, Emirados Árabes Unidos (2010) e Hyderabad, na Índia
(2012). Delegados podem contar com um programa científico estimulante e variada, altamente relevante para a teoria ea
prática de Alergia, Asma e Imunologia Clínica.

WAO está organizando estes, Conferências científicas temáticos focados em reconhecimento:

A prevalência crescente e mais complexas formas de doenças alérgicas e asma em todo o mundo, especialmente em
crianças

A necessidade de criar uma abordagem mais integrada para o diagnóstico e tratamento das doenças alérgicas e asma

A necessidade de ampliar o conhecimento ea prática da alergia e proporcionar um conhecimento mais prático para jovens
profissionais

A Conferência de 2014 Avançando as fronteiras de alergia: Tratamento e prevenção, visando o meio ambiente, a infecção eo
paciente suscetível irá proporcionar um fórum para a combinação mais útil da última pesquisa, revisão da teoria e da prática
atual, e hands-on, problema- aprendizagem baseada. O nosso objectivo é que os participantes ter uma visão sobre os
avanços mais eficazes no tratamento e prevenção de doenças alérgicas e imunológicas

Estamos ansiosos para vê-lo no Rio de Janeiro, Brasil!

Informações

Local do Evento
Rio de Janeiro
Um dos principais centros econômicos e culturais da América do Sul, a cidade do Rio de Janeiro situa-se no coração da Região
Sudeste do Brasil.

Principais razões para participar
Seja na vanguarda da educação médica e aprendizagem!

Assistir a palestras state-of-the-art por especialistas mundiais sobre Alergia, Asma e Imunologia Clínica
Participar em prática, oficinas de clínica-friendly sobre imunoterapia, alergia alimentar, anafilaxia, alergias de pele, alergia a
medicamentos, asma, rinite, DPOC, distúrbios do sono e muito mais
Rede com outros em seu campo / áreas de interesse, incluindo: Asma, Alergia, Imunologia, Pediatria, Pneumologia, Oftalmologia,
Gastroenterologia, Dermatologia e Otorrinolaringologia
Apresente suas próprias realizações de líderes de opinião internacionais e interagir com colegas internacionais e regionais

Contato pelo site
Para a Conferência Geral Dúvidas 
WISC@worldallergy.org

http://www.worldallergy.org/wisc2014/
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