Si no visualitza correctament el missatge fes click

aquí.

8 de Decembre de 2006
ÚLTIM CAS CLÍNIC - Envian's

ULTIMES NOTICIES DE L'ACTEDI

el teu!

Actedi a Chicago!

ASSOCIA'T A ACTEDI:
Informa't dels
avantatges de ser soci
d'ACTEDI.

Presentem el Nou Pla Formatiu 2007.
Celebrat amb èxit el curs de radioprotecció.
Escuela Superior de Resonancia Magnética Clínica
(ESRMC). Preus especials Socis ACTEDI.
Envian's el teu Cas Clínic!

Per accedir al formulari
d'associació fes click aqui
Actualitza't:

ALTRES NOTICES D'INTERÈS

RECORD D'OFERTES DE TREBALL.
Al novembre hem ofert 8 ofertes de treball.
Això està convertint a l'Actedi en l'associació de referència pel que fa a ofertes de
treball a Catalunya. Tenim el plaer de contar amb una gran llista d'hospitals i
clíniques que confien i col·laboren en la nostra borsa de treball.
FORMACIÓ CONTINUADA PERSONALITZADA (FCP).
Seguint amb el compromís de la formació continuada dels Tècnics Superiors,
estudiants i Metges Residents, Actedi vol presentar un projecte innovador dintre
de la Formació Continuada.
Ampliem l'apartat de fotogaleria.
Ajuda'ns que creixi enviant-nos les teves imatges.
El PET-TC útil als tumors de còlon.
Luminetx ens facilita la feina amb VeinViewer.

Sol.licita Informació:
Si necessites contactar
amb nosaltres fes click
per accedir al formulari
d'informació
Contàctan's:
Associació Catalana
de Tècnics en Imatge
per al Diagnòstic
Carrer Ausias Marc 60,
Barcelona 08010
Tel. 630 380 886
Eines:

La nova era en radiografia mòbil digital ja és aquí.
IMPORTANT Només rebran aquesta informació els socis i les persones que
s'hagin registrat en la nova Web de l'Actedi. Si encara no t'has registrat
fes-ho ara AQUÍ.
IMPORTANTE Sólo recibirán esta información los socios y las personas
que se hayan registrado en la nueva Web de Actedi. Si todavía no te has
registrado hazlo ahora AQUÍ.
actedi@actedi.cat
Associació Catalana de Tècnics en Imatge per al Diagnòstic
Carrer Ausias Marc 60 Barcelona 08010 Tel. 630 380 886

Si necessites visualitzar
documents pdf utilitza el
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