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Badania laboratoryjne są ważne - 14-12-2012
Poniżej zamieszczamy artykuł na temat diagnostyki
laboratoryjnej, który ukazał się w czasopiśmie Świat Lekarza.
Więcej
Dr Teresa Kurzawa – członek KRDL wśród
nagrodzonych pamiątkowym medalem Prezydenta
Chorzowa - 12-12-2012
W poniedziałek 10 grudnia 2012 r. Prezydent Chorzowa wręczył
medale za działalność na rzecz miasta. Na liście nagrodzonych za
osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia (medal z wizerunkiem
dr Edwarda Hankego na awersie) znalazła się dr Teresa Kurzawa
– członek Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
Więcej
Kalendarium listopad 2012 r. - 07-12-2012
Zapraszamy do zapoznania się z listopadowym kalendarium.
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Kurs: "Jak rozmawiać z lekarzem w zakresie
interpretacji wartości MIC" - 29-11-2012

Ogólnopolskie Obchody Dni Diagnosty 2012 RELACJE Z MIAST

11 lutego 2013 r. w siedzibie KIDL w Warszawie jest
organizowany jednodniowy kurs pt. „Jak rozmawiać z lekarzem
w zakresie interpretacji wartości MIC”. Kierownikiem i
wykładowcą kursu będzie Barbara Stefankowska - Fułek.

Diagności laboratoryjni w mediach
Konferencja prasowa- 10 lat samorządu
diagnostów

Więcej
Szkolenie: „Badanie płynów z jam ciała i płynu
mózgowo-rdzeniowego w świetle najnowszych badań”
- 26-11-2012
25-26 stycznia 2013 r. oraz 28-29 stycznia 2012 r. zapraszamy
na III i IV edycję szkolenia: „Badanie płynów z jam ciała i płynu
mózgowo-rdzeniowego w świetle najnowszych
badań”. Opiekunem naukowym i wykładowcą będzie dr hab. n.
med. Maria Mantur z Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki
Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Więcej

Więcej
Konferencja naukowa: "Badania immunogenetyczne w
transplantologii i diagnostyce" - 03-09-2012
Polskie Towarzystwo Immunogenetyczne zaprasza na
konferencję naukową: „Badania immunogenetyczne w
transplantologii i diagnostyce”.
Więcej
Zobacz więcej
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