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KOMUNIKAT - XI ZJAZD KOLEGIUM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ W POLSCE
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Uprzejmie informujemy, że w Krakow ie, w dniach 17-19 stycznia 2013. odbędzie się XI Zjazd
Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, organizow any w spólnie z Fundacją Rozw oju
Diagnostyki Laboratoryjnej. Program Zjazdu będzie obejmow ał...
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KONKURS STRESZCZEŃ ZGŁOSZONYCH NA 20. EUROPEJSKI KONGRES CHEMII KLINICZNEJ,
MEDIOLAN 2013

Badanie i diagnoza
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Formularze

Zapraszamy w szystkich członków Tow arzystw a, którzy zgłosili lub zamie rzają zgłosić
streszczenia doniesień naukow ych na 20. Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny
Laboratoryjnej w Mediolanie w maju 2013, do udziału w konkursie streszczeń organizow anym
przez PTDL i Fundację Rozw oju Diagnostyki Laboratoryjnej.

GOŚCIMY

Odw iedza nas 1 gość

REKLAMA

miejsce na Tw oją reklamę
czytaj w ięcej ...
WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
pośw ięcone zagadnieniom w pływ u badań laboratoryjnych na kliniczną i ekonomiczną
efektyw ność postępow ania lekarskiego lub tematyce miejsca i roli badań laboratoryjnych w
systemie ochrony zdrow ia, napisaną/przygotow aną/opracow aną w roku akademickim 20102011.
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SZKOLENIA 2012

INFORMACJE o SZKOLENIACH w roku 2012
Szkolenia w roku 2012 organizow ane przez
Fundację Rozw oju Diagnostyki Laboratoryjnej
czytaj w ięcej ...
DOROCZNA NAGRODA DLA MŁODYCH PRACOWNIKÓW DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Regulamin przyznaw ania dorocznej nagrody dla młodych pracow ników diagnostyki
laboratoryjnej (56.5 kB)
NAGRODA SPECJALNA IMIENIA PROFESORA JANA SZNAJDA

Nagroda za w ybitne osiągnięcia w diagnostyce laboratoryjnej 2012r.
Termin zgłaszania kandydatów do nagrody upływ a z dniem 31.12.2012. Celem nagrody jest
uhonorow anie i materialne w ynagrodzenie w ybitnych osiągnięć w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej dla osób zajmujących się biochemią kliniczną oraz medyczną diagnostyką
laboratoryjną....
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