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Ponad 170 wystawców na Targach EuroLab
2011
Na wyjątkowość Targów EuroLab 2011 wpływa m.in. fakt, że są one jednym z wydarzeń, które
rozpoczynają ważny dla branży laboratoryjnej rok – Międzynarodowy Rok Chemii oraz setną rocznicę

przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla – co znalazło odzwierciedlenie w programie
merytorycznym. Ponadto po raz pierwszy na EuroLab zaprezentuje się ponad 170 wystawców –
aktualna lista, co oznacza, że zwiedzający będą mieć szeroki wybór zróżnicowanej oferty dla
laboratoriów różnego typu. Propozycje wystawców tradycyjnie już prezentowane są w trzech
sektorach: analityka chemiczna, Life Science oraz metrologia.
Co w programie?
Interesująco zapowiada się program seminariów i konferencji. Pierwszy dzień targów poświęcony
Marii Skłodowskiej-Curie rozpocznie konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski
(Wydział Chemii), Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Komitet Chemii Analitycznej PAN
zatytułowane „Nauka jest kobietą”. Wśród omawianych tematów znajdą się m.in.: Maria
Skłodowska-Curie – jej życie i osiągnięcia naukowe; Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;
Międzynarodowy Rok Chemii; kobiety we współczesnej nauce; oraz wpływ odkryć Marii
Skłodowskiej-Curie na współczesną onkologię – więcej.
Po konferencji „Nauka jest kobietą” odbędzie się konferencja Polskiego Centrum Akredytacji pt.
„Obszary regulowane prawnie w akredytacji laboratoriów i wymagania techniczne”. W drugim dniu
targów poza certyfikowanymi warsztatami – więcej o warsztatach – w programie znajdzie się
seminarium Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji - „Technologie
laboratoryjne służące międzynarodowej wymianie danych kryminalistycznych” oraz forum
wykładowe „Jobvector Career Day” (dzień kariery) przygotowane przez portal pracy dla naukowców
– więcej o forum. Ostatni dzień targów w całości wypełni konferencja Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych. Ponadto diagności laboratoryjni uczestniczący w seminariach i konferencjach
targowych, będą mogli w sumie zdobyć 14 punktów edukacyjnych – pełny program targów.
Jak wziąć udział w targach i konferencjach?
W targach, konferencjach i seminariach można uczestniczyć BEZPŁATNIE (z wyjątkiem
certyfikowanych warsztatów). Należy jedynie dokonać obowiązkowej rejestracji na miejscu
w godzinach otwarcia targów lub on-line na www.targieurolab.pl/rejestracja (posiadacze Kart MT
Polska nie muszą się ponownie rejestrować – prosimy o zabranie karty ze sobą i uaktywnienie jej
w rejestracji targów). Osoby zarejestrowane on-line bezpłatnie otrzymają katalog Targów EuroLab
2011. Ponadto na trasie Pałac Kultury i Nauki (odjazd spod Sali Kongresowej od ul. Emilii Plater) –
Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c będzie kursować co około 10-15 minut aż 6 bezpłatnych
autobusów targowych. Pierwszy kurs autobusu o godz. 8.00. Drogę powrotną będzie można również
odbyć autobusem targowym – więcej.
www.targieurolab.pl.
http://laboratoria.net/aktualnosci/5396.html
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Śląscy naukowcy opracowali model opieki

kardioonkologicznej
W publikacji opisano okres od marca 2016 r. do grudnia 2019 r.
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Blizny można leczyć
Blizna bywa dla pacjenta problemem nie tylko kosmetycznym.
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1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie,
niż wrócić do biura
Wiele osób, które świadczą pracę z domu nie jest jeszcze gotowych na powrót do biura.
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COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany
mechanizm
W komórkach płuc wirus SARS-CoV-2 wyzwala szlak biochemiczny, zwany układem dopełniacza.
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Choroba meningokokowa jest lekceważona
Mimo, iż może w ciągu 24 godzin doprowadzić do zgonu dziecka.
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Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na
zakażenie COVID-19
Badania wskazują, że alergicy przyjmujący leki rzadziej zarażają się koronawirusem.
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Szczepionki mRNA a możliwość zakażenia
SARS-CoV-2
Możliwe jest złapanie koronawirusa po szczepieniu, ale ryzyko jest naprawdę niewielkie.
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Istnieje związek między szczepieniem
przeciwko grypie i...
Podobne dane płyną z całego świata, to wciąż nie udało się dokładnie tego ustalić.
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