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Első értesítés és absztrakt felhívás

bioMérieux 
az IVD technológiák 

élvonalában

Immunoassay

Bakteriológia

Molekuláris biológia

Szerológia

Innovatív termékeinket, 

újdonságainkat mutatjuk

be kiállítási területünkön.

Szakembereink szeretettel 

várják Önöket Szegeden  

az MLDT kongresszusán,  

mely 2006 augusztus 30.  

és szeptember 2. között kerül 

megrendezésre Szegeden.

bioMérieux Hungária Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.

Telefon: (1) 2313050; Fax: (1) 2313059
www.biomerieux.com

from diagnosis,
the seeds of better health

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 Rendezvény helyszíne: 

Hangár Expo és Konferencia Központ, 6728 Szeged, Kereskedő köz 4. 

Kongresszusi naptár:

 Konferencia jelentkezési lap és a szállásfoglalási lap visszaküldése 2006. március 31.
 Kedvezményes részvételi díj befizetése 2006. május 31.
       2006. május 31. után már csak az emelt díj befizetése mellett lehet részt venni a konferencián.
 Absztrakt beküldése 2006. április 15.
 Jelentkezések visszaigazolása 2006. május 15.
 Előadások, poszterek visszaigazolása 2006. május 15.
 Részvétel lemondása térítésmentesen 2006. június 30.
 Utolsó jelentkezési határidő 2006. július 31.

       2006. július 31. után már csak helyszíni jelentkezés lehetséges, mely készpénzfizetés ellenében történik.
       (Ebben az esetben a szállást nem tudjuk garantálni.)

A jelentkezési lapot kérjük igényeinek megfelelően kitölteni és visszaküldeni. A jelentkezési lap kitöltése, cégszerű 
aláírása és elküldése megrendelésnek minősül. Aláírás hiányában a megrendelést nem áll módunkban elfogadni. 

A részvételi díj tartalmazza: a tudományos programon való részvételt, a kongresszushoz kapcsolódó kiállítás meg-
tekintését, kongresszusi táskát, programfüzetet, előadások összefoglalóit, névkitűzőt, részvételi igazolást, Welcome 
Party-n való részvételt, valamint igénybe vehető a Kongresszus ingyenes buszjárata és parkolás a Kongresszus helyszí-
nén (Hangár Expo) területén.

A kísérők részvételi díja tartalmazza: a Welcome Party-n való részvételt és a névkitűzőt, valamint igénybe vehető a 
Kongresszus ingyenes buszjárata és parkolás a Kongresszus helyszínén (Hangár Expo) területén.

A részvételre vonatkozó megrendelését 2006. május 15-ig visszaigazoljuk, és ezzel egyidejűleg megküldjük a számlán-
kat is, kiállító cégek részére pedig a kiállítási szerződést is. A befizetett összeg jóváírása után postázzuk visszaigazoló
levelünket, amely tartalmazza a regisztrációs számot. A továbbiakban, minden esetben erre a regisztrációs számra 
kell hivatkozni. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelentkezése a részvételi díj banki jóváírását követően érvényes.
Amennyiben a Kongresszus tudományos programján kívül egyéb szolgáltatást is meg kíván rendelni (szállás, étkezés, 
program) úgy azt a Kongresszusra való jelentkezéssel együtt küldje meg. Minden rendelése azonos regisztrációs szám 
alatt fog futni.

A rendezvény területére csak regisztráció után, az ott kapott kitűzővel léphet. A rendezvény teljes területén és a 
buszjárat igénybevételéhez a kitűző viselése kötelező!

Felhívjuk figyelmét, hogy az adott alkalomra szóló étkezési jegyeket, meghívókat mindig vigye magával, mert a bu-
szon, illetve az étkezéskor kérni fogják.

További kérdés esetén az alábbi címeken kérhet tájékoztatást:

 Általános tájékoztatás és Tudományos program:

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 
53. Nagygyűlés Szervező Bizottsága
Dr. Salgó László M.D., PhD
főszervező

Cím: 6725 Szeged, Földműves 32.
Telefon: 06-30/9438-519
E-mail: salgolr@freemail.hu

Kongresszusszervező:

C&T Hungary Kft. Kongresszusi Iroda
Bunda Ibolya

Cím: 6701 Szeged, Pf. 898
Telefon/fax: 06-62/548-485
E-mail: congress@congresstravel.hu
Web: www.congresstravel.hu



Tisztelt Kolleginák!
Tisztelt Kollégák!
Tisztelt Partnereink!

Igen nagy öröm és megtiszteltetés, de ugyanakkor komoly kihívás is, hogy a 60. születésnapját 
2006-ban ünneplő Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság (elődei közül 1946-ban ala-
kult meg a Kórboncnokok és Laborosok Közös Elméleti Szakcsoportja a KOLAB, majd 1966-ban 
a Magyar Klinikai Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság) 53. Nagygyűlését Szegeden – 1967, 
1982 és 1977 után – már negyedik alkalommal szervezhetjük meg.

Tisztelettel és szeretettel hívunk minden kollégát és érdeklődőt, aki szeretne résztvenni ren-
dezvényünkön, hogy jobban elmélyedjen a laboratóriumi diagnosztika új eredményeiben és 
megismerje a társszakmákkal való együttműködés lehetőségeit, s közös erőfeszítésünk eredmé-
nyeként javuljanak a lakosság egészségi mutatói.

Munkatársaimmal együtt igen nagy örömmel teszünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy Tár-
saságunk legrangosabb tudományos rendezvényének méltó házigazdái legyünk.

Őszintén reméljük, hogy a sok hasznos ismeret mellett kellemes élményekkel is gazdagodva 
térnek majd haza.

A személyes találkozás reményében sok szeretettel várunk mindenkit Szegeden!

Szeged, 2006. február 7.
Dr. Salgó László

a szervező bizottság elnöke

A vércsoportmeghatározás új módszere
a keresztáramlásos (lateral flow) technika alapján

AZ EREDMÉNY MINDÖSSZE 3 LÉPÉSNYIRE VAN

… egyszerű, gyors, biztonságos

1. lépés
  Csupán 100 µl sejtszuszpenziót kell  

cseppentenünk az applikációs zónára

2. lépés
  30 sec elteltével csak 300 µl-t kell  

hozzáadnunk  az „F” oldószerből

3. lépés
  5 perc múlva az eredmény leolvasható 

   pozitív  –  vörös sáv 
   negatív  –  semmiféle jelzés nem látható

Egyszerű

  Csupán 2 pipettázás elegendő tíz  
vércsoport-paraméter meghatározásához

  Egyszerű leolvasás

Gyors

  Nincs centrifugálás

  10 eredmény 5 percen belül

Biztonságos

  Nagy érzékenységű és specifitású  
laboratóriumi teszt

  Stabil végpont 48 óráig

IRODA: 1037 Bp. Szépvölgyi út 41. Tel: +36-1-368-8604; -8606

TELEPHELY: 1036 Bp. Dereglye u. 5. Fax: +36-1-388-9183 e-mail: info@biosan.hu

A Nagygyűlés kiemelt tudományos témája: 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI JELENTŐSÉGŰ BETEGSÉGEK  
LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKÁJA

multicardMD

Forgalmazza:

Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Szeretné akkreditáltatni laborját?

… keresse fel a tqmi cégcsoportot …

 teljes körű minőségmenedzsment (ISO 9001, 14001, 17025, EFQM, 6 sigma…)
 emberi erőforrás menedzsment, oktatások
 pénzügyi tanácsadás, kötséghatékony működés bevezetése

Honlap:  www. tqmi.hu  Elérhetőség:  (62) 422-821  (1) 239-3015  (52)  541 788  (30) 415 77 92  (30) 415 7790

Fő témák:  

  obesitas klinikai, laboratóriumi és  
mikrobiológiai diagnosztikája

  cardiovascularis elváltozások
  lipidanyagcsere
  daganatok
  diabetes mellitus
  csontanyagcsere
  mikrobiológia
  laboratóriumi management

Témák: 

  zoonózisok
  oxidatív stressz / antioxidánsok
  hematológia
  alvadológia
  enzimológia
  sürgősségi diagnosztika
  táplálkozás
  informatika
  vércsoport szerológia
  varia

A Nagygyűlés programterve:

Időpont Óra Helyszín Program

Augusztus 30.

11⁰⁰–16⁰⁰
10⁰⁰–16⁰⁰

Hangár Konferencia Központ
SZAB Székház szatellita szimpóziumok

17⁰⁰–19⁰⁰ Hangár Konferencia Központ ünnepélyes megnyitó
20⁰⁰–22³⁰ Hangár Konferencia Központ nyitófogadás

Augusztus 31.
8³⁰–18³⁰ Hangár Konferencia Központ plenáris előadások, szekció ülések, 

poszter bemutatók
napközben Lady’s programok

Szeptember 1.
8³⁰–18³⁰ Hangár Konferencia Központ előadások, poszter bemutatók
napközben Lady’s programok
20⁰⁰–23³⁰ Gellért Szabadidőközpont Garden Party

Szeptember 2.
9⁰⁰–11⁴⁵ Hangár Konferencia Központ laboratóriumi management
12⁰⁰-13³⁰ Hangár Konferencia Központ záróünnepség
11³⁰–18⁰⁰ Hangár Konferencia Központ Diabetes mellitus szimpózium


