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ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 14ου
Συνεδρίου Κλινικής Χημείας και της ΕΕΚΧ-ΚΒ,
έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας
προσκαλέσω στην πόλη των Ιωαννίνων από τις 29
Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2016.
Το Συνέδριο, εκτός από τον εκπαιδευτικό
χαρακτήρα του για τους νέους συναδέλφους, έχει
κύριο προσανατολισμό την εκ νέου αξιολόγηση
καθιερωμένων
βιοδεικτών
νοσολογικών
καταστάσεων υπό το πρίσμα των νέων ερευνητικών
δεδομένων και την παρουσίαση των νέων,
αναδυόμενων βιοδεικτών που μας προσφέρει η
αλματώδης εξέλιξη της βιοτεχνολογίας. Έτσι, ένα
μεγάλο μέρος του επιστημονικού προγράμματος
αφιερώνεται σε στρογγυλές τράπεζες όπου από
κοινού η κλινική και το εργαστήριο συζητούν και
διερευνούν τα ανωτέρω θέματα.
Το Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας
οργανώνεται για πρώτη φορά στα Ιωάννινα και
ελπίζουμε να απολαύσετε την μοναδικότητα και
την ιδιαιτερότητα τόσο της πόλης όσο και της
ευρύτερης περιοχής, στους τομείς του πολιτισμού,
της ιστορίας, του φυσικού περιβάλλοντος.
Σας καλούμε λοιπόν, να πλαισιώσετε τις εργασίες
του Συνεδρίου στην πόλη μας και να παρουσιάσετε
τις ερευνητικές σας εργασίες σε θέματα
καθημερινής ορθής πρακτικής και επερχόμενης
καινοτομίας. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στους
νέους επιστήμονες οι οποίοι με το φρέσκο και
ανατρεπτικό τους πνεύμα είναι οι δημιουργοί της
καινοτομίας και οι φορείς της ελπίδας.

Καταληκτική Ημερομηνία
Μειωμένης Εγγραφής:
10 Σεπτεμβρίου

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία:
25 Αυγούστου2016

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα του Συνεδρίου ΕΔΩ.

ΧΟΡΗΓΟΙ
Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση από
τις εμπορικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο
της Κλινικής Χημείας. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο
χώρο του Ξενοδοχείου Grand Serai.

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Βρείτε όλες τις πληροφορίες αναφορικά με το Συνέδριο
στην λεπτομερή Πρώτη Ανακοίνωση της Οργανωτικής
Επιτροπής, διαθέσιμη ΕΔΩ.

Με τιμή,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Ελένη Μπαϊρακτάρη

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΜΟΝΕΣ
Για
την
καλύτερη
εξυπηρέτηση
των
συμμετεχόντων του Συνεδρίου, διατίθενται
πληροφορίες Εγγραφής και Διαμονής ΕΔΩ.
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