XXII. Biologické dni
Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu
po klinickú aplikáciu

23. – 25. 10. 2017, Smolenice

Hlavná téma
Príčiny, liečba a prevencia infekčných
a neinfekčných chronických ochorení
s najvyššou incidenciou na Slovensku,
ako sú kardiovaskulárne, onkologické,
chronické respiračné a metabolické
ochorenia.

http://www.icsbs.cz/

Kontakt

Prihlášky, platby, ubytovanie, stravovanie:
Congress Business Travel, s.r.o.
Lidická 43/66, 150 00 Praha 5 – Anděl
Tel.: (+420) 224 942 575, 224 224 646
Fax: (+420) 224 942 550
E-mail: biologickedni2017@cbttravel.cz

Web konference:

dovoľte mi v mene organizačného výboru srdečne Vás pozvať na konferenciu XXII. Biologické dni s podtitulom „Biomedicína v súčasnosti:
od základného výskumu po klinickú aplikáciu“, ktorá sa bude konať
v dňoch 23. 10. – 25. 10. 2017 v Kongresovom centre Slovenskej
akadémie vied v Smoleniciach na Slovensku. Konferenciu organizujeme
v spolupráci s Česko-slovenskou biologickou spoločnosťou, z.s., a máme
ambíciu predstaviť hlavné smery biomedicínskeho výskumu, ktorým
sa venujeme v Biomedicínskom centre SAV v Bratislave. Významní
odborníci zo spolupracujúcich inštitúcií a BMC SAV, ktorí prijali pozvanie
na konferenciu, určite uvedú príklady, ako poznatky základného výskumu
preniesť do klinickej praxe a ako ponúknuť klinickým pracoviskám
riešenie konkrétnych vedeckých otázok.
Dúfame, že podujatie sa pre Vás zároveň stane príjemnou spoločenskou
udalosťou v prekrásnom prostredí jesenných Malých Karpát.
Na stretnutie sa teší

Organizuje

http://www.bmc.sav.sk

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

www.biologickedni2017.sk

Za organizačný a programový výbor konferencie
Mgr. Lucia Kučerová, PhD.
Vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie,
Biomedicínske centrum SAV
Predsedníčka organizačného a programového výboru konferencie
XXII. Biologické dni

Čo vám ponúkame?
Pri príležitosti konferencie bude už tradične usporiadaná sprievodná
výstava firiem, na ktorej Vám ponúkame možnosť prezentovať vašu
firmu odbornej verejnosti. Auditórium budú tvoriť pozvaní prednášajúci,
odborníci, postgraduálni a pregraduální študenti v odbore molekulárnej
biológie, genetiky, biochémie a biomedicíny.
Rokovacím jazykom konferencie je slovenčina
alebo čeština, v prípade pozvaných účastníkov
zo zahraničia angličtina. Očakávame, že účastníci
konferencie budú predovšetkým zo Slovenska
a z Českej republiky.

