Dragi colegi,
Este o mare plăcere și onoare pentru mine ca în numele Comitetului de
Organizare să vă invit la cea de-a Treia Conferință a Asociației de Medicină de
Laborator din România, cu participare internațională, care va avea loc între 0507.06 2019 la Iași.
Conferința este organizată sub auspiciile International Federation of
Clinical Chemistry IFCC și a European Federation of Laboratory Medicine EFLM,
în colaborare cu UMF Iași, UMF Tîrgu Mureş, UMF Cluj Napoca, UMF București,
UMF Timișoara și, având ca societăți profesionale partenere Societatea Română
de Microbiologie și Societatea Română de Hematologie.
Rezultatele de laborator contribuie în foarte mare măsură la luarea
deciziilor medicale, la stabilirea ghidurilor și protocoalelor clinice, iar progresele
în domenii de vârf ale medicinei de laborator (biologie moleculară, genetică) au
impact în conduita clinică. Printre obiectivele AMLR se numără stabilirea unor
rețele de comunicare între profesioniștii care lucrează în laboratoare medicale,
implementarea tehnicilor avansate de diagnostic, stabilirea unor standarde
exigente de calitate pentru munca de laborator, iar întâlnirile anuale cu ocazia
conferințelor sau congreselor oferă contextul adecvat pentru realizarea acestor
deziderate.
Tematica conferinței acoperă aspecte din toate domeniile medicinei de
laborator (biochimie, microbiologie, hematologie/hemostază, imunologie,
genetică, biologie moleculară), temele propuse fiind:
 Managementul calității în laboratorul clinic
 Metode, aparatură și automatizare în laboratorul clinic
 Formarea profesională și educația medicală continuă a specialiștilor de
laborator
 Actualități în testarea genetică și biologia moleculară
 Biomarkeri în boli cardiovasculare și sindromul metabolic
 Actualități în diagnosticul hematologic
 Actualități în diagnosticul de laborator în toxicologie
 Rezistența la antibiotice și infecțiile nosocomiale
 Diagnosticul serologic în bolile infecțioase
 Actualități în diagnosticul de laborator bolilor parazitare
 Varia

Expoziția de echipamente, reactivi și consumabile de laborator, precum și
workshopurile organizate de companii vor contribui la crearea unei atmosfere
de lucru interactive.
Tinerii colegi vor fi stimulați prin acordarea a două premii, pentru cea mai
bună prezentare poster și pentru activitate profesională.
Pentru colegii din mediul universitar conferința oferă o bună oportunitate
de a-și prezenta rezultatele cercetărilor. Rezumatele vor fi publicate în Revista
Română de Medicină de Laborator (indexată ISI Thompson Reuters, cu factor de
impact).
Evenimentul este creditat cu credite EMC de către Colegiul Medicilor și
de către OBBCSSR.
Mai
multe
informații
veți
putea
găsi
accesând
site-ul
conferinței www.congress-amlr.ro.
Vă așteptăm cu drag!
Conf.dr. Ioana Brudașcă
Președinte AMLR
Președintele Comitetului de Organizare

