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Bliskie spotkanie z chemią
Organizator 17. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab,
firma MT Targi Polska, zaprasza na dwie konferencje, które będą poświęcone
zagadnieniom związanym z chemią i jej zastosowaniem m.in. w leczeniu, diagnostyce
medycznej i laboratoryjnej. Pierwsza z nich pt. „Zdrowie - Leki - Chemia” odbędzie się
18 marca, a druga pt. „Świat technik sprzężonych” 20 marca.
Targi EuroLab odbędą się w dniach 18-20 marca br. w Centrum Targowo-Kongresowym
MT Polska w Warszawie. To ważne wydarzenie przyciąga diagnostów laboratoryjnych,
analityków, lekarzy, farmaceutów oraz pracowników ośrodków naukowych, akademickich,
medycznych czy laboratoriów. Z myślą o nich odbędą się konferencje, podczas których
zaprezentowane zostaną aktualne zagadnienia związane z leczeniem i różnymi rodzajami badań.
„Zdrowie - Leki - Chemia”
18 marca odbędzie się konferencja pt. „Zdrowie - Leki - Chemia”, którą zorganizują: Wydział
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu
Warszawskiego, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Polskie Towarzystwo Chemiczne, II Wydział
Lekarski oraz Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W czasie
spotkania odbędą się trzy prelekcje. Pierwsza z nich to wykład pt. „Od nanotechnologii
do nanomedycyny”, druga „Witaminy D: chemia, biologia i medycyna”, trzecia zaś zatytułowana
jest „Osiągnięcia farmakologii klinicznej i inżynierii medycznej w poprawie rokowań chorych
z ostrym zawałem mięśnia sercowego”.
„Świat technik sprzężonych”
Z kolei 20 marca pracownicy Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki
Warszawskiej poprowadzą konferencję pt. „Świat technik sprzężonych”. Prelegenci opowiedzą
o tym wyrafinowanym narzędziu analitycznym, które jest często stosowane w rutynowych

pracach laboratoryjnych oraz w badaniach naukowych. Dzięki technikom sprzężonym możliwa
jest m.in. identyfikacja oraz oznaczanie całkowitej ilości składników mieszanin. Stosując je można
znacznie lepiej wykorzystać możliwości aparatury, poszukiwać nowych sposobów wprowadzania
próbek oraz udoskonalać urządzenia stosowane do realizacji tego celu.
Przedstawionych zostanie pięć referatów: „Metal jako „drogowskaz” postępowania analitycznego
w

badaniach

farmakologicznych

metaloleków”,

„Zastosowanie

chromatografii

cieczowej

w połączeniu ze spektrometrią mas (LC MS) w analizie żywności”, „O technikach sprzężonych
w świecie dzieł sztuki”, „Nowe techniki analityczne w spektroskopii optycznej” oraz „Zastosowanie
przenośnych spektrometrów CCD w plazmowych miniaturowych technikach spektroskopii
optycznej”.
Prezentacje wystawców
Pierwszego i drugiego dnia targów w salach konferencyjnych wystawcy będą prowadzili wykłady
i szkolenia połączone z prezentacją produktów i urządzeń. To doskonała okazja do zapoznania
się z możliwościami konkretnej aparatury, a także porozmawiania ze specjalistami na temat
wszelkich kwestii związanych z tymi wyrobami.

Patronaty
Patronat Honorowy nad Targami EuroLab 2015 i CrimeLab 2015 objęli: Janusz Piechociński
- Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki; Stanisława Prządka - Przewodnicząca
Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Cezary Grabarczyk - Minister Sprawiedliwości;
nadinspektor Krzysztof Gajewski - Komendant Główny Policji oraz prof. dr hab. Michał Kleiber
- Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Warunki uczestnictwa
Równolegle z Targami EuroLab odbędą się Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Udział
w konferencjach jest bezpłatny, wymagana jest natomiast wcześniejsza rejestracja na targi.
Można jej dokonać online lub na miejscu. Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne
znajdują się na stronie www.targieurolab.pl.
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MT Targi Polska to jeden z wiodących w Polsce i największy na rynku warszawskim organizator
imprez targowych. Firma organizuje 8 imprez wystawienniczych, które rocznie gromadzą ponad
2000 wystawców i 80 000 zwiedzających. W kalendarium znajdują się targi, które bardzo dobrze
znane są za granicą, a w Polsce zyskały miano najważniejszych wydarzeń targowych. Są to:
EuroGastro, EuroLab, CrimeLab, TT Warsaw, Lato, WorldHotel, Dziedzictwo oraz Infrastruktura.

