
Współczesna analityka 
farmaceutyczna i biomedyczna 

w ochronie zdrowia 

Poznań 
19-20.10.2017 

zapraszają 
pracowników naukowych, 

doktorantów, dyplomantów, studentów 
na II Konferencję Naukowo - Szkoleniową pt. 

Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN, 
Komisja Analizy Leku, 

 

Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

 

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne 

Zapraszamy 

Więcej informacji na stronie: 
www.chnia.ump.edu.pl 

Organizowana przez Komitet Terapii i Nauk o Leku 
PAN, Komisja Analizy Leku przy współudziale 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego, 
multidyscyplinarna II Konferencja Naukowo – 

Szkoleniowa „Współczesna analityka 
farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie 

zdrowia” stanowić będzie szerokie i integracyjne 
forum wymiany poglądów, prezentacji wyników 

badań oraz dyskusji pomiędzy specjalistami 
związanymi z różnymi dziedzinami nauk 

farmaceutycznych i biomedycznych. 
 

Do zobaczenia na konferencji. 

prof. dr hab. Zenon J. Kokot 

Foto: Paweł Dereziński 



Poznań 
17-18.09.2015 

Planowane sesje naukowe: 
 

• Analiza farmaceutyczna w badaniach leków, 
sfałszowanych produktów leczniczych, 
substancji psychoaktywnych oraz suplementów 
diety 

• Bioanaliza w ochronie zdrowia 
• Sesja doktorantów i młodych naukowców 
• Sesja posterowa 
• Prezentacje firm, biorących udział w konferencji 

Tematyka konferencji dotyczyć będzie 
zarówno dziedzin związanych z chemią 
medyczną, analityką farmaceutyczną i 
kliniczną, jak i zastosowania technik 

analitycznych w technologii farmaceutycznej. 
Swoje zaproszenie  kierujemy  szczególnie 

mocno do farmaceutów, lekarzy, analityków, 
klinicystów, biochemików, farmakologów 

oraz chemików, specjalizujących się w 
zastosowaniu najnowszych metod 

analitycznych i „omicznych”, takich jak: 
genomika, proteomika i metabolomika, we 

współczesnej medycynie i farmacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem ochrony 

zdrowia. Niniejsza konferencja powinna 
stanowić dobrą okazję nie tylko do wymiany 
doświadczeń naukowych i praktycznych, ale 
będzie również służyć pogłębieniu wiedzy i 

nawiązywaniu nowych kontaktów 
naukowych. Ponadto konferencja będzie 

okazją do nieformalnych wydarzeń 
wzbogacających osobiste relacje 

uczestników.  

Miejsce konferencji: 
Centrum Kongresowo Dydaktyczne 

Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań  

 
Rejestracja i przesyłanie 

streszczeń do dnia: 01.09.2017 
na stronie internetowej: 

 

www.chnia.ump.edu.pl 
 

Akceptacja streszczeń: 15.09.2017 
Opłata do dnia: 15.09.2017 
Pracownicy naukowi: 150 zł 
Studenci i doktoranci: 60 zł 
Osoba towarzysząca: 150 zł 

Numer konta: 
Citibank Handlowy Warszawa 

Oddział w Poznaniu 
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000 

Tytułem: Imię Nazwisko, KAF 
 

Opłata konferencyjna obejmuje udział 
w wykładach oraz dyskusjach, materiały 

konferencyjne, udział w bankiecie w 
dniu 19.10.2017,  poczęstunek i lunch 

w trakcie trwania konferencji. 
Organizatorzy nie zapewniają 

zakwaterowania na czas trwania 
konferencji. 

 
Sekretariat konferencji: 
Katedra i Zakład Chemii  

Nieorganicznej i Analitycznej 
Uniwersytetu Medycznego  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 

e-mail: chnia.sekretariat@gmail.com 

 
 
 

 

Współczesna analityka 
farmaceutyczna i biomedyczna 

w ochronie zdrowia 
Poznań 19-20.10.2017 


