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Kedves Kolléganők és Kollégák! 

Szeretettel és tisztelettel meghívom Önöket a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai 
Társaság 2023. évi 61. Nagygyűlésére, melyet 2023. június 8-10. között rendezünk meg a 
Semmelweis Egyetem szervezésében. 

VÉGRE, öt év (!) szünet után valódi jelenléttel lesz lehetőség arra, hogy újra találkozhassunk, 
tapasztalatot cseréljünk, a kapcsolatoknak új lendületet adjunk. 

Öt év hosszú idő, különösen egy olyan dinamikusan változó és fejlődő szakmában, mint a 
laboratóriumi diagnosztika. Különösen egy olyan időszakban, amikor a külső környezet 
kihívásokkal teli, kevéssé kiszámítható. Markánsan változtak a laboratóriumok felé támasztott 
igények. Új fogalmak, mérési elvek, rendszerek jelentek meg. Ráadásul egyre több a hír egy 
Magyarországon gyökeresen új labor szervezési elv bevezetéséről. 

A technika lehetővé tette a virtuális kapcsolattartást. A kétdimenziós, jobb esetekben fekete 
négyzetekkel tarkított online konferenciák biztosítják ugyan az információ terjedését, de ez nem 
pótolta a háromdimenziós találkozások nyújtotta valódi élményt. A kongresszus most teret ad 
a személyes találkozásnak, együttlétnek, beszélgetéseknek. 

A konferencia weboldala (Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 61. Nagygyűlése) 
már elérhető, melyet folyamatosan frissítünk a rendezvénnyel kapcsolatos információkkal. 

A kongresszus fő témái:  

• A NOLD (Nemzeti Orvoslaboratóriumi Diagnosztika Hálózat) szervezése  
• Pre- és posztanalitikai kérdések a laboratóriumokban 
• A post COVID éra laboratóriumi aspektusai 
• “Liquid biopsy” minták analízise 
• A mikrobiom vizsgálatának jelentősége  
• Varia szekció 

Természetesen idén is várjuk az absztraktokat, melyek beküldési határideje 2023. március 
31. Az absztraktbeküldéssel kapcsolatban bővebb információt szintén a weboldalon találhatnak. 

A regisztráció nyitásáról újabb levélben fogunk tájékoztatást küldeni. 

A kongresszus lehetőségének a biztosítása drasztikusan emelkedő költségekkel jár. Ezért a 
rendezvényen a részvételi díj – hasonlóan bármely más, hasonló társasági eseményhez – a 
korábbi évekhez képest markánsan emelkedni fog. Ebben megértésüket kérjük, egyben bízva 
abban, hogy a magasabb költségek ellenére úgy döntenek: a személyes kapcsolatok ápolása, a 
szakmai fejlődés lehetősége megéri a befektetést. 

Várjuk Önöket, számítunk részvételükre. 
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