Transzgén SPF Állatház átadási ünnepély és
sajtótájékoztató
Esemény kezdete: 2012-05-30 11:30
Esemény vége 2012-05-30 13:00
Határon Átnyúló Biotechnológiai Együttmûködés a Fenntartható Regionális Egészségiparért
Tisztelettel meghívjuk a HUHR/0901/2.1.3/004 CABCOS projekt (Cross-border Applied
Biotech Cooperation for Sustainable Regional Health Industry / Határon Átnyúló
Biotechnológiai Együttmûködés a Fenntartható Regionális Egészségiparért) projekt
keretében megvalósuló transzgenikus SPF állatház ünnepélyes átadására és az azt
megelõzõ sajtótájékoztatóra.
A CABCOS fõ célja olyan közös komplementer biotechnológia kutatási infrastruktúra
létrehozása a pécsi illetve az eszéki egyetem orvoskarán, amely nemzetközi szintû
infrastruktúrát jelent a projektben résztvevõ pécsi és eszéki kutatók számára olyan
területeken, amelyekre eddig helyben vagy nem volt lehetõség, vagy a jövõben minõségileg
magasabb szinten lehet majd végrehajtani. A megvalósult infrastruktúrán végzett kutatás
és kutatás-fejlesztés, a kiemelkedõ hatékonyság és gyorsaság együttesen jelentõs elõnyt
nyújtanak mind a versenyszellemû alapkutatás, és az üzleti szempontokat követõ
diagnosztikai szolgáltatók és a gyógyszeripar számára.
A pályázati forrás lehetõvé tette egy SPF/transzgenikus állatház létrehozását a
Pécsi Tudományegyetem Immunológiai és Biotechnológiai Intézetének közremûködésével,
amely biztosítja új transzgén laboratóriumi kisállat törzsek kialakítását, illetve a korábban
már létrehozott transzgenikus laboratóriumi kisállatokon végzett kísérletek lebonyolítását.
Az átadást és beindítást követõen a most még szabadon megtekinthetõ helységekbe csak
a kutatók juthatnak be. Meghívottjaink számára az eseményen egy különleges - egyben
egyszeri - alkalmat biztosítunk, hogy még utoljára, a külvilágtól való elválasztás elõtt - azaz a
steril környezet létrehozását megelõzõen - szakértõi segédlettel belülrõl bejárhassák és
megtekinthessék a felépült laboratóriumokat és állatházat.
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
2012. május 30, szerda 11.30 órakor
A sajtótájékoztatón részt vesznek:
Prof. Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
dékánja (PTE)Prof. Dr. Sc. Aleksandar Vèev, az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem
Orvostudományi Kar dékánja (MEFOS)Prof. Dr. Németh Péter, a projelt szakmai
vezetõje (PTE)Prof. Ines Drenjancevic, a projelt szakmai vezetõje (MEFOS)Helyszín:
PTE KK Immunológiai és Biotechnológia Intézet
Pécs Honvéd u. 5.
A további programok:

12.00 A CABCOS projekt zárórendezvénye, köszöntõ beszédek
Prof. Bódis József, rektor, PTE
Dr. Páva Zsolt, Pécs MJV Polgármester
Ljiljana Pancirov, Horvát Köztársaság pécsi fõkonzulja
12.30 Az átadásra kerülõ laboratórium felavatása és bemutatása
Representative of Managing Authority
Prof. Németh Péter, projekt szakmai vezetõje -PTE
Prof. Ines Drenjancevic projekt szakmai vezetõje - MEFOS
12.45 A laboratórium bejárása
Dr. Kvell Krisztián
Dr. Balogh Péter
Dr. Pongrácz E. Judit
13.00 állófogadás
Az esemény hivatalos nyelvei a magyar és a horvát, folyamatos tolmácsolással.

