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Szanowni Państwo,
Czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia zaprasza na 22. Międzynarodowy Kongres OSOZ.
Jedno z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeń poświęconych innowacjom w ochronie
zdrowia odbędzie się 4-5 kwietnia 2017 roku (wtorek-środa) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Spodziewamy się łącznie ponad 1200 gości oraz 60 prelegentów z Polski i zagranicy.
Podczas 2 dni przygotowaliśmy debaty z udziałem ekspertów oraz łącznie 12 sesji tematycznych.
W bieżącym roku uczestników powitamy w nowoczesnym i przestronnym Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W nowej lokalizacji oraz nowoczesnej formule programowej poruszymy tematy,
które są kluczowe z punktu widzenia rynku medycznego i farmacji, w tym m.in.:









Elektroniczna dokumentacja medyczna 2018
Kompetencje menedżerów i kadr medycznych w dobie cyfryzacji
Koordynowana opieka zdrowotna
Zarządzanie placówkami medycznymi
Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w systemie ochrony zdrowia
Dyrektywa fałszywkowa i wyzwania dla rynku
Opieka farmaceutyczna w Polsce i Europie
Farmacja Szpitalna

Pierwszy dzień zdominują zagadnienia szeroko pojętej ochrony zdrowia, w drugim dniu punktem ciężkości
debat i wykładów będzie farmacja.
Oprócz dyskusji, wykładów i sesji partnera zagranicznego, zorganizowana zostanie tzw. Strefa Innowacji, czyli wystawa kreatywnych rozwiązań w ochronie zdrowia. Wieczorem, na zakończenie pierwszego dnia obrad,
odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Gala Liderów Ochrony Zdrowia. Na uroczystość wręczenia nagród
laureatom prestiżowego konkursu Liderów Ochrony Zdrowia wraz z koncertem zapraszamy do nowoczesnej
siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Wstęp na uroczystość jest również bezpłatny (wymagana rejestracja).
Pełny program Kongresu, formularz rejestracyjny oraz specjalną ofertę noclegów zamieszczamy na stronie
internetowej www.osoz.pl/forum2017.
Zgłoszenie udziału w Kongresie i Gali Liderów możliwe jest również w aplikacji mobilnej OSOZNews.
Międzynarodowy Kongres OSOZ jest miejscem, gdzie spotykają się przedstawiciele środowiska medycznego, farmaceutycznego oraz organizacji rynku ochrony zdrowia, politycy, naukowcy, lekarze i pielęgniarki,
menedżerowie placówek medycznych, pacjenci, firmy działające w sektorze, studenci uczelni medycznych.
Rozmawiamy o wyzwaniach cyfryzacji ochrony zdrowia, prezentujemy praktyczne rozwiązania wdrażane
przez liderów rynku z Polski i Europy, informujemy o trendach e-zdrowia.
Do zobaczenia 4 i 5 kwietnia w Katowicach!
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Pobierz aplikację
mobilną OSOZNews
i zarejestruj się
wygodnie na Kongres
oraz Galę Liderów

