Invitaţie la CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT MEDICAL MODERN
Ediția a XXII-a, 24 noiembrie - 26 noiembrie 2017, Hotel Orizont****, Predeal

GRUP

+ 150 PARTICIPANŢI

ŢINTĂ

Din 2007, Oameni și Companii dezvoltă un Program Național de Management Medical Modern dedicat specialiștilor și factorilor
decizionali din domeniul managementului medical. Până acum au avut loc 21 de conferințe naționale încheiate cu succes, care au
numărat +3200 de participanți din comunitatea medicală și 11 evenimente regionale cu +800 participanți, în total.

Reprezentanţi ai aparatului
decizional din domeniul
sănătăţii şi ai asociaţiilor şi
societăţilor conexe;
Manageri, Directori
Medicali, Directori
Economici din cadrul
spitalelor publice;
Reprezentanţi ai DSP-urilor,
CAS-urilor, CMJ-urilor, SJAurilor, CJ-urilor şi
Primăriilor; Medici de
Familie şi Medici Specialişti.

Evenimentul de mare ținută
ștințifică organizat de către
Oameni şi Companii s-a
pliat pe așteptările
participanților, oferind
răspunsuri clare și soluții
aplicabile provocărilor din
sistem. Aceasta conferință a fost de departe la
cel mai înalt nivel din punct de vedere tehnic și
organizatoric, lucru care s-a putut vedea în
calitatea temelor prezentate, precum și în
feedback-ul primit de la participanți.
Horea TIMIȘ – Specialist în Management Medical

Siguranța pacientului.
PROGRAM
Ziua I
14:00 – 16:00 Cazarea și înregistrarea
participanților
16:00 – 19:00 Lucrări ale Conferinței
19:30 Cină Bufet

Ziua II
08:00 – 09:30 Mic Dejun
09:30 – 12.00 Lucrări ale Conferinței
12:00 – 12:30 Coffee Break
12:30 – 15:00 Lucrări ale Conferinței
15:00 – 16:00 Dejun Bufet
16:00 – 18:30 Lucrări ale Conferinței
19:30 Cină Bufet
Ziua III
08:00 – 09:30 Mic Dejun
09:00 – 12:00 Decazarea participanților

Calitate şi siguranţă în domeniul medical
= respect faţă de pacient şi faţă de sine, ca
MEDIC / ASISTENT MEDICAL

Ediția a XXI-a de
Management Medical
Modern – Spitale Publice,
a fost una dintre cele mai
reușite conferințe
medicale la nivel național,
deoarece numeroși
specialiști din diverse
domenii au avut posibilitatea să împărtășească
din experiența lor.

Vasile CEPOI
Preşedinte al ANMCS, Secretar de Stat

Constatin POIANĂ – Manager de Calitate, Spital
Orășenesc Buhuși

În vederea participării, vă rugăm să completaţi
formularul şi să-l returnaţi, până la data de 30 octombrie
2017 pe fax: 0232 240629, 0232 245298
sau mail: oana.isache@oamenisicompanii.ro,
lili.corduneanu@oamenisicompanii.ro.
Hotel Orizont – Strada Trei Brazi 6, Predeal 505300
www.hotelorizont.ro

FORMULAR DE PARTICIPARE CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT MEDICAL MODERN
Ediția a XXII-a, 24 noiembrie – 26 noiembrie 2017, Hotel Orizont, Predeal
Vă rugăm returnaţi formularul de participare, completat, pe FAX: 0232 240629, 0232 245298 sau
MAIL: oana.isache@oamenisicompanii.ro, lili.corduneanu@oamenisicompanii.ro
DATE INSTITUŢIE:
INSTITUŢIA_______________________________________________________________________________________________________________
ADRESA_________________________COD__________ORAŞ______________JUDEŢ___________TELEFON_____________FAX_________________
E-MAIL____________________________________________________□Bifaţi dacă doriţi să primiţi gratuit newsletterul electronic www.medicalmanager.ro
PERSOANA DE CONTACT_________________________________________TEL.MOBIL__________________________________________________
COD FISCAL_____________________BANCA__________________________________CONT
IBAN_________________________________________
CATEGORIE

PREŢ

CONŢINUTUL PACHETULUI

PACHET 1
CAZARE 2 NOPŢI
şi MESE conform programului

980 lei
(+TVA)

Participare la lucrările conferinţei
Materialele tipărite şi electronice ale evenimentului
Cazare 2 nopţi în cameră SINGLE
Mese conform programului

PACHET 2
FĂRĂ CAZARE
şi MESE conform programului

680 lei
(+TVA)

Participare la lucrările conferinţei
Materialele tipărite şi electronice ale evenimentului
Mese conform programului

PACHET 3
ÎNSOŢITOR

650 lei
(+TVA)

Cazare în cameră cu persoana pe care o însoţeşte
Mese conform programului
Nu are acces la lucrările conferinţei şi la materiale

*Însoţitorul poate fi soţ/soţie şi va sta în cameră cu participantul la conferinţă sau poate fi şofer şi va sta în cameră cu un alt şofer
♦ÎNSCRIERE: Confirmăm participarea următorilor reprezentanţi:
NUME

PRENUME

FUNCŢIE

PACHET SOLICITAT

Nume şi Prenume _____________________________Funcţia _____________________Data ______________Ştampila şi semnătura ____________
MODALITĂŢI DE PLATĂ: Transfer bancar în cont IBAN RO13TREZ4065069XXX001281, la Trezoreria Iaşi sau în cont IBAN RO45BTRL02401202419979XX deschis la Banca Transilvania Iaşi.
Termene de anulare a participării şi returnarea taxei: 100% cu 10 zile înainte de eveniment; 50% cu 5 zile înainte de eveniment. Pentru anulările făcute cu mai puţin de 5 zile înainte de
eveniment şi/sau în caz de neprezentare, taxa nu va fi returnată. Anularea/neparticiparea se anunţă, în scris, pe fax. Prezenţa însoţitorilor se anunţă cu cel puţin 3 zile înainte de
eveniment. În caz contrar, OAMENI ŞI COMPANII nu garantează disponibilitatea de locuri suplimentare în cameră şi la masă. Înregistrarea şi participarea la Conferinţă sunt condiţionate de
dovada efectuării plăţii.

