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Konferencja: Technologie w medycynie

Technologie w medycynie

28 listopada 2012 r., Warszawa
Nowoczesne technologie i sprzęt to dokładnie przeprowadzone badania, szybka diagnoza, a przede
wszystkim więcej czasu poświęconego na walkę z chorobą
Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konferencji poświęconej nowoczesnym rozwiązaniom,
usprawniającym pracę placówek medycznych.
Proponowana tematyka konferencji:
- Systemy i technologie wykorzystywane w placówkach medycznych:
• komunikacja wewnątrzszpitalna,
• systemy zarządzania jakością,
• systemy rozliczania i generowania raportów,
• systemy do fakturowania,
• systemy rozliczeń kontraktów,
• systemy rozliczeń z NFZ,
• rozwiązania BI, BPM, HRMS,
• kompleksowa obsługa pacjentów,
• zarządzanie pracą lekarzy i pielęgniarek,
• statystyki medyczne,
• ubezpieczenia OC dla lekarzy,
• RIS/PACS,
• LIS, HIS
• wykorzystanie technologii GIS i GPS w ratownictwie medycznym,
• systemy dyspozytorni dla pogotowia ratunkowego,
• outsourcing usług niemedycznych.
- Nowoczesny sprzęt wykorzystywany w ochronie zdrowia:
• sprzęt medyczny,
• zarządzanie informacją o sprzęcie medycznym.
- Dokumentacja medyczna:
• e-rejestracja,
• bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych,
• elektroniczna dokumentacja medyczna,
• systemy obiegu informacji,
• podpis elektroniczny.
- Najlepsze praktyki zarządzania w ochronie zdrowia.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek Ochrony
Zdrowia oraz administracji publicznej:
•
Kadrę menedżerską z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów
diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej,
•
Przedstawicieli administracji samorządowej, w tym: przedstawicieli Urzędów Wojewódzki
odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, oraz reprezentantów władz powiatowych – doradców ds.
ochrony zdrowia,
• Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
• Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia.
Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionej grupy.
Rejestracja:
http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/technologie-w-medycynie-4/alias-25.htm

Szczegółowe
informacje
znajdą
Państwo
na
stronie:
http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/technologie-w-medycynie-4.htm

http://laboratoria.net/aktualnosci/15128.html

12-08-2022

Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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Znaleziono obiecujące kombinacje leków
przeciw SARS-CoV-2
Dzięki temu leczenie COVID-19 ma być skuteczniejsze.

12-08-2022

Niedobory snu prowadzą u dzieci do zmian w

mózgu
To wynik badania z udziałem ponad 8 tys. młodych ochotników.

12-08-2022

Przeciwciała monoklonalne zapobiegają
malarii u dorosłych
Wskazują wyniki badań przeprowadzonych w USA.

12-08-2022

Antyszczepionkowcy zagrażają programowi
szczepień
Ostrzega Prof. Hotez w "Nature".
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Prosty i tani materiał sprawnie chwyta CO2
Badacze z Berkeley (USA) wytworzyli doskonały materiał.
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NASK ostrzega przed dezinformacją
Temat sytuacji epidemicznej w kraju oraz rzekomej "ukrainizacji Polski"

12-08-2022

Monitoring ścieków powinien być standardem
w miastach
Naszą bolączką jest to, że nie prowadzimy takiego monitoringu w miastach.
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