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„Rozwiązania dla diagnostyki laboratoryjnej"
- konferencja pod patronatem

Laboratoria.net
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konferencji pod Patronatem Laboratoria.net
poświęconej nowoczesnemu wyposażeniu laboratoriów, systemom i technikom usprawniające pracę
Diagnostów Laboratoryjnych.
„Rozwiązania dla diagnostyki laboratoryjnej"
12 czerwiec 2012 r., Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat”, Warszawa

Wykłady podczas konferencji poprowadzą między innymi Pan Prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa Krajowy
konsultant w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej oraz Pani mgr mgr Joanna Dodatko, Kierownik
Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.
Firmą która zaprezentuje swoje rozwiązania będzie między innymi : SARSTEDT Sp. z o.o

Tematyka konferencji:
• Oprogramowanie dla laboratoriów,
• Dokumentacja
• Systemy monitoringu i kontroli jakości,
• Wyposażenie laboratorium:
• Projektowanie laboratorium,
• Outsourcing usług,
• Zarządzanie laboratorium w obrębie placówki medycznej,
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej(Dz. U.04.144.1529).

Do udziału w konferencji zapraszamy:
• Kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia,
• Dyrektorów administracyjnych,
• Kierowników Zakładów Diagnostyki Laboratoryjnej,
• Kierowników Działów IT,
• Kierowników Działów Zamówień.
• Kierowników Laboratoriów Analitycznych,
Mikrobiologicznych i Badawczych.

Kryminalistycznych,

Weterynaryjnych,

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY dla przedstawicieli Placówek Medycznych.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwa na na stronie:
http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/rozwiazania-dla-diagnostyki-laboratoryjnej-2.htm

Kontakt:
Karolina Michalska
Specjalista ds. organizacji konferencji
tel. 22/ 392 93 92
fax. 22/ 244 25 37
e-mail: karolina.michalska@multitrain.pl

