Nowoczesna Placówka Medyczna 2014
Nowoczesna Placówka Medyczna po raz kolejny pokazuje kierunki i możliwości
dynamicznego rozwoju służby zdrowia.
W tym roku już po raz drugi odbyła się edycja spotkania dedykowanego branży
medycznej - Nowoczesna Placówka Medyczna.
To ogólnopolskie wydarzenie odbyło się w dniach 4-5 czerwca 2014 roku w samym
sercu Warszawy, w Ośrodku Sportowo – Szkoleniowym Torwar. Przez dwa dni
można było odwiedzać stoiska i uczestniczyć w wielu spotkaniach specjalistycznych
dedykowanych różnym specjalizacjom lekarskim.

W tym roku Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
oraz liczne ogólnopolskie stowarzyszenia medyczne takie jak Polskie Towarzystwo
Lekarskie, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Porozumienie Pracowników
Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych,
Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej,
Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej itp.
Specjalnie z myślą o lekarzach różnych specjalizacji i wykwalifikowanym personelu
medycznym przygotowany został bogaty pakiet spotkań specjalistycznych.
Stworzona została niepowtarzalna możliwość edukacji, wymiany doświadczeń,
poznania aktualnych trendów i korzyści płynących z połączenia i wykorzystania nauki
oraz nowoczesnego sprzętu medycznego. Spotkania te cieszyły się dużym
zainteresowaniem i dużą frekwencją przybyłej wyspecjalizowanej kadry medycznej i
zarządczej placówek, które na co dzień borykają się z problemami organizacyjnymi,
medycznymi, sprzętowymi i finansowymi.
W ramach pierwszego dnia wydarzenia odbyło się 8 spotkań poruszających
tematykę m.in. sprawnego zarządzania szpitalem, diagnostyki laboratoryjnej oraz
nowoczesnej metody fizjoterapii IAT. Poruszone zostały aktualne problemy służby
zdrowia takie jak finanse czy zarządzanie placówką medyczną. Nie zabrakło również
wybitnych i znanych specjalistów z zakresu ratownictwa medycznego, opieki
pielęgniarskiej i medycyny paliatywnej.
Wśród wielu ekspertów gościliśmy, m.in.:
gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorza Gieleraka, Prof. dr hab. Grażynę Nowicką,
Prof. dr hab. Dariusza Sitkiewicza, płk mgr inż. Piotra Murawskiego, dr n. med.

Arkadiusza Trzosa, dr n. med. Marię Posłuszną-Owcarz, dr hab. n. hum. Ewę
Wilczek-Rużyczkę, dr n. med. Krzysztofa Czarnobilskiego, Prof. dr hab. med.
Marię Barcikowską,
dr n. med. Marka Krasuskiego.
Drugiego dnia spotkania, wszyscy uczestnicy mieli okazję wziąć udział w
konferencjach skierowanych do kadry zarządczej placówkami medycznymi takich jak
„Outsourcing w Ochronie Zdrowia”, „Wnioski z dotychczasowych doświadczeń Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” czy „Bezpieczny i Nowoczesny Blok
Operacyjny” . Największym zainteresowaniem cieszyły się sesje dedykowane
fizjoterapeutom, specjalistom medycyny estetycznej oraz pracownikom Zakładów
Diagnostyki Obrazowej. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.
prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki, dr inż. Kajetan Wojsyk, dr n. med.
Jarosław Rydzek, dr n. med. Wojciech Przybylski, dr n. med. Marian Przylepa,
prof. dr hab.n. med. Urszula Grzesiakowska, dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr
Majcher, lek. med. Dariusz Kuś, dr hab Zbigniew Nawrat, dr n. med. Andrzej
Sankowski, prof. ndzw. dr inż. Jacek Arct.
Szczegółowy plan spotkań dedykowanych znajdziesz tu >>>
Nowoczesna Placówka Medyczna to również Targi technologii i sprzętu
medycznego.
Podczas dwóch dni wiodący dostawcy prezentowali swoje nowinki szerokiemu gronu
przedstawicieli placówek medycznych przybyłym na to wydarzenie.
Mamy nadzieję, że spotkanie obu stron zaowocuje współpracą i przyczyni się do
jeszcze dynamiczniejszego rozwój polskiej służby zdrowia.
Wśród Wystawców II edycji Targów znaleźli się producenci zaawansowanego,
sprzętu medycznego, nowoczesna aparatura medyczna, sprzęt jednorazowego użytku,
a także dealerzy aut i karetek. Prym wśród Wystawców wiodły firmy zajmujące się
oprogramowaniem informatycznym dla placówek medycznych, między innymi
Konsultant IT. Uwagę Odwiedzających przykuły także firmy ze sprzętem
poświęconym Nowoczesnemu Blokowi Operacyjnemu, m. In. Firmy Famed Żywiec
oraz UMB Kotasińska. Swój udział w wydarzeniu zaznaczyły także firmy zagraniczne.
W temacie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zaprezentowała się niemiecka
firma Allgeier IT. Licznie odwiedzający mieli okazję poznać ofertę ponad 100
wystawców.
Podczas „Nowoczesnej Placówki Medycznej” nie zabrakło również przedstawicieli
ogólnopolskich mediów takich jak: Nastamed TV, Radio Kolor, Fizjoterapia Online
czy FeelBeauty TV, które sporządziły video relacje niniejszego wydarzenia.
Zapraszamy do obejrzenia relacji:
FizoterapiaOnline:

www.fizjoterapiaonline.pl/reportaz_filmowy_z_ii_ogolnopolskich_targow_medycznyc
h_warszawa_45_czerwca_2014_r,580,n.html
Studio 3 Piętro:

http://video.studio3pietro.pl/targi_medyczne.mp4
Radio Kolor:

http://www.multitrain.pl/uploads/prezentacje2/RADIO_KOLOR/Radio_Kolor.mp3
Tegoroczne spotkanie przedstawicieli branży medycznej wsparło w tym roku ponad
70 prestiżowych Patronów Medialnych. >>>
Wśród nich znajdowały się m.in. Wydawnictwo Borgis, Termedia, Ogólnopolski
Przegląd Medyczny, Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, Medycyna Praktyczna,
MedicalOnline.
Serdecznie podziękowanie składamy wszystkim Ekspertom wspierającym to
wydarzenie merytorycznie oraz Patronom Honorowym i Mediom.
Szczególne podziękowanie kierujemy do Wystawców, Uczestników i Słuchaczy
tegorocznej edycji – to dzięki Państwu możliwy jest dynamiczny rozwój, tego jakże
ważnego dla nas wszystkich sektora.

