
 

6 lutego 2020 roku w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi, ul Kilińskiego 145 odbędzie się 
spotkanie z cyklu Ogólnopolski Kongres Menedżerów w Służbie Zdrowiu.  
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
Ziemi Sieradzkiej, w związku z czym organizator konferencji (Mazowieckie Centrum Biznesowe) 
przekazał 30 bezpłatnych miejsc członkom OIPIPZS. Serdecznie zapraszamy! 

Podczas konferencji, eksperci prowadzący prelekcje omówią zagadnienia związane bezpośrednio z 
prowadzeniem placówki medycznej. Głównym założeniem Kongresu jest zwiększenie wiedzy i 
świadomości osób zarządzających podmiotami leczniczymi w dziedzinach prawa, finansowania, 
ochrony wizerunku czy też marketingu. 

Podczas konferencji zostaną omówione takie tematy jak m.in.: 
- Aktualne zmiany prawne w sektorze ochrony zdrowia 
- Rozwój efektywności i samodzielności u pracowników medycznych 
- RODO i jego konsekwencje 
- Naruszenie dóbr osobistych pacjentów, lekarzy i pielęgniarek 
- Dokumentacja Medyczna 
Pełny program spotkania dostępny jest pod adresem: 

 http://mcbkonferencje.pl/files/Forum/Program_OKMSZ.pdf 

Data: 
06.02.2020 

Lokalizacja:  
Hotelu Ambasador Premium w Łodzi, ul Kilińskiego 145 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem: 506-421-408  

Warunki uczestnictwa w konferencji: 

Biorąc pod uwagę duże zróżnicowanie w branży medycznej pod kątem potrzeb, a także wymogów 
względem placówek medycznych, na naszych spotkaniach dostępne są następujące formy udziału: 

1. Pakiet "Bezpłatny" 

• Udział w części konferencyjnej oraz targowej spotkania - dostęp do wszystkich sal bez 
ograniczeń 

http://mcbkonferencje.pl/files/Forum/Program_OKMSZ.pdf


• Podstawowy serwis kawowy (kawa, herbata, woda) 
• Podstawowe materiały - przygotowane przez organizatorów oraz partnerów spotkania 

2. Pakiet "Standard +" 

• Pełna zawartość pakietu "Bezpłatny" (udział w konferencji, serwis kawowy, podstawowe 
materiały) 

• Voucher na obiad konferencyjny do wykorzystania w hotelowej restauracji. 
• Dodatkowe materiały elektroniczne (ebooki) i papierowe (papierowy przewodnik po 

konferencji z opisem wykładowców i prelekcji) 
• Certyfikat potwierdzający udział w konferencji (imienny, zawierający zakres tematyczny, 

nazwę i datę konferencji) 
• Przyśpieszony proces porannej rejestracji (odrębne stanowisko VIP) 

Wysokość inwestycji: 199 zł brutto  

3. Pakiet "Rozszerzony VIP" 

• Pełna zawartość pakietów: "Bezpłatny"  i "Standard+" (udział w konferencji, serwis kawowy, 
podstawowe materiały, obiad konferencyjny, dodatkowe materiały elektroniczne i 
papierowe, certyfikat, przyśpieszona rejestracja) 

• Voucher o wartości 100 zł na pozycje książkowe (lista książek kliknij tutaj) 
• Miesięczny bezpłatny dostęp do Serwisu ZOZ - płatny serwis adresowany do osób 

zarządzających placówkami medycznymi 
• Prezentacje z wykładów ze wszystkich równoległych sal - wysyłane drogą elektroniczną po 

Kongresie 
• Dodatkowy numer okazowy czasopisma branżowego 
• Niespodzianka od organizatora (np. logowany nazwą konferencji gadżet) 

Wysokość inwestycji: 1 osoba - 399 zł brutto; 2 osoby - 369 zł brutto/os.; 3 i więcej osób - 329 zł 
brutto/os. 

Wyboru pakietu należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas rejestracji. 

Rejestracji można dokonać pod adresem: http://mcbkonferencje.pl/konferencje;8;218;1 

Podczas rejestracji w polu „Informacje dodatkowe” proszę wpisać OIPiP Ziemi Sieradzkiej. 

UWAGA:  Uczestnicy zrzeszeni w Izbie, którzy wpiszą hasło „OIPIP” w polu „Informacje dodatkowe” 

w formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie internetowej organizatora otrzymają po 

konferencji specjalnego maila z dostępem do prezentacji z wydarzenia.  

Zapisów można dokonać również telefonicznie po numerem 506-421-408 

Serdecznie zapraszamy! 

http://mcbkonferencje.pl/files/Wykaz_ksiazek.pdf
http://mcbkonferencje.pl/konferencje;8;218;1

