
SZPITAL
XXI WIEKU

dyrektorów szpitali, dyrektorów ds. technicznych oraz ds. administracyjnych i ekonomicznych,
kierowników działów eksploatacyjnych, specjalistów ds. aparatury medycznej,
osoby zajmujące się obsługą przetargów w szpitalach,
reprezentantów administracji samorządowej,
przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznych,
architektów, projektantów i technologów medycznych,
reprezentantów firm medycznych,
osoby zainteresowane tematyką sprawnego zarządzania pionem technicznym szpitali              
 i usprawnieniem funkcjonowania placówek medycznych.

VII KONFERENCJA

Szpital XXI wieku
- planowanie, projektowanie, budowa, działalność
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Danuta Broncel-Czekaj
Członek Polskiego Stowarzyszenia
Sterylizacji Medycznej

Podczas konferencji prelekcje wygłoszą m.in.:

Ryszard Kowski
Wykładowca Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego

Igor Madej
Kierownik Bloku Operacyjnego
Dolnośląskiego Centrum Onkologii
we Wrocławiu

Michał Tomanek
Architekt i technolog medyczny

Marek Piotrowski - moderator
Kierownik Działu Aparatury w Szpitalu
Uniwersyteckim w Krakowie

Urszula Szybowicz
Dyrektor Operacyjna Polskiej
Federacji Szpitali

Warszawa
20 października 2022 r.

Patronat honorowy



Projekt a rzeczywistość – czy spełnienie wymagań projektowych zapewnia bezpieczeństwo      
 i komfort na bloku operacyjnym (Igor Madej);
Bezpieczny szpital – na co zwrócić uwagę przy projektowaniu (Michał Tomanek);
Centralna sterylizatornia – aktualne możliwości i rozwiązania technologiczne (Danuta         
 Broncel-Czekaj);
Współczesne metody i możliwości obrazowania na bloku operacyjnym (Ryszard Kowski);
Nowoczesne technologie w oddziale intensywnej terapii (Urszula Zielińska-Borkowska);
Green Hospital - czy jest możliwy do realizacji w Polsce? (Urszula Szybowicz).

Tematyka konferencji

Tu się spotkamy

Airport Hotel Okęcie
ul. Komitetu Obrony Robotników 24
02-148 Warszawa

W ramach uczestnictwa gwarantujemy

KONTAKT
Dział Sprzedaży Produktów Wydawniczych
tel. 32 788 51 66
dspw@elamed.pl

www.szpitalxxiwieku.pl

pełny udział w części konferencyjnej;
dostęp do wystawy sprzętu medycznego;
materiały konferencyjne;
certyfikat potwierdzający udział;
lunch;
nowości wydawnicze przygotowane przez redakcję ,,OPM”, w tym
książkę ,,Blok operacyjny XXI wieku – organizacja i funkcjonowanie”.

Koszt uczestnictwa
Dla prenumeratora ,,OPM”: 350,00 zł netto
Standardowa: 450,00 zł netto

mailto:dspw@elamed.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Koszt uczestnictwa:

VII Konferencja   Szpital XXI wieku"

20 października 2022 r., Warszawa

Dla prenumeratora ,,OPM”: 350,00 zł netto (430,50 zł brutto)
Standardowa: 450,00 zł netto (553,50 zł brutto)

ZGŁOŚ UDZIAŁ
Odeślij wypełniony i podpisany formularz na adres mailowy: p.prencel@elamed.pl

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA PLACÓWKI

NIP

STANOWISKO

TELEFON                                                              E-MAIL

Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej

ELAMED Sp. z o.o. Sp.k.
Bank BNP Paribas 96 1750 1035 0000 0000 2141 8897

(w tytule przelewu prosimy podać nazwę konferencji oraz imię i nazwisko zgłaszanej osoby)

Zgłoszenie zostanie przyjęte w momencie odesłania wypełnionego i podpisanego formularza na adres mailowy: p.prencel@elamed.pl
W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników Wydawnictwo Elamed zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu
zobowiązując się do zwrotu wpłaconych kwot.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz dystrybucji czasopism przez Administratora zgodnie z RODO

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty handlowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 243).

Akceptuję Regulamin Sprzedaży Produktów Elamed Media Group, który jest w całości dostępny na stronie https://elamed.pl w zakładce Pliki do pobrania. 

Pragniemy poinformować, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Elamed Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-203), przy al. Roździeńskiego 188 c. NIP: 954-257-33-00, 
REGON: 240514233, KRS 0000411505 (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS), tel.: 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl.
2) W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać
e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.
3) Możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na: iodo@elamed.pl.
4) Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie uzyskanej tutaj zgody, na podstawie umowy, jeśli zostanie zawarta lub na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora (marketing własny).
5) Odbiorcami Państwa danych mogą być firmy ujęte w zestawieniu na stronie elamed.pl w zakładce pliki do pobrania.
6) Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego.
7) Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (cel marketingowy), sprzeciwu co do dalszego przetwarzania (marketing własny), lub w razie
umowy do czasu jej zakończenia, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać nam ich dalej przetwarzać.
8) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9) Mają Państwo prawo do przenoszenia swoich danych.
10) Mają Państwo prawo wnieść skargę na przetwarzanie przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu).

Data i podpis uczestnika

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

Jeżeli reprezentujesz jednostkę publiczną i udział w konferencji w całości finansowany jest ze środków publicznych, szkolenie jest zwolnione z naliczenia
podatku VAT. Aby uzyskać możliwość zwolnienia z VAT-u, w celu rejestracji skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta: dok@elamed.pl, tel. 32 788 51 28.
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