Zilele Calităţii în Sănătate

INVITAŢIE

Stimată Doamnă,
Stimate Domn,

Îmi revine deosebita onoare de a vă invita la Conferinţa Naţională „Zilele Calităţii în
Sănătate” (ZCS) – Ediţia II, manifestare organizată de către Asociaţia pentru Managementul
Calităţii în Sănătate (AMCS) în parteneriat instituţional cu Autoritatea Națională de
Management al Calității în Sănătate (A.N.M.C.S.).
 Data: 10 – 11 iulie 2020
 Modalitatea de desfăşurare: on-line
 Tema Conferinţei: Managementul Calităţii în Sănătate în Era COVID 19
 Grup ţintă: Conferința se adresează profesioniștilor din sistemul de sănătate –
reprezentanți ai autorităților, manageri de spitale, directori medicali, medici din toate
specialităţile, directori de îngrijiri, asistenți medicali, responsabili cu managementul
calității din unitățile sanitare, evaluatori de servicii de sănătate și organizaţiilor care
reprezintă beneficiarii serviciilor de sănătate.
Pogram preliminar :
Vineri, 10 iulie 2020 - începând cu ora 13:00
Sâmbătă 11 iulie 2020 - începând cu ora 09:00
Taxa de participare la Conferință:





100 lei
Membrii AMCS şi lectorii beneficiază de gratuitate
Taxa de participare include accesul la lucrările conferinţei (prin intermediul platformei
on-line), diploma de participare (în varinată electronică)
Pentru achiziţia din SICAP (fost SEAP):
Servicii de perfecţionare a personalului, cod CPV 79633000-0

Zilele Calităţii în Sănătate

Evaluatorii de servicii de sănătate vor primi un număr de 15 puncte de formare continuă
(PFC) pentru participarea la Conferinţa ZCS, iar autorii/coautorii lucrărilor prezentate vor primi
în plus 10 PFC.
Detalii privind înscrierea la Conferinţa ZCS:
1. Vă adresăm rugămintea de a completa formularul de înscriere direct pe site-ul
www.amcs-romania.ro
2. Veți primi prin e-mail factura pentru plata taxei de participare la Conferință.
3. După efectuarea plății facturii, vă rugăm să trimiteţi dovada acesteia la adresa de e-mail
contact@amcs-romania.ro, iar ulterior veți primi confirmarea de înscriere la Conferință.
4. Link-ul de acces la lucrările Conferinţei on-line va fi transmis în data de 09 iulie 2020 pe adresa
de email cu care v-aţi înregistrat.
În zilele următoare vom reveni cu detalii privind programul ştiinţific detaliat al Conferinţei ZCS.
Adrese utile:
Web: www.amcs-romania.ro
E-mail: contact@amcs-romania.ro
amcsromania@gmail.com
Tel.:
0740130289; 0744471518
FB:
https://www.facebook.com/AmcsRomania/
Vă aşteptăm cu drag!

Cu stimă,
Preşedinte AMCS,
Conf. Univ. Dr. Vladimir POROCH

