ZAPROSZENIE
Katowice

Health Challenges Congress
– Zapraszamy
Kongres to wydarzenie adresowane do wszystkich
aktywno

rodowisk, których

przyczynia si do poprawy stanu zdrowia spo ecze stwa, zarówno

z medycznego punktu widzenia, jak i w kontek cie szeroko rozumianych dzia a

Nowa przekrojowa konferencja
W jednym miejscu, w ci gu trzech dni, spotkaj

si

wybitni specjali ci

reprezentuj cy kilkana cie dyscyplin medycznych, a tak e przedstawiciele
rodowisk reprezentuj cych szeroko rozumiany sektor ochrony zdrowia,
pozarz dowe, polityk , administracj publiczn

samorz dow oraz media.

Rada Naukowa Kongresu
Dbaj c o wysok

jako

merytoryczn

Kongresu, powo ana zosta a Rada

Naukowa HCC 2016, do udzia u w której zaproszono wybitne postaci polskiej
medycyny, osoby zas u one dla rozwoju opieki zdrowotnej na

l sku oraz

w Polsce. Informacje o osobisto ciach tworz cych Rad Naukow Kongresu
znajduj

si

na stronie internetowej: www.hccongress.pl.

organizatorzy Kongresu wyr

Jednocze nie

aj swoje podzi kowania dla tak presti owego

grona osób, które czuwa nad przebiegiem i zakresem merytorycznym
Kongresu.

Wi c e j in f or mac ji na w w w.hc c ong res s .pl

Ponad 40 sesji o bardzo szerokiej i zró nicowanej

2 dni debaty oraz Dzie Otwarty

tematyce. W ród omawianych zagadnie m.in.:

W bogatym programie Kongresu znajd

Priorytetowe wyzwania zdrowotne
starzej
Trendy

perspektywie lat 2016-2036

go si spo ecze stwa
zakresu diagnostyki i terapii w kilkunastu dziedzinach medycyny

zapobiegawczej.

Ponad 3000 uczestników
W obradach, w trakcie kilkudziesi ciu paneli dyskusyjnych, udzia we mie
ponad 3000 osób.
Spotkamy si

na 8000 metrów kwadratowych powierzchni konferencyjnej

nowoczesnego Mi dzynarodowego Centrum Kongresowego.

Wi c e j in f or mac ji na w w w.hc c ong res s .pl

si

kluczowe zagadnienia dla

funkcjonowania systemów ochrony zdrowia w perspektywie najbli szych
20 lat. Szczegó owa agenda znajduje si

na stronie internetowej: www.

trakcie Dnia Otwartego pt. Medycyna jest dla ludzi.

Rejestracja
Formularz rejestracyjny dost pny jest pod adresem:
www.hccongress.pl/rejestracja
Uprzejmie informujemy,
umo liwi udzia

e rejestracja jest warunkiem koniecznym, który

Kongresie,

tak e pozwoli na wybór sesji tematycznych.

Dla przedstawicieli sektora ochrony zdrowia udzia jest bezp atny.

