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Kongres OSOZ 2018. –Temat na czasie:
„Koordynacja i personalizacja opieki nad pacjentem”
Nawarstwiające się problemy w ochronie zdrowia wymagają pilnych, strategicznych rozwiązań. Potrzebujemy sys-
temu stawiającego pacjenta w centrum, skoordynowanego, płynnie zarządzanego, transparentnego i racjonalnie 
gospodarującego dostępnymi środkami. O tym, jak stworzyć taki model wykorzystując innowacje e-zdrowia oraz 
sięgając do najlepszych praktyk dyskutować będą eksperci z Polski i zagranicy podczas XXIII Międzynarodowego  
Kongresu OSOZ „Koordynowana i Personalizowana Opieka Zdrowotna” (Katowice, 24 kwietnia 2018 r.).

Lekarze różnych specjalności, pielęgniarki i położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni, ratownicy medyczni, pra-
cownicy zdrowia publicznego tworzą wokół pacjenta wielowarstwowy system ochrony zdrowia. Aby zagwarantować 
najlepsze wyniki i wysoką jakość leczenia, a także skuteczną profilaktykę, wszystkie obszary medycyny oraz farmacji 
muszą być harmonijnie ze sobą skoordynowane. To jedyna droga do uszczelnienia systemu zdrowia, zwiększenia jego 
efektywności i wprowadzenia do praktyki założeń opieki zorganizowanej wokół pacjenta. 

Zagadnienia koordynacji i personalizacji opieki w systemie ochrony zdrowia zdominują tegoroczny Kongres OSOZ.  
Będziemy rozmawiać o innowacyjnej ochronie zdrowia sięgającej do rozwiązań e-zdrowia, priorytetowych wyzwa-
niach sektorowych, nowatorskich koncepcjach wspomagania procesów wewnętrznych placówek medycznych i far-
maceutycznych, nowościach ze świata nauki i technologii. W programie zaplanowano m.in. 6 sesji tematycznych oraz  
2 sesje plenarne, wykłady kilkudziesięciu ekspertów z Polski i zagranicy oraz liczne dyskusje. W wydarzeniu weźmie 
udział ok. 1000 gości.

Podczas Międzynarodowego Kongresu OSOZ spotykają się przedstawiciele środowiska medycznego, farmaceutycz-
nego oraz organizacji rynku ochrony zdrowia, politycy, naukowcy, lekarze i pielęgniarki, diagności laboratoryjni, mene-
dżerowie placówek medycznych, pacjenci, firmy działające w sektorze, studenci uczelni medycznych. Od kilkunastu lat 
konferencja pełni rolę szerokiej platformy wymiany poglądów, zdobywania nowej wiedzy, czerpania inspiracji w proce-
sie budowy prężnej ochrony zdrowia. 

Uczestników Kongresu OSOZ zaprosimy do Strefy Innowacji, gdzie zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania dla 
ochrony zdrowia. Konferencję zwieńczy Gala Liderów Ochrony Zdrowia. Uroczystość wręczenia nagród laureatom pre-
stiżowego konkursu Liderów Ochrony Zdrowia.

XXIII Międzynarodowy Kongres OSOZ zakończony zostanie koncertem orkiestry symfonicznej zaplanowano w nowocze-
snej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (wstęp bezpłatny, wymagana reje-
stracja). 

Szczegółowe informacje o Kongresie, formularz rejestracyjny oraz specjalna oferta noclegów dostępne są na stronie 
internetowej www.osoz.pl/kongresOSOZ.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
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