


• Od 50 lat działamy jako Centralny Ośrodek Kliniczny dla Wojskowej Służby Zdrowia. Nasza 

praca ma istotny wpływ na poziom Wojskowej Służby Zdrowia i zabezpieczenie medyczne 

Wojska Polskiego.

• Aktywnie uczestniczymy w poszukiwaniu nowatorskich, skutecznych metod diagnostyczno –

leczniczych. Jesteśmy znanym i cenionym ośrodkiem naukowym, badawczym oraz 

dydaktycznym.

• W zakresie opieki zdrowotnej nad pacjentami, czerpiemy z doświadczeń pracowników 

wyniesionych ze służby na misjach w Iraku i Afganistanie.  W warunkach wojny, najlepiej widać 

jak wiele zależy od zintegrowanego działania grup medyków. 

• Osiągamy sukcesy! Po wprowadzeniu zespołowego modelu działania w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym, średni czas zabiegu prowadzonego w obszarze resuscytacyjno-zabiegowym 

skróciliśmy o około 10 procent.



• „Patient – Oriented Medical Care” to Pierwsza Interdyscyplinarna Konferencja Środowisk 

Medycznych, której głównym tematem jest działanie zespołów interdyscyplinarnych w najbardziej 

wymagających dziedzinach medycyny, m.in. kardiologii, gastrologii i ratownictwa medycznego.

Konferencja składa się z kilku części:  sesji plenarnych, warsztatowych i wystaw plakatowych. 

Podczas wykładów powiemy przede wszystkim o tym jak za pomocą interdyscyplinarnego 

podejścia do pacjenta skrócić czas jego leczenia. 

• Porozmawiamy o przeszkodach i zagrożeniach jakie najczęściej napotykają zespoły 

interdyscyplinarne w swojej pracy na rzecz poprawy zdrowia pacjentów. Omówimy także palące 

problemy oraz najważniejsze zagadnienia trudnych obszarów medycyny: kardiologii, 

kardiochirurgii, gastrologii, pneumologii i medycyny ratunkowej.

• Pokażemy możliwości jakie niesie ze sobą telemedycyna, a pokażemy jak wykorzystać 

nowoczesne narzędzia teleinformatyczne w usprawnianiu systemu opieki zdrowotnej od stanów 

nagłych do opieki poszpitalnej.



• Powiemy w jaki sposób zorganizować pracę zespołu interdyscyplinarnego w Szpitalnym 

Oddziale Ratunkowym, tak by działał skutecznie, oraz jak sprawnie zarządzać zespołem i 

dobierać do niego specjalistów

• Pokażemy konkretne case studies, na przykładzie których omówimy działanie zespołu 

interdyscyplinarnego w praktyce 

• Nauczymy uczestników w jaki sposób budować efektywne zespoły lekarsko-pielęgniarskie, a 

także  zapoznamy ich z nowymi metodami leczenia sepsy (PRISMA) i niewydolności krążeniowo-

oddechowej

• Zaprezentujemy przykłady zagrożenia życia w gastrologii, a także omówimy wykorzystanie 

respiratoterapii jako metody terapeutycznej

• Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję brać udział w warsztatach prowadzonych przez uznanych 

ekspertów w dziedzinie kardiochirurgii, gastrologii i ratownictwa medycznego



Odwiedzi nas ok. 200 specjalistów z zakresu medycyny działających w placówkach opieki 

zdrowotnej w całej Polsce. Będą to zarówno pracownicy szpitali wojskowych, jak i innych szpitali 

o zasięgu wojewódzkim i powiatowym. Uczestnikami konferencji będą przede wszystkim 

dyrektorzy naczelni szpitali, dyrektorzy medycyny, ordynatorzy, kierownicy klinik, 

kierownicy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, ratownicy medyczni, lekarze specjaliści: 

kardiolodzy, gastrolodzy, anestezjolodzy oraz pielęgniarki. 

Zależy nam, aby na konferencji spotkali się eksperci pracujący w różnych obszarach medycyny, 

którzy na co dzień ratują ludzkie życie. 

Liczba uczestników: 200



• Organizacja pracy w zespole interdyscyplinarnym 

• Zespół interdyscyplinarny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

• Kierunki rozwoju ratownictwa medycznego, kardiologii i gastrologii

• Opieka ambulatoryjna i wewnątrzszpitalna nad pacjentem z niewydolnością serca

• Badania diagnostyczne, radiologia, ultrasonografia

• Nowe metody leczenia niewydolności krążeniowo-oddechowej 

• Leczenie chirurgiczne z mnogimi obrażeniami ciała

• Respiratoterapia jako metoda terapeutyczna

• Zagrożenie życia w gastrologii oraz badania endoskopowe

• Wykorzystanie nowoczesnych technologii w medycynie 
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Sponsor główny (złoty)

•Możliwość wystąpienia Sponsora podczas wybranej sesji Konferencji (15 min)
•Przeprowadzenie warsztatu podczas sesji warsztatowej dla uczestników konferencji (20 min)
•Roll-upy lub ścianka reklamowa w sali konferencyjnej , foyer i holu recepcyjnym
•Stoisko promocyjne
•Udział trzech przedstawicieli Sponsora w konferencji
•Udział trzech przedstawicieli Sponsora w bankiecie, 
•Umieszczenie rollupów sponsora na sali
•Wyżywienie i zakwaterowanie przedstawicieli Sponsora
•Logotyp Sponsora na materiałach mailingowych wysyłanych do przedstawicieli branży medycznej:       
instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne

•Dystrybucja materiałów promocyjnych Sponsora podczas Konferencji
•Informacja o Sponsorze w publikowanych informacjach prasowych
•Wgląd do listy uczestników i gości wydarzenia



Sponsor srebrny

• Możliwość wystąpienia Sponsora podczas wybranej sesji Konferencji
• Roll-upy lub ścianka reklamowa w sali konferencyjnej , foyer i holu recepcyjnym
• Stoisko promocyjne 
• Udział przedstawiciela Sponsora w konferencji
• Udział przedstawiciela Sponsora w bankiecie
• Wyżywienie i zakwaterowanie przedstawiciela Sponsora
• Logotyp Sponsora na dedykowanej stronie wydarzenia



Sponsor brązowy

•Stoisko promocyjne w foyer
•Roll-upy lub ścianka reklamowa w sali konferencyjnej , foyer i holu recepcyjnym
•Dystrybucja materiałów promocyjnych Sponsora podczas konferencji
•Udział przedstawiciela Sponsora w konferencji 
•Udział przedstawiciela Sponsora w bankiecie



Sponsor materiałów 

reklamowych
• Logo umieszczone na wyprodukowanych torbach konferencyjnych 
•Dystrybucja materiałów promocyjnych Sponsora w torbach
•Udział przedstawiciela Sponsora w Konferencji 



Organizacja warsztatu
• Przeprowadzenie warsztatu podczas sesji warsztatowej dla uczestników konferencji

• Roll-up lub ścianka reklamowa podczas warsztatu

Nagrody dla zwycięzców konkursu plakatowego
• Otrzymanie tytułu Sponsora sesji plakatowej 

• Przemówienie Sponsora  rozpoczynającego lub kończącego sesję plakatową 

• Fundacja nagród dla zwycięzców konkursu plakatowego organizowanego podczas wydarzenia 

• Roll-up lub ścianka reklamowa/baner w przestrzeni, w której będzie odbywać się sesja plakatowa

Dystrybucja materiałów promocyjnych 
• Dystrybucja materiałów promocyjnych Sponsora podczas wydarzenia

• Roll-up w foyer lub holu recepcyjnym

Stoisko promocyjne 
• Stoisko  Sponsora podczas konferencji

• Roll-up w foyer lub holu recepcyjnym
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