Hastane Yöneticileri İşbirliği Görüşmeleri
Yapmak Üzere ABD’nin En İyi Hastanelerini
Ziyaret Ediyor
13-19 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek geziye kamu ve özel hastanelerin
yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri katılabilecekler.
Ülkemizde sürekli gelişim içinde olan hastane sektörüne vizyoner katkı sağlaması ve dünyada
hastane yönetimi ile ilgili son gelişmeleri yakından öğrenme imkanı sağlayacak gezide
ABD’nin en iyi kanser merkezi, en iyi kadın-doğum hastanesi, en iyi çocuk hastanesi ve en iyi
genel hastanesi ile en iyi göz hastanesi ziyaret edilecektir.
Bu ziyaretler sırasında hastane yöneticileri ile şu başlıklarda görüşmeler yapılacaktır;
•
•
•
•
•
•

mimari ve teknolojik yenilikler,
uluslararası hasta ilişkileri işleyişi,
klinik uygulamalardaki yenilikler,
bilimsel işbirliği imkanları,
hasta deneyimi ile ilgili yapılanlar ve de
bütçe performans yönetim modelleri.

Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği ve hospitalmanager dergisi işbirliği ile
organize edilen gezi Oğuz Engiz ve Andrew Barrer liderliğinde yürütülecektir.
Hastanelerde yapılan görüşmelere ve seminerlere ilişkin katılım belgesi verilecektir.
Gezi Kapsamında Ziyaret Edilecek Hastaneler

Katılım ve Kayıt için Son Tarih 16 Haziran 2017, Cuma
Sağlık sektöründe önemli işbirliklerinin kapısını açacağını düşündüğümüz
bu önemli vizyon gezisine sınırlı katılım kabul edileceğinden (toplam 20 kişi)
siz de bir an önce yeriniz almak için lütfen kayıt olunuz
Organizasyon Dahilinde Verilecek Hizmetler;
Gidiş Geliş Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti, Hilton Boston/Woburn Otelinde Tek Kişilik Odalarda Konaklama,
Havaalanı ve Şehir İçi Transferleri, Hastane içi Organizasyonlar, Katılım Belgesi dahil olup seyahat giderlerinin
önemli bir kısmının teşvik kapsamında geri alınması mümkün olabilecektir.
3.540,- ABD Doları (KDV DAHİLDİR)
Aynı odada ikinci kişinin kalması halinde ikinci katılımcı için tutar 2.950,-ABD doları (KDV Dahil) olacaktır
Uçak ve Konaklama olmaksızın geziye katılmak isteyenler 1.770,- ABD doları (KDV Dahil) ödeyeceklerdir.
Kayıt sırasında toplam tutarın %25’i alınacaktır. İstenirse Denizbank ve Finansbank kredi kartı ile 6 taksitte % 6
komisyon farkı eklenerek ödenebilecektir.
Ek Bilgi ve Kayıt İçin: Özgür Ayaşlıoğlu, 05556588819 oayaslioglu@symcon.com.tr
Atatürk Mah. Vatan Cad.
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