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O czasopiśmie

Menedżer Zdrowia to profesjonalne pismo branżowe o charakterze business to business,
skierowane do szerokiego grona menedżerów związanych z rynkiem medycznym. Dostarcza
informacji z zakresu zarządzania publiczną i prywatną służbą zdrowia, zaopatrzenia szpitali i
centrów medycznych, sposobów inwestowania oraz pozyskiwania funduszy w sektorze usług
medycznych.
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Menedżer Zdrowia skierowany jest do
- dyrektorów i wicedyrektorów szpitali, zoz-ów i nzozów
- ordynatorów, kierowników katedr i klinik
- kierowników aptek szpitalnych
- szefów centralnych sterylizatorni
- pielęgniarek naczelnych, oddziałowych i epidemiologicznych
- pracowników Ministerstwa Zdrowia
- oddziałów NFZ
- członków senackich i sejmowych komisji zdrowia
- przedstawicieli samorządów lokalnych
- pracowników sanepidów
- przedstawicieli firm farmaceutycznych i producentów aparatury medycznej
- firm konsultingowych
- renomowanych kancelarii prawnych
- firm ubezpieczeniowych
- dyrektorów banków

VII Konferencja Hospital
Management Wyzwania
2013
20.06.2013 - 21.06.2013
pozostało 184 dni
Internet:
Studenci Medycyny i
Farmacji
Portal adresowanych do
studentów uczelni
medycznych w Polsce i za
granicą.
Przypadki Kliniczne
Forum umożliwiające lekarzom
konsultowanie przypadków z
innymi lekarzami.

Już 20 tys. użytkowników portalu www.termedia.pl zaznaczyło, że jest zainteresowanych
systematycznym otrzymywaniem informacji dotyczących zarządzania w służbie zdrowia.
Akademia Menedżera Zdrowia to nowa inicjatywa - nowatorski program rozwoju umiejętności
menedżerskich w sektorze ochrony zdrowia. Akademia każdego roku organizuje liczne
szkolenia i konferencje dla osób zarządzających służbą zdrowia.
Menedżer Zdrowia jest także organizatorem prestiżowego konkursu Sukces Roku w Ochronie
Zdrowia - Liderzy Medycyny, którego celem jest nagradzanie najlepszych w dziedzinie
medycyny w następujących kategoriach:
o menedżer spzoz,
o menedżer nzoz,
o zdrowie publiczne,
o działalność edukacyjno-szkoleniowa,
o działalność charytatywna,
o dziennikarstwo informacyjno-społeczne
Liczba wydań: 10 zeszytów rocznie.
Nakład: do 10 000 egz.
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