
 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

Zapraszamy do udziału w Forum Gospodarki Cyfrowej - Transformacja Cyfrowa: trendy i wyzwania w e-medycynie. 

Organizatorem Forum Gospodarki Cyfrowej jest Izba Gospodarki Elektronicznej, z którą nasza organizacja 

współpracuje na rzecz rozwoju cyfryzacji medycyny w Polsce.  

 

Forum odbędzie się 9 listopada 2017r. w Kinie Praha w Warszawie. Jest to wydarzenie, na którym spotkają się eksperci 

sektora e-zdrowie, dzięki czemu Forum stanie się  miejscem wymiany informacji z zakresu wyzwań międzynarodowej 

gospodarki cyfrowej oraz najważniejszych trendów związanych z cyfryzacją w medycynie.  

 

Program Forum został podzielony na dwa bloki tematyczne: BLOK I -  e-commerce - wyzwania i trendy. Blok II - e-medycyna - 

cyfryzacja w instytucjach medycznych. Wydarzenie będzie wypełnione debatami, prezentacjami i wystąpieniami ekspertów z 

Polski oraz z zagranicy, zwieńczone wieczorną galą, prestiżowego i znanego w branży, konkursu e-Commerce Polska awards 

2017 oraz Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej. Zarówno Forum jak i wieczorna Gala będą okazją do rozmów 

biznesowych, nieformalnych spotkań i owocnego networkingu.  

 

Zapraszamy Państwa w szczególności na blok e-medycyna, który został przygotowany dla przedstawicieli branży medycznej: 

szpitali, placówek medycznych a także wszystkich zainteresowanych cyfryzacja polskiej e-medycyny. W trakcie bloku 

zaprezentujemy praktyczne cyfrowe rozwiązania dla szpitali i placówek medycznych. Nie zabraknie również tematów dla 

prowadzących apteki online. Forum będzie miejscem wymiany myśli oraz sprawdzonych rozwiązań cyfrowych w dynamicznie 

rozwijającej się branży e-medycyna.  W programie m.in. Gość specjalny Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego, który 

zapozna uczestników z największymi trendami  w światowej e-medycynie. Ponadto: Panel dyskusyjny: e-medycyna to 

umiejętne połączenie nauk medycznych z technologiami IT, tak aby z tej symbiozy wypływały korzyści dla pacjenta i 

pracowników służby zdrowia. - Jak to osiągnąć jak pomóc szpitalom i placówkom medycznym? Szpital w cyfrowym 

ekosystemie - problemy, wyzwania. Gotowe rozwiązania dla szpitali i wiele innych ciekawych prezentacji. Forum Gospodarki 

Cyfrowej to także miejsce budowania i rozwoju relacji biznesowych i merytorycznych. 

 

Zapraszamy na Forum Gospodarki Cyfrowej: www.forumgc.pl 

 

 

Do zobaczenia! 

 

 

http://www.forumgc.pl/

