
Healthcare Study Tour jest dedykowane menedżerom zdrowia, lekarzom i właścicielom podmiotów leczniczych 
dążącym do nieustannego podnoszenia jakości swoich usług. 

  WIĘCEJ NA WWW.LANGAS.PL / tel: 22 696 80 20

Wizyty w szpitalach, przedsiębiorstwach oraz spotkania  
z menedżerami będą tłumaczone na język polski. 

8 - 16 maja 2020,  
Okinawa, Japonia, Korea Południowa

ŚWIATOWI LIDERZY ZMIAN I BENCHMARK NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ  
W ZAKRESIE INNOWACJI W MEDYCYNIE ORAZ OPTYMALIZACJI  
PROCESÓW ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. 
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Niezwykle nowoczesne sektory ochrony zdrowia w Korei i Japonii od lat zajmują 
pierwsze miejsca w światowych rankingach pod względem zaawansowania technik 
medycznych, znacznie dystansując inne państwa uprzemysłowione. Innowacje 
technologiczne przyciągają specjalistów z całego świata, którzy przyjeżdżają do 
Japonii i Korei, aby uczyć się zarządzać bardziej efektywnie placówkami medycznym  
i podnosić kwalifikacje w konkretnych specjalizacjach  
(w tym również menadżerskich).

Branże ochrony zdrowia Korei i Japonii, przez świadczenie doskonałych usług 
medycznych przyciągają do siebie również międzynarodowych pacjentów, którzy 
decydują się na przylot do Azji, aby mieć pewność, że zajmą się nimi najlepsi 
specjaliści. Ciągłe doskonalenie procesów, najwyższa jakość oraz unikalne 
rozwiązania w kontekście nowych technologii uczyniły z koreańskiego i japońskiego 
systemu ochrony zdrowia najlepsze i najefektywniejsze na świecie. Chcąc czerpać 
wzorce z najlepszch modeli ochrony zdrowia, zorganizowaliśmy konferencję połączoną 
z wizytami studyjnymi w Korei Południowej oraz Japonii, której tematem przewodnim 
będą innowacje w służbie zdrowia z trzech różnych perspektyw – lekarza, menadżera 
oraz pacjenta.

Konferencja „INNOWACJE W SŁUŻBIE ZDROWIA Z PERSPEKTYWY
 – LEKARZA, MANAGERA I PACJENTA” 8-16.05.2020 r.

Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji i wizytach studyjnych kierujemy 
przede wszystkim do menedżerów zarządzających jednostkami służby zdrowia, 
przedstawicieli samorządów i organów sprawujących nadzór właścicielski nad 
szpitalami publicznymi i niepublicznymi, lekarzy oraz wszystkich osób poszukujących 
skutecznych rozwiązań na „uzdrowienie” sytuacji w publicznych i prywatnych 
zakładach opieki zdrowotnej.

Podczas wyjazdu będziemy kłaść nacisk na przeniesienie japońskich i koreańskich 
rozwiązań zarządczych na polskie warunki rynkowe. Skorzystamy z doświadczeń  
i rozwiązań stosowanych w szpitalach i ośrodkach medycznych. Poznamy najnowsze 
światowe trendy w neurochirurgii, stomatologii, a także opiece nad osobami 
starszymi, wykorzystanie egzoszkieletów w rehabilitacji czy marketingu w branży 
healthcare.

Zapraszam do zapoznania się z naszym programem 
i zarezerwowania miejsc już dzisiaj.

Dyrektor Generalny
k.kaczmarczyk@langas.pl
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RAMOWY PROGRAM WYJAZDU / (uczestnikom	zapewniamy	pełne	wyżywienie	składające	się	ze	śniadania,	lunchu	oraz	kolacji)

 DZIEŃ I PIĄTEK, 08.05.2020 R. 

15.00 Wylot do Japonii

 DZIEŃ II SOBOTA, 09.05.2020 R. 

13:00 Przylot na Okinawę

Wprowadzenie do LEAN Healthcare  
– System Produkcyjny Toyoty w praktyce 
medycznej: przegląd koncepcji Kaizen, 
podstawowe informacje dotyczące japońskiej 
kultury pracy i podejścia do zarządzania.

18:00 Kolacja Powitalna

 DZIEŃ III NIEDZIELA, 10.05.2020 R. 

Zwiedzanie Okinawy – wyspa nazywana 
japońskimi Hawajami urzeka pięknymi 
plażami. Historia tej urokliwej wyspy nosi 
jednak krwawe piętno historii – to tutaj 
rozegrała się jedna z decydujących bitew II 
wojny światowej. Odbędziemy podróż śladami 
tych wydarzeń.

 DZIEŃ IV PONIEDZIAŁEK, 11.05.2020 R. 

Śniadanie

Czas wolny – plażowanie

13:00 – 16:00 Wizyta w Port Hillock  
– domu spokojnej starości, który jest 
najlepszym przykładem doskonałej opieki, 
jaką można zaoferować starzejącemu się 
społeczeństwu. Strategia promocji – Premium 
Senior Care, Visual management.

19:00 Przelot na Kyushu, Fukuoka, Japonia

 DZIEŃ V WTOREK, 12.05.2020 R. 

Śniadanie

9:00 – 12:00 Benchmark tour u źródła 
– zwiedzanie fabryki Toyota Motor 
Kyushu – LEXUS - Behind the Scenes: 
budowa karoserii i montaż samochodów, linie 
wielomodelowe w praktyce, funkcjonowanie 
Employee Training Center, Toyota Production 
System I Lean Management.

Lunch

14:00-17:00 Saga University Hospital

Szpital określany w Japonii jako lider 
we wdrażaniu najnowszych odkryć 
technologicznych w medycynie.

Kolacja

 DZIEŃ VI ŚRODA, 13.05.2020 R. 

Śniadanie

10.00 – 13:00 Fukuoka University 
Hospital

Szpital Uniwersytecki Fukuoka jest jednym 
z najważniejszych centrów chirurgicznych 
w Japonii, który opracował zaawansowaną 
neurorehabilitację przy użyciu egzoszkieletu 
HAL (hybrydowa kończyna wspomagająca dla 
pacjentów z udarem mózgu).

13:00 Lunch

14:00 – 16:00 Wypoczynek w gorących 
źródłach – ONSEN

18:00 – 19:20 Przelot do Korei

20:30 Zameldowanie w hotelu

 DZIEŃ VII CZWARTEK, 14.05.2020 R. 

Śniadanie

10.00 – 12:00 INHA International 
Medical Center

Nowoczesny szpital znajdujący się zaledwie  
5 minut od międzynarodowego lotniska  
w Seulu z celowym zamiarem obsługi 
pacjentów międzynarodowych.

Zapoznamy się w nim z modelem działalności 
usługowej w oparciu o LEAN management. 
Kluczowymi narzędziami i metodami, 
jakie zostaną nam zaprezentowane będą: 
funkcjonowanie narzędzi 5S, poprawa 
jakości usług i bezpieczeństwa poprzez 
zastosowanie narzędzi LEAN.

12:00 – 13:00 Lunch

14:00 – 16:00 ASAN Hospital

Globalny kompleks medyczny i największa 
instytucja medyczna w Korei, w której 
łącznie znajduje się 2 705 łóżek zajmujących 
powierzchnię około 85 000m2. Centrum 
Medyczne Asam codziennie przyjmuje 
średnio 12 279 pacjentów ambulatoryjnych, 
2 576 pacjentów hospitalizowanych i 330 
pacjentów w tzw. nagłych wypadkach, 
wykonując jednocześnie około 65 599 
wysoce zaawansowanych operacji rocznie.

Zwiedzanie Seulu

 DZIEŃ VIII PIĄTEK, 15.05.2020 R. 

10.00 – 12:00 Human Digital Dental 
Hospital S-Plant 

Światowej sławy szpital stomatologiczny 
(nr 1 na Świecie) stosujący cyfrowy system 
stomatologiczny, który jest w stanie 
zapewnić szerokie możliwości leczenia oraz 
współpracy między oddziałami. Szpital 
prowadzi także najnowszy program symulacji 
operacji. Human Digital Denthal Hospital 
łączy najnowszą technologię dentystyczną  
z doświadczeniem profesorów 
uniwersyteckich.

Zwiedzanie Seulu

 DZIEŃ IX SOBOTA, 16.05.2020 R. 

Wylot do Europy
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Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer  
fax: 22 355 24 08 lub e-mail: szkolenia@langas.pl

SOUTH KOREA & JAPAN  
MEDICAL TOUR 
WORLD CLASS HEALTHCARE EXCELLENCE 
ŚWIATOWI LIDERZY ZMIAN I BENCHMARK 
NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE 
INNOWACJI W MEDYCYNIE ORAZ 
OPTYMALIZACJI PROCESÓW ZARZĄDZANIA 
PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. 

8 - 16 maja 2020 
Okinawa, Japonia, Korea Południowa

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA  

CENA ZAWIERA
•	 Wizyty w szpitalach,fabrykach, wykłady
• Transport wewnętrzny, autokarowy oraz kolejowy 
• Pełne wyżywienie wg programu
• Opiekę polskojęzycznego przewodnika i tłumacza
 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do 
organizatora zgłoszenia. 

Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia  
na konto Langas Group.

Potwierdzenie zgłoszenia. Po otrzymaniu formularza 
zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa  
w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu. Langas 
Group zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia,  
w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).

Cena do 31.01.2020           22 670  zł netto 15 700 zł netto
                   tylko 2 miejsca w tej cenie
 
Cena do 29.02.2020             22 670 zł netto 17 800 zł netto 
                   tylko 2 miejsca w tej cenie

Cena do 31.03.2020            22 670 zł netto 19 900 zł netto
                   tylko 2 miejsca w tej cenie

Cena od 01.04.2020     22 670 zł netto

 
Lot economy 	 	 	 			4 200 zł netto

Lot premium 	 	 	 			9 200	zł netto	
(szersze fotele, rozkładane do kąta 45%) 	

Lot business	 	 	 	16 900 zł netto		
(flat bed, fotel rozkładający się do kąta 180%,  
łóżko z wieloma funkcjami masażu,  
wyżywienie ultra all inclusive)

Firma  .........................................................................................................................

Adres  .........................................................................................................................

Imię i Nazwisko (1) ............................................................................................... 

Stanowisko  ...............................................................................................................

E-mail  ........................................................................................................................

Imię i Nazwisko (2) ..............................................................................................

Stanowisko  ...............................................................................................................

E-mail  ........................................................................................................................

Imię i Nazwisko (3) ..............................................................................................

Stanowisko ................................................................................................................

E-mail  ........................................................................................................................

Osoba do kontaktu  ............................................................................................
(przed szkoleniem otrzyma na adres e-mail informacje o szkoleniu)

Stanowisko  ...............................................................................................................

E-mail  ........................................................................................................................

Telefon/Fax  ...............................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych, w celu realizacji 
ww. szkolenia przez Langas Group z siedzibą: ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochrony danych osobowych  
(Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być 
w każdym czasie odwołane.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych 
osobowych, w celu dostarczania przez Langas Group z siedzibą: ul. Wioślarska 
8 00-411 Warszawa, informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą 
elektroniczną oraz telefonicznie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochrony danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą  
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 
1219 j.t.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie odwołane.

Wyrażam zgodę na inicjowanie telefonicznych połączeń przychodzących 
z wykorzystaniem przez Langas Group w celach handlowych i marketingowych 
zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Dz.U.2016.1489 
j.t. z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie 
odwołane.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Langas Group, 
zgodnie z ustawą z dn.  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie 
od Langas Group i ich partnerów informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zgody mogą być 
odwołane w każdym czasie. 

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP: 
 
.................................................................................................................................... 
Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia faktury VAT  
bez naszego podpisu.

Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT
 
Wycofanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 3 dni od daty zgłoszenia 
nie zwalnia uczestnika od dodatkowej zapłaty za lot. W przypadku wycofania 
zgłoszenia w terminie późniejszym niż 30 dni przed konferencją, uczestnik zostanie 
obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia 
w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem konferencji nie zwalnia 
uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia 
musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa 
uczestnika inną osobą + koszty opłaty zmiany danych biletu lotniczego. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenerów z przyczyn niezależnych 
od organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, miejsca, 
terminu wyjazdu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. 
Oświadczam, że jestem upoważniony(-na) przez firmę do podpisania formularza. 
W przypadku korzystania z opcji przelotu uczestnik zobowiązuje się do 
respektowania regulaminu przelotu.

Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) do złożenia zamówienia.

...............................      ...............................
podpis                data i pieczęć

FAKTURA


