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Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt

Forma prawna
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NIP

6341151217

REGON

272971916

+48 502 213 544

Dane adresowe
Mikołaja Kopernika 8/2
40-064 Katowice
województwo: śląskie, powiat: Katowice

Dane kontaktowe
Email

biuro@msp-pakt.pl

Telefon

Strona internetowa

www.msp-pakt.pl

Fax

Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Oś rodek Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt od 23 lat realizuje projekty medyczne
(warsztaty, szkolenia, konferencje) z wybranych dziedzin medycyny, pod egidą i z ramienia
specjalistycznych towarzystw naukowych oraz jednostek klinicznych.
O wartości szkoleń świadczy udział wybitnych specjalistów, ważność i aktualność poruszanej
tematyki, praktyczny charakter oraz elitarność przedsięwzięć.

Oprócz przedsięwzięć komercyjnych jesteśmy autorem kilkunastu projektów doﬁnansowanych z UE,
w tym innowacyjnego na światową skalę.
Ponadto jesteśmy realizatorem spotkań informacyjno - edukacyjnych w ramach Narodowego
Programu Medycyny Transplantacyjnej ( Moja Nerka - http://www.mojanerka.pl/ ) oraz szkoleń w
ramach programu Mały DolnoŚlązak.
Nasi absolwenci otrzymują certyﬁkaty honorowane w UE i na świecie, akredytowane przez Izby
Lekarskie (z punktami edukacyjnymi) i towarzystwa naukowe oraz dające podstawę na
kontraktowanie usług NFZ.
Ponadto Ośrodek Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt znany jest z propagowania proﬁlaktyki
zdrowotnej wśród mieszkańców Śląska. Dotychczas przeprowadziliśmy 10 bezpłatnych akcji
badań pod patronatem ministerstwa zdrowia, urzędu marszałkowskiego i miejskich a także
stowarzyszeń społecznych, przy udziale licznych mediów masowego przekazu. Z akcji skorzystało
przeszło 1000 osób (badania - osteoporoza i rak piersi w Gliwicach, Bielsku-Białej, Katowicach) i 290
dzieci (badanie skolioz i dysplazji stawu biodrowego w Katowicach, Częstochowie, Ustroniu).
Liczba zrealizowanych projektów: 282
Liczba absolwentów: 4788
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
Dokumenty_MSP_Ref2.pdf

Inne informacje
Certyfikaty jakości:
ISO 9001:2015
Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
Akredytacje:
Akredytacja Śląskiej Izby Lekarskiej - zakres: szkolenia dla lekarzy
Akredytacja Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych - zakres: szkolenia dla
pielęgniarek
Akredytacja Polskiego Towarzystwa Ratownictwa Medycznego - zakres: szkolenia dla ratowników
medycznych
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Patronaty naukowe:
Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski
Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Oddział Śląski

Patronaty medialne:

MEDtube
ORTOPEDIA POLSKA
Rehabilitacja w praktyce
MedicalGuidelines

Certyfikat:
Firma Przyjazna Nauce

