18, August 2013

17 Aug 2013
CHENNAI: The Sankara Nethralaya Academy (TSNA) and Confederation of Indian Industry–
Institute of Logistics will hold a seminar on “Supply Chain Management Focus in Healthcare Sector”
on Saturday. The programme will be held at 2.30 p. m. in the auditorium within Sankara
Nethralaya. For complimentary registrations, contact Nancy, Programme Coordinator. Ph: 04449086017, email: nancy@snmail.org — Special Correspondent

நாள் : ஆகஸ்ட் 17 2013

தி சங்கர ேநத்ராலயா அகாெடமி
சுகாதாரத் துைறயில் ெதாட விநிேயாக ேமலாண்ைம கருத்தரங்கு

(Supply Chain Management in Healthcare Management)

தி சங்கர ேநத்ராலயா அகாடமி ,சி.ஐ.ஐ.லாகிஸ்டிக் நிறுவனம் நடத்தும்
சுகாதார துைறயில் ெதாட
ேநற்று

ெசன்ைனயில்

விநிேயாக ேமலாண்ைம கருத்தரங்கு

நைடெபற்றது.

இந்

நிகழ்சியில்

சங்கர

ேநத்ராலயாஅகடமி பதிவாள அகிலா கேணசன் உைரயாற்றினா .

Friday, August 09, 2013

சுகாதாரத் துைற ேமலாண்ைம கருத்தரங்கம்
சங்கர ேநத்ராலயா அகாெதமி சா பில், "சுகாதாரத் துைறயில் ெதாட விநிேயாக ேமலாண்ைம"
எனும்

தைலப்பிலான

கருத்தரங்கம்

நுங்கம்பாக்கம்

கல்லூr

சாைலயில்

உள்ள,

சங்கர

ேநத்ராலயா கண் மருத்துவமைன கைலயரங்கில் சனிக்கிழைம (ஆக.. 17) மதியம் 2:30 மணி
முதல் மாைல 4:30 மணி வைர நைடெபறும்
நைடெபறும். இக் கருத்தரங்கில் பங்ேகற்க அனுமதி இலவசம்.
இதில், சங்கர ேநத்ராலயா அகாெதமியின் பதிவாள அகிலா கேணசன், சுகாதாரத் துைற சா ந்த
கல்விப் பணியில் சங்கர ேநத்ராலயாவின் பங்களிப்பு பற்றி உைரயாற்றுகிறா .
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Thu, 01 Aug, 2013,

Free seminar on healthcare
The Sankara Nethralaya Academy and CII
CII-Institute
Institute of Logistics is jointly
organising a free seminar on the critical relevance of 'Supply Chain Management
in the Healthcare Sector' at Sri V D Swami Auditorium, Sankara Nethralaya Main
Campus, Nungambakkam, on 17 August, between 2 pm and 4 pm.
.
According to a press release, the seminar would be addressed by specialists
from various fields and throw light on how effective 'Supply Chain Management'
in healthcare assumes major significance in view of the growing competition in
this segment, the entry
y of national and international players into the arena,
increasing awareness of their rights and growing patient expectations which
have placed an enormous pressure on better utilization of resources both
human and material, enhanced performance levels le
leading
ading to better healthcare
delivery.
Th special session with particular emphasis to the healthcare industry organised
by the Sankara Nethralaya Academy would help in a more scientific, systematic
and strategic approach to the optimum utilisation of resourc
resources
es and co-ordination
co
of functions within the hospital and external agencies contributing to its
functioning
.
The session would provide hospital managers and administrators the necessary
knowledge and inputs towards delivering a better patient feel, health delivery
and management of the bottom line, the release said.
http://www.newstodaynet.com/newsindex.php?id=31459%20&%20section=17

