ெசய்திக்குறிப்பு
தி சங்கர ேநத்ராலயா அகாெடமி
நடத்தும்
சுகாதாரத் துைறயில் ெதாட. விநிேயாக ேமலாண்ைம கருத்தரங்கு

(Supply
Supply Chain Management in Healthcare Management)

அனுமதி இலவசம்
நாள் : ஆகஸ்ட் 17 2013 பிற்பகல் 2 30 மணிமுதல் மாைல 4 30 மணி
இடம்: ஸ்ரீ வி டி ஸ்வாமி ஆடிட்ேடாrயம்,
ஆடிட்ேடாrயம் 7 வது மாடி, ேகஎன் பி.ேவா
கட்டிடம், சங்கர ேநத்ராலயா,
ேநத்ராலயா 18 கல்லூr சாைல, ெசன்ைன 600 006.

சுகாதாரத்துைற

இன்று உலகின் மிகப் ெபrய அவசியமான துைறயாகவும் மிக ேவகமாக வள.ந்து

வரும் துைறயாகவும் கருதப்படுகிறது.
கருதப்படுகிறது சுகாதாரத்துைறேயாடு ெதாட.புைடய சுகாதார கருவிகள்
தயாrப்பு

மற்றும்

அவற்றின்

விநிேயாகம்,

மருந்துகள்

தயாrப்பு

அவற்றின்

விநிேயாகம்,

மருத்துவத்ெதாழில் மற்றும் உயிr ெதாழில் நுட்பம் , மாற்று மருத்துவம் என பல்ேவறு சுகாதாரம்
சா.ந்த ெதாழில் மற்றும் நி.வாக ேசைவ யில் அவசியமான கருத்திற்க்ெகாள்ள ேவண்டிய துைற
சப்ைள ெசயின் ேமேனஜ்ெமண்ட். அதைனப் பற்றிய சrயான புrதல் இன்ைறய காலகட்டத்தில் மிகவும்
அவசியமான ஒன்றாகத் திகழ்கிறது.
திகழ்கிறது

இதைனக் கருத்திற்க்ெகாண்டு ெசன்ைன,
ெசன்ைன தி சங்கர ேநத்ராலயா அகாெடமி “சுகாதாரத் துைறயில்
ெதாட. விநிேயாக ேமலாண்ைம(Supply
(Supply Chain Management in Healthcare Sector)” என்ற தைலப்பில் ஒரு
கருத்தரங்கிைன ஏற்பாடு ெசய்துள்ளா.கள்.
ெசய்துள்ளா.கள்

நிகழ்ச்சியில் சங்கர ேநத்ராலயாவின் சீனிய. ெபாது ேமலாள. மற்றும் தி சங்கர ேநத்ராலயா
அகாெடமியின் பதிவள. திருமதி அகிலா கேணசன் மருத்துவத்துைற சா.ந்த கல்விப்பணியில் சங்கர
ேநத்ராலயா மற்றும் தி சங்கர ேநத்ராலயா அகாெடமியின் தன் முயற்சிகள் மற்றும் ெசயல்பாடுகள்
பற்றி உைரயாற்றுகிறா..

சி.ஐ.ஐ. லாகிஸ்டிக் நிறுவனத்தின் தைலவ. திரு ேக வி மஹித. ” லாகிஸ்டிக் அண்ட் சப்ைள ெசயின்
ேமேனஜ்ெமண்ட்
உைரயாற்றுகிறா..

கல்வியில்

சி
சி.ஐ.ஐ.

லாகிஸ்டிக்

நிறுவனத்தின்

பங்களிப்பிைனப்

பற்றி”

சி.ஐ.ஐ. லாகிஸ்டிக் நிறுவனத்தின் ஆேலாசக. முைனவ. டி வி சுப்ரமணியம் அவ.கள் “சப்ைள ெசயின்
ேமேனஜ்ெமண்ட்டின்

கூறுகள்

(Components

of

supply

chain

என்ற

management)”

தைலப்பில்

உைரயாற்றுகிறா..

அப்ேபாேலா மருத்துவமைனயின் ெமட்டீrயல்ஸ் துைற ெபாது ேமலாள. திரு ேக நாகப்பன் அவ.கள்
“சுகாதாரத்துைறயில்

சப்ைள

ெசயின்

ேமேனஜ்ெமண்ட்டின்

முக்கியத்துவம்
முக்கியத்துவம்”

என்ற

தைலப்பில

உைரயாற்றுகிறா..

ேகள்வி

பதில்

ேநரத்திைனத்

எதி.காலத்ட்திடங்கள்

மற்றும்

ெதாட.ந்து

கருத்தரங்கிைன

சப்ைள

ெசயின்

ேமேனஜ்ெமண்ட்

நிைறவு

உைரயிைன

தி

சங்கர

அகாெதமியின் துைண ேமலாள. திருமதி ஸ்ரீேதவி வழங்குகிறா..

மருத்துவமைனகளின் நி.வாக அதிகாrகள்,
அதிகாrகள்
ேமலாள.கள்,
ஆ.வம் மிக்க மருத்துவ.கள்,
சுகாதாரத்துைறயில் பணியாற்றும் சா.பு அலுவல.கள்,
சுகாதாரத்துைறயில் பணியாற்ற விரும்பும் பட்டதாrகள்,
ேமலாண்ைமத்துைற மாணவ.கள்,
மாணவ.கள்
அைனவருக்கும் இந்த கருத்தரங்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அைமயும்.

அனுமதி இலவசம் ஆனாலும் முன்பதிவு ெசய்து ெகாள்வது நல்லது.
நல்லது
முன் பதிவு ம்ற்றும் ேமலும் விவரங்களுக்கு:
விவரங்களுக்கு
◌ிருமதி நான்சி
நிகழ்ச்சி ஒருங்கிைணப்பாள.,
தி சங்கர ேநத்ராலயா அகாெடமி,
ெதாைலேபசி எண் : 044 4908 6017 / 98841 85257
இ ெமயில்: nancy@snmail.org
இைணயத்தள முகவr :www.thesnacademy.ac.in
www.thesnacademy.ac.in

குறித்த

ேநத்ராலயா

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. இக் கருத்தரங்கில் பங்ேகற்க அனுமதி இலவசம்.
இதில், சங்கர ேநத்ராலயா அகாெதமியின் பதிவாள) அகிலா கேணசன்,
சுகாதாரத் துைற சா)ந்த கல்விப் பணியில் சங்கர ேநத்ராலயாவின் பங்களிப்பு
பற்றி உைரயாற்றுகிறா).
http://dinamani.com/edition_chennai/chennai/2013/08/09/சுகாதாரத்-துைறேமலாண்ைம-கரு/article1725720.ece
முன் பதிவு ம்ற்றும் ேமலும் விவரங்களுக்கு:
◌ிருமதி நான்சி
நிகழ்ச்சி ஒருங்கிைணப்பாள",
தி சங்கர ேநத்ராலயா அகாெடமி,
ெதாைலேபசி எண் : 044 4908 6017 / 98841 85257
இ ெமயில்: nancy@snmail.org
இைணயத்தள முகவr :www.thesnacademy.ac.in

