
 

 

III Konferencja Medycyny Górskiej 
10-11 listopada 2012 

 
 
 

Serdecznie zapraszamy Państwa do Krynicy na III Konferencję Medycyny Górskiej.  
Wiodącym tematem będą skutki narażenia organizmu na niskie temperatury, poruszymy również  
problem skutecznej walki z bólem podczas ewakuacji ofiar wypadków w górach. Podobnie jak          
w ubiegłym roku, planujemy zorganizowanie warsztatów. Zaproponujemy Państwu również wspólne 
zaplanowanie i zorganizowanie wyprawy naukowej w góry wysokie. Mamy nadzieję na ożywioną 
dyskusję.  
Do zobaczenia w Krynicy. 

Komitet Organizacyjny 
 
 
Organizatorzy: 
Polskie Towarzystwo Medycyny i Ratownictwa Górskieg o   
Polski Zwi ązek Alpinizmu   
Śląski Uniwersytet Medyczny   
 
Miejsce: 
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Galicya 
Krynica, ul. Wysoka 24 
 
Termin: 
10–11 listopada 2012 
 
Opłaty: 
Koszt uczestnictwa wynosi 
do 31.05.2012 – 80 PLN 
od 01.06.2012 – 140 PLN 
członkowie PTMiRG (z opłaconą składką za 2012r.) – bezpłatnie 
 
Opłata obejmuje udział w obradach, warsztatach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. 
Opłata nie pokrywa kosztów zakwaterowania i wyżywienia, które uczestnicy organizują we własnym zakresie. 
W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji, opłata nie podlega zwrotowi. 
 
Zgłoszenie uczestnictwa:  http://konferencjamedycynygorskiej.pza.org.pl/uczest.html  
Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
 
 
Streszczenia prac  prosimy nadsyłać na adres konferencja@pza.org.pl do dnia 20 października 2012 w formacie MS 
Word, czcionka Times New Roman 12, w języku polskim i angielskim, nie więcej niż po 3000 znaków. 
 
 
 
 



 

 

Ramowy Program:  
 
sobota 10 listopada 
09.00 – 11.00  sesja I 
11.00 – 11.30  przerwa kawowa 
11.30 – 13.30  sesja II 
13.30 – 15.00  przerwa obiadowa 
15.00 – 17.00  sesja III 
17.00 – 17.30  przerwa kawowa 
17.30 – 19.00  warsztaty 
 
 

niedziela 11 listopada 
09.00 – 11.00  sesja IV 
11.00 – 11.30  przerwa kawowa 
11.30 – 14.00  warsztaty 
14.00  zakończenie konferencji 
 
 
 
 

Biuro konferencji będzie czynne od godziny 18.00 w piątek 
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie 
Ostateczny program będzie opublikowany pod adresem http://konferencjamedycynygorskiej.pza.org.pl/program.html  
 
 
Dojazd: 
 

 
 

 
Zakwaterowanie: 
Uczestnicy we własnym zakresie rezerwują i pokrywają koszty zakwaterowania.  
 
Ośrodki oferujące noclegi najbliżej miejsca obrad –  
http://www.galicyakrynica.pl/kontakt_galicya.html  
http://www.halinowka.pl/?s=6&lang=pl  
http://www.panorama.krynica.pl/index.html  
 
 
Strony internetowe organizatorów: 
Polskie Towarzystwo Medycyny i Ratownictwa Górskiego  ( http://www.medratgor.ibh.pl/ ) 
Komisja Medyczna Polskiego Związku Alpinizmu  ( http://pza.org.pl/pza/article.acs?id=330096 ) 
Śląski Uniwersytet Medyczny  ( http://www.slam.katowice.pl/ ) 


