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V Konferencja Naukowa EpiMilitaris 2017  

Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń  

3-5 kwietnia 2017 r.  „ZAMEK RYN” w Rynie 

 Organizatorzy Konferencji „Epimilitaris” serdecznie zapraszają Państwa na 

kolejną piątą edycję Konferencji „Epimilitaris 2017”, tym razem dotyczącą współdziałania 

mundurowych i cywilnych służb medycznych wobec współczesnych zagrożeń, zarówno 

naturalnych jak i spowodowanych działalnością człowieka.  

W tym roku program będzie obejmował następujące zagadnienia: 

1. Doskonalenie medycyny pola walki w tym działań podejmowanych w zakresie 

zwalczania zdarzeń wywołanych zastosowaniem broni CBRN. 

2. Przygotowanie szpitali na zagrożenia CBRN. 

3. Szpitale wobec współczesnych zagrożeń zdrowotnych.  

4. Identyfikacja zagrożeń. Procedury, metody, nowe rozwiązania w odniesieniu do 

różnych rodzajów zagrożeń.  

5. Akcja ratownicza. Koordynacja i nadzór nad organizacją i jej przebiegiem. 

Ewakuacja medyczna. 

6. Współpraca mundurowych i cywilnych instytucji w zakresie prowadzenia nadzoru 

i rozpoznania epidemiologicznego. 

7. Psychologiczne aspekty akcji ratowniczej. Czy tylko PTSD? 

8. Zastosowanie nowych technologii w organizacji współdziałania i wymiany 

informacji służb ratowniczych. 

9. Współczesne zabezpieczenie służb medycznych i mundurowych zaangażowanych 

w zwalczenie współczesnych zagrożeń sytuacji kryzysowych i skutków użycia 

BMR. 

Celem Konferencji jest wymiana i poszerzenie wiedzy dotyczącej działań 

podejmowanych w celu sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej przez medyczne służby 

mundurowe we współpracy z cywilnymi, w związku z wystąpieniem określonego zagrożenia. 

Tematyka dotyczy więc szerokiego zakresu działań podejmowanych w całym procesie 

reagowania na zagrożenie: przygotowania i profilaktyki, czynności w czasie zdarzenia ale 

również po jego wystąpieniu. Program obejmuje również część warsztatową z praktycznymi 

pokazami działań ratowniczych po zdarzeniu z użyciem czynników toksycznych.  

Zaproszenia do udziału w konferencji zostały przesłane do przedstawicieli różnych 

krajowych i zagranicznych instytucji zajmujących się tą problematyką. 
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Obok Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP współorganizacji 

Konferencji podjęły się Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Zakład Medycyny 

Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskego - Collegium Medicum oraz 

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie.  

Jak co roku uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne, a doniesienia naukowe zostaną 

opublikowane w materiałach konferencyjnych. 

Zapraszam zatem do „ZAMKU RYN”, gdzie w dniach 3 – 5 kwietnia 2017 r. będą 

mieli Państwo możliwość wysłuchania referatów a także wymiany doświadczeń z polskimi  

i zagranicznymi autorytetami w dziedzinie medycyny ratunkowej. Jestem przekonany, 

że dyskusje z sesji naukowych przeniosą się na godziny późniejsze.  

 Zapraszam również na stronę internetową www.cresz.wp.mil.pl, gdzie będą 

zamieszczane aktualne informacje.  

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 

płk lek. Radosław SKRZYPCZYŃSKI 

 

 

 

Komitet Naukowy 

prof. dr hab. Janusz Zuziak 

prof. Zygmunt Dembek 

płk dr n. med. Stefan Antosiewicz 

płk lek. Radosław Skrzypczyński 

ppłk dr Robert Zdanowski 

płk dr Artur Zdrojewski 

dr Suzet McKinney, MPH 

dr Anna Mróz – Jagiełło, 

dr Marcin Niemcewicz 

dr n. med. Arkadiusz Trzos 

 

Komitet Organizacyjny 

mjr Łukasz Krzowski 

mjr dr Leszek Kubiak 

kpt. Agata Przewrocka-Plak 

por. dr n. hum. Izabela Tomaszewska  

mgr Agnieszka Bochniak 

mgr Karolina Kukla 

Col. John W. Strain  
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WAŻNE DATY 

do 03.02.2017 r. 

 PRELEGENCI: zgłoszenie udziału w konferencji - przesłanie formularza 

zgłoszeniowego do sekretariatu konferencji wraz z tematem i streszczeniem 

wystąpienia, 
 

do 28.02.2017 r. 

 zgłoszenie udziału w konferencji - przesłanie formularza zgłoszeniowego  

do sekretariatu konferencji, 

 PRELEGENCI: nadesłanie pełnego tekstu referatu przedstawianego na konferencji, 

który zostanie opublikowany w materiałach konferencyjnych,  

 wniesienie opłaty konferencyjnej kwocie 450 PLN (wczesna rejestracja), 
 

do 24.03.2017 r. 

 rejestracja udziału w konferencji  - przesłanie formularza zgłoszeniowego  

do sekretariatu konferencji (tylko uczestnictwo), 

 wniesienie opłaty konferencyjnej kwocie 600 PLN (późna rejestracja), 

 nadesłanie prezentacji w formacie Power Point (....pptx)  
 

03.04.2017 r. 

 ok. godziny 7.00 planowany wyjazd autokaru z Warszawy. 

 rozpoczęcie konferencji 
 

05.04.2017 r. 

 zakończenie konferencji 

 o godzinie 13.15 planowany wyjazd autokaru do Warszawy.  

 

OPŁATY 

Koszt uczestnictwa jednej osoby 450 zł – opłata do 28.02.2017 r. 

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto bankowe współorganizatora konferencji: 

Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych  

ul. 11-go listopada 17/19 

03-446 Warszawa  

ING Bank Śląski S.A. 

Nr rachunku: 89 1050 1025 1000 0022 7545 6594 

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek „EpiMilitaris 2017”. 

REJESTRACJA  

Rejestracji na konferencję należy dokonać przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia (na 

załączonym formularzu) do 28.02.2017 r. (wczesna rejestracja) lub do 24.03.2017 r. 

(późna rejestracja) r. pocztą elektroniczną lub faxem na adres Sekretariatu Konferencji. 
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Sekretariat Konferencji: 

Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP 

Zespół Analiz 

ul. płk Kazimierza Leskiego 7  

00-908 Warszawa  

!!!! Uwaga zmiana adresu e-mail:           cre.epimilitarias@ron.mil.pl  

                                       tel. +48 261 892 767, www.cresz.wp.mil.pl 

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie wypełnionego  

formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty konferencyjnej! 

 

ZAKWATEROWANIE 

Zakwaterowanie we własnym zakresie. Organizator poleca hotel Zamek-Ryn ****, 

gdzie będą odbywały się sesje, posiłki oraz impreza towarzysząca.  

WARUNKI  REZYGNACJI  

Do 28.02.2017 r. istnieje możliwość bezkosztowej rezygnacji z udziału w konferencji. 

Po upływie tego terminu rezygnacja lub nieobecność na konferencji powoduje powstanie 

zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie rachunku wystawionego przez 

Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych. 

Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres: 

cre.epimilitarias@ron.mil.pl lub faksem na numer 261 892 767. Anulowanie zgłoszenia 

potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.  

Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku 

niemożności wzięcia udziału w konferencji można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu konferencji. 

 

W CZASIE TRWANIA KONFERENCJI ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 

 wyżywienie (2 obiady, 2 kolacje), 

 przerwy kawowe, 

 udział we wszystkich sesjach panelowych, 

 materiały konferencyjne,  

 certyfikat uczestnictwa, 

 transport z Warszawy do Rynu i z powrotem (dla zainteresowanych). 

 

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW 

 referaty zostaną opublikowane w monografii, wobec tego, teksty muszą być 

przygotowane według wymaganych przez wydawnictwo zasad edytorskich (plik do 

ściągnięcia ze strony www.cresz.wp.mil.pl), 

 ostateczny termin przesyłania referatów upływa 28.02.2017 r. Należy je przesłać na 

adres Sekretariatu Konferencji. 

http://www.cresz.wp.mil.pl/

