
TIM Towarzystwo Inżynierii Medycznej  

 oraz 

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach  

zapraszają na spotkanie:  
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 które odbędzie się w dniach 25-26 października 2018 roku  w Małastowie k. Gorlic.  

                                   Adres: Ośrodek „Zielone Wzgórze”,  Małastów  110, 38 -307 Sękowa  
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                                        I APARATURĄ  MEDYCZNĄ   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PROGRAM SPOTKANIA: 

Dzień I – 25 października 2018 (CZWARTEK)

12:00-12:30 � Rejestracja, kawa powitalna.  
12:30-13:00 � Otwarcie spotkania, przedstawienie gości.
13:00-13:45 � Prezentacja Towarzystwa Inżynierii Medycznej.  

TIM powstał jako niezależna organizacja zajmująca się tematyką zarządzania, utrzymania            
i bezpieczeństwa szpitali oraz sprzętu medycznego.
W skrócie przedstawiona zostanie tematyka, której poświęciliśmy 5 lat naszego działania, 
podczas których zorganizowaliśmy kilka Konferencji naukowych oraz paneli dyskusyjnych 
aktywnie biorąc udział m.in. udział w WIHE Międzynarodowych Targach Medycznych w 
Warszawie.
Informacja na temat planowanego wyjazdu do Holandii, podczas którego zamierzamy zapoznać 
się z organizacją, strukturą i standardami infrastruktury obowiązującymi w tamtejszych 
szpitalach.

13:45-14:00 � Organizacja sekcji TIM w Szpitalach.
14:00-15:00       Przerwa obiadowa
15:00-16:15� LEGIONELLA 

Legionella - tradycyjne metody zwalczania i związane z nią zagrożenia. Prezentacja nowoczesnej 
technologii Bifipro, wykorzystującej do zwalczania legionelli jony srebra i miedzi, które 
likwidują jej prawdziwą przyczynę – biofilm.�

16:15-17:00� Dyskusja
17:00� � Biesiada - spotkanie integracyjne przy pieczonym baranie.

Dzień II – 26 października 2018 (PIĄTEK) 

08:00-  8:30 � Śniadanie
08:30-  9:00 � Prezentacja I.F.H.E International Federation of Hospital Engineering - Międzynarodowej 

Federacja Inżynierii Szpitalnej, z którą zamierzamy nawiązać  współpracę. I.F.H.E założona 
została w roku 1970, w celu zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się 
tematyką Inżynierii Szpitalnej.  Międzynarodowa Federacja Inżynierii Szpitalnej I.F.H.E jest 
organizacją uznawaną przez Międzynarodową Organizację Zdrowia WHO. Ogólnoświatowy 
zasięg działania stwarza platformę szerokiej i fachowej wymiany informacji i doświadczeń.  Co 
dwa lata organizowane są konferencje międzynarodowe, które odbywają się w różnych zakątkach 
globu i w których uczestniczy średnio po około 500 specjalistów zajmujących się interesującą nas 
tematyką. Ponadto organizacja wydaje dla użytku swych członków fachowe wydawnictwa            
i biuletyny tematyczne.

09:00-  9:30 � Panel dyskusyjny. 
09:30-10:00� Przerwa kawowa.
10:00- 13:30� Beskid Niski – wycieczka objazdowa.
13:30� � Oficjalne zakończenie spotkania i obiad.



                    TIM ORGANIZACJA WSPOMAGAJĄCA
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WARUNKI UCZESTNICTWA:

I. WARIANT PEŁNY (25-26 października 2018)
Wariant pełny obejmuje całkowity koszt uczestnictwa w dwudniowym spotkaniu wraz z kosztem wyżywienia, 
kosztem Biesiady i noclegu 
Ponadto na koszt TIM zorganizowana zostanie wycieczka objazdowa – Beskid Niski. 
Całkowity koszt uczestnictwa dla WARIANTU PEŁNEGO wynosi 250 zł.

II. WARIANT PODSTAWOWY ( 25 października 2018)
Dla osób pragnących poświęcić spotkaniu tylko i wyłącznie jeden dzień przewidziano wariant podstawowy, 
obejmujący udział w części merytorycznej wraz z wyżywieniem przewidzianym w czasie trwania spotkania.
Koszt uczestnictwa dla  WARIANTU PODSTAWOWEGO wynosi 140 zł 
Uwaga: istnieje możliwość rozszerzenia wariantu podstawowego o udział w Biesiadzie, 
której koszt wynosi: 40 zł

ZGŁOSZENIA:
Ze względów organizacyjnych – rezerwacja hotelu oraz wyżywienia 
prosimy o zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w Spotkaniu. 
Zgłoszenia prosimy dokonywać drogą elektroniczną na adres e-mail: bmarcisz@interia.pl
ze wskazaniem WARIANTU i podaniem danych niezbędnych do wystawienia       
faktury VAT do dnia  22-10-2018.
Wpłata na rachunek: Barbara Marcisz, Januszowa 99, 33-300 Nowy Sącz
40 2030 0045 1130 0000 0941 1750 ( z dopiskiem Spotkanie TIM)

Dodatkowe informacje w sprawach pobytowych pod nr tel.: 501773280

Dodatkowych informacji w sprawach merytorycznych Spotkania udzielają:
- Prezes TIM – mgr inż. Józef Biernat : 607 714 841 ;� e-mail: jozef.biernat@wp.pl
- Sekretarz TIM – inż. Robert Czech:    502 596 305 ; e-mail:  robert.czech@gmail.com
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