
Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna 

Lublin, 5-6 czerwca 2014 r. 
 

Dzień I (5 czerwca) 
 

9.00-10.00 Rejestracja uczestników 

 

10.00-10.20 Rozpoczęcie konferencji 

 

Sesja I plenarna 

 

10.20-12.00 Nowe technologie w medycynie – postęp czy problem? 

Prof. Jan Duława Nowe technologie – medycyna czy biznes? 

Prof. Tomasz Pasierski Etyczny wymiar oceny technologii medycznych 

Prof. Barbara Chyrowicz „Rachunek bezcenności”. Czy w przypadku niedoboru środków wolno 

liczyć pacjentów? 

Dr Wojciech Matusewicz Ocena technologii medycznych w zdrowiu publicznym 

 

12.00-12.30 Przerwa 

 

Sesja II plenarna 

  

12.30-14.10 Praktyka kliniczna w kontekście rozwoju nowych technologii, cz.1 

Prof. Janina Suchorzewska Dostępność do kompleksowego leczenia bólu przewlekłego w aspekcie 

myślenia medycznego, etycznego i ekonomicznego 

Prof. Jerzy Strużyna Problemy etyczne w leczeniu ciężkich oparzeń 

Prof. Piotr Szymański Nowe technologie medyczne  - któż pilnować będzie samych strażników? 

Prof. Krzysztof Marczewski Etyczne aspekty tworzenia standardów medycznych 

 

14.10-15.00 Obiad 

 



Sesja III 

 

15.00-16.45 Badania naukowe w medycynie - wymiar etyczny  

Dr hab. Marek 

Czarkowski  

Realizacja zasady sprawiedliwości w 

badaniach  naukowych  prowadzonych z 

udziałem ludzi 

Dr Jan Piasecki  Zasada prymatu jednostki a badania 

biomedyczne 

Dr Joanna 

Różyńska  

Problem dostępu do testowanego produktu 

leczniczego po zakończeniu badania 

klinicznego 

 

Przerwa (15 min) 

 

Dr Marcin 

Waligóra  

Badania randomizowane w biomedycynie. 

Innowacyjność a sprawiedliwość 

Dr Marcin 

Leźnicki  

Komercjalizacja badań medycznych jako 

problem etyczny 

Dr hab. Jakub 

Pawlikowski 

Ewolucja koncepcji świadomej zgody w 

kontekście badań naukowych z użyciem 

ludzkiego materiału biologicznego 

 

 

 

16.45-17.30 Przerwa 

 

 

 

 

 

 

Sesja IV 

 

15.00-17.00 Praktyka kliniczna w kontekście rozwoju nowych 

technologii, cz.2  

Dr hab. Jarosław 

Sak  

Ewolucja pojęcia choroby w kontekście 

rozwoju nowych technologii 

Dr hab. Andrzej 

Kapusta 

„Technologiczne alibi” – neuronauka a rozwój 

współczesnej psychopatologii 

Dr hab. Rafał Filip, 

dr Mariola Drozd 

Reklama leków w praktyce lekarza i 

farmaceuty 

Dr hab. Witold 

Kołłątaj 

Dyskryminacja w dostępie do skutecznego 

leczenia 

 

Przerwa (15 minut) 

 

Dr Mariusz 

Goniewicz  

Ultrasonografia w ratownictwie 

przedszpitalnym 

Dr Edyta 

Gałęziowska  

Zalecane standardy medyczne- najnowsza 

wiedza czy kompromis finansowy? Na 

przykładzie zaleceń dotyczących diagnostyki 

boreliozy 

Dr Bożena 

Muraczyńska  

Kontrowersje i dylematy związane z diagnozą i 

leczeniem boreliozy – o czym się nie mówi? 

 

 

17.00-17.30 Przerwa 

 

 

17.00-17.30 Sesja plakatowa 



 

 

 

 

 

Sesja V 

 

17.30 -18.30 Równość w dostępie do świadczeń medycznych 

 

Mgr Piotr 

Grzegorz Nowak  

Jak ograniczyć niedobór narządów do 

przeszczepu? Ocena etyczna systemu  

aktywnej rejestracji dawców 

Mgr Magda Sowa  Przejawy dyskryminacji osób starszych 

ze względu na wiek w systemie opieki 

zdrowotnej 

Mgr Janusz Luty  Spółdzielcze Centra  Medyczne – aspekt 

prawny 

Mgr Joanna 

Główka  

Dostęp do kredytu bankowego w banku 

spółdzielczym na zabieg medyczny 

Mgr Paulina 

Kaczor  

Dyrektywa transgraniczna – aktualna 

sytuacja 

Maria 

Wiktorowicz  

Dyskryminacja genetyczna embrionu w 

diagnostyce preimplantacyjnej 

 

 

 

Sesja VI  

 

17.30 -18.30 Praktyka kliniczna w kontekście rozwoju nowych 

technologii, cz.3  

Mgr Anna 

Grychtoł  

Sprawiedliwość na rynku leków w Polsce 

Mgr Barbara 

Kmiecik  

Wykorzystywanie dostępnych metod 

laboratoryjnych do szybszej i dokładniejszej 

diagnostyki 

Mgr Anna Skotny  Diagnostyka alergii in vitro w kontekście 

równości dostępu do najnowszych osiągnieć 

nauki 

Mgr Przemysław 

Wasylik  

Charakter prawny użycia somatycznych 

komórek macierzystych w medycynie 

Mgr Łukasz 

Kaczyński  

Prawidłowa ocena efektywności praktycznej 

jako podstawa wyróżniania nowych świadczeń 

medycznych finansowanych ze środków 

publicznych 

Oliwia Bachanek, 

Jakub Mitura  

Dostępność i ograniczenia w stosowaniu 

terapii biologicznej w Polsce 

 

 

20.00 Kolacja



Dzień II (6 czerwca) 
 

Sesja I plenarna 

 

9.00-11.00 Sprawiedliwość w systemie opieki zdrowotnej 

Prof. Romuald Krajewski Jak równy jest "równy" dostęp do świadczeń medycznych finansowanych 

ze środków publicznych 

Prof. Paweł Łuków Potrzeby zdrowotne w pluralistycznym społeczeństwie 

Prof. Wojciech Załuski Sprawiedliwość społeczna a sprawiedliwość medyczna 

Dr hab. Joanna Haberko, prof. 

UAM 

Lista oczekujących na przeszczep - realizacja zasady 

niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń zdrowotnych 

Prof. Lucjusz Jakubowski Współczesne możliwości metodyczne w zakresie testów  

genetycznych, a ryzyko nadmiernej medykalizacji życia 

 

11.00-11.30 Przerwa 

  

 



 

Sesja II 

 

11.30-13.30 Sprawiedliwość w dostępie do świadczeń medycznych 

Dr Anna 

Kosińska  

Prawne aspekty dostępu do świadczeń 

medycznych migrantów nieregularnych 

Dr Olga Dryla  Sprawiedliwy dostęp do testów 

genetycznych 

Dr Anna Zawada

   

Ocena równości dostępu do usług 

medycznych oraz wydatków 

bezpośrednich na zdrowie w Polsce 

Dr Gabriela 

Ofierska-

Sujkowska  

Koszty leczenia chorób rzadkich- 

konsekwencje ekonomiczne technologii 

sierocych 

 

Przerwa (15 minut) 

Dr Marek 

Olejniczak  

Jakiej sprawiedliwości wolno oczekiwać 

od lekarza? 

Dr Tomasz 

Żuradzki  

Preferowanie ofiar zidentyfikowanych a 

sprawiedliwe zasady finansowania 

systemu ochrony zdrowia 

Dr Rafał Patryn  Idea sprawiedliwości w orzeczeniach 

Wojewódzkich komisji ds. Zdarzeń 

Medycznych 

 

 

 

 

 

Sesja III 

 

11.30-13.30 Jakość opieki medycznej 

Dr Zbigniew 

Zalewski 

Etyczny wymiar efektywności w medycynie i 

ochronie zdrowia 

Dr Anna 

Alichniewicz,  

Dr Monika 

Michałowska  

Stereotypy płciowe w opiece medycznej 

Dr Joanna Turek  Teoria potrzeb zdrowotnych jako podstawa 

sprawiedliwej dystrybucji i właściwej alokacji 

środków opieki zdrowotnej w koncepcji 

Normana Danielsa 

Dr Lucyna 

Patyjewicz  

Postęp naukowo-techniczny a postęp moralny 

osoby ludzkiej 

 

Przerwa (15 minut) 

Prof. Konstanty 

Bugaiewsky  

Komercjalizacja medycyny i dostęp pacjentów 

do opieki zdrowotnej – doświadczenie 

ukraińskie 

Dr Paweł Lipowski  Prawo do ochrony zdrowia. Równa dostępność 

do świadczeń a ich jakość. Teoria i praktyka 

Dr Błażej 

Kmieciak  

Pacjent szpitala psychiatrycznego- taki sam, 

czy też inny? 

 

 

 

 

13.30-14.30 Obiad 



 

Sesja IV 

 

14.30-15.40 Etyczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju 

współczesnej medycyny i zdrowia publicznego, cz.1 

Mgr Krzysztof 

Kornas, mgr 

Rafał Michalczak  

Cura te ipsum! Zmiany w modelu relacji 

pacjent-lekarz na przykładzie trendu 

quantified self 

Mgr Łukasz 

Kołodziejczyk  

E-medycyna odpowiedzią na wyzwania 

społeczeństwa 

Mgr Katarzyna 

Syroka-

Marczewska  

Zasada świadomej zgody pacjenta w 

świetle nowych technologii 

Mgr Joanna 

Turkiewicz  

Wykorzystanie nowych mediów w 

konsultacjach społecznych w ochronie 

zdrowia 

Mgr Aleksandra 

Głos 

Dwa modele zaufania w opiece 

zdrowotnej 

Mgr Justyna 

Jurek  

Formy wsparcia osób starszych na 

przykładzie Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku 

Mgr Piotr 

Lewandowski  

Wylecz mnie śmiechem 

 

 

Sesja V 

  

14.30-15.30 Etyczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju 

współczesnej medycyny i zdrowia publicznego, cz.2 

Mgr Michał 

Zabdyr-Jamróz, 

Prof. Włodzimierz 

Cezary 

Włodarczyk  

Sprawiedliwość jako sprawność. Mapa 

problemu: 

Rola sprawności w zapewnianiu 

sprawiedliwości systemu zdrowotnego – 

kontekst Polski 

Mgr Grzegorz 

Glanowski  

Samorządowe programy zdrowotne  a  równy 

dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej 

Mgr Magdalena 

Debita  

Eksperyment biomedyczny jako optymalny 

weryfikator obowiązywania 

deklarowanej zasady sprawiedliwości 

Mgr Łukasz Jurek  Zasady podlegania do ubezpieczenia 

zdrowotnego a dostęp do świadczeń 

medycznych przez osoby ubogie 

Mgr Adam Olczyk  Teoria działania komunikacyjnego Jürgena 

Habermasa wobec eugeniki liberalnej – aspekt 

praktyczny 

Mgr Jarosław 

Bacławski  

Sprawiedliwość i równość w opiece 

zdrowotnej według koncepcji Ronalda 

Dworkina 

 

 

 

 

15.40-16.00 Zakończenie 



Sesja plakatowa  
 

David Howard, Danny Walsh Dementia-ism: The denial of equitable care for those living with dementia 

Dorine Coolen  Moral Distress in elderly care 

Beata Dobrowolska  Dostęp do opieki pielęgniarskiej w polskim systemie służby zdrowia - przyzwoite minimum 

czy wyjątkowy luksus? 

Magdalena Idziak  

Piotr Kozłowski  

Ocena czasu pobytu, średnich kosztów i innych parametrów hospitalizacji chorych na 

gruźlicę w woj. lubelskim w latach 2009- 2012 na podstawie statystyk NFZ. 

Magdalena Idziak  

Piotr Kozłowski  

Ocena czasu pobytu, średnich kosztów i innych parametrów hospitalizacji chorych na 

pełnoobjawowe AIDS w woj. lubelskim w porównaniu z innymi województwami w roku 

2012 na podstawie statystyk NFZ 

Ewa Kawiak-Jawor, Teresa Kulik, Mariola 

Janiszewska, A. Barańska, Karolina 

Suszyńska 

Psychospołeczne bariery wdrażania projektów innowacyjnych w ochronie zdrowia 

Sylwia Kiełbasa, Natalia Kaźmierczak, 

Rafał Patryn, Antoni Niedzielski  

Nierówne traktowanie osób starszych w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej 

Jakub Ratajczak  Dostęp do nowoczesnych metod leczenia na przykładzie robota chirurgicznego Da Vinci 

Katarzyna Dudziak, Anna Skotny, Barbara 

Kmiecik 

Nowoczesne „lepsze” a standardowo stosowane metody leczenia miażdżycy 

Natalia Kaźmierczak, Sylwia Kiełbasa, 

Rafał Patryn, Antoni Niedzielski  

Etyczno-prawne aspekty podjęcia leczenia jadłowstrętu psychicznego 

Edyta Gałęziowska, Domżał-Drzewicka R., 

Charzyńska-Gula, Szadowska-Szlachetka 

Z., Rząca M., Barbara Muraczyńska  

Badanie genetyczne kleszcza usuniętego ze skóry człowieka na obecność bakterii 

wywoiłujących boleriozę-czy wykorzystać jego pozytywny wynik w postępowaniu 

profilaktyczno-terapeutycznym? 

Anna Zagaja, Jakub Pawlikowski Nadrozpoznawalność i niepotrzebne leczenie w kontekście dostępu do nowych technologii 

medycznych 

Krzysztof Korecki, Elżbieta Suchodolska, 

Jarosław Sak 

Zastosowanie techniki śledzenia markerów akustycznych w echokardiografii 

Elżbieta Suchodolska, Krzysztof Korecki, 

Jarosław Sak 

Dostępność i zalety nowych metod diagnostyki endoskopowej w pneumonologii 

Karolina Suszyńska  Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka piersi, a potrzeby subiektywne kobiet w 

zakresie profilaktyki 



Oliwia Bachanek, Jakub Mitura Nowe spojrzenie na ziołolecznictwo 

Anna Zawada, Urszula Cegłowska, 

Katarzyna Kolasa, Tomasz Hermanowski  

Metody pomiaru równości dostępu do usług medycznych i poziomu wydatków 

katastroficznych na opiekę zdrowotną 

 


