
 

 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRZY KLINICE HEMATOLOGII, ONKOLOGII  

I TRANSPLANTOLOGII DZIECIĘCEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 

we współpracy z 

ZAKŁADEM PSYCHOLOGII STOSOWANEJ, 

STUDENCKIM KOŁEM NAUKOWYM PRZY ZAKŁADZIE ETYKI I FILOZOFII CZŁOWIEKA oraz 

KLINIKĄ POŁOŻNICTWA I PATOLOGII CIĄŻY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 

 

Zapraszają do wzięcia udziału w  

 

III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ 

„KOMUNIKACJA – WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY” 

 

Patronat honorowy 

J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop 

 

http://www.umlub.pl/uczelnia/pracownicy/szczegoly,527.html


Cel konferencji 

III edycja konferencji ponownie ma być okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany 

poglądów w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji w medycynie oraz zależności 

między medycyną a innymi dziedzinami, jak: prawo, dziennikarstwo, psychologia, 

socjologia, etyka. 

Dodatkowo, tegoroczna sesja specjalna poświęcona zostanie problemom 

komunikacyjnym i etycznym skupiającym się wokół „początków życia” – poruszone 

zostaną zagadnienia m.in. niepłodności, diagnostyki prenatalnej czy opieki nad 

noworodkiem obciążonym chorobą oraz jego rodziną. 

Tematy te są niezmiennie aktualne – szczególnie w dobie niezwykłego rozwoju nauk 

biologicznych, stwarzających coraz to nowe możliwości, a jednocześnie – zmian 

społecznych i politycznych, nierozerwalnie z powyższymi zagadnieniami związanymi. 

Uczestnicy będą mieli okazję zarówno wysłuchać wykładów prowadzonych przez 

autorytety w dziedzinie komunikacji, jak też zaprezentować wyniki własnych prac 

dotyczących tej tematyki. 

Zakres tematyczny konferencji 

1. Uwarunkowania psychologiczne i społeczno-kulturowe relacji pacjent-lekarz 

2. Zróżnicowany obraz zdrowia i choroby w historii i czasach współczesnych 

3. Specyficzne potrzeby pacjentów z różnych grup religijnych i wyznaniowych 

4. Biopsychosocjoduchowy model opieki nad pacjentem 

5. Wyzwania komunikacyjne w opiece nad pacjentem w różnych okresach jego 

życia 

6. Komunikacja z członkami rodziny pacjenta 

7. Prawo medyczne a etyka lekarska - dylematy 

8. Holistyczne podejście do pacjenta a dehumanizacja w medycynie  

9. Socjologiczny wymiar zdrowia i choroby 

10. Prawa pacjenta a prawa lekarza 

11. Komunikacja w medycynie paliatywnej 

12. Wyzwania i kierunki rozwoju medycyny XXI wieku 

13. Obraz medycyny w mediach i społeczeństwie 

14. Daremna terapia- aspekty etyczne i komunikacyjne 

15. Transplantologia – wyzwanie medyczne i społeczne 

16. Perinatalna opieka hospicyjna 

17. Dylematy w praktyce ginekologicznej 

 

 

 



Uczestnicy konferencji 

Studenci oraz doktoranci kierunków medycznych oraz humanistycznych. 

Komitet Naukowy 

Przewodniczący:  
dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz  

Członkowie:  

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk 
prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska 
dr hab. n. med. Katarzyna Drabko 
dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski 
dr hab. n. med. Jarosław Sak 
dr n. med. Joanna Nurzyńska-Flak 
dr n. med. Tomasz Gęca 
ks. dr Waldemar Głusiec 
dr n. med. Agnieszka Zaucha-Prażmo 
dr n. med. Joanna Zawitkowska 
lek. Justyna Domosud 

Komitet Organizacyjny 

Przewodniczący: 

lek. Monika Kozłowiec 

Członkowie: 

mgr Wojciech Brakowiecki 

lek. Adam Domagała 

lek. Aleksandra Kołodyńska 

lek. Sebastian Sawonik 

Agnieszka Wójtowicz 

lek. Rafał Ziemiński 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI 

Adres Komitetu Naukowego i Organizacyjnego: 

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej 
UM w Lublinie 
ul. Prof. A. Gębali 6 
20-093 Lublin 

Mail: komunikacja.umlub@gmail.com  
www.komunikacja.umlub.pl 
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