II. Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa
„BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE OBYWATELI W POLSCE”
TRANSDYSCYPLINARNE CENTRUM BADANIA PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
im. prof. Bogdańskiego UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
W SIEDLCACH
SERDECZNIE ZAPRASZA NA
II TRANSDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
organizowaną pod honorowym patronatem JM Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
prof. dr hab. Antoniego Jówko
w ramach XII Festiwalu Nauki i Sztuki
na temat
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE OBYWATELI W POLSCE
21 października 2010 roku, godz. 10:00
Siedlce, Pałac Ogińskich, ul. Konarskiego 2
CELE KONFERENCJI
• próba naukowej refleksji reprezentantów dyscyplin naukowych i praktyków (przedstawicieli służ-

by zdrowia, administracji różnych szczebli oraz pacjentów) na temat współczesnego rozumienia
zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego oraz jego uwarunkowań;
• wypracowanie wniosków przydatnych w naukowych badaniach problemów bezpieczeństwa

zdrowotnego, w procesie dydaktycznym na różnych kierunkach studiów oraz w praktyce rozwiązywania problemów bezpieczeństwa zdrowotnego w wymiarze osobowym i strukturalnym
ZAKRES TEMATYCZNY:
•

stan zdrowia społeczeństwa polskiego i jego zmiany w ostatnich kilku dekadach;

• bezpieczeństwo zdrowotne jako przedmiot badań – aspekty teoretyczne, metodologiczne i prak-

tyczne;
•

uwarunkowania bezpieczeństwa zdrowotnego:

• świadomościowe - kultura bezpieczeństwa zdrowotnego różnych grup społecznych i zawodowych

z uwzględnieniem środowiska lekarskiego (zdrowie w systemie wartości, zasady i normy, profilaktyka, styl życia);
•

materialne – infrastruktura i wyposażenie, kosztochłonność współczesnej opieki medycznej;

•

środowiskowe – wpływ środowiska naturalnego, społecznego technicznego itp.;

• organizacyjne – regulacje prawne, rozwiązania organizacyjne i funkcjonalne służby zdrowia

w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej i na świecie.

PROGRAM KONFERENCJI
10:00-13:15 OBRADY PLENARNE
10:00-10:30 Powitanie gości
Okolicznościowe wystąpienie i otwarcie konferencji – JM Rektor prof. dr hab. Antoni Jówko
Sesji plenarnej przewodniczą:
prof. dr hab. Jarosław Wysocki – przewodniczący Rady TCBPB
prof. dr hab. Marian Cieślarczyk – dyrektor TCBPB
10:30-10:55 dr Krzysztof Prętki, Wydział Nauk o Zdrowiu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Znaczenie i rola problemów bezpieczeństwa zdrowotnego w koncepcjach reformatorskich systemu ochrony
zdrowia w Polsce po 1989 r.
10:55-11:20 prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Stan zdrowia społeczeństwa polskiego i jego zmiany w ostatnich kilku dekadach.
11:20-11:45 dr Paweł Goryński, Instytut Zdrowia Publicznego, Współczesne problemy zdrowotne ludności w Polsce.
12:00-12:25 prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk, Dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych
na Wydziale Cybernetyki WAT, Model stanu zdrowia społeczeństwa i jego dynamiki w wielokryterialnej
przestrzeni życia. Próba definicji formalnej bezpieczeństwa zdrowotnego.
12:25-12:50 dr Aldona Trzpil, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uwarunkowania
bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
12:50-13:15 prof. dr hab. n. med. Marek Naruszewicz, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Nowe spojrzenie na choroby układu sercowo-naczyniowego. Czynniki rezydualne.
13:25-14:45 OBRADY W SEKCJACH TEMATYCZNYCH – referaty i dyskusja (sala obrad plenarnych,
sala 34, sala myśliwska)
I sekcja: Stan zdrowia społeczeństwa polskiego i jego zmiany w ostatnich kilku dekadach
II sekcja: Bezpieczeństwo zdrowotne jako przedmiot badań – aspekty teoretyczne, metodologiczne i praktyczne
III sekcja: Uwarunkowania bezpieczeństwa zdrowotnego
Tematy wystąpień w sekcjach:
• prof. dr hab. n. med. Jarosław Wysocki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,

Kosztochłonność współczesnej medycyny.
• dr Marcin ldzik, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz mgr Anna Idzik,

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Stan zdrowia społeczeństwa polskiego i jego zmiany w ostatniej
dekadzie.
• prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, Wyższa szkoła Administracji w Bielsku-Białej; dr n. med.

Robert Gałązkowski, Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Zabezpieczenie medyczne
funkcjonowania służb porządku publicznego.
• dr n. med. Robert Gałązkowski, Dyrektor UPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w systemie bezpie-

czeństwa państwa.

• hab. dr hab. Maria Ławrynowicz, dr Kazimierz Kopczyński, Uniwersytet Łódzki, Znaczenie na-

uczania o grzybach w szkole dla profilaktyki zatruć grzybami w Polsce.
• lek. Wet. Anna Świątecka, Biuro Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych Portu Lotniczego im.

F. Chopina w Warszawie, Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w kontekście możliwości przywleczenia
do Polski niebezpiecznych chorób zakaźnych.
• dr Andrzej Gołębiowski, Politechnika Radomska, Możliwości i kompetencje szkoły w zakresie reali-

zacji lokalnych programów promocji zdrowia ukierunkowanych na zapobieganie narkomanii wśród
dzieci i młodzieży.
• dr Agnieszka Filipek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Kultura zdrowotna

warunkiem bezpieczeństwa zdrowotnego.
• dr Andrzej W. Świderski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Antropologia

bezpieczeństwa zdrowotnego chorych na nowotwory. Psychoterapeutyczne implikacje w zarysie.
• dr hab. Wiesław Czeluściński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Zagrożenia

ze strony zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych, wprowadzanych do środowiska naturalnego
dla bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi w miejscu pracy i w miejscu zamieszkania.
• dr Joanna Maria Grabińska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Zagrożenia

zdrowia i życia w sektorze rolnictwa jako efekt ignorancji edukacji.
• mgr Dorota Zbroszczyk, Politechnika Radomska, Psychospołeczne uwarunkowania palenia tytoniu

przez młodzież szkolną – kształtowanie postaw prozdrowotnych.
14:50-15:30 SALA OBRAD PLENARNYCH – dyskusja, podsumowanie konferencji
Komitet naukowy:
• prof. dr hab. n. med. Jarosław Wysocki – przewodniczący
• prof. dr hab. Marian Cieślarczyk
• ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch
• prof. dr hab. Romuald Kalinowski
• prof. dr hab. Jarosław Kardas
• hab. dr Robert Kawęcki
• dr Ryszard Kowalski
• prof. dr hab. Elżbieta Królak
• prof. dr hab. Jerzy Kunikowski
• prof. dr hab. Ryszard Rosa
• prof. dr hab. Józef Skrzyp
• dr Jerzy Stańczyk

Komitet organizacyjny:
• dr Andrzej W. Świderski – przewodniczący
• dr Agnieszka Filipek
• dr Grażyna Płużańska-Nowakowska
• mgr Joanna Ważniewska
• mgr Dorota Skibniewska
• mgr Szymon Maciołek

Sekretariat konferencji:
- dr Agnieszka Filipek
- mgr Joanna Ważniewska
- Grażyna Płużańska-Nowakowska
- mgr Szymon Maciołek
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1. Zgłoszenie można wysłać do 15 września 2009 r. drogą elektroniczną na adres: tzbpb@ap.siedlce.pl
2. Zgłoszenie można także wysłać do 15 września pocztą na adres:
dr Agnieszka Filipek
Dział Nauki Akademii Podlaskiej w Siedlcach
ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
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Załącznik Nr 1

II Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa
poświęcona bezpieczeństwu zdrowotnemu w Polsce nt.
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W POLSCE –
UWARUNKOWANIA PERSONALNE I STRUKTURALNE
Proponowane obszary tematyczne referatów, wystąpień oraz zagadnień do dyskusji na
konferencji:
1. TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE ASPEKTY BADANIA PROBLEMÓW BEZPIECZEŃ-

STWA ZDROWOTNEGO I SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO
Znaczenie podstawowych pojęć: bezpieczeństwo zdrowotne, system bezpieczeństwa zdrowotnego itp.
1.2. Przedmiot badań w obszarze bezpieczeństwo zdrowotne.
1.3. Wskaźniki stanu bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
1.4. Metody badań problemów bezpieczeństwa zdrowotnego.
1.1.

2. STAN BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO SPOŁECZEŃSTWA

Aktualna sytuacja zdrowotna społeczeństwa polskiego oraz uwarunkowania i tendencje
zmian bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce.
2.2. Rodzaje „chorób cywilizacyjnych”, ich przyczyny i skutki w społeczeństwie polskim.
2.3. Nowotwory.
2.4. Stres i choroby układu nerwowego a bezpieczeństwo zdrowotne człowieka.
2.5. Choroby układu krążenia i ich wpływ na życie obywateli.
2.6. Bezpieczeństwo zdrowotne osób niepełnosprawnych.
2.7. Zagrożenia społeczne wpływające na pogorszenie stanu zdrowia Polaków.
2.8. Ryzyko zagrożeń epidemiologicznych i radiacyjnych oraz ich skutki dla życia i zdrowia
ludzi; przygotowanie społeczeństwa do tego rodzaju zagrożeń.
2.9. Skuteczność zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym w Polsce.
2.10. Ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania bezpieczeństwa zdrowotnego.
2.11. Bezpieczeństwo zdrowotne w relacjach z innymi obszarami bezpieczeństwa (gospodarczym, politycznym, publicznym, społecznym informacyjnym itp.).
2.1.

3. PROFILAKTYKA ZDROWOTNA I OCHRONA ZDROWIA

Dominujący styl życia i kierunki jego zmian a bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.
3.2. Rola aktywności ruchowej dla utrzymania zdrowia i dobrej kondycji fizycznej w obliczu
zagrożeń cywilizacyjnych.
3.3. Prozdrowotne uprawianie sportu masowego w Polsce – stan obecny i tendencje zmian.
3.4. Jakość odżywiania się a bezpieczeństwo zdrowotne człowieka.
3.5. Diagnostyka zdrowotna – stan obecny i perspektywy rozwoju.
3.6. Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym jako czynnik poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
3.7. Zastosowanie ergonomicznych rozwiązań w „walce” o zdrowie i poprawę warunków
życia osób niepełnosprawnych.
3.8. Systemy i programy profilaktyki zdrowotnej w Polsce.
3.9. Stan środowiska a bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa.
3.10. Finansowanie i formy ubezpieczenia opieki zdrowotnej oraz działań profilaktycznych
i prozdrowotnych w Polsce.
3.1.

4. INNOWACYJNOŚĆ W ORGANIZACJI BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz środków technicznych dla zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
Stan obecny i perspektywy kształcenia w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego oraz
kierunki badań naukowych w tym zakresie.
Elementy systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach zdrowotnych ludzi.
Nowe rozwiązania w zakresie poprawy funkcjonowania ratownictwa medycznego.
Informatyzacja w służbie ochrony zdrowia obywateli.
Potrzeby zmian systemu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce.
Nowe trendy w ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej.
Zakłada się, że wnioski z konferencji zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym i w dalszych badaniach oraz działalności praktycznej, mającej
na celu poprawę i umacnianie bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce.

