
 

 

IV. Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa 

„BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE OBYWATELI W POLSCE – UWARUNKOWANIA 

PERSONALNE I STRUKTURALNE” 

TRANSDYSCYPLINARNE CENTRUM BADANIA PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA  

im. prof. Bogdańskiego UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 
W SIEDLCACH  

SERDECZNIE ZAPRASZA NA  

TRANSDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ  

na temat 

„BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W POLSCE – UWARUNKOWANIA PERSONALNE 

I STRUKTURALNE” 

16-17 października 2014 roku 

Siedlce, Pałac Ogińskich, ul. Konarskiego 2 

 

CELE KONFERENCJI  

• teoretyczne i metodologiczne refleksje dotyczące fenomenu bezpieczeństwa zdro-

wotnego i systemu bezpieczeństwa zdrowotnego, 

• diagnoza i ocena elementów systemu bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce  

oraz określenie uwarunkowań jakości ich funkcjonowania, 

• wypracowanie wniosków przydatnych w praktyce oraz w procesie dydaktycznym  

i w dalszych badaniach problemów bezpieczeństwa zdrowotnego. 

Przewidujemy, że poza sesją plenarną obrady będą odbywać się w następujących 

grupach tematycznych: 

• teoretyczne i metodologiczne aspekty badania problemów bezpieczeństwa zdrowot-

nego i systemu bezpieczeństwa zdrowotnego, 

• stan zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, 

• profilaktyka zdrowotna i ochrona zdrowia, 

• innowacyjność w organizacji bezpieczeństwa zdrowotnego. 
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PROGRAM KONFERENCJI 

Czwartek 16.10.2014 r. 

• Uroczyste rozpoczęcie Konferencji z okazji jubileuszu pięciolecia 

powstania Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów 

Bezpieczeństwa im. Profesora Kazimierza Bogdańskiego 

• Powitanie Gości – Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk – Dyrektor 

Transdyscyplinamego Centrum Badania Problemów Bezpieczeń-

stwa im. Profesora Kazimierza Bogdańskiego 

• Uroczyste otwarcie Konferencji JM Rektor – prof. dr. hab. Tamara

Zacharuk 

• Wystąpienia okolicznościowe Gości 

• Obiad – godz. 13.00-14.00 

Obrady plenarne, godz. 14.00-18.20 

SESJA 1 

 prof. dr hab. med. Tadeusz Plusa, Wojskowy Instytut Medyczny

Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce

 i na świecie  

 dr Aldona Trzpil, UPH, System opieki zdrowotnej a bezpieczeństwo

człowieka  

 dr hab. Violetta Korporowicz, SGH, Wdrażanie zasad polityki 

zdrowotnej i promocji zdrowia jako wkład na rzecz tworzenia bez-

pieczeństwa 



 

SESJA 2 

prof. dr hab. Leszek F. Korzeniowski, Prezes European Association for 

Security, Stany bezpieczeństwa i stany zdrowia jako continuum choroba - 

zdrowie, zagrożenie - bezpieczeństwo 

dr hab. Stanisław Jarmoszko, O bezpieczeństwie zdrowotnym z perspek-

tywy antropologii bezpieczeństwa 

dr Dorota Zbroszczyk, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. 

K. Pułaskiego w Radomiu, Programy profilaktyczne – operatywność czy ir-

realizm? 

SESJA 3 

prof. dr hab. Jan Maciejewski, Uniwersytet Wrocławski, Grupy cywilnego 

systemu bezpieczeństwa państwa w działalności na rzecz zdrowia obywateli 

dr Zdzisław Kobos, Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska, 

UKSW w Warszawie, Badania selekcyjne kandydatów do pracy jako predyk-

tor profilaktyki zdrowotnej 

dr Paweł Bała, UPH, Bezpieczeństwo medyczne w postępowaniu sądowym: 

dopuszczalność użycia przymusu karnoprocesowego w stosunku do podej-

rzanego w celu realizacji obowiązku poddania się badaniu lekarskiemu na 

obecność alkoholu we krwi 

19.00 – UROCZYSTA KOLACJA 

Piątek 17.10.2014 r. 

Obrady plenarne, godz. 9:00-14.00 

SESJA 1 

prof. dr hab. Brunon Bartz, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra 

Gieysztora w Pułtusku, Dobre samopoczucie ludności celem polityki syste-

mu społecznego  zdrowotnego 

prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek, mgr Ewelina Gutkowska-

Wyrzykowska, UPH, Bezpieczeństwo fizyczne i zdrowotne jako cel wycho-

wania fizycznego w szkole  

dr n. med. Elżbieta Małkiewicz, Departament Polityki Zdrowotnej Mini-

sterstwa Zdrowia. Stan zdrowia jamy ustnej społeczeństwa polskiego i jego 



  

dr n. med. Elżbieta Małkiewicz, Departament Polityki Zdrowotnej Mini-

sterstwa Zdrowia, Stan zdrowia jamy ustnej społeczeństwa polskiego i jego
uwarunkowania  

 

SESJA 2 

prof. dr hab. Krystyna A. Skibniewska, Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie, Bezpieczny produkt żywnościowy a bezpieczne 

odżywianie 

prof. dr hab. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, UPH, Bezpieczeństwo 

zdrowotne jako element bezpieczeństwa żywnościowego 

prof. dr hab. n. med. Jarosław Wysocki, UPH, Otyłość jako pierwsze 

ogniwo łańcucha patogenetycznego prowadzanego do niektórych chorób 

społecznych 

 

SESJA 3 

dr Marian Lutostański, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Zarys sys-

temu tworzenia rezerw strategicznych ochrony bezpieczeństwa zdrowotnego 

dr Maryla Fałdowska, UPH, Wpływ warunków sanitarnych na bezpieczeń-

stwo zdrowotne Polaków przetrzymywanych w obozach jenieckich NKWD 

(wrzesień 1939 - czerwiec 1941) 

mgr Justyna Syta-Kierasińska, Międzynarodowe Liceum Ogólnokształ-

cące Meridian, Bezpieczeństwo uczniów – raport z badań 

dr Andrzej W. Świderski, UPH, Regulacja destrukcyjnego stresu chorych 

na cukrzycę w kształtowaniu ich bezpieczeństwa zdrowotnego 

 

DYSKUSJA 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI 


