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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 

IV edycja Konferencji ma być miejscem spotkania osób chcących poszerzyć wiedzę, 

skonfrontować swoje poglądy w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji 

w medycynie oraz korespondencji między medycyną a innymi dziedzinami. 

Niesłabnące zainteresowanie konferencją jest dowodem na nieustającą aktualność 

poruszanej tematyki i dostrzeżenie potrzeby rozwijania umiejętności komunikacji. 

Podczas tegorocznej edycji szczególną uwagę chcielibyśmy poświęcić zarówno 

bioetycznemu jak i komunikacyjnemu aspektowi transplantologii. Przygotowujemy 

również Sesję Specjalną o nazwie „Sesja Mistrzów” – chcemy zaprosić do niej osoby, 

które w swojej codziennej pracy inspirują młodych adeptów zawodów medycznych, 

których osobiście stawiają sobie za wzór. 

Uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez 

ekspertów z dziedziny m.in.bioetyki, psychologii i prawa, lekarzy-praktyków, wzięcia 

udział w warsztatach oraz przedstawienia wyników prac własnych. 

 

Zakres tematyczny konferencji 

1. Transplantologia – wyzwanie medyczne i społeczne 

2. Aktualność modelu kształcenia zawodów medycznych w oparciu o relację Mistrz – 

Uczeń 

3. Obraz medycyny w mediach – wpływ na komunikację w relacji lekarz - pacjent 

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

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

6. Specyficzne potrzeby pacjentów z rożnych grup religijnych i wyznaniowych 

7. Psychospołeczno- duchowy model opieki nad pacjentem 

8. Wyzwania komunikacyjne w opiece nad pacjentem w rożnych okresach jego życia 

9. Komunikacja z członkami rodziny pacjenta 

10. Prawo medyczne a etyka lekarska - dylematy 

11. Holistyczne podejście do pacjenta a dehumanizacja w medycynie 

12. Socjologiczny wymiar zdrowia i choroby 

13. Prawa pacjenta a prawa lekarza 

14. Komunikacja w medycynie paliatywnej 

15. Wyzwania i kierunki rozwoju medycyny XXI wieku 

16. Obraz medycyny w mediach i społeczeństwie 

17. Daremna terapia- aspekty etyczne i komunikacyjne 

 
  



Uczestnicy konferencji 

Pracownicy sektora ochrony zdrowia, studenci i doktoranci kierunków medycznych 

oraz humanistycznych. 

Komitet Naukowy 

Przewodniczący:  
dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz 

Członkowie:  

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk 

dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski 

dr hab. n. med. Jarosław Sak 

 

Komitet Organizacyjny 

Przewodniczący: 

lek. Monika Kozłowiec 

Członkowie: 

mgr Wojciech Brakowiecki 

mgr Patrycja Gierszon  

lek. Adam Domagała 

dr n. o zdr. Urszula Łopuszańska  

lek. Aleksandra Kołodyńska 

dr n. o zdr. Joanna Milanowska  

dr n. o zdr. Agnieszka Rolińska 

lek. Sebastian Sawonik 

dr n o zdr. Katarzyna Sidor  

lek. Rafał Ziemiński 

mgr Joanna Żołnierz 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI 

 

Adres Komitetu Naukowego i Organizacyjnego: 

Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

ul.Chodźki 7 (DS. Nr 3) 

20-093 Lublin 

E-mail: komunikacja.umlub@gmail.com 

http://www.umlub.pl/uczelnia/pracownicy/szczegoly,1903.html

