
KOMUNIKAT 1 

 

Zapraszam wszystkich historyków medycyny, farmacji i nauk pokrewnych na 

XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych (dawniej Polskiego 

Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji), który odbędzie się w dniach 10-12 października 

2019 roku w Poznaniu. 

 

Honorowego Patronatu użyczył Jego Magnificencje Rektor Uniwersytetu Medycznego              

w Poznaniu prof. Dr hab. Andrzej Tykarski 

Miejscem obrad będzie Centrum Kongresowo-Dydaktyczne przy ul. Przybyszewskiego 37A. 

 

TEMAT WIODĄCY ZJAZDU: DZIEDZICTWO PRZESZŁOŚCI W MEDYCYNIE 

WSPÓŁCZESNEJ 

Ponadczasową cechą medycyny jest jej wielowymiarowość i eklektyzm. Obraz nauk 

medycznych i praktyk leczniczych w żadnym okresie historycznym nie był jednolity i 

jednoznaczny, łatwy do skonkretyzowania i interpretacji. Nakładały się i konkurowały z sobą 

teorie naukowe,  powstawały i odchodziły w niepamięć pojęcia naukowe, a przywiązanie do 

utartych schematów leczenia rywalizowało z postępem naukowo-technicznym w medycynie. 

Współczesna medycyna pozostaje sumą doświadczeń minionego czasu, ale w sposób 

szczególny owocem burzliwego XX wieku z wszystkim, co przyniósł ludzkości: krwawymi 

wojnami, podróżami w Kosmos, kryzysem religijności, masowymi migracjami, rewolucjami 

społecznymi, rozwojem technologii, legalizacją aborcji i eutanazji, powszechną opieką 

zdrowotną i ekonomizacją wszystkich sfer życia. Z perspektywy czasu nasuwa się wiele pytań 

dotyczących tych przemian medycyny dwudziestowiecznej, które wpłynęły na obecne 

standardy praktyki lekarskiej i kształcenia lekarzy oraz system lecznictwa. Pytanie o 

dziedzictwo przeszłości w medycynie współczesnej prowadzi w istocie do rozpoznania jej 

aktualnych problemów i ograniczeń. 

Równie intensywne zmiany zaznaczyły się w XX wieku w obszarze farmacji, pielęgniarstwa, 

rehabilitacji medycznej i fizykoterapii. Apteki przestały być miejscem wytwarzania leków i 

utraciły wyłączność na ich dystrybucję. Coraz mniej farmaceutów wykonuje zawód aptekarza. 

Pielęgniarstwo zostało prawie całkowicie zsekularyzowane i objęte standaryzacją procedur. 

Nowy wymiar i znaczenie zyskały coraz liczniejsze zawody okołomedyczne. 

Nasuwa się wiele pytań dotyczących dziedzictwa przeszłości w medycynie współczesnej. Czy 

istnieje konflikt między ekonomiką medycyny a wartościami ponadczasowymi? Co decyduje 

o zmianie tożsamości tradycyjnych zawodów medycznych i wyodrębnianiu się nowych – 

postęp naukowy, mody społeczne, komercjalizacja medycyny, inne czynniki? Kto uczestniczy 

w dyskursie o medycynie? Jakie argumenty przemawiają za instytucjonalizacją lecznictwa i 

medykalizacją choroby, narodzin i śmierci, a jakie za deinstytucjonalizacją oraz powrotem do 

opieki domowej i samoleczenia? Jaką rolę odgrywało, a jaką obecnie odgrywa zagrożenie 

epidemiami? Czy humanizm medycyny może skutecznie rywalizować z jej ekonomiką? 

Najwyższą wartością medycyny jest człowiek, jednak na przestrzeni wieków zmieniało się 

postrzeganie ciała ludzkiego, zarówno zdrowego jak i chorego, a wizualizacja wiedzy 



anatomicznej i jej obieg zyskiwały pozanaukowy wpływ. To kolejny obszar wymagający 

diagnozy.  

Historycy nauk medycznych są uprawnieni do rozpoznawania tendencji rozwojowych sensu 

largo, ale też do przypominania o wybitnych lekarzach, farmaceutach, pielęgniarkach, 

odkrywcach nowej wiedzy i wynalazcach nowych technologii. Fascynacja ich osobowością i 

osiągnięciami pozostaje ważnym elementem tradycji medycyny, farmacji i nauk pokrewnych. 

 

PRZEWIDYWANE SESJE: 

Dziedzictwo przeszłości w medycynie współczesnej 

Ekonomika i wartości w dziejach wiedzy o chorobie i zdrowiu 

Kształtowanie się i obieg wiedzy anatomicznej na przestrzeni wieków 

Zawody medyczne i okołomedyczne w perspektywie XX wieku 

Luminarze medycyny, stomatologii, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, diagnostyki 

laboratoryjnej, rehabilitacji medycznej i fizykoterapii  

Varia 

 

Warunki aktywnego udziału: 

1) przesłanie formularza zgłoszeniowego do 15 czerwca 2019 r.,  

2) przesłanie wymaganego przez RODO oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb organizatorów XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Nauk 

Medycznych,  

3) wniesienie w terminie opłaty zjazdowej w podanej niżej wysokości. 

 

 

Prof. dr hab. Anita Magowska 

 

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych 

(dawniej Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji) 

 

Formularze dostępne na stronie internetowej Katedry http://kzhnm.ump.edu.pl/ 

SEKRETARIAT ZJAZDU: 

Inż. Ewa Wojtaszek 

Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

ul. Przybyszewskiego 37A, 60-346 Poznań 

wojtasz88@gmail.com,  

tel. 61 854 72 42  

mailto:wojtasz88@gmail.com


TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ   

Termin nadsyłania zgłoszeń - 15 czerwca 2019 r.,  

Termin wysłania informacji o zakwalifikowaniu do Zjazdu - 20 czerwca 2019 r. 

 

OPŁATA ZJAZDOWA 

Wysokość podstawowej opłaty zjazdowej wpłaconej do 30 czerwca 2019 r.: 300 zł 

Wysokość podstawowej opłaty zjazdowej wpłaconej od 1 lipca do 15 września 2019 r.: 400 zł 

Wysokość podstawowej opłaty zjazdowej wpłaconej od 16 września do 1 października 2019 

r.: 500 zł 

 

Obniżona opłata zjazdowa przysługuje doktorantom: 100 zł 

Studenci są zwolnieni z opłaty zjazdowej 

 

Dodatkowa opłata za udział w bankiecie zorganizowanym w dniu 10 października 2019 r.: 

100 zł 

Opłatę zjazdową oraz (ewentualną) opłatę za udział w bankiecie należy wpłacać na 

konto: 

845-12-04-11321980-06201-01016 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Fredry 10, 60-701 Poznań 

Tytułem wpłaty: trzeba podać swoje imię i nazwisko i dopisać: „Zjazd 2019” oraz w 

przypadku udziału w bankiecie także: „bankiet” 

 

W ramach podstawowej opłaty zjazdowej organizatorzy zapewniają: 1) materiały 

konferencyjne, 2) poczęstunek podczas przerw kawowych i obiad w dniu 11 października 

2019 r. 

O możliwości wydania monografii naukowej gromadzącej zrecenzowane pozytywnie referaty 

zjazdowej organizatorzy poinformują podczas Zjazdu. 

 

ZAKWATEROWANIE 

Pracownicy uczelni publicznych, placówek oświatowych, PAN, MNiSW oraz słuchacze 

studiów podyplomowych mają możliwość uzyskania taniego noclegu w Domu Studenckim 

Jowita przy ul. Zwierzynieckiej, gdzie nocleg w pokoju 1-osobowym kosztuje 100 zł, 2-

osobowym – 140 zł. 

Więcej szczegółów i możliwość rezerwacji indywidualnej na stronie:  

dsjowita.home. amu.edu.pl 

W przypadku zainteresowania tanim noclegiem należy jak najszybciej zarezerwować dla 

siebie pokój.  


