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  PODSUMOWANIE MIĘDZYNARODOWEJ   
KONFERENCJI  NAUKOWEJ W KRAKOWIE
Cummary of The International  
Scientific Conference in Cracow
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W dniach 13–15 października 2022 
roku, w siedzibie Krakowskiej Wyższej 
Szkoły Promocji Zdrowia (KWSPZ) od-
była się międzynarodowa konferencja 
naukowa „Dni Medycyny Społecznej 
i Zdrowia Publicznego, Polska 2022 
– ostatnie doświadczenia i obecne wy-
zwania”, (International science conference 
„Social Medicine and Public Health Days, 
Poland 2022 – last experiences and todays 
challences”), pod patronatem honorowym 
prof. dr hab. med. Tomasza Grodzickie-
go – Prorektora ds. Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
i prof. dr hab. inż. Tadeusza Tuszyńskiego 
– Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły 
Promocji Zdrowia. Konferencja została 
zorganizowana przez Krakowską Wyższą 
Szkołę Promocji Zdrowia, obchodzącą 
jubileusz 20-lecia oraz Polskie Towarzy-
stwo Medycyny Społecznej i Zdrowia 
Publicznego. Prezes tego Towarzystwa, 
prof. dr hab. Alfred Owoc, w ten sposób 
podtrzymał tradycję organizowania od 
51 lat corocznej konferencji pod jednym 
głównym tytułem „Dni Medycyny Spo-
łecznej i Zdrowia Publicznego”.

W Konferencji wzięli udział goście 
z zagranicy – profesorowie ukraińskich 
Uniwersytetów Medycznych we Lwo-
wie, Iwano-Frankowsku i Tarnopolu 
orazGrodzieńskiego Szpitala Miejskiego. 
Licznie uczestniczyli w Konferencji rów-
nież przedstawiciele niemal wszystkich 
polskich Uniwersytetów Medycznych, 
z takich miast jak: Warszawa, Kraków, 
Łódź, Katowice, Poznań, Białystok, Lu-
blin, a także profesorowie z Centralnego 
Szpitala Klinicznego MSWiA w War-

szawie oraz inspektorzy Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznych. Wygłoszono 7 
referatów w sesji plenarnej, 49 referatów 
w sesjach tematycznych oraz odbyły się 
2 dyskusje panelowe.

Jednym z wiodących tematów Konfe-
rencji była problematyka związana z pan-
demią COVID-19. Specyfika pandemii 
w ujęciu historycznym została zapre-
zentowana przez prof. dr hab. Ryszarda 
Gryglewskiego, kierownika Katedry Hi-
storii Medycyny, CMUJ. Z kolei refleksje 
specjalisty chorób zakaźnych i zdrowia 
publicznego, na temat specyfiki kra-
kowskich problemów w okresie obecnej 
pandemii, zostały przedstawione przez 
prof. dr hab. Annę Boroń-Kaczmarską, 
a problemy dotyczące Ukrainy, posze-
rzone o wyzwania związane z rosyjską 
agresją – przez prof. dr hab. Orynę Decyk 
z Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku. 
Tematyka ta była kontynuowana podczas 
moderowanej przez prof. dr hab. Alfreda 
Owoca dyskusji panelowej „Wyzwania 
indukowane pandemią koronawirusa 
i aktualną sytuacją społeczną”, a także 
podczas sesji „Pandemia COVID-19, 
z uwzględnieniem szczepień ochronnych”.

Podkreślono, że pandemia CO-
VID-19 okazała się wielkim wyzwaniem 
dla systemów ochrony zdrowia na całym 
świecie, a pracownicy służby zdrowia, 
w szczególności lekarze oraz pielęgniarki, 
oprócz przeciążenia pracą, doświadczali 
niekorzystnych sytuacji  wynikających 
ze stresu, frustracji, izolacji oraz ryzyka 
infekcji. Przedstawiono również zmiany 
stylu życia i zachowań młodych ludzi, wy-
nikające z okresu pandemii. Podkreślono, 

że w porównaniu do czasu bezpośrednio 
przed pandemią wzrosła częstość sięgania 
po alkohol, papierosy, leki uspokajające 
lub nasenne oraz substancje psychoak-
tywne.W zakresie  metod  radzenia so-
bie ze stresem w okresie pandemii przez 
studentów polskich i białoruskich, wy-
kazano, że studenci białoruscy rzadziej 
stosowali aktywne strategie radzenia sobie 
ze stresem, natomiast częściej wybierali 
styl skoncentrowany na unikaniu oraz 
zaprzeczaniu. Wskazywano także na 
ambiwalentny stosunek do szczepień 
przeciw COVID-19, z równoczesnym 
podkreśleniem znaczącej roli farmaceutów 
w realizacji programu szczepień. Prof. 
Olga Fedortsiv przedstawiła również stan 
szczepień dzieci w Ukrainie.

Drugim ważnym tematem Konferen-
cji była analiza aktualnych problemów 
zdrowia publicznego, ze wskazaniem na 
wiodące znaczenie promocji zdrowia. 

Zaprezentowano 2 nowe podręczniki 
z zakresu zdrowia publicznego:

– „Zdrowie publiczne. Wymiar 
społeczny i ekologiczny”, pod redakcją 
naukową prof. dr hab. Stanisławy Go-
linowskiej, 

– „Kompedium zdrowia publicznego 
w dobie pandemii COVID-19”, pod 
redakcją dr hab. Ewy Kleszczewskiej i dr 
hab. Małgorzaty Knaś. 

Zwrócono uwagę  na fakt, że przed 
specjalistami polskiego zdrowia pu-
blicznego stoi duże wyzwanie, w posta-
ci rozszerzenia działalności na wymiar 
ogólnoświatowy, w ramach realizacji zasad 
globalnego zdrowia publicznego. W dys-
kusji po zakończeniu sesji „Promocja 
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zdrowia – strategiczne narzędzie zdrowia 
publicznego” jednogłośnie zgodzono się, 
że najskuteczniejsze metody zmniejsze-
nia zachorowań i śmiertelności opierają 
się na działaniach w obrębie zdrowia 
publicznego. Podkreślono również, że 
pandemia COVID-19 w bardzo dużym 
stopniu wpłynęła na zmiany w sposobie 
udzielania świadczeń zdrowotnych, in-
dukując rozwój telemedycyny i co się 
z tym wiąże – wprowadzenie teleporad 
i e-recept. Kompleksowa ocena sytuacji 
pacjentów w polskim systemie opieki 
zdrowotnej została zaprezentowana 
w sesji plenarnej przez prof. Mariusza 
Gujskiego – Dziekana Wydziału Nauk 
o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersyte-
tu Medycznego.

Problemom dotyczącym zdrowia po-
święcona była również sesja z udziałem 
studentów i dyplomantów „Interdyscypli-
narne problemy zdrowotne”.  Podkreśla-
no znaczenie leczenia żywieniowego dla 
pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem 
jelita grubegoi przedstawiano założe-
nia diety wspierającej funkcje poznaw-
cze, zarówno e-sportowców jaki osób 
starszych.  Reprezentowane były różne 
kierunków studiów. Studentka kosme-
tologii  analizowała wpływ kosmetyków 
probiotycznych na mikrobiom skóry. 
Dyplomantka fizjoterapii prezentowała 
metody fizjoterapeutyczne stosowane 
w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet, 
a Studentka stomatologii mówiła o ste-
rowanej regeneracji kości, jako obietnicy 
dla współczesnej implantoprotetyki.

Z inicjatywy Dziekanów KWSPZ, 
dr inż. Mirosława Pysza i dr inż. Pauliny 
Liszki studenci mieli możliwość spotka-
nia  się z potencjalnymi pracodawcami.

Istotne znaczenie, z punku widze-
nia celów obecnej Konferencji, miała 
tematyka poruszana już podczas po-
przednich Konferencji organizowanych 
przez KWSPZ, „Psychożywieniowe i śro-
dowiskowe uwarunkowania zdrowia”.  
Obecnie  koncentrowano się na wpływie 
szeroko rozumianego środowiska na roz-
wój różnych jednostek chorobowych,z 

uwzględnieniem znaczenia prozdrowot-
nych i antyzdrowotnych zachowań osob-
niczych. Analizowano sposób żywienia 
i stan odżywienia dzieci przedszkolnych 
i szkolnych, specjalną uwagę poświęcając 
dzieciom i młodzieży uprawiającym różne 
dyscypliny sportowe. Sygnalizowano 
jednocześnie znaczący wzrost częstości 
niekorzystnych dla kondycji psychicznej 
zaburzeń internalizacyjnych oraz psy-
chosomatycznych zaburzeń zachowań 
żywieniowych dzieci i młodzieży.

W przebiegu Konferencji szczegól-
nego znaczenia nabrała wspólna sesja 
polsko-ukraińska, której przewodniczyli 
prof. dr hab. Oleh Lyubinets, prof. dr 
hab. Waldemar Wierzba i prof. dr hab. 
Andrij Bazylewicz. Podjęta została te-
matyka dotycząca szeroko rozumianej 
prewencji pierwotnej i wtórnej z zakre-
su zdrowia fizycznego i psychicznego. 
Profesorowie z Ukrainy, w szczególności 
zwracali uwagę na konieczność wielo-
sektorowego wysiłku, na poziomie re-
gionalnym i krajowym, w zapobieganiu 
przedwczesnej umieralności ludności 
Ukrainy z powodu chorób nowotworo-
wych. Zgodnie jednak podkreślano, że 
obecnie największym zagrożeniem dla 
zdrowia i życia mieszkańców Ukrainy 
są działania wojenne.  Powstały w latach 
niepodległości Ukrainy nowoczesny Pu-
bliczny System Opieki Zdrowotnej stał 
się dla rosyjskiego agresora celem samym 
w sobie, a atakowanie ukraińskich szpita-
lii ośrodków zdrowia stało się elementem 
strategii i taktyki wojennej. W takich 
właśnie warunkach przyszło żyć, praco-
wać i prowadzić działalność naukowo-
-dydaktyczną ukraińskim uczestnikom 
Konferencji. Z naszej strony zostali Oni 
zapewnieni o pełnej solidarności i życz-
liwości. Dyskutowano również o moż-
liwościach kontynuacji już trwających 
wspólnych badań, ale także o dalszym 
rozszerzaniu współpracy naukowo-ba-
dawczej.

Pod kierownictwem prof. dr hab. Al-
freda Owoca odbyła się szeroko zakrojona 
dyskusja nad przyszłością medycznych 

towarzystw naukowych. Ważnym prze-
kazem dla uczestników Konferencji był 
referat prof. dr hab. Jarosława Pinkasa 
„Fake newsy – jak nawigować w gąszczu 
medycznych informacji”. 

Kontynuacja bezpośrednich dyskusji 
i wymiany doświadczeń miała miejsce 
podczas imprez towarzyszących. Wie-
czorem, w dniu rozpoczęcia obrad, od-
była się uroczysta kolacja na barce na 
Wiśle. Piękna sceneria, w sąsiedztwie 
urzekającego historią Krakowskiego Ka-
zimierza, sprzyjała zawieraniu nowych 
kontaktów i przyjaźni. Wspaniałe zabytki 
Krakowskiego Starego Miasta mogły 
być podziwiane podczas wieczornej wy-
cieczkiz przewodnikiem, w kolejnym 
dniu Konferencji.

Podsumowanie Konferencji, łącz-
nie z przekazaniem informacji – przez 
przewodniczących poszczególnych sesji 
tematycznych – o przebiegu odbytych 
obrad, miało miejsce trzeciego dnia 
trwania tego szczególnego wydarzenia, 
gdyż po covidowej izolacji dopiero teraz 
stworzyła się możliwość bezpośrednich 
kontaktów naukowych i koleżeńskich.

Na zakończenie, część uczestników 
wzięła udział w zwiedzaniu Wawelu, 
z jednoczesnym podziwianiem arrasów 
w komnatach królewskich, a pozostali 
mogli obejrzeć Damę z gronostajem 
Leonarda da Vinci i zwiedzić Muzeum 
Czartoryskich. 

Program Konferencji i streszcze-
nia są dostępne pod następującym 
adresem: https://www.kwspz.pl/news/
miedzynarodowa-konferencja-naukowa-
dni-medycyny-spolecznej-i-zdrowia-
publicznego-polska-2022/
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