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Współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony zdrowia – szanse
i zagrożenia

2022 czerwca 2011 r. w Misyjnym Seminarium Duchownym Ksiê¿y
Werbistów w Pieniê¿nie odby³a siê Konferencja Naukowa powiêcona wspó³pracy miêdzynarodowej na rzecz ochrony zdrowia. Organizatorami tej Konferencji by³ Instytut Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
wraz z Katedr¹ Filozofii i Kultury Chrzecijañskiej Wydzia³u Teologii UWM
w Olsztynie. By³a to ju¿ jedenasta z rzêdu doroczna Konferencja gromadz¹ca
misjonarzy praktyków oraz specjalistów spraw miêdzynarodowych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje obecnoæ prof. dr. hab. Zbigniewa Paw³owskiego
z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, eksperta wiatowej Organizacji
Zdrowia ONZ w Genewie oraz za³o¿yciela Fundacji Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Missio Medicus Mundi Polonia oraz prof. dr. hab. Leonarda
Lukaszuka, eksperta prawa miêdzynarodowego, inicjatora tego cyklu konferencji.
Zdrowie jest zjawiskiem, którego donios³oæ ju¿ dawno przekroczy³a granice pañstw narodowych i jego znaczenie uros³o na skalê wiatow¹. Dzi bardziej ni¿ kiedykolwiek problemy zdrowia przekraczaj¹ ramy czystej medycyny. Odnosz¹ siê one zarówno do przeciwdzia³ania chorobom, jak i dobrego
samopoczucia pod wzglêdem fizycznym i psychicznym. Wi¹¿e siê to z dzia³alnoci¹ licznych grup zawodowych: lekarzy i pielêgniarek, personelu szpitali
i laboratoriów farmaceutycznych, terapeutów i profilaktyków, a tak¿e obejmuje
szerok¹ rzeszê wolontariuszy. Zdrowie niejednokrotnie jest przedmiotem o¿ywionych debat publicznych, zmierzaj¹cych do pogodzenia praw rynku z prawem do zdrowia dla wszystkich. O jego wymiarze spo³ecznym wiadczy o¿ywiona refleksja wokó³ bólu i cierpienia, niepe³nosprawnoci i starzenia siê. Jako
przedmiot nadziei i niepokojów zdrowie sta³o siê g³ówn¹ trosk¹ spo³eczn¹.
Podczas Konferencji poza zagadnieniami natury ogólnej dotycz¹cej stanu
zdrowia na wiecie, instytucjonalizacji wspó³pracy na rzecz ochrony zdrowia,
miêdzynarodowej ochrony praw pacjenta, przedstawiono studia konkretnych
przypadków dotycz¹cych zdrowia i choroby na wiecie. AIDS w Afryce,
owiata zdrowotna w systemie redukcji boliwijskich, lekarze jako wizytówka
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Kuby, tradycyjna medycyna chiñska, telemedycyna w Trzecim wiecie, pomoc
zdrowotna dla Palestyñczyków  oto niektóre z poruszanych zagadnieñ. Nie
zabrak³o równie¿ panelu o polityce zdrowotnej w Unii Europejskiej.
W³¹czenie siê Katedry Filozofii i Kultury Chrzecijañskiej do wspólnych
obrad nie jest bez znaczenia. Nie mo¿na bowiem rozwa¿aæ tematów dotycz¹cych problemów wiata bez odpowiedzi na pytania odnosz¹ce siê do natury
cz³owieka i jego przeznaczenia. W istocie rzeczy, czym mierzy siê stan zdrowia, jaki jest sens cierpienia, jaka jest wartoæ ¿ycia  na te pytania z pewnoci¹ odpowiedzi trzeba szukaæ w filozofii. Czy zdrowie jest wiatowym dobrem publicznym, czy jedynie czêci¹ wiatowego biznesu? Na Konferencji
podniesiono kwestiê leków generycznych, monopolu wielkich koncernów farmaceutycznych oraz koniecznoci synchronizacji systemów prawnych. Podsumowuj¹c, zwrócono uwagê na bogactwo i aktualnoæ rozwa¿anej problematyki
z podkreleniem, ¿e temat ochrony zdrowia wymaga dalszych, szczegó³owych
badañ równie¿ w ramach nauk humanistycznych.

Program Konferencji
Sesja I (przewodnicz¹cy: o. prof. J. Pawlik)
1. dr I. Rysiñska  ISM UW, Instytucjonalizacja wspó³pracy miêdzynarodowej na rzecz ochrony zdrowia
2. prof. em. dr hab. med dr hc WUM Zbigniew Paw³owski  Uniwersytet
Medyczny Poznañ, Zdrowie dla wszystkich. Idea i rzeczywistoæ
3. mgr S. Para  ISM UW, Miêdzynarodowa ochrona praw pacjenta
4. dr hab. M. Solarz  ISGiR UW, Choroby a wspó³czesna mapa polityczna
wiata
Sesja II (przewodnicz¹cy: prof. E. Hali¿ak)
1. dr A. Wróbel  ISM UW, Handel lekami w regulacjach wiatowej Organizacji Handlu
2. mgr £. Go³ota  ISM UW, Polskie tradycje w miêdzynarodowej ochronie
zdrowia  wspomnienie dr Ludwika Rajchmana
3. prof. A. ¯ukowski  INP UWM, Polacy w po³udniowoafrykañskiej medycynie i ochronie zdrowia  karty przesz³oci i wspó³czesnoci
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Sesja III (przewodnicz¹cy: prof. L. £ukaszuk)
1. prof. L. Kasprzyk  ISM UW, Polityka zdrowotna Unii Europejskiej
2. dr P. Marcinkowska  ISM UW, Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej
 zapobieganie powa¿nym chorobom oraz zwalczanie uzale¿nieñ od
narkotyków
3. mgr D. Mientkiewicz  ISM UW, Zdrowie w Traktacie z Lizbony. Transgraniczne aspekty zdrowia publicznego w UE
Sesja IV (przewodnicz¹cy: o. dr J. Brzozowski)
1. dr R. Gaj  Katedra Filozofii, UB³, Zdrowie, religie, polityka
2. dr A. Solarz  ISM UW, Stolica Apostolska w miêdzynarodowej wspó³pracy na rzecz ochrony zdrowia
3. o. dr T. Szyszka  Misjologia UKSW, Sposoby szerzenia owiaty zdrowotnej i higieny oraz zapobiegania epidemiom w systemie redukcji jezuickich
Sesja V (przewodnicz¹cy: dr hab. M. Solarz)
1. o. prof. J. Pawlik  WT UWM, AIDS w Afryce  seks, polityka, globalizacja
2. dr W. Lizak  ISM UW, Problemy ochrony zdrowia i medycyny na forum Unii Afrykañskiej
3. dr J. Zaj¹czkowski, ISM UW, System opieki zdrowotnej w Azji Po³udniowej
Sesja VI (przewodnicz¹cy: dr W. Lizak)
1. mgr A. Fija³kowska  ISM UW, Rola dyplomacji medycznej w polityce
zagranicznej Kuby
2. mgr B Grygo  INPiD UAM, AIDS w Iranie: stygmatyzacja czy uspo³ecznienie problemu?
3. dr M. Szydzisz  ISM UWr, Pomoc zdrowotna dla Palestyñczyków organizowana w ramach systemu ONZ
o. Jacek Pawlik
Olsztyn

