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8.45-9.15 – otwarcie i powitania 

9.15-9.45 – wykład inauguracyjny 

  dr n. hum. Joanna Różyoska: Choroby tropikalne, epidemie, pandemie – panorama wy-

zwao etycznych i prawnych 

   

  BLOK I: CHOROBY ZAKAŹNE 

  Choroby zakaźne – interna 

9.45-10.00 – prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb: Wykryto przeciwciała anty-HCV – co dalej? 

10.00-10.15 – prof. dr hab. n. med. Anna Boroo-Kaczmarska: Borelioza i inne choroby odzwierzęce 

10.15-10.30 – dr hab. n. med. Tadeusz M. Zielonka: Kto choruje na gruźlicę? 

10.30-10.45 – przerwa kawowa 

   

  Choroby zakaźne przenoszone drogą płciową 

10.45-11.05 – prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta: Choroby zakaźne przenoszone drogą 

płciową, czy temat nadal aktualny? 

  dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop: Infekcje w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej 

  mgr Katarzyna Zborowska: Ryzykowne zachowania seksualne u dorosłych 

11.05-11.25 – dr n. med. Marek Beniowski: AIDS – komu „zagraża” dzisiaj? 

   

  Choroby zakaźne – aspekty prawne i etyczne 

11.25-11.45 – dr n. praw. Agnieszka Bielska-Brodziak i dr hab. adw. Sławomir Tkacz: Konstytucyjne i 

etyczne uwarunkowania przeciwdziałania chorobom zakaźnym i zakażeniom 

11.45-12.05 – prof. dr hab. n. praw. Teresa Dukiet-Nagórska: Zalety i wady ustawy o chorobach zakaź-

nych… i ich znaczenie dla odpowiedzialności karnej 

12.05-12.25 – prof. dr hab. n. praw. Kinga Flaga-Gieruszyoska i dr n. praw. Aleksandra Klich: Dochodze-

nie roszczeo cywilnoprawnych z tytułu zakażeo szpitalnych – wybrane aspekty mate-

rialnoprawne i procesowe 

12.25-12.40 – dr hab. n. med. Tadeusz M. Zielonka: Etyczno-prawne dylematy lekarza związane z gruź-

licą i innymi chorobami zakaźnymi 

12.40-12.55 – adw. Katarzyna Legieo: Ujawnienie informacji o zakażeniu – case study 

12.55-13.30 – dyskusja 

13.30-14.15 – przerwa obiadowa 



  BLOK II: SZCZEPIENIA 

14.15-14.35 – lek. med. Grzegorz Hudzik, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego: Postępowanie 

organów Paostwowej Inspekcji Sanitarnej wobec osób uchylających się od szczepieo 

   

  Szczepienia – aspekty medyczne 

14.35-15.05 – dr n. med. Paweł Grzesiowski: Epidemie czy szczepienia – spór o przyszłe pokolenia 

15.05-15.30 – prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta: Fakty i mity na temat szczepieo prze-

ciwko HPV 

  dr hab. n. med. Bogdan Michalski: HPV. Cichy zabójca 

  Małgorzata Stelmach, Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet: Mamy szczepionkę, dlaczego 

nie szczepimy? 

   

  Szczepienia – aspekty prawne 

15.30-15.50 – dr hab. Maria Boratyoska: Obowiązkowe szczepienia ze szczególnym uwzględnieniem 

małoletniego działającego z dostatecznym rozeznaniem 

15.50-16.05 – prof. dr hab. Stanisława Kalus: Wykonywanie pieczy nad osobą dziecka w ramach wła-

dzy rodzicielskiej a procedury medyczne 

16.05-16.20 – mgr Jakub Hanc: Szczepienia a prawo karne 

16.20-16.35 – mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki: Etyczne problemy wokół szczepieo ochronnych 

16.35-17.25 – dyskusja 

17.30 – zakooczenie konferencji 

 

 


