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XVIII KONFERENCJA NAUKOWA „PAŃSTWO.
GOSPODARKA. SPOŁECZEŃSTWO”. SPRAWOZDANIE
W dniach 11–12 czerwca 2018 r. w kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie odbyła się XVIII Konferencja Naukowa „Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo”. W konferencji wzięło udział ponad dwustu czynnych uczestników, a także
pracownicy i studenci KAAFM.
Uczestników konferencji przywitał Jego Magniﬁcencja Rektor KAAFM
prof. dr hab. Jerzy Malec. Następnie uczestnicy obradowali w sekcjach tematycznych organizowanych przez poszczególne wydziały Akademii.
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych obradował
w kolejnych sesjach: „Wyzwania współpracy i rywalizacji państw jako przesłanki kształtowania się nowego układu sił międzynarodowych w wymiarze globalnym i regionalnym w drugiej dekadzie XXI w.”, „Propozycje reformy wymiaru
sprawiedliwości” oraz „Prawo wobec nowych technologii”. Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych dyskutował z kolei na inne tematy: „Teoretyczne
i praktyczne problemy psychologii. Ujęcia antropologiczne”, „Wychowanie do
i przez sztukę we współczesnych procesach dydaktycznych i wychowawczych”
oraz, w anglojęzycznej sesji, „Art in foreign language education”. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej podjął reﬂeksję nad zrównoważonym rozwojem organizacji, zaś Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obradował na temat
„Edukacja dla bezpieczeństwa – doświadczenia, stan obecny i perspektywy”;
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych podjął dialogi architektoniczne.
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Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu podjął oryginalny temat spoza głównego nurtu: „Postępowanie w chorobach rzadkich”. Pierwszą sesję rozpoczął
i poprowadził Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu prof. dr hab.
med. Filip Gołkowski, który przedstawił ogólną charakterystykę chorób rzadkich,
a następnie opisał współczesną diagnostykę i leczenie akromegalii. Dr Anna Sadakierska-Chudy zaprezentowała referat nt. rzadkich chorób genetycznych, obejmujący szereg zagadnień – od diagnostyki do leczenia. Następnie prof. dr hab.
med. Anna Maria Roszkowska omówiła zwyrodnienia rogówki, ich diagnostykę
i leczenie. Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. med. Zbigniew Zuber, opisujący obraz kliniczny, diagnostykę i leczenie mukopolisacharydoz. Pani Lidia
Stopyra, lek. med., omówiła zagadnienia dotyczące toksoplazmozy wrodzonej:
diagnostykę i leczenie w świetle aktualnych wytycznych.
Moderatorem kolejnej sesji była dr n. med. Anna Sadakierska-Chudy.
W tym bloku dr Anna Mokrzycka przedstawiła szczególne zasady dotyczące chorób rzadkich, a także praw pacjenta w Unii Europejskiej. Jako druga dr n. med.
mgr piel. Irena Milaniak omówiła rolę pielęgniarki w opiece nad pacjentem
z chorobą rzadką na przykładzie schorzeń kardiologicznych. Mgr Kamila Makulec przedstawiła studium przypadku zindywidualizowanej ﬁzjoterapii w zespole
Arnolda Chiarego, natomiast kolejny referat przygotowała dr n. med. mgr piel.
Agnieszka Skorupska-Król (współautorzy: mgr piel. Sylwia Góral, mgr Maria
Król) na temat: Model opieki nad chorym z rozpoznaniem hemofilii typu A, zakwalifikowanym do procedury alloplastyki stawu biodrowego. Prof. dr hab. med.
Dorota Lemańska oraz lic. Barbara Wojciechowska omówiły wiedzę personelu
medycznego na temat chorób rzadkich i leków sierocych, z kolei dr Agata Grzywacz-Kisielewska przygotowała referat pt. Potencjał leczniczy grzybów wielkoowocnikowych w wybranych nowotworach rzadkich.
Ostatnia, anglojęzyczna sesja Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu była
okazją do wysłuchania inspirujących referatów przygotowanych przez gości z Srinakharinwirot University w Bangkoku (Tajlandia). Dr Amarin Narkwichean, MD
omówił diagnostykę i postępowanie w przebiegu talasemii (Thalassemia screening; pre- and post-conceptional perspectives), prof. Manaphol Kulpraneet, MD
dał przegląd tropikalnych chorób płuc (An overview of tropical lung disease), a dr
Pichaya Petborom, M.D. przestawiła opis przypadku rzadkiej choroby płuc (Tropical lung disease – a rare case study). Całość sesji zakończył referat wygłoszony
przez prowadzącego sesję prof. dr hab. Piotra Kopińskiego (współautorzy: prof.
dr hab. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, prof. dr med. Tomasz Senderek,
dr Janusz Ligęza, dr Michał Ząbczyk, mgr Ewelina Wędrowska, mgr inż. Joanna
Golińska): Expression of tumor necrosis factor-related inducer of apoptosis in
broncholavleoalar lavage (BAL) of patients with rare interstitial lung diseases.
Pełny program konferencji dostępny jest na stronie Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: https://www.ka.edu.pl/aktualnosci/konferencje-naukowe/art,30,panstwo-gospodarka-spoleczenstwo-11-12-czerwca2018-r-.html.

