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SPRAWOZDANIE Z XIX KONFERENCJI NAUKOWEJ
„PAŃSTWO. GOSPODARKA. SPOŁECZEŃSTWO”
XIX Konferencja Naukowa „Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo.” odbyła się
w kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy ul.
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie w dniach 10–11 czerwca 2019 r.
Konferencja obradowała w sesjach tematycznych, zorganizowanych przez poszczególne wydziały.
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie analizował współczesne zagrożenia dla
bezpieczeństwa XXI wieku, natomiast Wydział Architektury i Sztuk Pięknych
zorganizował panel skupiający się na zależności między architekturą a naturą.
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych zaprezentował
dorobek naukowy doktorantów analizujących problemy prawa i polityki oraz
prace studentów w zakresie prawa międzynarodowego. Prelegenci panelu Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych rozważali nad psychologicznymi
problemami współczesnego społeczeństwa oraz renesansem idei „Nowego Wychowania” we współczesnej szkole. Sesja anglojęzyczna odbyła się pod hasłem
Currently used methods of foreign language teaching. Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej zajął się zarządzaniem zrównoważonym rozwojem
organizacji.
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu zorganizował sesję pt.: „Choroby
autoimmunologiczne – trudny problem współczesnej medycyny”, w ramach
której prof. Filip Gołkowski przedstawił choroby autoimmunologiczne układu endokrynnego. Natomiast prof. Anna Roszkowska omówiła zapalenie na-
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czyniówki w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
(A. Roszkowska, I. Castagna, F. Alessandrello, G. W. Oliveiro, G. Tumminello,
R. Gallizzi, G. Conti, P. Aragona). Dr Paweł Szymanowski wygłosił referat
pt.: „Jak chirurgia ginekologiczna leczy zapalenie mózgu”. Kolejny prelegent,
dr hab. Krzysztof Tomaszewski, zaprezentował wyzwania związane z alloplastyką stawów u osób chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów, zaś
Kamila Makulec omówiła funkcjonalne aspekty kliniczne i możliwości terapeutyczne stopy reumatoidalnej. W kolejnej sesji prof. Monika Rudzińska-Bar
omówiła choroby autoimmunologiczne układu nerwowego. Dr Piotr Wróbel
przedstawił referat pt.: „Neurorehabilitacja w stwardnieniu rozsianym – działanie analgetyczne prądów zmiennych niskiej częstotliwości w aspekcie wpływu
na dobrostan pacjenta” (P. Wróbel, A. Wróbel, J. Witkoś, S. Kozioł, D. Mucha).
Natomiast dr Grzegorz Błażejewski omówił skuteczność wybranych zabiegów
ﬁzjoterapeutycznych w ocenach pacjentów chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów. Psychologiczne aspekty chorób autoimmunologicznych zostały zaprezentowane przez dr Andrzej Mirskiego.

