PROGRAM
Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Prawo i medycyna – wybrane zagadnienia”
Opole, 30 listopada 2018 r., Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 95, 45-061 Opole
Komitet naukowy:
prof. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk, Śląski Uniwersytet Medyczny
dr Dariusz Mucha, Uniwersytet Opolski
9:15 - 10:00 – Rejestracja uczestników
10:00 - 10:20 – Uroczyste otwarcie Konferencji oraz powitanie gości
10:30 - 13:00 – I sesja referatowa
•

prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk, Uniwersytet w Białymstoku,
tyt. ref.: „Handel narządami ludzkimi - fakty, mity i science wcale nie fiction"

•

lek. Maciej Marszalski, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
tyt. ref.: „Sprzeciw i zgoda zmarłego na pobranie narządów w kontekście przepisów ustawy transplantacyjnej. Sytuacja prawna w Polsce
i w wybranych krajach Europy.”

•

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS,
tyt. ref.: „Transplantacje między osobami nie najbliższymi”

•

prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk, Śląski Uniwersytet Medyczny,
tyt. ref.: „Problemy orzecznicze w medycynie pracy”

•

dr hab. Joanna Długosz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
tyt. ref.: „Oświadczenie pro futuro z perspektywy prawa karnego w ujęciu prawnoporównawczym”

•

prof. dr hab. Jacek Sobczak, Uniwersytet SWPS,
tyt. ref.: „Stosunki między lekarzami i prawa pacjenta w świetle postanowień Kodeksu Etyki Lekarskiej”

•

dr n. med. Wojciech Derkowski, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Opolskiej Izbie Lekarskiej,
tyt. ref.: „Odpowiedzialność zawodowa lekarzy”

•

lek. Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej,
tyt. ref.: „Przewinienia zawodowe polskich lekarzy za granicą. Jak powinien reagować samorząd lekarski?”

•

mgr Jacek Ziobrowski, Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adwokat,
tyt. ref.: „Adwokat - klient, lekarz - pacjent ochrona interesów stron, a jawność postępowań dyscyplinarnych”

•

dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS, radca prawny,
tyt. ref.: „Odpowiedzialność dyscyplinarna i zawodowa - czy nowe standardy?”

13:00 - 13:30 – Dyskusja
13:30-14:00 – Przerwa kawowa
14:00-15:30 – II sesja referatowa
•

prof. dr hab. Jacek Giezek, Uniwersytet Wrocławski, adwokat,
tyt. ref.: „Prawnokarne przypisywanie skutków nieudanego zabiegu leczniczego”

•

dr n. med. Jerzy Jakubiszyn, Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu,
tyt. ref.: „Dokumentacja medyczna pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem zgody pacjenta na zabieg"

•

dr Małgorzata Trybus, Uniwersytet Rzeszowski,
tyt. ref.: „Pojęcia medyczne w opisie przestępstw wprost naruszających zdrowie”

•

prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, adwokat,
tyt. ref.: „Lekarz jako gwarant życia i zdrowia pacjenta”

•

dr Ewa Plebanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, adwokat,
tyt. ref.: „Naruszenie standardów postępowania w medycynie a przypisanie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie pacjentki
i dziecka w okresie porodu”

•

dr Dariusz Mucha, Uniwersytet Opolski, adwokat,
tyt. ref.: „Lekarz jako denuncjator”

15:30-16:00 – Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji

Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu, Opolska Izba Lekarska
Komitet organizacyjny: dr Dariusz Mucha, Uniwersytet Opolski, adwokat,
adw. Marian Jagielski, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu,
lek. Jolanta Smerkowska-Mokrzycka, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu

