I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„PRAWNE ASPEKTY OCHRONY ZDROWIA”
POD PATRONATEM Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Chmielowca

Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Votum”
działające przy Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie,
oraz
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Humanistycznej działające przy
Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
mają zaszczyt zaprosić Państwa
do udziału w
I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawne aspekty ochrony zdrowia”
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Centrum Konferencyjne
ul. Dybowskiego 11, 10- 723 Olsztyn

20 maja 2019 r.
Kontakt i dodatkowe informacje:
Przewodnicząca SKN Prawa Konstytucyjnego „Votum”- Natalia Halecka
e-mail: knvotum@wp.pl numer telefonu: 664-556-950
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Zagadnienia związane z ochroną zdrowia to istotny element polityki krajowej, mający przed sobą
konieczną perspektywę rozwoju. W związku z wieloma problematycznymi aspektami szeroko rozumianej
służby zdrowia mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w pierwszej edycji wydarzenia naukowego, jakim
jest:

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty ochrony zdrowia”
Wyrażamy nadzieję, że zaproponowane wydarzenie spotka się z szerokim zainteresowaniem, a także zachęci
do dyskusji nad obecnym modelem służby zdrowia.
W trakcie konferencji chcielibyśmy poruszyć zagadnienia prawnych aspektów ochrony zdrowia , które
obejmują podstawy prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia
oraz istniejące rozbieżności między aktualnym stanem prawnym i praktyką- w tym kwestie bioetyczne
związane m.in. z prawami pacjenta, prawami osób niepełnosprawnych, aborcją, eutanazją czy też
obowiązkowym szczepieniem. Co więcej przedmiotem rozważań będzie także ochrona zdrowia psychicznego
oraz struktura organizacyjna służby zdrowia.

Abstrakty i akceptacja tematów referatów:
Abstrakty referatów winny być złożone najpóźniej do 28 kwietnia 2019 r. poprzez formularz:
https://forms.gle/z7r7jzH5AgStAcKY9

Informacje o akceptacji tematów referatów przekazane zostaną do dnia 1 maja 2019 r.

Finansowanie:
Opłata konferencyjna wynosi 70 zł. Opłata obejmuje czynny udział w konferencji, pakiety konferencyjne,
certyfikat uczestnictwa, obiad oraz poczęstunek w przerwie kawowej. Numer rachunku, na który należy
dokonać wpłat zostanie udostępniony osobom zgłaszającym udział w konferencji, w odpowiedzi na kierowane
zgłoszenia.

PATRONI MEDIALNI:
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