7 maja 2015 r., godz. 10.00–16.00
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Program
n Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej – skąd się

wywodzi i czemu służy – dr hab. Andrzej Muszala
n Umocowanie tajemnicy lekarskiej w polskim prawodawstwie

– prof. Andrzej Zoll
n Problemy z zachowaniem tajemnicy lekarskiej w codziennej

praktyce – czy zawsze pamiętamy o tym obowiązku
– dr hab. Marek Czarkowski
n Regulacje systemu publicznej opieki zdrowotnej w Polsce

a zagrożenia dla tajemnicy lekarskiej – dr Konstanty Radziwiłł
n Tajemnica lekarska a dobro osób trzecich

– w kontekście chorób zakaźnych – prof. Piotr Zaborowski

Organizator
Medycyna Praktyczna
Współorganizatorzy
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
Naczelna Izba Lekarska
Towarzystwo Internistów Polskich
Polskie Towarzystwo Bioetyczne
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Komitet organizacyjny
dr n. med. Piotr Gajewski (przewodniczący)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja

– w kontekście chorób psychicznych – prof. Andrzej Czernikiewicz

dr hab. n. med. Andrzej Wojnar

– w kontekście badań genetycznych – prof. Michał Witt

dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski

dr hab. Andrzej Muszala

n Kiedy lekarz musi lub może ujawnić informację o pacjencie

organom państwowym – prof. Rafał Kubiak
n Co lekarz może powiedzieć dziennikarzowi o swoim pacjencie

za jego życia i po jego śmierci
– perspektywa dziennikarza – red. Krzysztof Ziemiec
– perspektywa lekarza – prof. Tomasz Pasierski
– na co pozwala polskie prawo – prof. Rafał Kubiak
n Dyskusja panelowa – wykładowcy oraz zaproszeni eksperci

Zgłoszenia
Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń
Cholerzyn 445, 32-060 Liszki
tel.: 12 293 40 04, faks: 12 293 40 10
etyka@mp.pl, mp.pl/interna2015
Udział w konferencji jest bezpłatny
po wcześniejszej rejestracji.
Uczestnicy Sympozjum otrzymują
6 punktów edukacyjnych.

interna 2015

VIII Sympozjum „Dylematy etyczne
w praktyce lekarskiej”
Co i komu lekarz może powiedzieć
o swoim pacjencie

XIV Krajowa Konferencja
Szkoleniowa Towarzystwa
Internistów Polskich
„Postępy w chorobach
wewnętrznych”

