
MJ: Naszą małą tradycją są też sesje studenckie, podczas 
których swoje prace prezentują młodzi adepci nauki, 
z bardzo wielu uczelni, o różnorodnym profilu kształ-
cenia. Sesje te mają formę konkursu na najlepszą pracę. 
Referaty oceniane są przez jury złożone z naukowców 
i pedagogów akademickich, które zazwyczaj burzliwie 
obraduje, bo poziom wystąpień – i tu pochwała dla 
studentów – jest wysoki. Na zwycięzców i laureatów 
czekają atrakcyjne nagrody.

Na konferencję składają się także specjalne sesje 
dedykowane dobrym praktykom w promocji 
zdrowia. Co państwo przygotujecie dla uczestników 
tym razem?
MSP: Pierwszym punktem programu jest III edy-
cja Seminarium Naukowego „Promocja zdrowia 
w działaniu”, którego pomysłodawcami i twórcami są 
osoby związane z Fundacją Kreatywnie dla Zdrowia, 
będącą jednocześnie głównym organizatorem całej 
konferencji. Nadrzędnym celem tych cyklicznych 
spotkań jest promocja wzorcowych akcji społecznych, 
ich propagowanie oraz wypracowanie skutecznych 
mechanizmów tworzenia i wdrażania programów 
służących zdrowiu poszczególnych grup społecznych. 
Podczas tych spotkań priorytetem jest praktyka, uka-
zanie konkretnych działań, aktywizowanie jednostek 
i grup społecznych na rzecz zdrowia i prozdrowotnych 
zmian w stylu życia.

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu? Kiedy 
poznamy jego szczegółowy program?
MJ: To będzie wyjątkowe spotkanie. W konferencji biorą 
udział specjaliści z wiodących ośrodków akademickich 
z całego kraju, w tym przedstawiciele wrocławskich 
uczelni wyższych. Pozwoli to na wymianę myśli i do-
świadczeń badawczych, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na metody wdrażania badań naukowych do 
praktyki życia społecznego. Szczegółowy program 
konferencji poznamy na początku września. Agenda 
będzie dostępna na stronie konferencji:
http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/IIIKKNS.htm
Znajdziecie tam również państwo wszelkie informacje 
i aktualności na temat spotkania.
MSP: Będzie mocno naukowo, ale i bardzo praktycz-
nie. A wszystko na rzecz zdrowia. Zatem zapraszamy 
serdecznie!
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KREATYWNIE 
DLA ZDROWIA!
Trzecia edycja konferencji „SOCJOLOGIA MEDYCYNY – PROMOCJA 
ZDROWIA – MEDIA” poświęcona będzie problematyce mediów 
w kontekście szeroko rozumianego zdrowia. Skąd inspiracja i pomysł, 
aby tym razem skoncentrować się na roli mediów w interesującej nas 
dziedzinie?
MSP: Powodów jest wiele. Żyjemy w świecie nieustannej wymiany informacji. 
Dzięki globalnym mediom jesteśmy częścią „patchworkowej” całości jaką jest 
świat złożony z różnych kultur. Warto zadać sobie pytanie, w jakim zakresie 
uczy nas to tolerancji, zrozumienia dla „inności”. Ponadto, czy dzięki temu 
łatwiej przezwyciężyć stereotypy i uprzedzenia. Dotyczy to także naszych 
wartości, postaw, przekonań i zachowań zdrowotnych. Jesteśmy częścią 
społeczeństwa informacyjnego, określanego jako globalne, masowe oraz otwar-
te. Wolność utożsamiana jest m.in. z nieograniczoną komunikacją. Klamrą 
spinającą bardzo wiele różnorodnych dziedzin życia są: natychmiastowość, 
interaktywność i wizualizacja rzeczywistości. W sieci znajdujemy tysiące grup 
dyskusyjnych, mnóstwo blogów, niezliczone ilości stron. Jak dowodzą badania 
(„Zdrowie online”, CBOS 2016 rok), połowa internautów w Polsce odwiedza 
strony dotyczące problematyki zdrowia oraz leczenia. 75% osób korzystających 
z internetu wyszukuje informacje i opinie o lekarzach i lekach, a 20% kupuje 
przez internet leki, suplementy diety i inny asortyment medyczny.

Jakie problemy zostaną poruszone na spotkaniu?
MSP: Podczas konferencji będziemy zastanawiać się nad tym, jak problematyka 
zdrowia i choroby funkcjonuje w cyberprzestrzeni. Ponadto, jakie to ma prze-
łożenie na realne kontakty międzyludzkie, czyli na relacje z osobami chorymi, 
czy też relacje pacjent a personel medyczny. Spotkania „twarzą w twarz” coraz 
częściej zastępowane są kontaktami online. Jedną z kwestii jest traktowanie in-
formacji znalezionych w internecie jako swoistego rodzaju wyroczni w sprawach 
zdrowia, na co coraz częściej skarżą się lekarze. Przytoczone wcześniej badania 
CBOS wykazały, że w sytuacji złego samopoczucia większość ankietowanych 
(69%) przed wizytą u lekarza, szuka informacji na temat swoich dolegliwości 
w sieci. 14% pacjentów traktuje internetową diagnozę jak wyrocznię i w ogóle 
nie korzysta z usług służby zdrowia. Ponad połowa korzystających z interne-
tu (59%) uzupełnia lub weryfikuje online informacje uzyskane od lekarza, 
natomiast 17% respondentów po tzw. „konsultacji” z internetem nie stosuje 
się do zaleceń specjalisty zmieniając zalecenia terapeutyczne lub w ogóle za-
przestając leczenia. Informacje online mogą zatem stanowić konkurencję dla 
klasycznych konsultacji z lekarzem, a także stać się podstawą kwestionowania 
zaleceń lekarskich oraz pomocą w autodiagnozie i leczeniu na własną rękę. 
Warto wobec tego zapytać, czy racjonalnie korzystamy z informacji, które 
przekazują nam środki masowego przekazu.

Zapowiada się ciekawie i obiecująco! Jak będą wyglądały poszczególne dni 
spotkania?
MSP: Konferencja potrwa trzy dni. Rozpoczniemy wykładami inauguracyjny-
mi, które wygłoszą niekwestionowane autorytety polskiej socjologii medycyny 
– prof. Antonina Ostrowska z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz prof. 
Beata Tobiasz-Adamczyk z Collegium Medicum UJ. Każdego dnia odbędą się 
sesje plenarne oraz sesje tematyczne ukazujące wieloaspektowość powiązań 
pomiędzy zdrowiem a mediami.
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