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30.11.2017 (czwartek)
godz. 9.30 – 9.45
Rejestracja uczestników
10.00-10.15
Przywitanie zaproszonych gości przez prof. Annę Grzegorczyk, dyrektor Centrum Badań im.
Edyty Stein UAM
Otwarcie konferencji przez prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
prof. Ryszarda Naskręckiego, i prorektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
prof. Michała Musielaka
10.15 – 10.45
Wykład inaugurujący – dr hab. med. Sławomir Michalak, Metafora w dialogu między chorym
a lekarzem
10.45 – 11.30
dr hab. med. Szczepan Cofta, Wywiady lekarskie – podstawowy element diagnostyki czy
sztuka i serce medycyny
mgr Magdalena Tomczak, dr Paulina Rosińska, prof. med. Jerzy T. Marcinkowski, Wywiad
lekarski szczególną formą rozmowy
dyskusja
11.30 – 12.15
prof. Anna Czajka-Cunico, Dialogiczność w „Natanie mędrcu”
dr Małgorzata Baranowska, Dialektyka rozmowy – dialektyka miłości
dyskusja
12.15 – 12.45 przerwa na kawę
12.45 – 14.00
prof. med. Dariusz Iżycki, dr Żaneta Dobińska, W praktyce medyka – esej o słuchaniu i
dobrym słowie
prof. Janusz Erenc, mgr Weronika Kamińska, Rozmowy o kobiecości. Powrót do wspomnień o
codziennych czynnościach w trakcie terapii paliatywnej
dr Małgorzata Okupnik, Zrozumieć chorego? Zrozumieć chorego... Zrozumieć chorego. O
lekturze empatycznej patografii
dyskusja

14.00 – 14.45 przerwa obiadowa
14.45 – 15.30
dr hab. Hubert Kaszyński, mgr Olga Maciejewska, dr hab. Katarzyna Ornacka, Między
diagnozą a doświadczeniem – fenomen zdrowienia z choroby psychicznej
dr Marcin Moskalewicz, Fenomen doświadczenia manii
dyskusja
15.30 – 16.15
dr Marcela Kościańczuk, Metoda otwartego dialogu jako lecząca rozmowa. Otwarty dialog i
możliwość aktywizacji społeczności lokalnej
dr Piotr Jakubowski, Rozmowa jako odpowiedź? Propozycje przeciwdziałania społecznej
reakcji na tzw. kryzys uchodźczy
dyskusja
16.15 – 16.45 przerwa na kawę
16.45 – 17.30
dr Rafał Ilnicki, Dlaczego ludzie nie rozmawiają ze sobą w epoce powszechnej
telekomunikacji?
dr Arleta Chojniak, Społeczno-kulturowe ramy dialogu medycyny i humanistyki – na
podstawie koncepcji Ludwika Flecka
dyskusja
17.30 – 18.15
dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska, Rozmowa o wartościach. Chrześcijaństwo kontra
psychoanaliza
mgr Mateusz Langer, Moralność finansowa, czyli aksjologiczne warunki rozmowy w ekonomii
dyskusja
1.12.2017 (piątek)
9.30 – 10.15
prof. Joanna Haberko, Istota komunikacji między lekarzem a pacjentem
o. dr med. Jacek Maria Norkowski OP, Kontakt werbalny i emocjonalny z chorymi z
obniżonym poziomem świadomości: trudności i szanse
dyskusja
10.15 – 11.00
o. dr Piotr Janik SJ, Teoria wczucia E. Stein w świetle neurobiologii
mgr Anna Ślebioda, Czy dialog wymaga słów? Dialog somatyczny a teoria wczucia
dyskusja
11.00 – 11.30 przerwa na kawę
11.30 – 12.45
mgr Paweł Siek, lek. med. Elżbieta Siek, Między paternalizmem a personalizmem. Wartość
dialogu w relacji lekarz – pacjent

dr Ewa Baum, Rozmowa jako forma wsparcia społecznego i instrument poprawy jakości życia
pacjentów chorych przewlekle
mgr Dominik Langer, Fenomen rozmowy między farmaceutą a pacjentem w aptece
dyskusja
12.45 – 14.00
dr hab. Agnieszka Kaczmarek, Oswoić niewypowiadalne – słowo wobec choroby
dr Marta Śliwa, Filozofia opieki skoncentrowanej na osobie. Komunikacja – między teorią a
praktyką
mgr Wojciech Rutkiewicz, Komunikacja z pacjentem wobec heurystyk i wypaczeń
poznawczych
dyskusja
14.00 – 14.45 przerwa obiadowa
14.45 – 16.00
prof. Kazimierz Ilski, Anatema jako forma dialogu teologicznego
prof. Eugeniusz Sakowicz, Fenomen milczenia (w kontekście fenomenu rozmowy)
prof. Anna Grzegorczyk, Modlitwa jako rozmowa z Bogiem
dyskusja
Podsumowanie i zakończenie konferencji

