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SPRAWOZDANIE
Z XIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„PAŃSTWO–GOSPODARKA–SPOŁECZEŃSTWO”

10–11 czerwca 2013 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyła się XIII Konferencja Naukowa „Państwo–Gospodarka–Społeczeństwo”. Konferencję zainaugurował rektor Krakowskiej Akademii, prof. zw.
dr hab. Jerzy Malec, a wykład wprowadzający, „Przestępczość w Polsce – fakty
i mity”, wygłosił dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych prof. zw. dr hab. Jan Widacki. Kolejne referaty zostały podzielone na
tematyczne sekcje, obradujące równolegle w ciągu dwóch dni konferencji. Różnorodność prezentowanych tematów zebrano w czterech głównych kategoriach,
takich jak: Bezpieczeństwo europejskie – bezpieczeństwo w Europie, Przestrzeń
i wnętrze w architekturze i sztuce, Innowacje i strategie rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy i komunikacji społecznej oraz Interdyscyplinarność nauk
o zdrowiu w aspekcie medycznym. Sekcja Bezpieczeństwo europejskie została
podzielona na trzy podkategorie: Bezpieczeństwo powszechne, Bezpieczeństwo
międzynarodowe oraz Bezpieczeństwo i obronność. W ramach sekcji Innowacje
i strategie rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy i komunikacji społecznej, referaty prezentowano w trzech panelach: Innowacyjność i rozwój biznesu, W kierunku europejskiej integracji ekonomicznej oraz Innowacje w gospodarce opartej
na wiedzy.
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Wzrost samoświadomości społeczeństwa dotyczącej własnych potrzeb,
możliwości i praw przyczynił się do intensywnego poznawania oraz szerzenia
wiedzy w aspekcie zdrowia i rozwoju człowieka. Podążając za tymi wymaganiami i oczekiwaniami, w ramach konferencji pracownicy oraz studenci Wydziału
Zdrowia i Nauk Medycznych zaprezentowali 26 rozbudowanych tematycznie referatów z zakresu medycyny, psychologii, dietetyki, rehabilitacji oraz kosmetologii. Omówiono problematykę depresji, chorób psychicznych, opieki dotyczącej
osób niepełnosprawnych oraz kobiet po mastektomii. W ramach dietetyki zwrócono uwagę na alergie pokarmowe, skutki niedoborów witaminy D, wspomniano
także o jednym z oryginalniejszych zagadnień, jakim był wpływ róży na zdrowie.
Z kolei tematy: Szkoła Rodzenia jako doskonała prewencja w dolegliwościach
bólowych kręgosłupa, subterraneoterapia w leczeniu chorób dróg oddechowych
oraz alergii układu oddechowego – przybliżyły uczestnikom konferencji nowe
możliwości terapeutyczne omawianych zagadnień. Kreowany przez media wizerunek idealnej sylwetki zwiększył zainteresowanie poszukiwaniem nowych metod z zakresu dermatologii oraz kosmetologii. Tematyka referatów obejmowała
więc cukrzycę w aspekcie dermatoz skórnych, leczenie zmian skórnych hormonami tarczycy, wykorzystanie medycyny regeneracyjnej w leczeniu wybranych
chorób skóry, ponadto szeroko opisano problematykę lipodystrofii jako patologii
czasów współczesnych. Referat dotyczący praw pacjenta do bezpieczeństwa jako
zasadniczego elementu jakości opieki zdrowotnej, uzupełnił różnorodność poruszanych na konferencji tematów.

