
W okresie od 13 grudnia 2015 roku do 17 maja 2016 r. odbył się cykl wykładów 
zorganizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Etyki i Bioetyki, działające przy Katedrze 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
poświęconych problematyce transkulturowości w medycynie pt. "Transkulturowa opieka 
medyczna w obliczu narodzin i śmierci".  W trakcie czterech kolejnych spotkań uczestnicy 
wykładów zapoznani zostali ze specyfiką czterech kultur i środowisk religijnych: cywilizacją 
muzułmańską, Związkiem Wyznaniowym Świadków Jehowy, kulturą judaizmu i kulturą 
romską.  

 



W trakcie pierwszego spotkania, w dniu 13.12.2015 r. wykład o specyfice kultury 
świata islamu wygłosiła dr Agnieszka Graczyk – arabista, politolog, adiunkt w Zakładzie 
Arabistyki i Islamistyki w Katedrze Studiów Azjatyckich na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza. Na pytania związane z opieką nad wyznawcami islamu w trakcie pierwszego 
wykładu odpowiadał dr Sinjab Ahmad Thabit , lekarz specjalista chirurgii ogólnej, 
transplantologii klinicznej i chirurgii onkologicznej. 

 

 

O problemach związanych z odmiennością kulturową Świadków Jehowy i jej 
wpływem na świadczenie opieki medycznej członkom Związku Wyznaniowego Świadków 
Jehowy, na kolejnym wykładzie, w dniu 8.02.2016 r., mówili Damian Zaleszczyk i Tadeusz 
Wiwatowski – przedstawiciele Służby Informacji o Szpitalach.  

 



Problemy łączące się ze specyfiką kulturową Romów i jej wpływem na opiekę 
medyczną nad Romami, w czasie następnego spotkania w dniu 22.03.2016 r., przedstawili 
Andrzej Łuczak  – doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku historia, publicysta, 
organizator i uczestnik wielu imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, obecnie 
dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu działającego przy 
Związku Romów Polskich w Szczecinku oraz Justyna Matkowska – doktorantka 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego Do Spraw 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Członkini grupy roboczej Komisji Wspólnej 
Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych do spraw finansowania zadań oświatowych 
służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mniejszości.  

 

W trakcie ostatniego spotkania w dniu 17.05.2016 r., poświęconego wyznawcom 
judaizmu, w charakterze eksperta ds. kultury judaizmu i jej wpływu na świadczenie usług z 
zakresu opieki medycznej wystąpił Naczelny rabin Polski, Michael Joseph Schudrich oraz 
Alicja Kobus - Przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP Filia w 
Poznaniu. Wykłady, które odbywały się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP przy 
ul. Przybyszewskiego 37a, spotkały się z dużym zainteresowaniem środowiska 
akademickiego naszego Uniwersytetu. 

 



 

W kuluarach spotkania 

 

 

 


