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Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych

oraz współorganizatorzy:
Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”,
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Historii Nauk Medycznych

Medycyna – przemiany – procesy

organizatorpartner współorganizatorzy patronat medialny

Przemiany są istotą dziejów. Badacze dążą do uchwycenia i zrozumienia ich przyczyn, przebiegu 
i skutków, wskazując procesy historyczne o zróżnicowanym tempie, natężeniu oraz czasie 
występowania. W dyskusji naukowej rewolucyjne przełomy zdają się być w opozycji wobec długiego 
trwania (fr. longue durée). W istocie jednak oba warianty tłumaczenia przeszłości są zasadne. Nie inaczej 
jest w przypadku historii nauk medycznych. Przełomowe znaczenie miały bez wątpienia takie wydarzenia 
jak zapoczątkowanie świeckiej medycyny przez Hippokratesa (V/IV w. p.n.e.), ustalenie arkanów 
jatrochemii Paracelsusa (XVI w.), czy wreszcie rewolucyjne w swej istocie przemiany XIX i XX w. – 
aseptyka i antyseptyka, narkoza, bakteriologia, odkrycie penicyliny oraz wiele innych. Długim trwaniem 
cechowały się natomiast: supranaturalne postrzeganie zdrowia i choroby, teoria czterech temperamentów 
czy koncepcja samorództwa. Rewolucyjne zmiany nie pojawiały się przy tym ex nihilo. Geniusz 
odkrywców mógł bowiem zaistnieć dzięki wcześniejszym, wielowątkowym procesom o charakterze 
kulturowym, gospodarczym i politycznym. Czy zasadne są więc twierdzenia o wyprzedzaniu własnej 
epoki przez wybitne jednostki? Bez wątpienia przedstawiciele awangardy nauk medycznych napotykali 
wiele przeszkód, wśród których istotne znaczenie miała krytyka środowisk myślących zgodnie 
z przyjętymi wcześniej normami. Akceptacja nowin była zawsze dłuższym lub krótszym, trudniejszym 
lub prostszym procesem. Jednocześnie dawne poglądy medyczne okazały się odporne na upływ 
czasu. Trwają bowiem poza profesjonalnym dyskursem – wśród pacjentów przywiązujących nadal wagę 
do znaków zodiaku, diet oczyszczających czy cudownych źródeł. Czy zatem interesujące nas procesy mają 
tylko jednokierunkowy charakter postępu? Współczesny ruch antyszczepionkowy powiązany z rosnącym 
kryzysem zaufania do systemów opieki zdrowotnej i nauki akademickiej zdaje się temu przeczyć.    

Obszerny i wielopłaszczyznowy temat przemian i procesów w naukach medycznych pozostaje 
zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę. Jego złożoność wymaga interdyscyplinarnego 
podejścia. Celem zjazdu jest więc przedstawienie aktualnych badań prowadzonych  
w następujących obszarach: 

 ⁄ Długie trwanie a rewolucje medyczne
 ⁄ Przełomowe odkrycia w naukach medycznych
 ⁄ Procesy w naukach medycznych
 ⁄ Procesy kulturowe, gospodarcze i polityczne a postęp nauk medycznych
 ⁄ Wyprzedanie epoki? Awangarda i epigoni nauk medycznych 
 ⁄ Pozamedyczne trwanie dawnych poglądów medycznych
 ⁄ Cofanie rozwoju? Kryzys zaufania wobec nauk medycznych 

Jesteśmy też otwarci na referaty wykraczające poza sugerowane ramy związane z tematem 
zjazdu. Nie ograniczamy również zasięgu geograficznego ani zakresu chronologicznego 
podejmowanych zagadnień.

Do udziału w zjeździe zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych jego tematyką, zaś 
w szczególności pracowników naukowych, doktorantów i studentów reprezentujących kierunki 
związane z historią nauk medycznych. 
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Instytucja (zakład, instytut, wydział, uczelnia):
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Zgłoszenie  
uczestnictwa  
w zjeździe

informacje

formularz 
zgłoszeniowy

CZAS NA WYGŁOSZENIE REFERATU: 20 MINUT

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń nie później niż do 18 lipca 2022 r. na adres: bydgoska.szkola.historii@wp.pl.  
Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana najpóźniej 1 sierpnia 2022 r.
Opłata zjazdowa wynosi 400 zł dla pracowników naukowych, 350 zł dla uczestników studiów doktoranckich oraz 200 zł dla studentów i obejmuje materiały 

zjazdowe, przerwy kawowe oraz opublikowanie wygłoszonego referatu w recenzowanej pracy zbiorowej (20 punktów MNiSW dla każdego autora).  
Zaznaczamy, że do druku będą skierowane tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów i redaktorów.

Koszty noclegu oraz wyżywienia pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania. W przypadku wystąpienia 
problemu pandemii zjazd odbędzie się w trybie online.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy bydgoska.szkola.historii@wp.pl.

Dalsze informacje zostaną przekazane w komunikacie nr 2
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