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Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 

z okazji 25-lecia powstania Zakładu Socjologii Medycyny i Rodziny 

serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. 

 

Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie polskim. 

15 kwiecień 2016, Lublin  

 

Tematyka konferencji 

W wyniku procesów medykalizacji ludzkie stany i problemy w coraz większym stopniu są definiowane jako 

zaburzenia lub choroby i jako takie poddawane terapii. Wydaje się jednak, że sprowadzenie tego zjawiska do 

„imperializmu medycznego” rozumianego jako poddanie kontroli „niezmedykalizowanych” obszarów życia 

człowieka instytucjonalnej kontroli lekarzy byłoby jednak nadmiernym uproszczeniem. Od czasów Ivana Illicha i 

jego „Medical Nemesis” zasadniczo zmienił się społeczny kontekst funkcjonowania medycyny: komercjalizacja 

systemów ochrony zdrowia, rozwój genetyki i farmakologii, pojawienie się lub wzmocnienie innych akceleratorów 

medykalizacji – korporacji farmaceutycznych i biotechnologicznych, „medycyny komplementarnej i 

alternatywnej”, ruchów pacjenckich/konsumenckich każą nam wyjść poza zakres wczesnych definicji 

medykalizacji. Obecnie jest ona traktowana jako socjokulturowy proces zmieniający zdrowe jednostki w 

„zagrożone i zależne”, a więc wymagające rozmaitych terapii. Posługiwanie się kategorią czynników ryzyka 

spowodowało sytuację, w której każdy znalazł się w potencjalnym i szeroko definiowanym obszarze zagrożenia 

chorobami. Każde zachowanie może zostać potraktowane jako pro lub antyzdrowotne. Nic dziwnego, że zdrowiem 

zajmuje się coraz większa i coraz bardziej różnorodna grupa „ekspertów”. Jednym z nich jest również sam 

człowiek, refleksyjny, czujny, kompetentny, wyczulony na sygnały wysyłane mu przez własny organizm. W tak 

definiowanej medykalizacji aktywna rola lekarzy nie jest niezbędna, mało tego, zdarza się, że medykalizacja 

postępuje mimo ich oporu. 

Z refleksją na temat procesów medykalizacji w Polsce mamy do czynienia od niedawna. Mimo, że literatura na ten 

temat jest coraz bogatsza, wciąż w niewielkim zakresie opiera się na wynikach badań dotyczących przebiegu 

procesów medykalizacji w naszym kraju, a głównie referowane są dokonania badaczy zachodnich, którzy 

eksplorują tą tematykę już od kilkudziesięciu lat. Ze względu na owo opóźnienie jest to sytuacja zrozumiała, 

niemniej jednak wydaje się, że należałoby zintensyfikować prace nad badaniami empirycznymi procesów 

medykalizacji w społeczeństwie polskim, które odniosłyby się do ich bardziej szczegółowych przejawów, 

umożliwiając w ten sposób dokonanie porównań z wynikami badań prowadzonych w innych krajach. Jeszcze 

większy brak widać w badaniach nad procesami demedykalizacji. 

Celem Konferencji jest prezentacja wyników badań na temat procesów medykalizacji obecnych we współczesnym 

społeczeństwie polskim prowadzonych przez przedstawicieli różnych dyscyplin. Zapraszamy badaczy zajmujących 

się medykalizacją rozumianą jako proces powiększania się władzy instytucji medycznych, jak i skupiających się na 

medykalizacji będącej zmianą o charakterze kulturowym. Interesuje nas zarówno biomedykalizacja, redukująca 

problemy codziennego życia do zjawisk o charakterze biochemicznym, jak i szeroko rozumiana 



terapeutyzacja/psychologizacja relacji międzyludzkich. Szczególnie interesujące jest pytanie, czy medykalizacja w 

rodzimych warunkach nabywa swoistych, lokalnych cech, czy może jest przede wszystkim odtworzeniem 

procesów medykalizacji przebiegających na poziomie globalnym? Duże znaczenie mają również kwestie 

definiowania procesów medykalizacji oraz metod oceny ich zaawansowania. Organizatorzy mają również nadzieję, 

że konferencja umożliwi lepsze poznanie się i wymianę opinii badaczy zainteresowanych tą problematyką.  

Warunki uczestnictwa 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 23.02.2016 na adres m.nowakowski@umcs.pl (w 

załączonym formularzu). Informacja o zaakceptowaniu propozycji wystąpienia będzie przesłana za pośrednictwem 

poczty elektronicznej do dnia 26.02.2016. 

Czas wystąpienia wynosi 15 minut. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji rzutnik multimedialny. Prezentacje mogą 

być przygotowane w formacie .ppt, .pptx, .pdf. 

Publikacja 

Organizatorzy przewidują publikację pozytywnie zrecenzowanych tekstów w monografii i czasopismach 

naukowych wydawanych w otwartym dostępie: 

 “Annales UMCS Sectio I Philosophia-Sociologia” http://annales.umcs.lublin.pl/annales_filozofia.php 

 „Konteksty społeczne” http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/  

Zainteresowani proszeni są o przesłanie tekstów na adres m.nowakowski@umcs.pl do dnia 15.05.2015 roku. 

Opłaty 

Opłata konferencyjna wpłacona do dnia 10.03.2016 wynosi 150 zł (doktoranci 100zł). Od dnia 11.03.2016 opłata 

wynosi 200 zł. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, dwie przerwy kawowe, oraz 

obiad. Informacje dotyczące sposobu płatności podane zostaną w następnym komunikacie. 

 

Komitet programowy 

Dr hab. Andrzej Kapusta – Zakład Antropologii Kulturowej, Instytut Filozofii UMCS  

Dr hab. Stanisław Lachowski – Pracownia Metod i Technik Badawczych, Instytut Socjologii UMCS, Centrum 

Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi 

Dr hab. Jakub Pawlikowski – Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Katedra Nauk Humanistycznych, UM w Lublinie 

Dr Michał Nowakowski – Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny, Instytut Socjologii UMCS 

 

Komitet Organizacyjny 

Dr Michał Nowakowski – przewodniczący 

Dr Ewa Miszczak – członek 

Mgr Anna Sadowska - członek 

               

                   Serdecznie zapraszamy. 

         Z wyrazami szacunku 

        W imieniu Komitetu Organizacyjnego 

         Dr Michał Nowakowski 
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