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Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
The European Law Students’ Association
ELSA

Jesteśmy największą niezależną, niepolityczną i działającą w celach niezarobkowych organizacją,
zrzeszającą studentów prawa i młodych prawników.
ELSA została założona w 1981 roku w Wiedniu przez studentów prawa z Austrii, Niemiec,
Węgier i Polski.
Obecnie zrzeszamy około 25 000 studentów prawa i młodych prawników z 42 krajów Europy.
Funkcjonujemy na ponad 200 wydziałach prawa.

IFMSA-POLAND
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeo Studentów Medycyny –
IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations)
To na dzieo dzisiejszy 95 paostw i blisko dwa miliony członków.
Dane te potwierdzają, że IFMSA jest obecnie największą organizacją studencką na
świecie!
W Polsce w ramach tej ogólnoświatowej federacji działa Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland.
Na jego wizerunek codziennie pracuje blisko dwa tysiące studentów
Sześd głównych filarów działalności stowarzyszenia to :
SCOME - Program Stały ds. Edukacji Medycznej
SCOPE - Program Stały ds. Wymiany Wakacyjnej
SCORE - Program Stały ds. Wymiany Naukowej
SCOPH - Program Stały ds. Zdrowia Publicznego
SCORA - Program Stały ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS
SCORP - Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju

ZARYS KONFERENCJI
Program „Prawo i Medycyna” jest programem o zasięgu ogólnopolskim i funkcjonuje w
naszym Stowarzyszeniu od 1996 roku. W Gdańsku wielokrotnie odbywały się projekty,
które poruszały problematykę związków między tymi naukami, jednakże miało to
charakter suplementarny, a program „PiM” dopiero w ubiegłym roku został w pełni
zaimplementowany na płaszczyźnie naszej Grupy Lokalnej.

Silnie zmotywowani sukcesem Konferencji z 2010 roku, pragniemy powtórnie
zorganizować dwudniowy projekt skupiający się wyłącznie na wybranych zagadnieniach
dotyczących

relacji między prawem i medycyną.

Wychodząc naprzeciw rosnącym

wymaganiom odbiorców, ELSA Gdańsk postanowiła poświęcić tegoroczną Konferencję
problematyce transplantologii.

Pierwszego dnia spróbujemy spojrzeć na transplantologię zarówno z perspektywy lekarza,
jak i prawnika. Przybliżymy najnowsze osiągnięcia medycyny i poruszymy kwestię
ustalania momentu śmierci, a także rozważymy prawne regulacje dotyczące dokonywania
przeszczepów i wątpliwości, jakie wytworzyły się już na gruncie tworzenia prawa.
Dodatkowo pragniemy skupić się na kontrowersjach wokół zgody na przeszczep oraz
etycznych aspektach transplantologii.

Drugi dzień pragniemy poświęcić tematom budzącym wyjątkowe emocje, czyli
patologiom, które wiążą się bezpośrednio z dziedziną transplantologii. Planujemy
naświetlić problem, jakim jest handel organami- w tym miejscu skupimy się na skali
zjawiska w Polsce. Kolejnym zagadnieniem wartym poruszenia będzie tzw. turystyka
transplantacyjna, a tym samym stopień rozwoju problemu w wybranych miejscach na
świecie. Na zakończenie chcielibyśmy zastanowić się nad „ekonomią transplantacji”, czyli

swoistym rachunkiem zysków i strat dotyczącym handlu organami, a przy tej okazji
rozważymy postulat legalizacji zjawiska w Polsce.
Tego dnia w ramach części wykładowej planujemy zorganizować projekcję filmu,
będącego wstępem do dyskusji nad zjawiskiem handlu ludzkimi organami.

Zapraszamy do zapoznania się z planowaną agendą i wyrażamy nadzieję, iż
zaproponowana przez nas tematyka spotka się z Państwa żywym zainteresowaniem.
W razie jakichkolwiek uwag prosimy o kontakt z Koordynatorami Projektu.

PATRONATY KONFERENCJI
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PLANOWANA AGENDA
DZIEŃ 1 (5 KWIETNIA 2011)
13:00 – 13:15

ELSA Gdańsk / IFMSA-Poland

13:15 – 13:45

dr Dominika Tykwińska Rutkowska

Media – jaki „PR” ma transplantologia?

13:45- 14:15

Paweł Klikowicz
Koordynator „dawca.pl”

14:15-14:45

prof. dr hab. Bolesław Rutkowski

Transplantologia w Polsce

14:45-15:15

mgr Anna Milecka

Zasady koordynacji pobierania narządów od
dawców zmarłych

15:15-15:30
15:30-16:00
16:00 – 16:30

16:30

Powitanie uczestników i prezentacja agendy
Transplantologia oczami prawnika
Transplantologia w świetle prawa polskiego
i międzynarodowego

Przerwa na kawę
Etyczne aspekty transplantacji
Ks. dr Jacek Meller
dr hab. Piotr Trzonkowski,
prof. nadzw

‘Czy można wyhodować narząd do przeszczepu?
Perspektywy zastosowania komórek
macierzystych w transplantologii”

Debata z udziałem zaproszonych gości

DZIEŃ 2 (6 KWIETNIA 2011)
Projekcja fragmentu filmu
dot. turystyki transplantacyjnej

13:00 – 14:00
14:00 – 14:45

Koło Naukowe Praw Człowieka

14:45-15:00
15:00 – 15:45

15:45-16:30
16:30

Handel narządami w Polsce
(skala problemu, głośne przypadki handlu,
karalność)
Przerwa na kawę

dr hab. Dariusz Zadrożny

Problematyka zgody na przeszczep,
sposoby wyrażenia sprzeciwu

Prof. dr hab. Jarosław Warylewski

„Ekonomia transplantacji” i postulat
legalizacji handlu organami

Debata z udziałem zaproszonych gości
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