Wrocław, dnia 30 czerwca 2021 r.
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w piątej już edycji konferencji z cyklu „Zdrowie,
choroba i lecznictwo jako pole badań nad przeszłością”. Choć w 2020 roku z przyczyn
epidemicznych nie udało się przeprowadzić zaplanowanych obrad, liczymy na Państwa
obecność w bieżącym roku. Tegoroczne spotkanie chcielibyśmy poświęcić dawnym
chorobom epidemicznym i poprowadzić je pod wspólnym tematem: „Epidemie chorób
zakaźnych oraz ich zwalczanie w lecznictwie europejskim: poglądy na etiologię oraz sposoby
leczenia i profilaktyki”.
Obrady będą odbywały się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
w dniu 27 listopada 2021 r. Coroczne spotkania naukowców zajmujących się dawnym
lecznictwem odbywane w Instytucie Historycznym UWr to okazja do przedstawienia
wyników badań oraz wnikliwej dyskusji na tematy dotyczące historii zdrowotności i stanu
zdrowia społeczeństw w przeszłości. Tak jak w ubiegłych latach zależy nam na jak
najszerszym udziale przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych w prowadzonej debacie.
Doświadczenie poprzednich spotkań wskazuje, że wspólny temat dyskusji skupiający badaczy
dawnego lecznictwa, prezentujących nieraz bardzo odmienne specjalności i operujących
różnym podejściem do zagadnienia, przynosi wartościowe owoce poznawcze.
Mając na uwadze bieżące doświadczenia związane z pandemią niebezpiecznego
wirusa chcielibyśmy przyjrzeć się sposobom radzenia sobie z epidemiami w minionych
stuleciach (od antyku do XX wieku). Interesujące nas problemy skupiają się wokół kwestii:
- metod leczenia indywidualnego oraz teoretycznych podstaw postrzegania jego
skuteczności
- strategii profilaktyki grupowej i rozumienia mechanizmów odporności
- czynników kulturowych i społecznych wpływających na występowanie chorób
epidemicznych
- stosowanych leków ‘przeciwepidemicznych’, w szczególności ich składu,
pochodzenia, dawkowania, metod ich produkcji oraz efektu terapeutycznego zakładanego
przez współczesnych (zarówno lekarzy, jak i pacjentów)
- indywidualnego i społecznego podejścia do epidemii oraz stosunku do leczenia

-

zaangażowania

medyków/lekarzy,

aptekarzy/farmaceutów

oraz

innych

przedstawicieli nauk medycznych i pokrewnych w walkę z epidemiami chorób zakaźnych
- instytucjonalizacji zjawiska kwarantanny i izolacji
- biopolityki
- społecznego konstruowania zjawiska epidemii chorób zakaźnych (m.in. krążenie
informacji, re-definicje chorób, przenikanie się praktyk medycznych i religijnych)
W tym roku, tak jak poprzednio, chcemy położyć nacisk przede wszystkim na wspólną
dyskusję przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych nad wybranymi i zaprezentowanymi
przez uczestników problemami badawczymi. Dlatego podobnie jak w ubiegłych latach
planowane spotkanie ma mieć przede wszystkim charakter warsztatowy i skupiać się nie tyle
na przedstawieniu przez prelegentów z góry przygotowanych referatów, co raczej stwarzać
pole do wspólnej rozmowy na zaproponowane przez uczestników tematy.
W trakcie obrad każdy z uczestników będzie miał możliwość krótkiego
zaprezentowania swojego tematu (około 10 minut), a następnie w toku wspólnej dyskusji
rozwinięcia kwestii podejmowanych przez współuczestników spotkania.
Zapraszamy do współpracy wszystkich badaczy historii zdrowotności: przedstawicieli
nauk humanistycznych, nauk przyrodniczych oraz nauk medycznych. Aby usprawnić
przebieg obrad i umożliwić uczestnikom przygotowanie się do dyskusji, prosimy o
przygotowanie krótkich opisów postulowanej tematyki, które zostaną rozesłane do wszystkich
zainteresowanych jeszcze przed spotkaniem.
Potwierdzenie chęci uczestnictwa wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i
krótkim opisem postulowanego zagadnienia proszę wysłać na adres organizatorów:
jakub.weglorz@uwr.edu.pl w terminie do 16 października 2021 r. Organizatorzy zapewniają
wyżywienie w dniu sesji (27 listopada). Szczegółowe informacje odnośnie noclegów oraz
program spotkania zostaną przedstawione w drugim komunikacie na trzy tygodnie przed
sesją. Organizatorzy nie pobierają opłat za udział w konferencji.
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