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dr hab. n. prawn. Maria Boratyńska
Wykładowca i pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego, członek Komitetu Bioetyki PAN oraz Komisji 
Bioetycznej WUM, redaktor naczelna kwartalnika „Przegląd Prawa Medycznego” 
(poprzednio „Prawo i Medycyna”). Współautorka pierwszej monografii poświęconej 
prawom pacjenta (2001), autorka monografii Wolny wybór. Gwarancje i granice 
prawa pacjenta do samodecydowania (2012) oraz licznych artykułów poświęconych 
prawu medycznemu. Współautorka i współredaktorka projektu naukowego „System 
Prawa Medycznego”, aktywna zwolenniczka dialogu między prawnikami medycz-
nymi, lekarzami i bioetykami dla tworzenia interdyscyplinarnych syntez.

dr Marta Chojnacka-Kuraś
Polonistka, językoznawczyni, pracuje w Instytucie Języka Polskiego UW. Autorka 
książki Semantyka bólu we współczesnej polszczyźnie (2016) oraz kilkunastu 
publikacji naukowych z zakresu semantyki leksykalnej, lingwistyki kognitywnej, 
metafory w dyskursie medycznym oraz medycyny narracyjnej; redaktor naukowa 
książki Medycyna narracyjna. Opowieści o doświadczeniu choroby w perspektywie 
medycznej i humanistycznej (2019). Sekretarz Polskiego Towarzystwa Komunikacji 
Medycznej (od 2014 roku) oraz Zespołu Języka Medycznego RJP PAN (w kadencji 
2019–2022). Członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Polskiego 
Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki
Neurochirurg, wieloletni kierownik Oddziału i Kliniki Neurochirurgii Instytutu 
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN i II Wydziału Lekarskiego WUM. 
Przez dwie kadencje dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 
PAN. Okręgowy, następnie naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej leka-
rzy. Obecnie prowadzi działalność naukową i dydaktyczną na WUM i w Collegium 
Mazovia. Członek Zespołu Języka Medycznego RJP PAN i Polskiego Towarzystwa 
Komunikacji Medycznej. Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. 
Autor 237 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym 2 książek 
i 21 rozdziałów w monografiach i podręcznikach.
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prof. dr hab. n. med. Jan Doroszewski

Lekarz, wieloletni kierownik Zakładu Biofizyki i Biomatematyki Centrum Medycz-
nego Kształcenia Podyplomowego, dyrektor CMKP w latach 1981–1984 oraz 
1993– 1999, w latach 1996–2014 członek RJP PAN i przewodniczący Zespołu Języka 
Medycznego RJP PAN. Członek Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego, inicjator badań nad komunikacją personelu medycznego 
z pacjentami.

dr Antonina Doroszewska
Socjolog medycyny, nauczyciel akademicki na WUM, kierownik Studium Komuni-
kacji Medycznej, p.o. dyrektora Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej WUM, 
członkini RJP PAN, w latach 2009–2018 sekretarz Zespołu Języka Medycznego RJP 
PAN, w kadencji 2019–2022 przewodnicząca Zespołu Języka Medycznego RJP PAN, 
członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej i Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego. Autorka programów kształcenia z zakresu komunikacji dla studen-
tów WUM na kierunkach: lekarski m, pielęgniarstwie, położnictwie i dietetyce. Zain-
teresowania naukowe związane z badaniem zawodów medycznych, w szczególności 
społecznych aspektów wykonywania zawodów medycznych, relacji i komunikacji 
lekarz – pacjent, położna – kobieta. Autorka lub współautorka ponad 30 publikacji 
naukowych z zakresu socjologii medycyny i komunikacji lekarz – pacjent oraz ponad 
30 prezentacji na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

dr hab., prof. UAM Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak
Pracuje na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Socjolingwistyki i Studiów nad Dyskursem. 
Opublikowała m.in. książki z zakresu socjolingwistyki historycznej oraz rozdziały 
we wpływowych tomach wydawnictwa Wiley Blackwell. Jej obecne zainteresowania 
badawcze dotyczą w szczególności dyskursów ochrony zdrowia, mediów i komu-
nikacji międzypokoleniowej oraz metodologii badań w językoznawstwie. Aktualnie 
prowadzi badania dotyczące języka i komunikacji w przestrzeni życia (ang. lifespan 
sociolinguistics).

lek. Agnieszka Oronowicz-Jaśkowiak
Lekarz, rezydent radiologii, wykładowca w Studium Komunikacji Medycznej WUM, 
studentka kierunku Data Science na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Kompute-
rowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują komunikację medyczną i jej naucza-
nie oraz zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego w diagnostyce obrazowej.
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mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
Psycholog, wykładowca, laureat Diamentowego Grantu, biegły sądowy, doktorant. 
Główne obszary zainteresowań badawczych obejmują komunikację medyczną, sek-
suologię oraz sztuczne sieci neuronowe.

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski
Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1971 roku, a następnie pracował jako 
asystent, adiunkt, kierownik II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neuro-
logii w Warszawie w latach 1973–2016. W latach 2006–2010 wiceprzewodniczący 
Rady Naukowej IPiN. W latach 2006–2010 wiceprzewodniczący Rady Naukowej 
IPiN. Od 1997 roku członek wielu zespołów redakcyjnych czasopism psychiatrycz-
nych. W latach 1991–2003 prezes Fundacji Alzheimerowskiej. Od 2014 roku członek 
zarządu Polskiej Rady Mózgu. Od 2010 roku przewodniczący Polskiego Towarzystwa 
Psychogeriatrycznego. Członek Alzheimer Disease International, Komisji Geriatrii 
i  Gerontologii, Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN, Polskiego Towarzystwa 
Alzheimerowskiego, International Psychogeriatric Association. Od 2011 roku członek 
Zespołu Języka Medycznego RJP PAN. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego. Od 2013 roku zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

prof. dr hab. n. med. Jan Tatoń
Ukończył Wydział Lekarski WUM z odznaczeniem. Pracował w Joslin Clinic, Harvard 
Medical School w Bostonie (USA), Klinicznym Szpitalu Uniwersytetu Genewskiego 
i Uniwersytetu w Düsseldorfie, Szpitalu Diabetologicznym Steno w Kopenhadze 
oraz w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Zorganizował Katedrę 
i Klinikę Chorób Wewnętrznych i Diabetologii II Wydziału Lekarskiego WUM. Był 
członkiem Rady Europejskiego Towarzystwa Badań Cukrzycy i ekspertem Światowej 
Organizacji Zdrowia w dziedzinie cukrzycy. Jest redaktorem naczelnym czasopisma 
naukowego „Medycyna Metaboliczna” i członkiem rad redakcyjnych innych cza-
sopism, również zagranicznych, prezesem Towarzystwa Edukacji Terapeutycznej. 
Autor 460 prac naukowych z dziedziny klinicznych problemów cukrzycy i chorób 
metabolicznych, autor lub współautor 32 monografii zawodowo-naukowych dla 
lekarzy, w tym także tłumaczonych na języki obce.

dr Magdalena Zabielska
Adiunkt w Zakładzie Socjolingwistyki i Studiów nad Dyskursem na Wydziale Angli-
styki na UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze to szeroko pojęta komu-
nikacja w kontekście medycznym. Opublikowała monografię oraz wiele artykułów 
dotyczących sposobu przedstawiania pacjenta w medycznych opisach przypadku.
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prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1971). Doktor (1976), dok-
tor habilitowany (1979) i profesor medycyny (1991). Internista, gastroenterolog, 
hepatolog i specjalista chorób zakaźnych. Od 1986 roku kierownik Kliniki Chorób 
Wewnętrznych i Gastroenterologii Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM, 
potem Kliniki Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych WUM (2002–2009) i Kate-
dry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hepatologii Wydziału Nauk Medycznych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2009–2015). Prorektor ds. dydaktyczno-
wychowawczych AM (2005–2008), dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazar-
skiego (2017–2018). Miłośnik filozofii, muzyki i historii sztuki wojennej. Autor 
Filozofii postępowania lekarskiego (1990). Poza medycyną kliniczną zainteresowany 
nowoczesnymi metodami dydaktycznymi (PBL, symulacja) w kształceniu przed- 
i podyplomowym lekarzy, a także prawem medycznym, bioetyką i wykorzystaniem 
sztucznej inteligencji oraz sieci neuronowych do wspomagania procesów decyzyj-
nych. Obecnie konsultant medyczny i naukowy, doradca.


