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SPRAWOZDANIE / REPORT

On August 2–6th, 2015 the 21st World Congress of Med-
ical Law took place in Coimbra (Portugal). Its organizer 
was the World Association of Medical Law, with the sup-
port of the Centre of Bioethics in Coimbra. The subject of 
deliberations was the execution of the right to health care 
for older people, information technologies in the health 
care system and the influence of emigration on the health 
care systems in the receiving countries. There also took 
place the 4th International Conference “Islam and Bioeth-
ics” within the framework of the Congress. The debates 
also included presentations of posters by young students. 

The congress was conceived as the international forum 
for discussion and exchange of views and experiences of 
lawyers and doctors referring to the discussed issues. A 
plenary debate started with greetings by the Chancel-
lor of the University of Coimbra, Prof. Dr. João Gabriel 
Silva, to the Congress members representing 32 coun-
tries. A moderator of the plenary session was Prof. Dr. 
Thomas Noguchi, the President of the World Association 
of Medical Law. 

During the opening ceremony 4 scientists delivered 
their lectures. Prof. Guilherme de Oliveira, a founder 
of the Centre of Bioethics at the University of Coimbra 
established in 1988, presented a lecture about the right 
to health care for older people, Prof. Katsunori Kai, a 
Dean of Waseda Law School in Japan, took up the sub-
ject of decisions concerning the end of life, presenting it 
from a Japanese perspective. Prof. Brigitte Feuillet‐Liger 

W dniach 2–6 sierpnia 2015r. w Coimbrze (Portuga-
lia) odbył się  21 Światowy Kongres Prawa Medycznego, 
którego głównym organizatorem było Światowe Stowa-
rzyszenie Prawa Medycznego, przy wsparciu Centrum 
Bioetycznego w Coimbrze. Problematyka rozważań kon-
gresowych dotyczyła realizacji prawa do ochrony zdrowia 
przez osoby starsze, technologii informacyjnych w ochro-
nie zdrowia oraz  wpływu emigracji na systemy ochrony 
zdrowia w państwach przyjmujących. W ramach Kon-
gresu odbyła się także 4. Międzynarodowa Konferencja 
„Islam i Bioetyka”. Obradom w sesjach towarzyszyła pre-
zentacja posterów młodych adeptów nauki.

Kongres został pomyślany jako międzynarodowe 
forum dyskusji i wymiany poglądów oraz doświadczeń 
prawników i lekarzy w przywołanych zakresach proble-
matycznych. Obrady plenarne rozpoczęło powitanie przez 
rektora Uniwersytetu w Coimbrze prof. dr. João Gabriel 
Silva skierowane do uczestników Kongresu, reprezentu-
jących 32 państwa. Moderatorem sesji plenarnej był prof. 
dr. Thomas Noguchi, prezes Światowego Stowarzyszenia 
Prawa Medycznego.

Podczas ceremonii otwarcia, referaty wprowadza-
jące wygłosiło 4 naukowców. Prof. Guilherme de Olive-
ira, założyciel funkcjonującego od 1988 roku Centrum 
Bioetycznego na Uniwersytecie w Coimbrze, wygłosił 
referat dotyczący prawa do ochrony zdrowia osób star-
szych, prof. Katsunori Kai, dziekan Waseda Law School 
z Japonii, podjął problematykę decyzji dotyczących 
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representing Université Rennes in France presented con-
clusions resulting from the research project concerning a 
role of family and close people in the process of making 
decisions about health care, presenting it from a Euro-
pean perspective (“The Role of Family and Close Persons 
in Health Care Decisions: A European Perspective”) . Dr. 
Cyril Wecht from the United States presented medical and 
legal aspects of law in relation to the right to die from a 
social and ethical perspective (“Medico-legal Aspects of 
Right to Die: Societal and Ethical Concerns”). 

Further debates took place within several panels. 
During the Congress, LL. D. Anna Jacek gave a lecture 
called “Legal Aspects of the Services Provision for Res-
idents of Nursing Homes in Poland”, whereas, LL.D. 
Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz presented a lec-
ture called “Older People in the Maze of the Health Care 
System – Polish Experiences”, fitting in the subject range 
of one of the Congress panels “Ageing & Health Law”. The 
other panels referred to the relation between the infor-
mation technologies and the right to health care, repro-
duction and the problem of migration in the context of 
the right to health care. 

The official language of the Congress was English, 
and one of the panels was held in Spanish. 

kresu życia, prezentując ją w perspektywie japońskiej. 
Prof. Brigitte Feuillet‐Liger, reprezentująca Université 
Rennes we Francji przedstawiła konkluzje wynikające 
z projektu badawczego, dotyczącego roli rodziny i osób 
bliskich podczas procesu podejmowania decyzji dotyczą-
cych ochrony zdrowia, osadzając problematykę w realiach 
europejskich (referat pt.”The Role of Family and Close 
Persons in Health Care Decisions: A European Perspec-
tive”). Dr Cyril Wecht ze Stanów Zjednoczonych zapre-
zentował perspektywy społecznej i etycznej problematyki 
medyczno-prawnych aspektów prawa do śmierci (referat 
pt. „Medicolegal Aspects of Right to Die: Societal and 
Ethical Concerns”).

Dalsze obrady odbywały się w ramach kilkunastu 
paneli problematycznych. Podczas Kongresu dr n. prawn. 
Anna Jacek wygłosiła referat pt: „Legal Aspects of the 
Services Provision for Residents of Nursing Homes in 
Poland”, natomiast dr n. prawn. Katarzyna Miaskows-
ka-Daszkiewicz przedstawiła referat pt.: „Older People in 
the Maze of the Health Care System – Polish Experiences”, 
wpisując się w problematykę jednego z paneli Kongresu 
„Ageing & Health Law”. Pozostałe panele tematyczne 
odnosiły się do relacji technologii informacyjnych i prawa 
ochrony zdrowia, praw reprodukcyjnych oraz zagadnie-
nia migracji w kontekście prawa ochrony zdrowia.

Oficjalnym językiem Kongresu był język angielski, 
a jeden z paneli prowadzony był w języku hiszpańskim.


