Ponadto w 2008 r. Wydział IV Nauk Biologicznych TNW współuczestniczył w zorganizowaniu 1 sesji i 1 konferencji naukowej.
Wspólnie z Wydziałem V Nauk Medycznych i z Wydziałem Biologii
UW zorganizował sesję naukową „Nagrody Nobla 2008 w dziedzinie medycyny i w dziedzinie chemii”. Opis tej sesji zob. s. 44. Wraz
z SGGW i z Centrum Onkologii — Instytutem w Warszawie zorganizował konferencję naukową „Zwierzęta w badaniach naukowych”.
Opis konferencji zob. s. 32.
W 2008 roku odbyły się 2 zebrania organizacyjne Wydziału IV
TNW o następującym programie:
18 marca 2008
◦ Rozpatrzenie kandydatury prof. dr hab. Krzysztofa Turlejskiego na członka korespondenta TNW,
◦ Rozpatrzenie kandydatury dr hab. Pawła Lipińskiego na
członka korespondenta TNW,
◦ Wolne wnioski.
13 maja 2008
◦ Rozpatrzenie sprawy zmiany statusu prof. dr hab. Iwony Fijałkowskiej z członka korespondenta na członka zwyczajnego TNW,
◦ Wolne wnioski.
Na zebraniach organizacyjnych dyskutowano także sprawy roli
Towarzystwa w środowiskach naukowych i w Warszawie, małej frekwencji na zebraniach naukowych i organizacyjnych, niepotrzebnego (i kosztownego) wysyłania zawiadomień o zebraniach do wszystkich członków Wydziału, z których większość i tak nie przychodzi
na zebrania, a także sprawę organizacji Sesji Noblowskiej.

WYDZIAŁ V
NAUK LEKARSKICH
Pierwsze spotkanie członków Wydziału Nauk Lekarskich TNW
w roku 2008 odbyło się 16 stycznia. Zebranie poprowadził prof. dr
hab. med. Jerzy Majkowski, zaś głównym tematem spotkania były
plany pracy na rok 2008.
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Prof. J. Majkowski zaproponował podjęcie prac nad programem
konferencji szkoleniowej pt. „Kierunki zmian systemowych w ochronie zdrowia — obecne problemy, perspektywy rozwiązań”.
Uznano, iż głównymi problemami w ochronie zdrowia są:
◦ utrudniony dostęp do świadczeń zdrowotnych,
◦ brak dostatecznej wiedzy lekarzy z zakresu nowych technologii medycznych,
◦ starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla ochrony zdrowia,
◦ zdrowie publiczne — ze szczególnym uwzględnieniem praktyki.
Prezentacje poświęcone powyższym tematom powinny zawierać
porównanie rozwiązań wspomnianych problemów w różnych krajach, zwłaszcza dobrze rozwiniętych. Termin konferencji wstępnie
zaplanowano na 30 września / 1 paździedrnika 2008 r.
Propozycja spotkała się z bardzo pozytywną oceną zebranych,
którzy podkreślili aktualność i ważność tematu.
1 lutego odbyło się posiedzenie prowadzone przez prof. J. Majkowskiego poświęcone uszczegółowieniu wspomnianej wyżej konferencji; podtrzymano termin konferencji i omówiono sprawy organizacyjne, w tym: druk programu, organizację nagłośnienia i prezentacji
slajdów, a także przeanalizowano tytuły poszczególnych prezentacji.
11 kwietnia odbyła się konferencja naukowa poświęcona systemom analizy aktywności naukowo–dydaktycznej połączona z zebraniem Wydziału V Nauk Lekarskich. Zagadnienia poruszane podczas
spotkania nawiązywały do dalszych spotkań naukowych, przede
wszystkim do Cyklicznej Konferencji Naukowej nt. „Wyzwania XXI
wieku — Opieka zdrowotna i kształcenie medyczne”, która odbyła
się 30 września 2008. Opis konferencji zob. s. 40.
Kolejne spotkania z udziałem Wydziału V Nauk Lekarskich TNW
to: 13 listopada zebranie Wydziału V Nauk Lekarskich i 9 grudnia Sesja
Noblowska przy współudziale Wydziału IV Nauk Biologicznych.
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