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Wstęp
Wyzwania, jakie powstały w związku z wybuchem pandemii wirusa SARS-CoV-2
i chorobą COVID-19, dotyczą wielu sfer życia społecznego. Spośród licznych kwestii
na pierwszy plan wysuwają się aspekty medyczne oraz zagadnienia prawne. Jedynie
tytułem przykładu można wymienić kwestie prawne dotyczące: istoty stanów nadzwyczajnych; odpowiedzialności prawnej za zakażenie pacjentów lub personelu medycznego wirusem SARS-CoV-2 lub narażenie na takie zakażenie; sposobów i standardów
postępowania osób wykonujących zawody medyczne w sytuacji konfliktu dóbr prawnych lub kolizji obowiązków; procedur rozmieszczania środków medycznych i specjalistycznego sprzętu medycznego w sytuacji ich niewystarczającej liczby dla wszystkich
potrzebujących; czy też organizacji działalności instytucji medycznych. Z kolei w medycynie pandemia wywołuje pytania m.in. o kwestie: opieki szpitalnej w kontekście
zachowania standardów zgodnych z etyką lekarską; położnictwa w czasie obostrzeń
epidemiologicznych; zastosowania telemedycyny; rozszerzonej opieki aptekarskiej pacjenta; kontynuacji leczenia chorób przewlekłych; zabezpieczenia nagłych stanów chorobowych; przeciwdziałania rozprzestrzeniu się czy też ochrony przed wysokim ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Pomimo że trwająca już niemal dwa lata pandemia stanowi obecnie impuls do podejmowania licznych aktywności naukowych – można wręcz uznać, że znajduje się
w centrum dyskusji naukowej w wielu dziedzinach i dyscyplinach nauki, to interdyscyplinarne ujęcie badań nad pandemią, integrujące wątki z zakresu nauk prawnych,
nauk medycznych, nauk farmaceutycznych, nauk o zdrowiu oraz etyki, wciąż nie zostało dostatecznie opracowane naukowo w polskim piśmiennictwie. Celem projektu
badawczego, stanowiącego efekt pogłębionej współpracy naukowej specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, którego rezultaty zaprezentowano w niniejszej monografii, było wypełnienie tej luki i przeprowadzenie wielowymiarowych badań, uwzględniających nie tylko perspektywę teoretyczną (sprowadzającą się do analizy regulacji
prawnych stanowionych w związku z pandemią i oceny możliwości ich implementacji),
ale przede wszystkim wielowymiarowość „covidowych” problemów praktycznych. Ich
skalę i różnorodność zarysowano zwłaszcza w pierwszym z opracowań, stanowiącym
przyczynek do dyskusji nad prawnymi, medycznymi, ludzkimi i organizacyjnymi wyzwaniami pandemii.
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