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Výbor FEAMC (Federace evropských asociací katolických lékařů) se sešel na své pravidelné 

schůzi tentokrát v redemptoristickém Domě sv. Josefa ve švýcarském Matranu, nedaleko 

Fribourgu. Tématem intenzivního jednání byla příprava programu 10. Kongresu FEAMC, který 

se bude konat v Bratislavě v červenci 2004 (informace na adrese glasa@upkm.sk). V květnu 2004 se 

bude konat v Římě světový kongres o vegetativním stavu, jehož pořadatelem je FIAMC, Světová 

asociace federací katolických lékařů. Jde o důležité téma již vzhledem k celosvětovému hnutí za 

legalizaci euthanasie. Na zasedání výboru FEAMC přijel i prezident FIAMC, italský neurolog 

profesor Gigli, který vyzýval k co největší účasti. Bližší informace lze získat na adrese 

www.vegetativestate.org . Předseda FEAMC profesor Josef Marek proto doporučuje propagaci 

tohoto kongresu i v naší lékařské veřejnosti. Bohužel však česká AKKL nemá prostředky na to, aby 

účast subvencovala, protože diecézní kolegia nepřispívají na společné konto AKKL a účet pražského 

kolegia nestačí hradit nutné náklady. Pro účastníky kongresu, kteří by se přihlásili co nejdříve, však 

bude možné zajistit levnější ubytování. 

Jednání výboru se tentokrát nemohla zúčastnit delegátka z Bulharska, kde pracuje malá 

skupina katolických lékařů, ani rumunský delegát, kde je sice malé, ale velice aktivní kolegium. 

Cesta do Švýcarska byla nad jejich finanční možnosti. Litevský delegát se dostavil po dlouhé cestě 

autobusem. Znovu bylo dojednáno, která ze západních asociací bude hradit členské příspěvky do 

FEAMC a FIAMC za chudé východoevropské země.  Středoevropské země přistupující do EU 

subvence nežádají. 

O členství ve FEAMC zažádali švédští katoličtí lékaři. 

Dr. Hans Stevens referoval o tom, jak se v praxi vyvíjí situace kolem euthanasie v Nizozemí. 

Dr. Pohunková referovala o bioetické debatě v Evropě a o slyšení, které uspořádala v Evropském 

parlamentě Frakce Evropské lidové strany a Evropských demokratů o názorech křesťanských církví 

v Evropě. 

Jednání se aktivně zúčastnil duchovní rádce FEAMC P. Valentin Pozaić SJ., který také s 

účastníky slavil v ústavní kapli Eucharistii. Švýcarští hostitelé se postarali o společnou sobotní večeři 

a v neděli o prohlídku překrásného Fribourgu, historického, válkami nedotčeného "katolického" 

města  na alpském úpatí. 
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Radu pro bioetiku zřídila Česká biskupská konference jako svůj poradní orgán pro aktuální 

bioetické otázky.  Jejím předsedou je brněnský biskup mons. Cikrle, tajemníkem je prof. Květoslav 

Šipr . První zasedání, které se konalo letos 1. října v Brně na Petrově, mapovalo současnou situaci u 

nás i v Evropě. Diskutující docházeli k závěru, že se věřící občané musí zapojovat do veřejné debaty, 

ale že se tak má dít poučeně, s věcnou a racionální argumentací. Důležité bude připravit se na tlak 

veřejnosti k legalizaci euthanasie. Zdá se, že kampaň, která se šíří v různých zemích, je nějak řízena 

a že jsou v pozadí ekonomické zájmy, že nejde jen o zájem trpících nemocných. Pozornost je třeba 

věnovat české legislativě, Poslanecká sněmovna by měla brzy projednávat zákon o zdravotní péči.  

V něm by měla být uzákoněna práva lékaře na výhradu svědomí, důležitá bude zákonná úprava 

asistované reprodukce. Klonování lidských bytostí ani tzv. terapeutické klonování česká legislativa 

nepřipouští ( tím je ve shodě s legislativou mnoha států EU), spor může vzniknout o přípustnost 

pokusů s tzv. nadpočetnými, přebytečnými embryi a o jejich využití k tvorbě linií kmenových buněk. 

Poslední studie našich vědců potvrzují, že je perspektivní léčebné využití kmenových buněk 

získaných z kostní dřeně nebo krve nemocných (autologní adultní buňky). To je metoda, proti které 

nejsou etické námitky, pokud jsou respektována pravidla pro zavádění nových léčebných postupů. 
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