Zpráva o 10. kongresu FEAMC
„Nové úkoly pro medicinu a zdravotní péči v Evropě“
1. Kongres pořádala slovenská asociace KKL v Bratislavě ve dnech 30. června – 4. července 2004.
Organisační výbor vedl doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc. a záštitu převzala LF UK, Slovenská
lékařská společnost a Slovenská lekárska univerzita (ÚDL). Jednání kongresu proběhlo dílem
v budově teoretických ústavů LF UK v Sasinkově ulici a v budově SLU v Limbové ulici, kde se
konala symposia, dílem v kongresovém centru SÚZA na Drotárskej. Zahajovací mše svatá a
závěrečné zasedání pak proběhly za mimořádně slavnostní atmosféry v katedrále svatého Martina
za účasti Jeho Eminence Javiera kardinála Lozano Barragán, předsedy pontifikální kongregace pro
zdravotní a pastorální péči, bratislavského biskupa a dalších církevních i světských oficiálních
osobností.
2. V den zahájení, 1. července, proběhlo celkem 12 symposií za velké pozornosti účastníků – již jejich
názvy ukazují jejich aktuálnost
- Hospicová starostlivosť
- Paliatívna a terminálna starostlivosť (s velmi zajímavým a živě diskutovaným sdělením Dr.
Opatrné z pražského kolegia)
- Primární léčebná péče
- Etické problémy kouření
- Trvalý vegetativní stav a paliativní péče
- Psychiatrie a klinická psychologie
- Legální a morální problémy v gynekologii
- Sexuální výchova
- Prirodzená regulácia počatia
- Výzkum kmenových buněk a klonování (se zásadními sděleními prof. Kennera z Rakouska
a Mme.Labat z Francie)
- Embryologie
- Výuka lékařské etiky (s přispěvkem plzeňského kolegia)
Bylo jen třeba litovat toho, že obě budovy, v nichž probíhala symposia, byly příliš vzdálené a
tak nebylo v silách zájemců oběhnout všechna symposia, která byla je zajímala.
3. Ve dnech 2. a 3. července pak proběhlo 6 plenárních zasedání
- Úlohy současné genetiky (vynikající přednáška Prof. Labat z Francie o lidských kmenových
buňkách s kritickým posouzením možností jejich aplikace s ohledem na risika s tím spojená)
- Medicina a lidská reprodukce (moje vyzvané sdělení na téma Metody asistované reprodukce
y jejich etické problémy)
- Práva dítěte a pediatrická medicina (pozvaná přednáška Dr. Schneiberga „Úmluva o právech
dítěte v pediatrické praxi“)
- Spravedlnost v medicině a zdravotnické péči
- Úlohy současné psychiatrie
- Paliativní a terminální péče
4. V neděli 4. července pak proběhlo po slavnostní pontifikální mši svaté v katedrále svatého Martina
závěrečné zasedání s názvem „Perspektivy do budoucna“ se zásadním projevem prof. Marka,
presidenta FEAMC. Na jeho konci pak byla přijata závěrečná Bratislavská deklarace FEAMC.
5. Během kongresu proběhla i jednání výboru FEAMC, jichž se za naši republiku účastnili prof.
Marek, Dr. Pohunková a doc. Hach. Výbor projednal bohatou agendu a zvolil nový výbor FEAMC,
do jehož čela byl do druhého (a posledního) funkčního období potvrzen prof. Marek.
6. Z pražského kolegia se kongresu účastnili kolegové Holmanová, Marek, Opatrná, Marek,
Schneiberg a Hach. Zprávu plzeňského kolegia přednesla kolegyně Pospíšilová z bratislavské
lékařské fakulty (po dohodě s doc. Kočovou). O něco lépe než česká kolegia byla zastoupena
kolegia moravská (prof. Šipr presentoval Scripta Bioetica, Dr. Lázníčková brněnský CENAP), ale
podíl českých účastníku se nedá srovnat s podílem slovenských kolegů na pražském kongresu
v roce 1996.
doc. MUDr. Petr Hach.

