Zápis ze zasedání Rady AKKL 29.1. 2005

Zasedání se konalo v klubu III. interní kliniky 1. LFUK a VFN v Praze v sobotu
29. ledna 2005.
Přítomni:
Pražská arcidiecéze
Doc. MUDr. Petr Hach, CSc.,
Ústav pro histologii a embryologii
1. lékařské fakulty UK v Praze
Albertov 4, 128 01 PRAHA 28
Tel. : 224 968 123 (sekret. 224 968 125)
Fax 224 919 899
E – mail : petr.hach@lf1.cuni.cz
Prof. MUDr. Josef Marek, Dr.Sc., člen výboru
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1, 128 08 PRAHA 28
Tel. : 224 962 995
E – mail : jmarek@lf1.cuni.cz
Brněnská diecéze
MUDr. Petr Dvořák
Bosonožská 17, 625 00 BRNO
I. patologicko anatomický ústav LFMU a FNUSA
Pekařská 53, 656 91 BRNO
Tel. : 547 355 416 byt
543 183 229 ústav
e – mail : petr.dvorak@fnusa.cz
Českobudějovická diecéze
MUDr. Věra Prokešová
K Lusnému 4, 370 00 České Budějovice
Tel. 387435659

Královéhradecká diecéze
Doc. MUDr. Jan Čáp
Labská kotlina 1131, 500 02 Hradec Králové
495832494
capj@lfhk.cuni.cz
MUDr. Josef Lichý
V Koutech 1286, 500 02 Hradec Králové
Olomoucká diecéze
nepřítomna
Ostravsko-Opavská diecéze
MUDr. Jan Hromada
Staňkova 15, 700 30 OSTRAVA – JIH
E – mail : hromadajan@centrum.cz
Plzeňská diecéze:
MUDr. Josef Časta
Měchurova 352/11, 339 01 KLATOVY
Tel. : 376 311 963

Zástupce FEAMC (předseda)
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
Na Strži 1201, Praha 4
224962995
jmarek@lf1cuni.cz

Schůze byla zahájena ve 13 hod.
doc. MUDr. Pater Hach, CSc. informoval Radu o dopisu dosavadního pokladníka
Dr. Svobodové, která rezignovala na tuto funkci. Je však ochotna být nadále
členkou výboru AKKL.
O MUDr. Horákové z Olomouce nemá předseda žádné zprávy a s olomouckou
diecézi není v poslední době kontakt.
Po diskusi se přítomní členové rady rozhodli potvrdit dosavadní výbor pro další
funkční období včetně předsedy doc. Hacha. Nově byl do výboru zvolen prof.
MUDr. Josef Marek DrSc.
Předseda doc. Hach přednesl zprávu o činnosti od minulé schůze Rady.

Jako pozitiva hodnotil:
• Rozvíjí se spolupráce s Českou křesťanskou akademií, byla uzavřena smlouva o
tom, že AKKL je kolektivním členem ČKA. Finančně bude AKKL přispívat dle
svých možností (nebyl stanoven pevný příspěvek). Tam, kde pracuje KKL nebude
ČKA zakládat přírodovědnou sekci. Byla dohodnuta a v praxi se osvědčila výměna
expertů a lektorů. Tato spolupráce se rozvíjí v Plzni a v Praze. V Českých
Budějovicích existuje velmi neformální spolupráce.
• AKKL má svoji internetovou stránku, která je navštěvována. Bylo dohodnuto,
že správu převezme vnuk Dr. Pohunkové a je naděje, že bude ve spolupráci s Dr.
Pohunkovou dále zkvalitněna.
• Brněnské kolegium se podílí na vydávání časopisu Scripta Bioethica, kde jsou
informace ze sympozií a diskutují se i otázky, kam naše organice běžně nezasahují.
• V Klatovech bylo založena a vyvíjí činnost KKL jako projev soudržnosti lékařů
z okolí. Regionální skružení jsou přínosem pro činnost v rámci diecézního kolegia.
V Klatovech mají silnou skupinu mladých lékařů.
• Daří se mezinárodní spolupráce. Prof. Marek byl znovu zvolen presidentem
FEAMC. Schůzí evropského výboru se zúčastňuje on a většinou jeden další
zástupce. Naši členové se zúčastnili aktivně mezinárodních kongresů. Na kongresu
v Římě byla přednesena 3 sdělení, která se setkala s ohlasem. Náš zástupce se
zúčastnil dvou kongresů katolických gynekologů a porodníků. Dr. Opatrná byla na
kongresu o paliativní péči. Kongresu FEAMC v Bratislavě v roce 2004 se
zúčastnili zástupci v Prahy, Brna a Olomouce. Máme zástupce v Etické komisi
Evropského parlamentu (Dr. Pohunková). Zástupce AKKL se zúčastnil kolokvia o
klonování v Saarbrückenu.
• doc. Hach byl jmenován předsedou nové Etické komise Ministerstva
zdravotnictví ČŘ. Byl také vyslán Ministerstvem zdravotnictví ČR na konferenci o
zákonu o klonování. Podle jeho názoru může být striktní postoj USA účelový, aby
se nedošlo k žádnému konsenzu a bez existence zákona se mohlo klonování v praxi
rozběhnout. Členové AKKL se účastnili kolokvií pro Českou biskupskou
konferenci, školení biskupů na téma biotechnologie.
• Daří se získávat i nekatolíky, naše organizace by měla být ekumenická.
• Na půdě pražského kolegia byly obnoveny debaty o duchovní péči v
nemocnicích na ekumenickém základě
Jako hlavní nedostatky činnosti předseda jmenoval:
• Schůze Rady ASKKL se sešla po téměř 3 letech

• Nepodařilo se založit kolegium v litoměřické diecézi. Jednání v Liberci nebyla
nakonec úspěšná.
• Byl ztracen kontakt s kolegiem v Olomouci
• Koordinace spolupráce je nedostatečná (výměna zkušeností, přednášejících).
Dobrá spolupráce je mezi KKL v Praze a Plzni.
• Nepodařilo se zajistit prostředky na centrálním kontu, příspěvek 100,- Kč za
člena zaslalo dvakrát jen hradecké kolegium, jinak žádný příjem nebyl. Finance
jsou nutné pro platu mezinárodním organizacím FEAMC a FIAMC a na pokrytí
cestovného. Veškeré platby jsou na vrub pražského kolegia.
• Kolegia trpí nedostatkem mladých členů
• Propagace činnosti kolegií je nedostatečná, měli bychom více vystupovat ve
sdělovacích prostředích, lze využívat Scripta Bioethica a Katolický týdeník. Měli
bychom být schopni poradit věřícího lékaře v různých profesích a různých
regionech.
• Iniciativa o institucionální založení pastorální péče v nemocnicích se zatím
setkala s nepochopením.
Profesor Marek (president FEAMC)
Informoval o problematice zajištění pastorální péče v nemocnicích. Péče o
praktikujících katolíky je dobře zajištěna díky rodině a církevní správě. Problém je
u nepraktikujících křesťanů a ateistů, nebo hledajících v případě závažného
onemocnění. Tito nemocní bilancují, kladou si otázky a v rámci zajištění paliativní
péče je důležité umožnit jim rozhovor s pastorálním pracovníkem. Je to určeno i v
deklaraci EU o psychologické péči o nemocné.
Kněží nemohou tuto úlohu zvládnout a proto by měli pomoci vzdělaní laici, kteří
mají snazší přístup k nemocným a v indikovaných případech si vyžádají
duchovního příslušné denominace.
V Evropské unii je tato služba zajištěna na ekumenickém základě, pastorační
pracovníci mají magisterské studium a jsou placeni různým způsobem (státem,
nemocnicí, nebo církvemi).
Při jednání s biskupem Herbstem nebyl pan biskup této myšlence nakloněn a
neviděl důvod zařadit tuto problematiku na jednání biskupské konference. Moravští
biskupové mají proti podobné organizaci výhrady.
Ministerstvo zdravotnictví bylo vstřícné za minulého vedení (náměstek Špaček
slíbil dopis pro Biskupskou konferenci ČR a Ekumenickou radu církví). Nové
vedení ministerstva je toho názoru, že iniciativa by měla vzejít od církví.
FEAMC založil konto ve Vatikánu na pomoc obětem neštěstí v jihovýchodní Asii.
Členové rady jsou toho názoru, že vzhledem k nákladům na finanční transfer bude
lépe využít domácích charitativních organizací.

V dubnu je plánováno další kolo debaty v Evropském parlamentu o euthanasii.
Etický kodex ČLK zůstal nezměněný a považuje euthanasii za nepřípustnou. Tento
názor znovu vyjádří doc. Hach, vhodné bude i vyjádření jednotlivých kolegií. Akci
je potřeba naplánovat na březen a znovu oslovit české zástupce v Radě Evropy
(jsou současně poslanci PČR).
Další schůze výboru AKKL je plánována na 11.6.2005 v Praze.
Zapsal Čáp

schválil předseda doc. Hach

