Gdaňsk, 14 září 2008
Gdaňská deklarace
11. kongresu
Federace evropských asociací katolických lékařů
Vědomi si důvěry, která je nám svěřena jako lékařům a ochráncům života, pokroku v
lékařské vědě a technologii a stále lepšího porozumění fyzickým, psychologickým,
vzdělávacím, duchovním, náboženským a existenčním potřebám našich pacientů a
naší společnosti,
- s vědomím nebezpečí etického relativismu a morálních ústupků kolem nás i
mezi námi;
- s ohledem na probíhající diskuze o toleranci potratů, eutanázie, užití lidských
embryí ve výzkumu a pro takzvané terapeutické účely, klonování lidí, tvorbě
hybridních embryí mezi lidmi a zvířaty, antikoncepčních a sterilizačních procedur a
technologií spojených s umělým oplodňováním;
- a tváří v tvář tichému předpokladu, že ti, kdo budou výše uvedené procedury
provádět, budou lékaři;
na základě křesťanské tradice i evropské a světové medicínské etiky, v rámci dialogu
se všemi lékaři, kteří věří ve svobodu a důstojnost lidské bytosti
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Prohlašujeme, že etické normy a principy předcházejí zákonná ustanovení a
měly by ovlivňovat jejich obsah s ohledem na přirozené právo a učení Církve.
Prohlašujeme, že vzhledem k tomu, jakou v nás vkládají pacienti důvěru
v otázkách léčby, bychom se měli řídit především naším svědomím. Morální
hodnocení lékařské práce nesmí být založeno na povrchních názorech či
módních trendech, ale na citu a svědomí zformovaným podle obecných
etických norem společným všem lidem a pevné bráněným Církví.
Aby bylo možné zaručit svobodný výkon lékařské profese, musíme podporovat
právo na nesouhlas daný svědomím.
Věříme, že jedním ze základních požadavků na lékaře by měl být stálý osobní
rozvoj jak po stránce praktické, tak i morální.
Povolání lékaře ke službě životu a zdraví ostatních vyžaduje jasnou formulaci
principů objektivní a univerzální etiky.
Prohlašujeme, že zdrojem a základem vśech etických norem je nezcizitelná
důstojnost lidské bytosti v průběhu celého jejího života – od početí až po
přirozenou smrt.
Tak, jako lidská důstojnost vyžaduje ochranu lidského života, vytváří i potřebu
zvláštního ohledu na jeho rané fáze a respekt k lidskému rozmonožování a
sexualitě.
Podporujeme aktivity, které umožňují ochranu pacientů před procedurami,
které narušují jejich lidskou důstojnost:
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 Rozhodně odmítáme eutanázii a podporujeme rozvoj paliativní
medicíny;
 Odmítáme souhlasit s potraty a snažíme se zajistit vhodnou všeobecnou
péči o rodinu a nemocné děti před i po narození;
 Volíme léčbu příčin neplodnosti a nikoli následnou umělou reprodukci;
 Podporujeme rozvoj výzkumu použití kmenových buněk získaných od
dospělých a z pupečníkové krve, odmítáme použití embryí pro tyto
účely;
Prohlašujeme a zdůrazňujeme, že lékařská praxe s ohledem na otázky, jako
jsou genetické manipulace a konce života, musí být prováděna bez záměrných
ztrát na lidských životech.
Chceme chránit naše děti a mládež před nedostatkem péče, zneužíváním a
dalšími ohroženími jejich zdraví a důstojnosti. Musíme zajistit odpovídající
vzdělávání pro všechny oblasti života.
Jsme si vědomi počtu našich bližních, kteří setrvávají v nejhlubší chudobě a
nebo jsou ohrožování neštěstím, a zastáváme se tradičního práva lékařů
poskytovat humanitární a charitativní pomoc, zejména v opomíjených částech
světa, na základě principů nezávislých na ekonomice.
Vzhledem k odpovědnosti lékařů za zdraví a život pacientů jsme přesvědčeni,
že medicína musí být provozována v důstojných podmínkách, s ohledem na
pacienty i lékaře, a pevně prohlašujeme, že naše činnost pro zdraví pacientů má
mít přednost před ostatními závazky.
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