
Zpráva o 22. kongresu FIAMC 

(Světové federace asociací katolických lékařů) 

  

22. kongres FIAMC (Světové federace asociací katolických lékařů) se konal ve dnech  

11. – 14. května 2006 v Barceloně pod ústředním heslem „Katoličtí lékař, globalisace a chudoba“. 

Sjezdu se zúčastnilo na 1300 zástupců 74 národních asociací ze všech kontinentů. Výrazná a těžko 

přehlédnutelná byla přítomnost afrických kolegů (ta ostatně vyplývala z připraveného programu). 

Kongres se konal v Palau dos Congressos ve veletržním komplexu Barcelony a kromě plenárních 

zasedání ( jejich témata byla: „Dosažitelnost zdraví: Práva nejchudších, problém spravedlnosti“; 

„Distanční vyučování v medicině: možnosti a risika“; „Přístup mezinárodních zdravotnických 

organisací k chudým zemím“, „Lékaři katolických a ostatních náboženských tradic, respekt pro 

lidský život a důstojnost lidské bytosti – ekumenická modlitba“ a „Lékaři jako služebníci míru, 

misionářská medicina ve službách míru a evangelisace“) paralelně probíhala i  symposia a 

workshopy ( „Sexualita mládeže“,„Mather Care International“, „RENAFER  - přirozená regulace 

fertility“, „Svatořečení lékaři a specialisti“, „Tree of life“ a „Emocionálně – sexuální výchova a 

přirozené plánování rodiny“). 

Simultánní tlumočení probíhalo pouze v hlavním sále do francouzštiny a angličtiny 

(angličtina je oficiální jazyk FIAMC) s jistými výpadky, symposia probíhala bez tlumočení. 

Jazyková bariéra se zdála být hlavním problémem organisátorů – při registraci působili 

sympatičtí a ochotní mladí lidé, bohužel většinou mocní pouze katalánštiny, v lepším případě i ve 

španělštině. Nezdálo se ale, že by tyto problémy byly nepřekonatelné. 

Kongres byl zahájen ve čtvrtek odpoledne obvyklou zahajovací ceremonií, která vyvrcholil 

přednáškou Mons. Renata kardinála Martina (předsedy Pontifikální kongregace pro spravedlnost a 

mír) na téma „Globalisace, chudoba a poslání Církve. 

Po této přednášce následovala první plenární sekce a workshop „Sexualita mládeže“. 

Páteční jednání zahájila slavnostní inaugurační koncelebrovaná mše svatá  v hlavním sále ke 

cti blahoslaveného katalánského lékaře Dr. Tarrése sloužená Renatem kardinálem Martinim, jíž se 

zúčastnili všichni biskupové a kněží přítomní na kongresu. Následovala další plenární zasedání, 

symposia a volná sdělení. 

Odpoledne proběhlo i zasedání výboru FEAMC (Evropské federace asociací katolických 

lékařů) vedené prof. J. Markem, presidentem FEAMC. Projednalo: 

-            stav příprav příštího kongresu FEAMC, který se bude konat v roce 2006 v Gdaňsku od 

11. do 14. září, 

-            složení programové komise odpovědné za odborný program kongresu (Stevens – 

Holandsko, Anzani – Itálie, Greziaková – Polsko, Bregeon – Francie, Zwicky–Aeberhardt – 

Švýcarsko), 

-            neuspokojivý stav financí FEAMC (členské asociace jsou v placení příspěvků velmi 

liknavé), který ale dává určitou šanci vypomoci národním asociacím, které na tom jsou ještě 

hůře, 



-            návrh na ustavení pracovní skupiny, která by vypracovala stručný přehled aktuálních 

problémů evropských zdravotnických systémů a oslovila evropské autority (Dr. Pohunková, 

doc. Hach – ČR,  doc. Glasa – Slovensko, prof. Zwicky–Aeberhardt – Švýcarsko), 

-            aktuální situaci v Holandsku poté, co uzákonění možnosti euthanasie vstoupilo 

v platnost, 

-            termín a místo následujících schůzí výboru FEAMC ( Řím 14. – 16. září 2006 a 

Holandsko 3. – 7. května 2007). 

-            Účastníci jednání vyslechli zprávu předsedy organisačního výboru kongresu, že souhrny 

všech příspěvků, které odezněly na kongresu a budou svými autory zaslány organisačnímu 

výboru, budou jako sborník zveřejněny – mimo jiné i v elektronické formě na webové 

stránce kongresu – www.fiamcbarcelona2006.org. 

  

Sobotní jednání na svém počátku přineslo mimořádný zážitek – měli jsme možnost zúčastnit 

se řeckokatolické mše sv. celebrované podle liturgie sv. Jana Chrysostoma, k níž podstatně přispěla 

silná delegace z Ukrajiny liturgickým zpěvem – jednak díky mimořádně pěvecky disponovanému 

triu, jednak lidovým zpěvem z publika (pokusy latinských účastníků o připojení nebyly bohužel 

valné). Následovaly další plenární sekce, workshopy a symposia a v odpoledních hodinách také 

zasedání výboru FIAMC. 

 

Výbor FIAMC 

-            zkontroloval právo zástupců jednotlivých členských asociací hlasovat, 

-            vyslechl a schválil zprávu, kterou přednesl  odstupující předseda G. Gigli (Itálie), který 

byl představitelem Vatikánu dekorován křížem řádu Sv. Řehoře Velikého za zásluhy o 

FIAMC a rozvoj hnutí katolických lékařů ve světě, 

-            projednal a schválil nový statut FIAMC předem projednaný a schválený Svatým stolcem 

(podrobně po článcích a pak celkově se všemi průvodními jevy „parlamentní kultury“), 

-            zvolil nový výbor FIAMC na čtyřleté funkční období (J.M.Simón Castellvi (Španělsko) 

– předseda, John Lee (Singapur) – místopředseda, S. Leone (Itálie) – generální sekretář, F. 

Diaz (Chile) – pokladník, M. Jarmulowicz (Spojené Království) – editor webové stránky) 

-            projednal a schválil finanční zprávu odstupujícího pokladníka, ve které zazněl poukaz na 

nevalnou kázeň členských asociací, které neplatí stanovené příspěvky a nevyužívají 

možnosti požádat o výjimku platnou vždy pro jeden rok. 

-            rozhodl o konání 23. kongresu v roce 2010 : po dlouhém jednání, kdy kandidovala města 

Ougadugou, Santiago de Chile, Bombay a Lurdy, proběhla volba, která přisoudila jednání 

23. kongresu do Ougadugou v Burkina Faso v Africe; jedním z rozhodujících momentů pro 

tuto volbu byl jednak fakt, že v Africe dosud žádný kongres nebyl, jednak snaha o podporu 

http://www.fiamcbarcelona2006.org/


afrických zemí; zástupce Lurd přislíbil, že nebudeou-li Lurdy zvoleny, uspořádají v roce 

2010 mezinárodní symposium pod záštitou FIAMC ke 150. výročí zjevení P. Marie; 

-            projednal zprávu o přípravě mezinárodního symposia o kmenových buňkách a jejich 

možné aplikaci v Římě ve dnech 14. – 16. září 2006, 

-            vyjádřil podporu snahám o vytvoření prostoru pro mladé kolegy připravující se na 

odbornou kariéru v gynekologii a porodnictví, aby nebyli nuceni k výkonům, k nimž mají 

výhrady svědomí a jejichž praktikování je v rozporu s Magisteriem. 

  

Sobotní program zakončila společná večeře. 

 

Nedělní program byl obrácen – nejprve proběhlo závěrečné plenární zasedání, volná sdělení a 

závěrečná přednáška prof. J. Cervóse „Etika vědeckého výzkumu“ a program celého kongresu 

vyvrcholil pontifikální mší svatou v barcelonské katedrále, kterou celebroval mons. J. Luis kardinál 

Redrado, předseda Pontifikálního výboru pro pastorální péči a zdravotnické pracovníky. 

Za českou asociaci se kongresu zúčastnilo 12 kolegů, z toho 2 studentky mediciny a jedna 

doktorandka KTF JČU v Českých Budějovicích, MUDr. Drlík měl velmi hezké vystoupení v sekci 

volných sdělení a mimo delegaci se mezi vystavujícími objevili i zástupci mezinárodní lékařské 

organizace Epiphany (se sídlem v Brně), sekce misijního hnutí Miles Iesu, kteří referovali o svých 

zkušenostech v práci s opuštěnými a handicapovanými dětmi v různých kontinentech. 

  

Petr Hach 

předseda AKKL 


