
Výzva lékařům 

            Mezi diskutované otázky současnosti patří problém eutanazie. Během parlamentárního 

zasedání Rady Evropy se bude koncem ledna projednávat návrh, aby všem evropským státům 

bylo doporučeno plně legalizovat eutanazii. Podobná jednání lze v blízké době očekávat také u 

nás. 

            Skupina lékařů sdružených kolem bioetického centra Hippokrates připravila níže 

uvedeného prohlášení, které bude odesláno generálnímu sekretáři Rady Evropy a předáno také 

naší politické reprezentaci. Pokud s jeho obsahem souhlasíte, prosíme o zaslaní Vašeho 

vyjádření pokud možno obratem na adresu: scripta@volny.cz. Je třeba uvést jméno, tituly a 

adresu, nepíše se však rodné číslo. Adresy se stanou součástí pouze znění zaslaného do 

Sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, případným dalším institucím (včetně Rady Evropy) budou 

sdělena pouze jména. 

            Uvítáme ovšem, jestliže text prohlášení předáte také dalším lékařům, kteří by je mohli 

podpořit. Pokud by v jednom zaslaném e-mailu bylo uvedeno více jmen lékařů, kteří s výzvou 

souhlasí, prosíme pro korektnost poslat vlastnoručně podepsané projevy souhlasu dodatečně 

také obvyklou poštou na adresu: MUDr. Helena Šiprová, Endokrinologická ambulance II. 

interní kliniky, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Pekařská ul., Brno, PSČ 656 91. Na tuto adresu 

se posílají také všechny projevy souhlasu odeslané po 28.1.2004. Shromažďování podpisů 

lékařů, kteří se k prohlášení připojují (s čitelně uvedeným jménem, titulem a adresou), zatím 

není časově omezeno, čas však přece může sehrát roli rozhodující. 

Brno, 23. 1. 2004 
Bioetické centrum Hippokrates 

  
Prohlášení 

  

V souvislosti s úvahami o možnosti uzákonit eutanazii požadujeme důsledné 

dodržování zásady obsažené v Etickém kodexu České lékařské 

komory: Eutanazie a asistované suicidium jsou nepřípustné. Nemocný postižený 

těžkým onemocněním se nerozhoduje svobodně, pomoc trpícím je třeba řešit 

rozvojem paliativní péče, a nikoli nabídkou na ukončení života. Legalizace 

eutanazie narušuje integritu osobnosti lékaře a podkopává důvěru k němu i 

k lékařství jako takovému. Nelze přehlédnout nebezpečí zneužití eutanazie pro 

cíle politické, ekonomické i eugenické. Nepochybně je nutné respektovat právo 

pacienta odmítnout příliš zatěžující léčebné postupy, úmyslné zabíjení 

nemocných je však nepřijatelné. 
  

Sepsáno 22. 1. 2004. 
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