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TARPTAUTINĖS GYDYTOJŲ KATALIKŲ FEDERACĲOS  
EUROPOS ASOCIACĲŲ VALDYBOS POSĖDIS BERLYNE

2011 m. gegužės 20–22 d. Berlyno Don Bosko centre vyko Tarptautinės gydytojų 
katalikų federacĳos (FIAMC) Europos asociacĳų (FEAMC) valdybos posėdis, kuria-

me dalyvavo 19 valstybių delegatai.
Gegužės 21 d. posėdžiui pirmininkavo FEAMC prezidentas dr. François Blinas 

(Prancūzĳa) su pavaduotojais prof. Alfredo Anzani (Italĳa), dr. Hansu Stevensu (Olan-

dĳa) ir Allexandre‘u Laureano Santosu (Portugalĳa). Tėvas Jacques‘as Faucher paskai-
tė maldą Ubi caritas et amor, ibi caritas Deus est, buvo sugiedota 8-os psalmės 13 dalis 
už krikščionių vienybę vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis.

FEAMC prezidentas pristatė savo veiklą: dalyvauta Šv. Sosto tarybos posėdžiuo-

se (Roma); UNESCO konferencĳoje „Mokslas ir etika“ (Ženeva); posėdyje, skirtame 
aptarti FEAMC susitikimą su Europos Parlamentu (Briuselis); Kroatĳos gydytojų ka-

talikų asociacĳos 20-ųjų metinių minėjime (Zagrebas); AMC susirinkime (Halė); Ga-

boro Fejerdy klinikos 20-mečio minėjime (Kismara, Vengrĳa). Posėdžio metu buvo 
pažymėta, kad jame dalyvavo Baltarusĳos delegatas dr. Konstantinas Halaboška, 
akcentuoti Stevenso ryšiai su Austrĳos asociacĳa. Savo veiklą pristatė generalinis 
sekretorius Stevensas: dalyvauta Gaboro Fejerdy klinikos 20-mečio minėjime; beatifi-

kuojant pop. Joną Paulių II (Roma, 2011-05-01), pateikta Olandĳos gydytojų katalikų 
asociacĳos informacĳa Popiežiškajai Tarybai; taip pat akcentuoti kontaktai su asocia-

cĳų pirmininkais. Dr. Janas Jessimanas pažymėjo, kad į asociacĳos veiklą nėra lengva 
pritraukti jaunų gydytojų, nes esama nemažai problemų, susĳusių ne tik su profesine 
veikla, bet ir su asmeniniu gyvenimu. FEAMC iždininkas Santosas informavo apie 
narystės mokesčius, pažymėjo, kad ne visos asociacĳos sumokėjusios narystės mo-

kestį, dėl to yra sunkumų atsiskaitant su FIAMC, apie tai išsamiau bus informuota 
Briuselyje įvyksiančiame posėdyje.

Toliau buvo pristatyta asociacĳų veikla. Baltarusĳa: iš 10 mln. gyventojų 5% yra 
katalikai; Vitebske kasmet vyksta medikų konferencĳa. Portugalĳa: 2010 m. gegužės 
mėn. apsilankęs pop. Benediktas XVI kalbėjo apie ekonomines, imigracĳos ir dvasines 
žmonių problemas; ivyko nacionalinis kongresas „Kokia sveikatos apsaugos rūšis rei-
kalinga Portugalĳai?“; jau 75-erius metus leidžiamas žurnalas Accao Medica. Vengrĳa: 
leidžiamas žurnalas Tudosito, asociacĳios posėdžiai vyksta kiekvieną mėnesį. Prancū-

zĳa: leidžiamas žurnalas Medecine de l‘Homme (www.ccmf.fr); vyksta svarbios naciona-
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linės konferencĳos, viena jų vyko 2010 m. Lurde. Katalonĳa: žiniasklaidoje skelbiama 
apie kamienines ląsteles, seksologĳą, bioetiką, gvildenami ginekologiniai klausimai.

Prof. Christianas Bregeonas (Prancūzĳa) pristatė Europos Komisĳos dokumentus 
apie Europoje priimtus įstatymus, susĳusius su klinikiniais bandymais. Jų tikslas – 
kad jie būtų pripažinti ne tik Europoje, bet ir tarptautiniu mastu. Priimant įstatymus 
svarbiausia įvertinti, ar jie atitinka taisykles, aiškiai leidžiančias išreikšti etikos nor-

mų galimybę. Pagrindinė problema yra ta, kad klinikiniai bandymai neatitinka etikos 
taisyklių, tai ypač pastebima trečiojo pasaulio šalyse, kur viską lemia ekonominiai-fi-

nansiniai, utilitariniai aspektai.
Svarstytas klausimas apie Pasaulinės Sveikatos Organizacĳos (PSO) 2010 m. pa-

skelbtą dokumentą „Lytinio auklėjimo standartai Europoje. Darbo apimtis politikams, 
švietimo ir sveikatos autoritetams bei specialistams“. Prof. Ermano Pavesi (Šveicari-
ja) paaiškino, kad nors standartai ir paskelbti PSO vardu, tačiau čia išsakyta tik 19 jos 
narių IPPF (Internacional Planned Parenhood Federation) nuomonė. Tad galima sakyti, 
kad standartus apibrėžiantis dokumentas nėra priimtas demokratiškai. Taip pat kel-
tini klausimai dėl kontraceptinių priemonių, dėl teisės į abortus. Prof. Jozefas Glasa 
(Slovakĳa) pasiūlė FEAMC išreikšti savo pozicĳą ir ją paskelbti FIAMC tinklalapyje. 
Valdyba nutarė, kad PSO Europos skyriaus priimtas dokumentas apie seksualinio 
auk lėjimo standartus Europoje yra su trūkumais ir klaidomis. Čia praktiškai nekal-
bama apie žmogaus vaisingumu, prokreacĳa, protingu lytiškumu ir tėvyste paremtą 
vaikų ir suaugusiųjų auklėjimą. Praktiškai nuo „ekspertų“ darbo buvo nušalintos re-

liginės bendruomenės, Bažnyčia, vaikų, jaunimo ir tėvų atstovai, nepakankamai atsto-

vauta priimant galutinį tekstą. Iš kitos pusės pasirodė, kad dokumentas beveik ištisai 
atstovauja verslui ir lobistinių interesų organizacĳoms. Tad į šį dokumentą reikia žiū-

rėti kaip į nemoraliai pagrįstą viešają politiką, kuri prieštarauja FEAMC vykdomai 
veiklai. FEAMC valdyba kviečia PSO valdybą sustabdyti šio dokumento platinimą ir 
užtikrinti jo nevykdymą.

Dr. Franco Balzareti (Italĳa) pristatė FEAMC ir IAMC kartu rengiamą konferen-

cĳą „Kokios biotechnologĳos rūšys taikytinos šiuolaikinėje Europoje?“, įvyksiančią 
2012 m. lapkričio mėn. Taip pat buvo numatyti FEAMC posėdžiai 2012 m. pavasarį 
Dubline, 2012 m. lapkričio mėn. Romoje. Posėdis baigtas malda, vėliau Šv. Jadvygos 
katedroje išklausytos Šv. Mišios.
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