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Stasys Vaitiekūnas
Napoleonas Kitkauskas
A K A D EM I J O S N A R I A I

kun. Vaclovas Aliulis MIC
Giedrė Butkienė
Algirdas Juozulynas
Elena Neniškytė
ses. Danė Šlapkauskaitė
Ona Tijūnelienė

Linkime kūrybinės sėkmės bei Dievo palaimos
gyvenime ir visoje veikloje.
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TARPTAUTINĖS GYDYTOJŲ KATALIKŲ FEDERACĲOS
EUROPOS ASOCIACĲŲ VALDYBOS POSĖDIS
BRATISLAVOJE

2010 m. spalio 22–24 d. Bratislavoje (Slovakĳa) vyko Tarptautinės gydytojų katalikų federacĳos Europos asociacĳų valdybos (FEAMC) posėdis, kuriame dalyvavo
13 valstybių delegatai.
Spalio 23 d. FEAMC valdybos posėdį atidarė generalinis sekretorius dr. Hansas Stevensas, nes dėl ligos negalėjo atvykti nei valdybos prezidentas François Blinas
(Prancūzĳa), nei viceprezidentas Alfredo Anzani (Italĳa). Vysk. Valentinas Pozaikas
(Slovėnĳa) pravedė maldą. Buvo apžvelgti Lurde vykusio FEAMC posėdžio nutarimai. Pirmininkaujantis nušvietė valdybos prezidento veiklą, organizuojant FEAMC
valdybos posėdžius, ypač rudenį įvyksiantį Briuselyje.
Valdybos sekretorius dr. Stevensas informavo, kad valdybą paliko trys nariai:
dr. Michaelis Jarmulowiczius (Anglĳa), gavęs bažnyčios dekano pareigas, Stanislas
Faivre Arcier (Prancūzĳa) dėl sveikatos būklės ir dr. Johnas Birgeris Sorensenas (Norvegĳa), sustabdęs savo veiklą. Toliau buvo pateikta informacĳa apie valdybos veiklą.
Gautas Egipto koptų bažnyčios atstovų prašymas įsĳungti į FEAMC veiklą, tačiau
tam reikalingas priėmimas į Gydytojų katalikų federacĳą (FIAMC). Miuncheno gydytojai katalikai, vadovaujami dr. Hanso Winkelmano, taip pat pageidavo prisĳungti prie FEAMC. Tačiau Vokietĳą jau atstovauja dr. Rudolfo Giertlerio vadovaujami
gydytojai katalikai, o kelios asociacĳos negali atstovauti vieną valstybę. Pirmininkaujantis padėkojo už reguliarų žurnalų siuntimą iš Belgĳos (Acta Medica Catholica),
Šveicarĳos (Acta Catholica Helvetia), Portugalĳos (Accao Medica), Anglĳos (Quaterly).
Buvo pasveikinta dr. Anna Grenciak (Lenkĳa), gavusi pop. Benedikto XVI padėkos
raštą Augustae Crucis Insignio Pro Ecclesia et Pontiﬁce už gerai organizuotą kongresą
Gdanske 2008 m.
Iždininkas dr. Alexandre Laureano Santosas (Portugalĳa) atsiskaitė už iždo būklę, nurodydamas, kad esama suma laikoma banke ir ateityje bus panaudota konferencĳoms, seminarams ir kt. Padėkota už paramą Italĳos AMC ir ypač prof. Alfredo
Anzani už ﬁnansinę pagalbą.
Dr. Vincenzo Deﬁlippi (Italĳa) pranešė, kad FEAMC mokslinį kongresą kitais metais numato organizuoti italų asociacĳa Romoje. Kadangi būsimajame kongrese nori
pasisakyti popiežius, tai visai suprantama, kad su Europos Parlamentu reikia susitikti
dar šių metų rudenį Briuselyje. Tam pritarė visi delegatai. Dr. Stevensas supažindi-
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no su Belgĳos asociacĳos prezidento Bernardo Arso laišku FEAMC prezidentui Blinui dėl galimo posėdžio Briuselyje. Posėdyje pasisakė prof. Josefas Marekas (Čekĳa),
prof. Alexandre Laureano Santosas (Portugalĳa), dr. Anna Grenciak (Lenkĳa), dr. Ermano Pavesi (Šveicarĳa), dr. Hansas Stevensas (Olandĳa), prof. Jozefas Glasa (Slovakĳa), dr. Jasenka Markeljevic (Slovenĳa), dr. Johnas Jessimanas (Anglĳa), dr. Vincenzo
Deﬁlippi (Italĳa), kurie teigė, kad susitikimas su Europos Taryba gali būti įdomus ir
reikalingas, pritarė kongresui Romoje ir pop. Benedikto XVI pasisakymui gydytojams. Posėdyje Briuselyje galėtų būti apsvarstyti aborto, eutanazĳos, žmogaus gyvenimo pabaigos, sterilizacĳos, žmogaus embrionų destrukcĳos ir kt. klausimai.
Toliau pasisakė šešiolikos Europos asociacĳų atstovai. Austrĳa: nors FEAMC pastaraisiais metais ir siekė kontaktų su šios valstybės gydytojų katalikų asociacĳa, tačiau
rezultatų negauta. Belgĳa: Bernardas Arsas pranešė, kad asociacĳoje yra 250 mokestį
mokančių gydytojų. Reguliariai leidžiamas žurnalas Acta Medica Catholica. Dauguma
gydytojų yra vyresnio amžiaus, jaunesniųjų pritraukti nesiseka, nes jie nerodo intereso. Pažymėtini pedoﬁlĳos Bažnyčioje skandalai. Vengrĳa: Gaboras Fejerdy pranešė,
kad asociacĳoje yra apie 100 vyresnių negu 50 metų narių. Kovojama prieš abortus.
Prancūzĳa: asociacĳai vadovauja Bertrand‘as Galichonas, yra 246 nariai, kurių 5% jaunesni negu 40 metų. Leidžiamas žurnalas, bendraujama su spauda, esama ﬁlosofų,
antropologų, sociologų ir teologų. Čekĳa: asociacĳai vadovauja prof. Petras Hachas,
yra apie 100 mokestį mokančių narių. Prahoje yra apie 15 narių, kiti pasiskirstę 5 diecezĳose. Vokietĳa: asociacĳai vadovauja Rudolfas Giertleris, yra 281 narys. Apie 10%
narių jaunesni negu 60 metų. Jaunesnius gydytojus į veiklą pritraukti sunku. Kroatĳa:
asociacĳai vadovauja Jasenka Markeljevic, yra 2300 narių, kurių dalis labai aktyvūs.
Gydytojų katalikų yra apie 10%. Vyksta reguliarūs susirinkimai, kuriuose diskutuojama socialinėmis ir religinėmis temomis. Lietuva: asociacĳai vadovauja prof. Leonas
Laimutis Mačiūnas, yra apie 20 narių, kurių 3 jauni. Taip pat veikia studentų grupė
„Gaja“, kurios nariai po studĳų baigimo, reikia manyti, įsitrauks į asociacĳos veiklą.
Dalyvaujama konferencĳose, diskusĳose, susirinkimuose. Portugalĳa: asociacĳai vadovauja prof. Alexandre Laureano Santosas, devyniose diecezĳose yra apie 800 narių.
Apie 15% narių jaunesni negu 60 metų. Pagrindiniai asociacĳos centrai yra Lisabonoje, Porte ir Koimbroje. Kas treji metai vyksta nacionaliniai kongresai; paskutinis
vyko Koimbroje – „Kokia sveikatos apsaugos sistema reikalinga Portugalĳoje“. Nuo
1936 m. leidžiamas ketvirtinis žurnalas Arccao Medica. Švedĳa: asociacĳai vadovauja
Anne-Maria Boeck-Gravgaard, yra 30–40 mokestį mokančių narių. Balandžio mėn.
susirinkime diskutuota apie asociacĳos veikloje nedalyvaujančius jaunus gydytojus.
Į veiklą įtraukiami stomatologai, farmacininkai, ﬁzioterapeutai. Italĳa: prof. Alfredo
Anzani pranešė, kad asociacĳoje yra apie 4000 gydytojų, kurių 10% jaunesni negu
30 metų. Valdybos viceprezidento manymu, kiekvienas gydytojas katalikas privalo dalyvauti Bažnyčios ir asociacĳos veikloje gindamas žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Kiekvienas tikintis asmuo privalo tarnauti Dievui ir
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Bažnyčiai. Iš čia išplaukia dalyvavimas asociacĳos veikloje ir jos pačios pajėgumas.
Jis siūlė tokį asociacĳos veiklos modelį, pagal kurį visos su gyvybe susĳusios problemos turėtų būti sprendžiamos vietoje. Ukraina: genetikė dr. Nadja Helner pranešė,
kad asociacĳoje yra 40 narių. Asociacĳa daugiausia veikia vakarinėje Ukrainos dalyje. Bendradarbiaujama su Ukrainos katalikų universitetu, įsteigtu 1995 m. Kovojama prieš mirties kultūrą, sprendžiami bioetikos, medicinos ir socialiniai klausimai.
Ukrainoje kasmet atliekama apie 480 000 abortų, tad asociacĳai veiklos netrūksta.
Katalonĳa (Ispanĳa): dr. Arcadi de Arquer pranešė, kad asociacĳoje yra 200 narių, kurių 50% jaunesni negu 50 metų. Dalyvaujama televizĳos ir radĳo laidose, spaudoje,
bendradarbiaujama su vyskupais. Slovakĳa: prof. Jozefas Glasa pranešė, kad asociacĳoje yra apie 120 narių, kurių tik 30 yra aktyvūs ir tik 4 yra jaunesni negu 50 metų.
Slovakĳos sveikatos apsaugos ministras yra krikščionis demokratas, ir tai kiek palengvina asociacĳos veiklą. Šveicarĳa: dr. Niklausas Waldis pranešė, kad asociacĳoje yra
apie 240 narių, kurių 50 jaunesni negu 50 metų. Olandĳa: dr. Hansas Stevensas sakė,
kad „Mano širdis pripildyta ašarų ir gailesčio, nes, kalbėdamas apie Olandĳą, aš kalbu apie Europą“. Buvo pabrėžta, kad tikėjimas žmonėse silpsta, tai vyksta ir asociacijoje. Iki 1968 m. Olandĳos asociacĳa buvo viena didžiausių Europoje su 2000 narių, iš
kurių dabar tėra likę apie 1000. Olandĳoje, kaip ir visoje Vakarų Europoje, plinta liberalizacĳos, globalizacĳos ir reliatyvizmo idėjos, daugėja musulmonų su jų neigiama
įtaka Bažnyčios mintims. Asociacĳa dirba kiek gali, bet prieš vyriausybės nutarimus
ir įstatymus nepajėgia pasipriešinti.
Posėdžio pabaigoje pirmininkaujantis dr. Stevensas padėkojo dalyviams, vysk.
Pozaikas paskaitė parašytą maldą. Vėliau buvo aukojamos Šv. Mišios.
Prof. Leonas Laimutis Mačiūnas
Tarptautinės gydytojų katalikų federacĳos
Europos asociacĳų (FEAMC) valdybos narys
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