"Głos Ko cioła" w ramach Forum Bioetycznego STM obejmuje wybór wypowiedzi,
które nie zawsze odnosz si wprost do omawianego zagadnienia,
ale na zasadzie analogii mog by pomocne w jego moralnej ocenie.

Czy farmaceuci maj prawo do sprzeciwu sumienia?
Benedykt XVI,
Farmaceuta ma prawo do sprzeciwu sumienia.
Przemówienie do mi dzynarodowego kongresu farmaceutów katolickich
(29 X 2007)
"Panie przewodnicz cy, drodzy przyjaciele!
Z rado ci
was przyjmuj , uczestników XXV Mi dzynarodowego Kongresu
Farmaceutów Katolickich, obraduj cych na temat: «Nowe horyzonty praktyki
farmaceutycznej». Poszerzanie si w dzisiejszych czasach arsenału rodków leczniczych i
wynikaj cych z tego mo liwo ci terapeutycznych wymaga od farmaceutów zastanowienia si
nad coraz rozleglejszymi funkcjami, jakie przychodzi im pełni , zwłaszcza jako po rednikom
mi dzy lekarzem a pacjentem. Wobec pacjentów winni spełnia rol edukacyjn , ucz c
wła ciwego stosowania lekarstw, a zwłaszcza informuj c o etycznych implikacjach u ywania
niektórych z nich. W tej dziedzinie nie wolno usypia sumie , na przykład pomijaj c
milczeniem skutki działania substancji aktywnych, które maj uniemo liwia zagnie d enie
si embrionu lub skróci ycie człowieka. Farmaceuta powinien zach ca wszystkich do
kierowania si gł boko ludzkimi uczuciami, a eby ka da istota była obj ta ochron od chwili
pocz cia a do naturalnej mierci, a lekarstwa spełniały naprawd rol terapeutyczn . Nie
wolno te nierozwa nie wykorzystywa nikogo jako przedmiotu eksperymentów
terapeutycznych, które nale y przeprowadza zgodnie z protokołami uwzgl dniaj cymi
podstawowe normy etyczne. Wszelkie post powanie terapeutyczne lub eksperymenty
powinny mie na celu ewentualne polepszenie samopoczucia człowieka, a nie tylko post p
naukowy. D enie do dobra ludzko ci nie mo e si odbywa kosztem dobra osób poddanych
terapii. W sferze moralnej wasza federacja winna zaj si kwesti sprzeciwu sumienia, do
którego prawo nale y przyzna waszej społeczno ci zawodowej; pozwoli wam to unikn
współudziału, bezpo redniego lub po redniego, w dostarczaniu produktów pozwalaj cych
wprowadza w ycie decyzje jednoznacznie niemoralne, takie na przykład, jak aborcja czy
eutanazja.
Ponadto ró ne struktury farmaceutyczne – laboratoria, o rodki szpitalne, wytwórnie
leków – a tak e wszyscy ludzie naszej epoki winni poczuwa si do solidarno ci w sferze
lecznictwa, aby umo liwi dost p do opieki lekarskiej i leków pierwszej potrzeby wszystkim
warstwom społecznym we wszystkich krajach, zwłaszcza ludziom najubo szym.
Oby cie umieli, jako farmaceuci katoliccy, poddaj c si kierownictwu Ducha wi tego,
czerpa z ycia wiary i z nauczania Ko cioła wskazówki, które b d wam pomaga w pracy
zawodowej w kontakcie z chorymi, potrzebuj cymi wsparcia ludzkiego i moralnego, aby
mogli y nadziej i znale wewn trzne siły do prze ywania kolejnych dni. Waszym
zadaniem jest te pomaga ludziom młodym, którzy rozpoczynaj prac w ró nych sektorach
farmaceutycznych, zastanawia si nad coraz bardziej delikatnymi implikacjami etycznymi
ich działa i decyzji. W zwi zku z tym potrzebna jest mobilizacja i zjednoczenie si
katolickich pracowników słu by zdrowia i ludzi dobrej woli w celu pogł bienia ich
wykształcenia nie tylko na płaszczy nie technicznej, ale tak e w sferze bioetyki, a
jednocze nie proponowania tego rodzaju formacji całej kategorii zawodowej. Istota ludzka
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jest obrazem Boga i dlatego zawsze powinna by w centrum bada naukowych i decyzji w
sferze biomedycznej. Fundamentalne znaczenie ma te naturalna zasada, mówi ca o
obowi zku leczenia chorych. Nauki biomedyczne słu człowiekowi; gdyby tak nie było,
byłyby bezduszne i nieludzkie. Cała wiedza naukowa w dziedzinie zdrowia i wszelkie
działania terapeutyczne maj słu y choremu człowiekowi, postrzeganemu integralnie,
którego nale y traktowa jako aktywnego partnera w procesie leczenia i szanowa jego
autonomi .
Zawierzaj c wstawiennictwu Matki Bo ej i w. Alberta Wielkiego was oraz chorych,
których macie leczy , udzielam wam, a tak e wszystkim członkom waszej federacji i waszym
bliskim apostolskiego błogosławie stwa".
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