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Bioetyka, jako nowa dziedzina wiedzy, wywiera  obecnie  

coraz większy wpływ na świat nauki. We współczesnych 

czasach, w dobie  relatywizmu moralnego, kwestie 

biomedyczne przywołują różne głosy w dyskusjach i sporach. 

Wśród wielu skrajnych opinii dotyczących życia i zasad nim 

rządzących można też odnaleźć silną potrzebę powrotu do 

antropologii chrześcijańskiej. Tylko dzięki takiemu spojrzeniu 

możliwe jest pełne zrozumienie etyki w odniesieniu do 

medycyny.   

Na  polskim rynku księgarskim ukazała  się w tym roku   

cenna pozycja książkowa  zatytułowana „Etyka w medycynie” 

-   zbiorowe dzieło hiszpańskich autorów. Wśród redaktorów 

książki  znaleźli się lekarze różnych specjalności, teolodzy, 

biolodzy, psycholodzy, także  filozofowie.  Książka  składa się 

z czternastu rozdziałów, w których omówione zostały 

bioetyczne kwestie zarówno  w aspekcie antropologii 

filozoficznej, biologicznej jak i  teologicznej. Autorzy 

odznaczają się szczególną kompetencją w omawianych 

dziedzinach nauki. Dzięki ich merytorycznej wiedzy czytelnik 

otrzymuje swoiste kompendium bioetyczne w 

interdyscyplinarnym ujęciu.  

W słowie wstępnym do książki  arcybiskup Henryk 

Hoser SAC, przewodniczący Zespołu Ekspertów Konferencji 

Episkopatu Polski ds. Bioetycznych pisze: (…) Całościowa 

antropologia uzasadnia bezwarunkową wartość biologicznego 



isnienia człowieka jako substratu jego działania, wzrostu i 

rozwoju. Zarówno życie jak i ciało są nam dane: otrzymane 

jako dar i zadanie.  „ Etyka w medycynie odznacza się 

szerokim potraktowaniem bioetyki psychiatrycznej i 

tożsamości seksualnej człowieka. Znajdują się one w centrum 

kulturowych mutacji i przyczyniają się do nasilenia ogólnego 

zagubienia współczesnych, wątpiacych co swego pochodzenia 

i przeznaczenia jako ludzi, mężczyzn i kobiet, rodziców i 

dzieci. Precyzyjnie ukazuje związek płciowości i płodności w 

zakresie bioetyki bioetyki genetycznej i dalszych 

epigenetycznych etapów. Omawia niektóre, ale ważne 

problemy duszpasterskie. Przez swoją klarowność i 

jednoznaczność stanie się cennym instrumentem nowej 

ewangelizacji, przywracając blask obrazu Bożego w 

człowieku. Niech więc znajdzie wzrastającą liczbę 

czytelników”. 

Z racji swojej profesji będą nimi zapewne lekarze, 

pielęgniarki, farmaceuci, psycholodzy.  Ale jest to również 

doskonała lektura dla wszystkich, których interesują 

zagadnienia bioetyczne w kontekście personalizmu 

chrześcijańskiego.   
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