
Rokovanie výboru Federácie asociácií katolíckych lekárov (FEAMC)                                                             
prinieslo nové podnety i úlohy 

V dňoch 7.-8.7.2017 sa v Ríme konalo mimoriadne zasadnutie výboru Európskej federácie 
asociácií katolíckych lekárov (FEAMC). Rokovanie zvolal nový prezident FEAMC – prof. 
Vincenzo DeFillipis (Taliansko, AMCI) v rámci príprav na osobitne pripravované stretnutie 
výboru FEAMC s pápežom Františkom a tiež vzhľadom na naliehavé úlohy, ktoré stoja pred 
kresťanskými lekármi v Európe a vo svete v súčasnom období. Zo Slovenska sa zasadnutia 
zúčastnil prof. Jozef Glasa, delegát Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve a Subkomisie pre 
bioetiku TK KBS, ktorý je už dlhoročným aktívnym členom výboru. Z rokovania vyplývajú 
nasledovné podstatné závery a informácie: 

1. Aktuálna situácia v Európe, v Cirkvi, ako aj situácia v jednotlivých organizáciách 
katolíckych lekárov a zdravotníkov si vyžadujú nové spôsoby aj adekvátne prispôsobený 
obsah ich činnosti. Zároveň sú potrebné aj viaceré zmeny v stanovách FEAMC, ktorá 
zastupuje v Európe svetovú federáciu (FIAMC). Majú zabezpečiť lepší právny status 
FEAMC vo vzťahu k európskym inštitúciám a medzivládnym organizáciám, ako aj 
účinnejšie napojenie FEAMC na príslušné štruktúry Sv. Stolice. Z hľadiska členských 
asociácií FEAMC ide o prehĺbenie spolupráce s jednotlivými biskupskými konferenciami a 
ich pastoračnými aktivitami v oblasti zdravotníctva, medicíny a bioetiky.   

2. Zintenzívnenie činnosti FEAMC v duchu požiadaviek Novej evanjelizácie si vyžiadalo 
adresnejšie rozdeliť prácu i jednotlivé oblasti zodpovednosti v rámci výboru. Na 
zasadnutí prebehla voľba nových popredsedov pre konkrétne oblasti činnosti. 
Slovenského delegáta požiadali o prevzatie funkcie podpredsedu pre katolícke univerzity 
a vzdelávanie/výchovu lekárov a iných zdravontíckych pracovníkov. Zároveň sa stal 
zodpovedným organizátorom navrhovanej spoločnej konferencie FEAMC a európskych 
katolíckych univerzít o formácii v bioetike, pravdepodobne na jar 2018 v Ríme. 

3. Pri príležitosti najbližšieho valného zhromaždenia FEAMC sa na návrh slovenského 
delegáta uskutoční mimoriadna pracovná konferencia/worskhop na tému “Úlohy a 
možnosti katolíckych lekárov a zdravotníckych pracovníkov a ich organizácií v Európe”    
(v dňoch 27.-28.10.2017 v Ríme). Predpokladá sa účasť významných predstaviteľov kúrie 
– osobitne z Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Pastoračná starotlivosť v 
zdravotníctve by sa mala stať jednou z prioritných oblastí záujmu Cirkvi, a to osobitne v 
rámci úsilí Novej evanjelizácie. Ide totiž o oblasť unikátnu nelen svojím rozsahom – len na 
Slovensku pracuje v zdravotníctve viac než 120.000 osôb a do nemocníc nastúpi počas 
roka asi milión pacientov (zahŕňa aj opakované hospitalizácie) – ale aj naliehavou 
potrebou duchovnej pomoci a sprevádzania (pacientov, ich blízkych i zdravotníkov).  

4. Prípravy jubilejného svetového kongresu FIAMC, ktorý bude v dňoch 30.5.-2.6.2018 v 
Záhrebe, sľubne pokročili. Organizátori chystajú atraktívny a mimoriadne závažný 
odborný program so vskutku celosvetovým záberom a dopadom. Slovenský delegát bude 
členom vedeckého výboru kongresu. Vzhľadom na relatívnu blízkosť miesta konania i na 
závažný, zaujímavý program kongresu (aj na relatívne priaznivé finančné podmienky), 
očakáva sa dôstojná (čo najpočetnejšia) účasť katolíckych lekárov a zdravotníckych 
pracovníkov zo Slovenska. Kongres sa koná pod záštitou a s podporou najvyšších 
predstaviteľov Chorvátskej republiky, ako aj všetkých jej lekárskych fakúlt. Očakáva sa 
účasť vysokých predstaviteľov Vatikánu, ba pripravuje sa aj pozvanie pápeža. Účastníkmi 
budú kresťanskí lekári a zdravotníci zo všetkých obývaných kontinentov.        

 

9.7.2017  Prof. Jozef Glasa, jozef.glasa@szu.sk, jozef_glasa@yahoo.com 

 

 

mailto:jozef.glasa@szu.sk
mailto:jozef_glasa@yahoo.com

