
 

 

SÚČASNÁ MEDICÍNA, ZDRAVOTNÍCTVO – A INTEGRÁLNA EKOLÓGIA LAUDATO SI 

Stručná správa o konferencii 

 

Tradičná konferencia Subkomisie pre bioetiku TK KBS a Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve sa 
pod vedením ich spoločného predsedu Mons. Milana Lacha SJ uskutočnila v piatok 17. júna 2016 
v konferenčných priestoroch hotela Congress Hotel Centrum v Košiciach. Náplň podujatia pod titulom 
„Súčasná medicína a zdravotníctvo v starostlivosti o človeka a jeho životné prostredie: Integrálna 
ekológia Laudato si“ voľne nadväzovali na medzinárodnú konferenciu Pápežskej rady pre pastoráciu 
v zdravotníctve vo Vatikáne v novembri minulého roka.  

Na príprave konferencie sa podieľali aj Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Rehoľa sv. Alžbety a Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave, Hospitálska rehoľa a Fakultná NsP 
Milosrdní bratia v Bratislave, Ústav zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity a Ústav 
medicínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislave, ako aj Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie, o. z. 
SLS. Výsledkom tejto spolupráce bol hodnotný odborný program, v ktorom zazneli prednášky 
z vybraných oblastí medicíny, etiky a teológie, ako aj praktické príspevky venované starostlivosti 
o spirituálne potreby dnešného človeka – pacienta i zdravotníka. Účastníkov konferencie v úvode 
pozdravili Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, a Mons. Milan Chautur, košický 
eparcha. Lekársku fakultu UPJŠ zastupoval na slávnostnom otvorení podujatia prodekan doc. 
František Sabol. 

Odborný program uviedla prednáška prof. Jána Ďačoka SJ (Rím – Trnava), ktorá predstavila základné 
obsahové línie encykliky pápeža Františka Laudato si s osobitným pohľadom na jej kľúčové podnety 
pre súčasnú medicínu a zdravotníctvo („starostlivosť o človeka a jeho životné prostredie“). Zdôraznil, 
že encyklika nastoľuje novým spôsobom najpálčivejšie problémy súčasnosti a budúcnosti ľudskej 
civilizácie v 21. storočí, pričom pri zastáva človeka, jeho dôstojnosti, života, šťastia – i budúcnosti. 
Naliehavo požaduje nové riešenia, novú kultúru a nové, úprimné iniciatívy v prospech „nášho 
spoločného domu“, všetkých ľudí, aj tých, ktorí prídu po nás, aj tých najslabších, vylúčených, 
chudobných, chorých a znevýhodnených. Ak Cirkev sa slovami pápeža nezriedka predstavuje ako 
„frontová poľná nemocnica“, potom v encyklike sa nachádza množstvo podnetov, ako majú 
kresťania, i všetci ľudia dobrej vôle čeliť nástrahám a sústredenému smrtiacemu tlaku dnešnej 
„kultúry smrti“.  

Jednotlivé odborné sekcie konferencie sa v prezentovaných príspevkoch zamerali na: 1. súvislosti 
medzi narušeným prírodným prostredím a zdravím človeka („chorá planéta – chorí ľudia“), 2. vzťah 
narušeného sociálneho (a rodinného) prostredia a zdravia („chorá spoločnosť – chorí ľudia“), 3. 
otázky spirituálnych potrieb pacientov a zdravotníkov vo vzťahu k ich náležitej formácii, podpore 
a sprevádzaniu.  

Napriek tradične nabitému prednáškovému programu sa organizátorom podarilo „ušetriť“ čas aj na 
zaujímavú diskusiu, ktorá živo pokračovala aj v prestávkach plenárneho rokovania. Temer 150 
registrovaných účastníkov zo všetkých kútov Slovenska spolu s prítomnými odborníkmi a duchovnými 
predstaviteľmi vytvorilo príjemnú pracovnú atmosféru. Očakávané riešenia nastolených problémov 
nebude možné riešiť bez konkrétnej angažovanosti všetkých zainteresovaných – počnúc 
zdravotníckymi pracovníkmi všetkých kategórií, s účasťou ostatných pomáhajúcich profesií 
a s podporou duchovných osôb i dobrovoľníkov duchovnej služby. Je potrebné dúfať – i požadovať, 
aby očakávané zmeny v slovenskom zdravotníctve vytvorili pre tieto pozitívne snahy a iniciatívy 
potrebné inštitucionálne, organizačné, aj ekonomické podmienky.    
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