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PREDSTAVUJE

V októbri 2008 Slovenská lekárska spoločnosť vydala pre-
klad Príručky lekárskej etiky, ktorej vznik v roku 2005 inicio-
vala Svetová lekárska asociácia (WMA). Autorom príručky je
John R. Williams, ktorý bol v tom čase riaditeľom Sekcie pre
etiku WMA. Odbornú recenziu prekladu a revíziu sloven-
ského textu urobili členovia Prezídia SLS, doc. MUDr. Jozef
Glasa, CSc., predseda Komisie pre bioetiku SLS, MUDr. Irina
Šebová, CSc., MPH, vedecká sekretárka SLS a prof. MUDr.
Peter Krištúfek, CSc., prezident SLS.

Kniha má 132 strán a je, okrem úvodu a záveru, rozdelená
do 5 kapitol: Hlavné charakteristiky lekárskej etiky, Lekári
a pacienti, Lekári a spoločnosť, Lekári a ich spolupracovní-
ci, Etika a lekársky výskum. Ďalej obsahuje dodatky 
A - Slovník, B - Informačné zdroje lekárskej etiky na interne-
te, C - Rozhodnutie o zaradení lekárskej etiky a problemati-
ky ľudských práv do učebných osnov lekárskych fakúlt na ce-
lom svete a Svetová federácia lekárskeho vzdelávania (WF-
ME): Globálne štandardy na zlepšenie kvality – Základné 
lekárske vzdelanie, D - Posilnenie vyučovania etiky na lekár-
skych fakultách, E - Doplnkové prípadové štúdie. 

Poslaním príručky je nachádzať efektívne spôsoby ako
POSTAVIŤ PACIENTA NA PRVÉ MIESTO pri riešení náročných
etických problémov každodennej lekárskej praxe. Jedinečný
vzťah lekára a pacienta ostáva vždy v jej centre.

Slovenský preklad príručky má ambíciu napomôcť vnášať
tento existenciálne dôležitý, neoddeliteľný etický rozmer do
nášho každodenného medicínskeho života a pomôcť nám
vracať sa častejšie a hlbšie k prapodstate, k živým koreňom
nášho povolania, ktoré je práve svojou etikou, svojim hlbo-
kým rozmerom ľudskosti a vnímaním existenciálneho tajom-
stva každodenného človeka také významné a také krásne.
Bez tohto hlbokého základu by sa naše povolanie mohlo stať
nebezpečnou, odľudštenou aktivitou plnou narastajúcich
rizík – súčasných i budúcich...

Veríme, že príručka osloví a zaujme nielen našich mladých
kolegov – medikov a lekárov v špecializačnej príprave, ale že
poslúži aj ako príležitosť, či pomôcka na zamyslenie sa 
a „etické osvieženie“ aj kolegom, ktorí už majú za sebou ne-
jeden náročný rok aktívnej lekárskej praxe. Veríme tiež, že
svoju úlohu úvodu do problematiky v povedomí slovenskej
lekárskej obce zdarne splní.
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