OŚWIADCZENIE ZESPOŁU EKSPERTÓW DS. BIOETYCZNYCH
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
w sprawie klauzuli sumienia lekarza
W ostatnich tygodniach doszło do publicznego rozliczania lekarzy kierujących się
sumieniem i odmawiających, z powołaniem się na nie, udziału w czynnościach
nakierowanych na przerwanie ciąży. Uważając to za absolutnie niedopuszczalne w państwie
demokratycznym, ufundowanym na obowiązującej Konstytucji RP, Zespół Ekspertów ds.
Bioetycznych KEP chce wyraźnie zaznaczyć kilka najważniejszych wytycznych moralnych
dla postępowania lekarza zgodnego z prawdziwym dobrem człowieka.
Wolność sumienia jest zasadą konstytucyjną i obejmuje swobodę przyjmowania
określonego systemu aksjologicznego wraz z wiążącą się z nim hierarchią wartości. Zasadą
jest zatem możliwość wstrzymania się od działań niezgodnych z sumieniem.
W prawie polskim nie istnieje prawo do aborcji. Przerwanie ciąży jest co do zasady
zakazane, a dopuszczalność aborcji w pewnych sytuacjach jedynie wyłącza możliwość
ponoszenia odpowiedzialności karnej i pozwala lekarzowi przeprowadzić zabieg, unikając
kary.
Lekarz powinien informować zainteresowane osoby o metodach regulacji poczęć, w
tym o sposobach oraz konsekwencjach zdrowotnych stosowania środków antykoncepcyjnych.
Może jednak odmówić kobiecie założenia wkładki wewnątrzmacicznej czy wystawienia
recepty na hormonalne preparaty antykoncepcyjne. Tego typu antykoncepcja nie tylko nie ma
celu terapeutycznego, ale przede wszystkim posiada lub może posiadać mechanizm
nakierowany na uśmiercenie powstałego życia, który w ostateczności może przesądzać o jej
skuteczności. Farmaceuta może rozważyć odmowę sprzedaży środków antykoncepcyjnych,
mimo braku wyraźnego umocowania w przepisach ustawy. Ze względu na klauzulę sumienia
lekarz ma prawo odmówić wystawienia zaświadczenia o wskazaniach do przerwania ciąży.
Odmowa ze strony lekarza nie pozostaje w sprzeczności z obowiązkiem poinformowania
pacjentki o stanie jej zdrowia i ewentualnych zagrożeniach dla życia oraz zdrowia
związanych z kontynuowaniem ciąży. Trzeba jednak przy tym podkreślić, że powołanie się na
klauzulę sumienia za każdym razem wymaga podania dojrzałego uzasadnienia, które może
ograniczyć się do wskazania racji moralnych.
We wszystkich powyższych przypadkach przedstawiciel zawodu medycznego może
jednak spotkać się z próbami pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej. Jednym z
powodów jest to, że w polskich regulacjach prawnych wskazania do przerwania ciąży,
zwłaszcza z przyczyn genetycznych, zostały sformułowane bardzo nieostro, co umożliwia ich
różną interpretację. Pojawia się pogląd, że lekarz nie ma możliwości odmowy udziału w
realizacji żądania kobiety o przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży, nie ma możliwości
odmowy wystawienia recepty na środki antykoncepcyjne lub wczesnoporonne. Wyrażający
ten pogląd zapominają, że żądania pacjentki często bywają wyrazem lęku lub osobistych
oczekiwań, którym lekarz miałby bezrefleksyjnie czynić zadość. Nieuchronnie do degradacji
zawodu lekarza prowadzi wymóg, aby lekarz postępował według podobnych żądań. Wtedy
bowiem lekarz lub farmaceuta zostałby sprowadzony do roli usługodawcy w ramach
„medycyny życzeń”. Jednym z przejawów tego zjawiska jest też uprzedmiotowienie dziecka

od jego poczęcia i uznanie tego, jako ogólnie obowiązującej filozofii wykonywania zawodu
lekarza.
Nie do przyjęcia jest tworzenie kultury wykonywania zawodu medycznego, w której
jednostka traci podmiotowość, zostaje zmuszona zaprzeczyć swojej tożsamości i brać udział
w postępowaniu, które w osądzie jej sumienia jest złem moralnym. Nie można się też zgodzić
na próby ograniczania klauzuli sumienia przez organy administracji publicznej, sprawujące
nadzór nad funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, bowiem również wymóg
ewentualnego odesłania do innego lekarza jest sprzeczny z istotą klauzuli sumienia. Nadto
zakłada czynną współpracę w tym, co moralnie naganne.
Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP wyraża uznanie i zapewnia o wsparciu tych
lekarzy, którzy odważnie deklarują wolę wykonywania zawodu w zgodzie z sumieniem,
broniąc godności lekarskiej. Działania, które mają potępić te osoby i rozliczyć z
niewykonania rzekomego obowiązku dostarczenia antykoncepcji lub zapewnienia możliwości
skorzystania z aborcji, Zespół Ekspertów ocenia jako dyskryminujące i niezgodne z
podstawowym prawem człowieka oraz z Konstytucją RP. Jednocześnie podkreśla, że lekarz
kierujący się zasadą sumienia i odmawiający udziału w procedurze przerwania ciąży jest
zobowiązany do podjęcia starań, aby udzielić pacjentce wsparcia i wskazać możliwości
terapeutyczne. Jeżeli działanie lekarza doprowadzi do tego, że pacjentka zdecyduje się
urodzić dziecko, powinien zapewnić z odpowiednim zaangażowaniem, wszelką możliwą
pomoc.
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