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Do zespołu, którego zadaniem ma być opracowanie zasad etyki urzędników ochrony zdrowia,
prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej powołało znaną z proaborcyjnych wystąpień prof. Eleonorę
Zielińską - ustalił "Nasz Dziennik".
Tomasz Latos (PiS), przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, oczekuje od szefa NRL dr Macieja
Hamankiewicza wyjaśnień w sprawie wyboru Zielińskiej.
- Jestem niemile zaskoczony tą nominacją. Dobrze, żeby urzędnicy ministerialni mieli kodeks etyczny.
Ale istotne jest to, kto ten kodeks będzie opracowywał. Jednym z zarzutów, jakie padają pod adresem
urzędników ministerialnych, jest to, że chcą oni płacić za procedurę in vitro. W tej sytuacji dobieranie
osób, które właśnie te działania wspierają, jest szczególnie kontrowersyjne. Będę w tej sprawie
rozmawiał z prezesem Hamankiewiczem - zapowiada poseł.
Prezes NRL w żaden sposób nie może sobie przypomnieć, kto wysunął tę kandydaturę.
Sens powołania zespołu wyjaśnia komunikat opublikowany na stronach Naczelnej Izby Lekarskiej.
"Nie tylko lekarze oraz inni pracownicy ochrony zdrowia w swym postępowaniu powinni kierować się
- oprócz norm powszechnie obowiązującego prawa - wskazaniami etyki zawodowej, lecz również
osoby wchodzące w skład organów i instytucji publicznych odpowiedzialnych za tworzenie, działanie i
finansowanie służby zdrowia powinny podlegać działaniu norm etycznych i reguł dobrego obyczaju" czytamy.
Chyba nikt nie ma wątpliwości co do istnienia związku między zapatrywaniami na ochronę życia
człowieka i zaangażowaniem w redagowanie zbioru norm etycznych dla urzędników ochrony
zdrowia. Zapytany, dlaczego dopuszczono Zielińską do prac w tak newralgicznym zespole, dr
Hamankiewicz najpierw każe nam poczekać, bo nie jest pewien, czy to ta sama Zielińska.
Skłonny był twierdzić, że mowa jest o innej osobie, a już na pewno nie takiej, która w jakikolwiek
sposób opowiadałaby się za aborcją. Dopiero później wyjaśniał, że uczestniczy ona już w pracach
komisji etycznej przy Ministerstwie Zdrowia. W odpowiedzi na pytanie "Naszego Dziennika", czy w
takim razie jej zaangażowanie w prace zespołu nadal jest możliwe, Hamankiewicz stwierdził, że tak,
bo "nie zmienia to postaci rzeczy".
- To jest zespół roboczy, który wszelkie kwestie będzie poddawał pod głosowanie. Być może to
właśnie będzie okazja, by w tym gremium przedyskutować poglądy, również pani profesor Zielińskiej
- zastanawiał się Hamankiewicz.

- Deontologie zawodowe mają sens, jeżeli są uszczegółowieniem ogólnych norm moralnych, którymi
powinien kierować się dany zawód. Ale nie mogą być jakimś pomieszaniem dobra i zła, rzeczywistych
zasad i opinii, które im zaprzeczają. O wiele lepiej by więc było, gdyby lekarze broniący klasycznych
zasad etyki swojego zawodu przypominali zdecydowanie o ich obiektywnej obowiązywalności, a nie
negocjowali na ten temat w celu wyprodukowania jakiegoś utopijnego kompromisu - komentuje
Marek Jurek, były marszałek Sejmu.
Próbka etyki
Szef Naczelnej Rady Lekarskiej dokładnie zna, a przynajmniej powinien, dorobek mianowanych
członków zespołu. Nie mógł jego uwadze umknąć fakt, że prof. Eleonora Zielińska wspólnie z Wandą
Nowicką, ówczesną szefową proaborcyjnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, w 2009 r.
zgłosiła adresowany do minister zdrowia Ewy Kopacz wykaz rekomendacji w sprawie zdrowia kobiet,
przygotowanych po obradach Kongresu Kobiet Polskich. Zielińska z Nowicką, jak relacjonowała PAP,
przeprowadziły podczas kongresu panel na temat zdrowia.
Zdaniem autorek listu, "minister zdrowia powinien zobowiązać szpitale związane kontraktem na
ginekologię i położnictwo z NFZ do przeprowadzania legalnych zabiegów przerywania ciąży". Wśród
innych propozycji znalazła się ta o zwiększeniu dostępu do antykoncepcji i poradnictwa
antykoncepcyjnego. Środki antykoncepcyjne powinny znaleźć się na liście leków refundowanych, a
ponadto należy rozważyć możliwość sprzedawania niektórych z nich bez recepty, wnioskowały
autorki pisma do Kopacz.
Profesor Eleonora Zielińska, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w prawie
karnym i medycznym. Jest członkiem Komisji ds. Etyki w Ochronie Zdrowia, działającej przy resorcie
zdrowia. Genderystka, znana m.in. z promowania tzw. gender mainstreaming, w latach 1995-1997
była ekspertem i delegatem rządu RP w Komisji ds. Statusu Kobiet przy Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
Aktywna przeciwniczka delegalizacji aborcji. Zasiada w Radzie Programowej Kongresu Kobiet Polskich
oraz Radzie Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 20132016. "Okna życia" uważa za "anachronizm oparty na micie, że zapobiegają dzieciobójstwom"
(gazetaprawna.pl, wywiad z 8 marca br.). W 2011 r. została wybrana na sędziego Trybunału Stanu z
rekomendacji KP Ruch Palikota.
Bat na NFZ
Zadaniem zespołu jest ustalenie zasad etycznych, którymi powinni kierować się urzędnicy ochrony
zdrowia, a w szczególności określenie katalogu podmiotów i instytucji publicznych, które
odpowiadają za organizację i finansowanie służby zdrowia, oraz określenie zbioru zasad etycznych,
którymi powinni kierować się pracujący w nich urzędnicy.
Według Hamankiewicza, chodzi m.in. o dotrzymywanie terminów udzielania odpowiedzi przez
urzędników NFZ, co - jak podkreśla szef NRL - w praktyce pozostawia wiele do życzenia. Zdarza się, że
Rada musi czekać na odpowiedź Funduszu około pół roku. Albo, podaje inny przykład Hamankiewicz,
resort zdrowia przysyła do zaopiniowania projekt ustawy w dniu, w którym mija termin uzgodnień z
samorządem lekarskim.

Tym i innym patologiom ma zapobiec zespół. Już rozpoczął pracę - zbiera dokumentację dotyczącą
zasad postępowania gremiów urzędniczych w krajach UE.
- Kontakt z pacjentem ma coraz szerszy krąg osób, w tym również niebędących lekarzami. Nie ma
jednak opracowanych zasad, którymi osoby te powinny się kierować. Wydaje się więc zasadne, by
taki zbiór zasad etycznych opracować. Ideą tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim ochrona
pacjenta - wskazuje Stefan Bednarz, przewodniczący Komisji Etyki NIL, członek zespołu.
W skład zespołu wchodzą też: dr Konstanty Radziwiłł - były szef NRL, Grażyna Rogala-Pawelczyk prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, i Grzegorz Mazur - prezes łódzkiej izby lekarskiej.
Prawdopodobny termin przedstawienia Naczelnej Radzie Lekarskiej wytycznych opracowanych przez
zespół to grudzień br.

