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3. 06. 2018 Glas koncila Stranica/Termin: 5 Hrvatska

Naslov: Osoba bolesnika ključna za humanizaciju medicine
Sadržaj: Uoči skupau Zagrebu papa Franjo primio katoličke liječnike

Autor: Da.G.

Rubrika, Emisija: / Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

7. 06. 2018 Hrvatski tjednik Stranica/Termin: 8 Hrvatska

Naslov: U Zagrebu održan 25. Svjetski kongres katoličkih liječnika
Sadržaj: Ovaj značajan skup s iznimnim potencijalom za promociju Hrvatske u svijetu, domaći su mediji 

vrlo oskudno popratili, a Hrvatska televizija ga je u cijelosti ignorirala

Autor: V. Magaš

Rubrika, Emisija: / Žanr: izvješće Naklada: 9.000,00

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

8. 06. 2018 Hrvatsko slovo Stranica/Termin: 5 Hrvatska

Naslov: Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato
Sadržaj: 25. SVJETSKI KONGRES MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA KATOLIČKIH LIJEČNIKA

Autor: Željko REINER

Rubrika, Emisija: / Žanr: izvješće Naklada: 15.000,00

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

10. 06. 2018 Glas koncila Stranica/Termin: 10 Hrvatska

Naslov: U Hrvatskoj je stasao novi naraštaj svjetskih katoličkih liječnika
Sadržaj: Poruke sa Svjetskoga kongresa katoličkih liječnika u Zagrebu

Autor: Jeronim Ban

Rubrika, Emisija: PRILIKA Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

14. 05. 2018 Liječničke novine Stranica/Termin: 36 Hrvatska

Naslov: Čelnice HKLD-a o održavanju 25. jubilarnog kongresa Svjetskog saveza liječnika katolika
Sadržaj: u Zagrebu će se od 30. svibnja do 2. lipnja održavati 25. jubilarni kongres Svjetskog saveza 

liječnika katolika

Autor:

Rubrika, Emisija: / Žanr: izvješće Naklada: 18.000,00

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

30. 06. 2018 Liječničke novine Stranica/Termin: 50 Hrvatska

Naslov: U Zagrebu održan 25. Svjetski kongres katoličkih liječnika  U
Sadržaj: Pod nazivom "Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato Si u Zagrebu 

je od 30. svibnja do 2. lipnja održan 25. jubilarni Kongres Svjetskog saveza katoličkih liječnika 
(World Federation ofCatholic Medical Associations- FIAMC) posvečen etičkim i moralnim 

Autor: SMILJANA ŠKUGOR HRNČEVIĆ

Rubrika, Emisija: / Žanr: izvješće Naklada: 18.000,00

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

Svjetski kongres katoličkih liječnika
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23. 05. 2018 www.akademija-art.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Čujte i počujte – Svjetski kongres katoličkih liječnika
Sadržaj: Najavljujemo Svjetski kongres katoličkih liječnika koji će se održati od 30.5. do 2.6.2018....

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

23. 05. 2018 www.akademija-art.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Razgovor s čelnicama HKLD-a povodom održavanja 25. jubilarnog kongresa Svjetskog saveza 
Sadržaj: Razgovor s predsjednicom Hrvatskoga katoličkog liječničkog društvaprof. dr. sc. Anom 

Planinc-Peraica ičlanicom UO FIAMC-a, prof. dr. sc. Jasenkom Markeljević povodom 
održavanja 25. jubilarnog kongresa Svjetskog saveza liječnika katolika preno...

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

25. 05. 2018 www.hina.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Otvorenje 25. kongresa Svjetskog saveza katoličkih liječnika
Sadržaj: ZAGREB - Otvoren će biti, jubilarni 25. kongres Svjetskog saveza katoličkih liječnika (World 

Federation of Catholic Medical Associations - FIAMC). Kongres će se održati pod nazivom 
"Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laud.

Autor: Slaven Đurčević

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

25. 05. 2018 www.hina.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Zagreb domaćin kongresa Svjetskog saveza liječnika katolika
Sadržaj: ZAGREB, 25. svibnja 2018. (Hina) - Zagreb će od 30. svibnja do 2. lipnja biti domaćin 25. 

kongresa FIAMC-a (Federation Internationale des Associations Medicales 
Catholiqes), Svjetskog saveza liječnika katolika, koji će se održati pod nazivo

Autor: Marija Udiljak

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

25. 05. 2018 www.maxportal.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Kongres svjetskog saveza katoličkih liječnika: Zagreb očekuje 300 sudionika iz 26 zemalja
Sadržaj: Pod nazivom „Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato Si“ u 

Zagrebu će se od 30. svibnja do 2. lipnja održavati 25. jubilarni kongres Svjetskog saveza 
katoličkih liječnika (World Federation of Catholic Medical Associations – FIAMC). Počasni 

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

25. 05. 2018 www.politikaplus.com Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Od 30. svibnja do 2. lipnja: Zagreb domaćin kongresa Svjetskog saveza liječnika katolika
Sadržaj: Zagreb će od 30. svibnja do 2. lipnja biti

domaćin 25. kongresa FIAMC-a (Federation Internationale des Associations
Medicales Catholiqes),Svjetskog saveza liječnika katolika, koji će se

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA
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27. 05. 2018 www.akademija-art.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Zagreb domaćin 25. jubilarnog kongresa Svjetskog saveza liječnika katolika
Sadržaj: 25. jubilarni kongres Svjetskog saveza liječnika katolika (World Federation of Catholic Medical 

Associations – FIAMC) pod nazivom “Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae 
do Laudato Si” održati će se u Zagrebu od ...

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

29. 05. 2018 www.akademija-art.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Papa katoličkim liječnicima: Bolesnik nije stroj koji treba popraviti
Sadržaj: Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato si'”, tema je jubilarnoga 25. 

kongresa katoličkih liječnika koji će za nekoliko dana održati u Zagrebu. I on je – prema Papinim 
riječima – znak njihova konkret...

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

29. 05. 2018 www.bitno.net Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Papa se susreo s katoličkim liječnicima koji će idućih dana boraviti u Zagrebu: Crkva je za život 
Sadržaj: Kršćansko svjedočanstvo, djelo koje je poseban oblik ljudske solidarnosti, rad obogaćen duhom 

vjere – tim je riječima papa Franjo opisao zanimanje katoličkoga liječnika, primivši u Vatikanu 
izaslanstvo Svjetskoga saveza katoličkih liječnika (FIAMC), u vidiku 25. kongresa koji će se, od 

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

30. 05. 2018 www.ktabkbih.net Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: POTPUNI OPROST SUDIONICIMA 25. JUBILARNOGA KONGRESA SVJETSKOGA SAVEZA 
Sadržaj: Papa Franjo odredio je kako se može dobiti potpuni oprost u prigodi jubilarnog 25. Svjetskoga 

kongresa katoličkih liječnika, koji će se održati od 30. svibnja do 2. lipnja 2018. u Zagrebu, 
objavila je u dekretu, koji potpisuje kardinal Mauro Piacenza, Apostolska pokorničarna. 

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

30. 05. 2018 www.zg-nadbiskupija.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Kardinal Angelo Bagnasco predvodio proslavu Majke Božje od Kamenitih vrata
Sadržaj:

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

31. 05. 2018 www.direktno.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Dr. Ivan Ćelić za Direktno o izazovima pred kojima se nalaze katolički liječnici u Hrvatskoj
Sadržaj: Pod nazivom "Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato Si"u Zagrebu 

će se od 30. svibnja do 2. lipnja održavati 25. jubilarni kongres Svjetskog saveza katoličkih 
liječnika (World Federation of Catholic Medical Associati...

Autor: Marijan Opačak

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA
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31. 05. 2018 www.direktno.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: FOTOGALERIJA Proslavljena svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata
Sadržaj: Svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata zaštitnice Zagreba i Dan grada Zagreba, 

proslavljeni su u srijedu navečer svetom misom u zagrebačkoj katedrali koju je predvodio 
nadbiskup Genove i predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija (C...

Autor: mn/h

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

31. 05. 2018 www.h-alter.org Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Svjetski savez liječnika katolika u Zagrebu
Sadržaj: Sadržaj članka pogledajte na linku

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

31. 05. 2018 www.jutarnji.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: RIJEKA VJERNIKA NA ZG ULICAMA OBILJEŽILA SVETKOVINU MAJKE BOŽJE OD 
Sadržaj: Svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata zaštitnice Zagreba i Dan grada Zagreba, 

proslavljeni su u srijedu navečer svetom misom u zagrebačkoj katedrali koju je predvodio 
nadbiskup Genove i predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija (C...

Autor: Hina

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

31. 05. 2018 www.laudato.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: 25. kongres katoličkih liječnika: Zagreb očekuje 300 sudionika iz 26 zemalja svijeta
Sadržaj: Pod nazivom "Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato Si" u 

Zagrebu će se od 30. svibnja do 2. lipnja održavati 25. jubilarni kongres Svjetskog saveza 
katoličkih liječnika (World Federation of Catholic Medical Associations - FIAMC).

Autor: D. Gašparović

Rubrika, Emisija: Žanr: Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

31. 05. 2018 www.nacional.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Proslavljena svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata zaštitnice grada Zagreba
Sadržaj: Svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata zaštitnice Zagreba i Dan grada Zagreba, 

proslavljeni su u srijedu navečer svetom misom u zagrebačkoj katedrali koju je predvodio 
nadbiskup Genove i predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija (C...

Autor: HINA

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

31. 05. 2018 www.narod.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: (FOTO) Mnoštvo vjernika u Zagrebu proslavilo svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata
Sadržaj: Na poziv zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića euharistijsko slavlje svetkovine 

BDM Majke Božje od Kamenitih vrata u srijedu, 30. svibnja, u zagrebačkoj prvostolnici 
predvodio je nadbiskup i metropolit Genove i predsjednik Vijeća euro...

Autor: Narod.hr

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA
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31. 05. 2018 www.slobodnadalmacija.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Kardinal Bagnasco: Blaženi Stepinac daje glas duši hrvatskog naroda
Sadržaj: Kardinal Bagnasco: Blaženi Stepinac daje glas duši hrvatskog naroda Kardinali Angelo 

Bagnasco, Willem Jacobus Eijk i Josip Bozanić kod Gospe od Kamenitih vrata

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

31. 05. 2018 www.voxfeminae.net Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: 25. kongres Svjetskog saveza liječnika katolika održava se u Zagrebu
Sadržaj: “Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato Si” naziv je 25. kongresa 

Svjetskog saveza liječnika katolika koji se održava u Zagrebu od 30. svibnja do 2. lipnja. U 
znaku je 50. godišnjice u naslovu spomenute Enciklike pa...

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

31. 05. 2018 www.zagreb.info Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: (FOTO) Čudesni prizori: Tisuće ljudi proslavilo Majku Božju od Kamenitih vrata
Sadržaj: Svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata zaštitnice Zagreba i Dan grada Zagreba, 

proslavljeni su u srijedu navečer svetom misom u zagrebačkoj katedrali koju je predvodio 
nadbiskup Genove i predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija (C...

Autor: Nikol Boljfetić

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

1. 06. 2018 www.direktno.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: U Europskoj udruzi katoličkih liječnika prvi su put i sekcije doktora dentalne medicine i mladih
Sadržaj: Međunarodno udruženje katoličkih liječnika (FIAMC) na 25. svjetskomkongresukatoličkih 

liječnikau Zagrebu održalo jeglavnuskupštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo, a u 
Europskojudruzikatoličkih liječničkih društava (FEAMC) prvi su puti ...

Autor: mn/h

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

1. 06. 2018 www.hina.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Zagreb: u Europskoj udruzi katoličkih liječnika prvi su put i sekcije doktora dentalne medicine i 
Sadržaj: ZAGREB, 1. lipnja 2018. (Hina) - Međunarodno udruženje katoličkih liječnika (FIAMC) na 25. 

svjetskom kongresu katoličkih liječnika u Zagrebu održalo je glavnu skupštinu na kojoj je 
izabrano novo vodstvo, a u Europsko..

Autor: Milka Ćurković

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

1. 06. 2018 www.ktabkbih.net Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: ZAGREB: ZAPOČEO 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA
Sadržaj: Tema kongresa bavi se etičkim i moralnim aspektima medicinske profesije u današnjem svijetu 

visoko tehnologizirane medicine, a okupila je tristotinjak sudionika

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA
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1. 06. 2018 www.n1info.com Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: U Zagrebu traje kongres svjetski katoličkih liječnika
Sadržaj: Međunarodno udruženje katoličkih liječnika (FIAMC) na 25. svjetskom kongresu katoličkih 

liječnika u Zagrebu održalo je glavnu skupštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo, a u Europskoj 
udruzi katoličkih liječničkih društava (FEAMC) prvi s...

Autor: Hina

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

1. 06. 2018 www.narod.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: (FOTO) Zagreb: 25. Svjetski kongres katoličkih liječnika započeo s radom
Sadržaj: Jučer je u Zagrebu započeo s radom jubilarni 25. Svjetski kongres katoličkih liječnika pod 

nazivom „Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato Si“, a traje do 2. 
lipnja....

Autor: Narod.hr

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

1. 06. 2018 www.novilist.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: U Zagrebu traje svjetski kongres katoličkih liječnika
Sadržaj: Međunarodno udruženje katoličkih liječnika (FIAMC) na 25. svjetskom kongresu katoličkih 

liječnika u Zagrebu održalo je glavnu skupštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo, a u Europskoj 
udruzi katoličkih liječničkih društava (FEAMC) prvi su put i sekcije Doktori dentalne medicine 

Autor: HINA

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

2. 06. 2018 www.100posto.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: VIDEO: 100POSTO OTVORENO DON DAMIR STOJIĆ / 'Išao sam na Ultru, jer slušam poziv 
Sadržaj: U najnovijem izdanju videointervjua tjedna pred naše kamere stao je osebujni svećenik i 

zagrebački studentski kapelan don Damir Stojić....

Autor: Tomislav Kukec

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada: 1,00

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

2. 06. 2018 www.akademija-art.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Zagreb – Mjesto velikih odluka za Svjetsku i Europsku koordinaciju katoličkih liječnika
Sadržaj: Međunarodno udruženje katoličkih liječnika tijekom 25. Svjetskog kongresa katoličkih liječnika u 

Zagrebu ordržalo je svoju generalnu skupštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo. Za novog 
predsjednika FIAMC-a izabran je dr. Bernard Ars, za dop...

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

2. 06. 2018 www.akademija-art.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: 25. kongres FIAMC-a – nepovredivost života, duhovnost i medicinske znanosti / Foto!
Sadržaj: 25. kongres FIAMC-a okupio je liječnike, stomatologe, teologe, vjerske dostojanstvenike iz 

katoličke, ortodoksne, islamske i židovske religije. Fascinantnost života i njegova svetost 
prožeta je kroz brojna predavanja od strane predavača iz cije...

Autor: Akademija Art

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

www.pressclip.hr
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4. 06. 2018 www.direktno.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Završio 25. svjetski kongres katoličkih liječnika
Sadržaj: Jubilarni 25. svjetski kongres katoličkih liječnika koji se održavao u Zagrebu od 30. svibnja do 2. 

lipnja, pod naslovom „Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae to Laudato si'", u 
organizaciji Međunarodnog udruženja katolič...

Autor: Ika

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

4. 06. 2018 www.radio-medjugorje.com Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: 25. Svjetski kongres katoličkih liječnika
Sadržaj: Više sadržaja pogledajte na linku

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

5. 06. 2018 www.akademija-art.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Jubilarni Kongres Svjetskog saveza liječnika katolika u svjetlu mladosti
Sadržaj: Proteklih dana je u Zagrebu održan 25. jubilarni kongres Svjetskog saveza liječnika katolika 

(FIAMC-a). Obzirom da se Kongresi održavaju od 1935. godine, ovo je bila velika čast za 
Hrvatsku da po prvi puta preuzme ulogu domaćina Kongresa FIAMC-a...

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

5. 06. 2018 www.laudato.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: [VIDEO] Završen 25. Svjetski kongres katoličkih liječnika
Sadržaj: Konačni zaključci bi trebali biti poznati ovih dana.

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

7. 06. 2018 www.glas-koncila.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: PRILIKA ZA LIPANJ Novi naraštaj svjetskih katoličkih liječnika
Sadržaj: »Novi naraštaj svjetskih katoličkih liječnika«, naslovna je tema lipanjskoga broja »Prilike«, 

mjesečnoga magazina Glasa Koncila. »Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae 
do Laudato Si«, bio je naziv 25. kongresa Svjetskoga saveza katoličkih liječnika (World 

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

8. 06. 2018 www.7dnevno.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: Veliki uspjeh jubilarnog 25. Svjetskog kongresa katoličkih liječnika
Sadržaj: Jubilarni 25. Svjetski kongres katoličkih liječnika koji se održavao u Zagrebu od 30. svibnja do 2. 

lipnja, pod naslovom 25th FIAMC Congress “Sanctity of Life and Medical Profession from 
Humanae Vitae to Laudato Si”, u organizaciji Međunarodnog udruženja katoličkih liječnika 

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

www.pressclip.hr
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9. 06. 2018 www.mojzagreb.info Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: U novom broju Glasa Koncila od 08. lipnja čitajte...
Sadržaj: U novom broju Glasa Koncila od 08. lipnja čitajte...

Autor:

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

24. 06. 2018 www.glas-koncila.hr Stranica/Termin: Hrvatska

Naslov: LIJEČNICI POZVALI NA PROMJENU MENTALITETA SVIJESTI, SRCA I DUŠE U Hrvatskoj je 
Sadržaj: Razvoj tehnologije s jedne je strane pokazatelj stvaralačke inteligencije čovjeka i njegove 

urođene želje i potrebe za suradnjom, istraživanjem i poboljšanjem životnih uvjeta. S druge 
strane tehnologija, ako se čovjek njome ne nauči koristit...

Autor: Jeronim Ban

Rubrika, Emisija: Žanr: Internetsko Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

www.pressclip.hr
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Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: / Žanr:

Površina/Trajanje: 188,65 Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

i vatikan Uoči skupau Zagrebu papa Franjo primio katoličke liječnike

Osoba bolesnika ključna
za humanizaciju medicine

Papa Franjo primio je u

ponedjeljak 28. svibnja
izaslanstvo Međunarodne

federacije udruga katoličkih

liječnika, uoči njihova

skupa koji se održava
od 30. svibnja do 2. lipnja
u hrvatskoj prijestolnici

Zagrebu, na temu
»Svetost života i liječnička
profesija, od 'Humanae
vitae' do 'Laudato si'

»Vaše vas obilježje 'katoličkih

liječnika' obvezuje
na trajnu duhovnu moralnu

i bioetičku formaciju
kako biste ostvarili evanđeoska

načelau liječničkoj
praksi, polazeći od odnosa
liječnik - pacijent pa sve
dok se ne dođe do misionarskoga

djelovanja kako
bi se poboljšali zdravstveni

uvjeti stanovništvima
na svjetskim periferijama«,

rekao je Papa. Sveti
je Otac potaknuo katoličke

liječnika na suradnju
sa svima »koji, s različite
religijske perspektive ili
bez posebnoga vjerovanja,
prepoznaju dostojanstvo
i izvrsnost ljudske osobe
kao mjerilo njihova djelovanja«.

S druge strane,

Papa je posvijestio liječni¬

cima da su, kao katolički
liječnici, dio Crkve i njezina

poslanja. Stoga ih je
pozvao da čuvaju svoj katolički

identitet, »ostvarujući

nauk Crkve i smjernice
Učiteljstva na medicinskomoralnom

polju«.
Među ostalim, Papa je

u tom kontekstu poručio:
»Ni područje medicine i
zdravstva. nije pošteđeno
uznapredovale kulturne
tehnokratske paradigme,
od bezgraničnoga klanjanja

ljudskoj mođ do praktičnoga

relativizma u kojem

sve biva beznačajnim
ako ne služi vlastitim interesima.

U takvim ste prilikama

pozvani potvrđivati
središnje mjesto bolesnika
kao osobe i njegovo dosto¬

janstvo s njegovim neotuđivim

pravima, ponajprije
s pravom na život Valja se

odupirati nđgnuću da se
bolestan čovjek svede na
stroj koji treba popraviti,
bez poštivanja moralnih
načela i izrabljujući slabe,

odbacujući ono što nije u
skladu s ideologijom učinkovitosti

i profita. Zaštita
osobne dimenzije bolesnika

ključna je za humanizaciju

medicine, kao i u
smislu 'humane ekologije'

Neka vaša briga bude
zauzimati se u vašim zemljama

i na međunarodnoj
razini, istupajući u

specijaliziranim

okruženjima,
ali i u raspravama o zakonima

koji se tiču osjetljivih
etičkih tema kao što su

Papa Franjo s izaslanstvom Međunarodne federacije udruga
katoličkih liječnika

prekid trudnoće, završetak
života i genetička medicina.

Neka neuzmanjka
vaše skrbi i kad se radi o
obrani slobode savjesti, liječnika

i zdravstvenih
djelatnika.

Nije prihvatljivo
da se vaša uloga svede na
ulogu pukoga izvršitelja
volje bolesnika ili zahtjeva

zdravstvenoga sustava
u kojem radite.

Svijest da su katolički
liječnici dio općega poslanja

Crkve, prema Papinim
riječima, znači i »uključivanje

drugih crkvenih
stvarnosti«. »Posebno,

znajte uskladiti svoja nastojanja

s nastojanjima
svećenika, redovnika i
redovnica i svih pastoralnih

djelatnika u pastoralu
zdravstva, stavljajući se

zajednički na stranu osoba

koje pate: one imaju
veliku potrebu i za vašom
i za njihovom potporom.
Budite poslužitelji, osim
liječenja, bratske ljubavi,
prenoseći onima kojima
se približite bogatstvo
ljudskosti i evanđeoske
strasti«, poručio je papa
Franjo katoličkim liječnicima.

(Da. C.

9

Osoba bolesnika ključna za humanizaciju medicine

Da.G.

izvješće

Glas koncila
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I LAGAOO OGAĐAJI

U Zagrebu održan 25. Svjetski kongres katol

Ovaj značajan skup s iznimnim potencijalom za
promociju Hrvatske u svijetu, domaći su mediji
vrlo oskudno popratili, a Hrvatska televizija ga
je u cijelosti ignorirala

Pod
visokim pokroviteljstvom

Predsjednice Republike Hrvatske
Kolinde Grabar Kitarović i pod
geslom "Svetost života i medicinska

profesija od Humanae Vitae do
Laudato Si" uz nazočnost uglednih gostiju
i velikoga broja sudionika iz cijeloga svijeta,

u Zagrebu je od 30. svibnja do 3. lipnja
održan jubilarni 25. Kongres Svjetskoga saveza

udruženja katoličkih liječnika World
Federation of Catholic Medical Associations
- FIAMC).

Na svečanome otvaranju u zagrebačkome
hotelu Westin pozdravni su govor održali

predsjednik Papinske akademije za život nadbiskup

msgr. Vincezo Paglia te tajnik vatikanskoga

Dikasterija za promicanje cjelovitog
ljudskog razvoja mons. BrunoMarie Duffe
Duffe. Kardinal VVillem Jacobus Eijk, član
Papinske akademije za život, predvodio je
molitvu i blagoslovio je Kongres. Predsjednica

Republike Hrvatske, kao visoka pokroviteljica,

uputila je sudionicima dobrodošlicu

putem videoporuke. U ime Hrvatskog sabora

Kongres je pozdravio potpredsjednik Sabora
akademik Zeljko Reiner, dugogodišnji član
i jedan od utemeljitelja Hrvatskoga katoličkog

liječničkog društva (HKLD). Na toploj dobrodošlici

domaćinima je zahvalio dr. John Lee,

predsjednik FIAMCa.
Sudionike su u ime domaćina pozdravile

i predsjednica Hrvatskoga katoličkog liječničkog

društva dr. Ana PlanincPeraica te

predsjednica sekcije mladih HKLDa, Mateja

Šegović. Prof. dr. Jasenka Markeljević,
članica Upravnoga odbora FIAMCa i

predsjednica

Organizacijskog odbora Kongresa,
zahvalila je kardinalu Bozaniću što je prihvatio

biti počasni predsjednik Kongresa. Izvijestila

je sudionike da je povodom održavanja
Kongresa delegaciju FIAMCa u privatnu audijenciju

primio Sveti Otac. On je predstavnike

Svjetskoga saveza katoličkih liječnika
pozvao da mirno i hrabro nastave svjedočiti
svoju vjeru.

Otvaranju su, između ostalih, nazočili tajnik
Apostolske nuncijature u Republici Hrvatskoj,

mons. Janusz Blachovviak, izaslanik

zagrebačkoga nadbiskupa kardinala Josipa
Bozanića pomoćni biskup zagrebački, duhovnik

HKLDa i FIAMCa, mons. Valentin
Pozaić, zatim ministar zdravstva, prof. dr.
Milan Kujundžić, saborski zastupnik Davor
Ivo Stier, prečasni Marijan Franjčić, kano¬

nik Prvostolnog kaptola zagrebačkog, Petar
Krešimir Hodžić, predstojnik Ureda za život
i obitelj HBK i brojni drugi.

U ime Hrvatske liječničke komore skup je
pozdravio prvi dopredsjednik Komore Krešimir

Luetić, u ime Hrvatskog liječničkog zbora

Tomislav Božek, a u ime gradonačelnika
Grada Zagreba, Jurica Gregurić. Izaslanici
dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u

Zagrebu bili su Miloš Judaš i Davor Ježek,
Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i

socijalnu politiku RH predstavljala je Anica
Ježić. Nazočni su bili dekan Stomatološkoga
fakulteta Hrvoje Brkić i predsjednik Hrvatske
komore dentalne medicine Hrvoje Pezo, ravnatelj

Klinike za psihijatriju prof. dr. Vlado
Jukić te mons. Stjepan Baloban, s Katoličkog

bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

Jerko Valković, s Hrvatskog katoličkog

sveučilišta, Shenida Bilalli predsjednica
Kluba albanskih žena Hrvatske "Kraljica Teuta"

Mirko Martinović pomoćnik ravnatelja
Kliničke bolnice Merkur.

Kongres je okupio tristotinjak sudionika
iz svih krajeva diljem svijeta. Razmatrane
su raznolike teme etičkih i duhovnih aspekata

liječničkoga poziva u današnjem svijetu
izrazito tehnologizirane medicine. Neke od
tema su "Svetost života i ljudsko dostojanstvo"

"Znanost u službi čovječnosti" "Bioetika

i znanstveni napredak kliničke prakse"
"Zaštita obitelji, neplodnost i potpomognuta
oplodnja" "Kultura života i kultura smrti"

"Međuvjerski dijalog i razmjena znanja
"Presađivanje i trgovina organima zakonsko

reguliranje medicinske prakse "Međugeneracijska

solidarnost kraj života - palijativna

10

U Zagrebu održan 25. Svjetski kongres katoličkih liječnika

V. Magaš

izvješće

Hrvatski tjednik
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ILAGA0O OGAĐAJI

ičkih liječnika

S. E. Nlbns. Vincenzo
PJVSUA

skrb - duboko smirenje? "Prenatalna i
postnatalna

eutanazija"
Prije početka Kongresa održan je okrugli

stol o međureligijskome dijalogu i o pitanju
eutanazije. Sudjelovali su duhovnik FIAMCa

mons. Jacque Suaudeau, rabin Židovske
općine Zagreb, Lucian Moše Prelević te
islamska vjeroučitelj ica Lamia Allili. U ime

Srpske pravoslavne crkve poruku sudionicima
je uputio mitropolit zagrebačkoljubljanski
Porfirije, koji je istaknuo važnost ulaganja
zajedničkih napora u promicanju svetosti i dostojanstva

svakoga ljudskog života.
Kongres je održan u godini kad se obilježava

50. obljetnica enciklike Pavla VI. "Humanae

Vitae" Naglašena je potreba očuvanja

identiteta katoličkih liječnika u vrijeme
nametanja etičkog relativizma i transhumanizma.

Sudionici su podcrtali nužnost zaštita
dostojanstva ljudskoga života - od začeća do

prirodne smrti. Istaknuta je važnost promicanja
moralnih načela u medicini, na tradiciji

Hipokratove zakletve i nauka Katoličke crkve.
Između brojnih zanimljivih izlaganja uzvanici
su izrazito toplo pozdravili predavanje studentskoga

kapelana don Damira Stojića - o

pastoralu studenata medicine.
Na sam dan otvaranja Kongresa sudionici su

se u večernjim satima pridružili Zagrepčanima
na svetkovini misnoga slavlja i u procesiji do
svetišta Majke Božje od Kamenitih vrata.

Nažalost, ovaj značajan skup - s iznimnim
potencijalom za promociju Hrvatske u svijetu,
domaći su mediji vrlo oskudno popratili.

Hrvatska je televizija u cijelosti
ignorirala ovaj veliki kongres.

(V. Magaš) V-/

akademik Željko REINER:

Kao katolici i liječnici
uvijek ustajemo u

obranu života!
Teli

c

■eme ovoga kongresa uistinu su odlično

odabrane, a osobito bih se
osvrnuo na onu prvu: "Svetost života

u svjetlu etičkog relativizma, sekularizma

i transhumanizma, od oplodnje do
prirodne smrti" Naime, sva se društva i

države, a onda i liječnici u njima, susreću
s tim pitanjima. Zato očekujem da će se
s nekima od tih pitanja, primjerice s pitanjem

abortusa, i sa zakonom s time u
svezi, a ubrzo iza toga možda i s pitanjem
eutanazije i s pokušajima njezina ozakonjenja,

relativno brzo susresti i naša zemlja.

Naravno da mi, i kao katolici, i kao
liječnici, uvijek moramo stati u obranu života. A i članak 21. Ustava Republike Hrvatske

jasno kaže: "Svako ljudsko biće ima pravo na život" Dakle po pitanju zaštite
života ne može postojati dvojba. Svatko tko poštuje život, a osobito mi liječnici,
mora se zalagati za očuvanje života, od začeća do prirodne smrti. No realan život
nosi i svoje izazove i pitanja, kojih moramo biti svjesni. Mi, kao i Sv. Ivan Pavao
II, vjerujemo da se kultura smrti može pobijediti te da jedino kultura života ima
budućnost. On je prije 17 godina rekao "Život će pobijediti: to je za nas sigurna
nada. Da, pobijedit će život, jer na strani života su istina, dobro, radost i istinski
napredak. Na strani života je Bog, koji ljubi život i daje ga velikodušno"

Ipak, želio bih reći nešto i o ulozi liječnika katolika općenito. Još u knjizi Sirahovoj
(38, 1, 9, 1214) stoji: "Časti liječnika čašću koja mu pripada zbog njegove službe, jer
je i njega Gospod stvorio. Sine moj, u bolesti ne budi potišten, već se Bogu moli,
jer on Zdravlje daje. ali i liječniku mjesta daj, i njega je Gospod stvorio: nek' nije
daleko od tebe jer i on je potreban. Katkad je spas u ruci njihovoj, jer se i oni Bogu
utječu, da im poda milost izlječenja i lijek za spas života. Naime, Bog je nama
liječnicima dao dar i znanje da liječimo i po tome smo njegovi suradnici. I time, a

ne samo nekim drugim našim ponašanjima, nasljedujemo Isusa koji je svoje ovozemaljsko

djelovanje gotovo isključivo posvetio propovijedanju i liječenju, odnosno
ozdravljenju bolesnih, a čitav mu je život bio u službi bolesnika i patnika. On je bio
liječnik koji je liječio slijepe, hrome, gluhe, paralizirane, opsjednute i psihički bolesne.

Mnogi ne znaju da ime Isus (Yehoshua) na hebrejskome jeziku znači: Spasitelj,
Osloboditelj, Otkupitelj, ali i Ozdravitelj, Pomoćnik. Isus je liječnik duše i tijela, on
je pravi Spasitelj jer liječi, ozdravlja i spašava.

Parafrazirat ću svetoga oca papu Franju i njegove riječi, koje je izrekao prije
dvije godine slaveći 12. lipnja misu, u povodu Jubileja bolesnika i osoba s invaliditetom:

"Isus je liječnik koji liječi medicinom ljubavi, jer uzima na sebe našu
patnju te ju otkupljuje" Sveti otac, papa Benedikt XVI, prigodom 20. Svjetskog
dana bolesnika, koji se održavao pod motom iz Evanđelja po Luki "Ustani! Idi!

Tvoja te vjera spasila" (Lk 17, 19), rekao je: "Tjelesno ozdravljenje, kao izraz
mnogo dubljega spasenja, ukazuje koliko je Gospodinu važan čovjek u jedinstvu

duha i tijela" 0
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25. SVJETSKI KONGRES

MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA KATOLIČKIH LIJEČNIKA

Svetost života i medicinska profesija
od Humanae Vitae do Laudato Si
U Zagrebu se od 30. svibnja do 2. lipnja održao jubilarni 25. Svjetski
kongres Međunarodnog udruženja katoličkih liječnika pod motom
"Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato
Si" Donosimo govor akademika Željka Reinera

Kongres
su govorima otvorili

biskup msgr Vicenzo Paglia,
predsjednik Papinske akademije
za život te biskup msgr BrunoMarie

Duffe, tajnik vatikanskog Odjela
za promicanje integralnog

ljudskog razvitka o kojem Papa
osobno skrbi a koji je relativno
nedavno formiran od ranije postojeća

četiri odjela, odnosno
ustanove: Papinskog vijeća lustitia

et pax, Odjela za pastoralnu
skrb migranata i putnika. Odjela
za pastoralnu pomoć zdravstvenim

djelatnicima i Papinskog vijeća

Cor unum. Zapažen govor
je održao i kardinal Utrechta (Nizozemska)

VVillem Jacobus Eijk.
Okupljenim sudionicima iz cijeloga

svijeta kojih je bilo više od 300
obratio se i akademik Željko Reiner

koji je jedan od utemeljitelja
Hrvatskog katoličkog liječničkog
društva osnovanog prije 27 godina.

U svome je govoru rekao:

Teme ovoga kongresa uistinu su
odlično odabrane, a osobito bih se

osvrnuo na onu prvu: „Svetost života
u svjetlu etičkog relativizma, sekularizma

i transhumanizma od oplodnje
do prirodne smrti" Naime, sva

se društva i države, a onda i liječnici
u njima, susreću sa tim pitanjima pa
očekujem da će se s nekim od njih,
primjerice pitanjem abortusa i zakonom

s time u svezi, a možda ubrzo
iza toga i pitanjem eutanazije i

pokušajima

njena ozakonjenja, relativno
brzo susresti i naša zemlja. Naravno
da mi i kao katolici i kao liječnici
uvijek moramo stati u obranu života
a i članak 21. Ustava Republike Hrvatske

jasno kaže "Svako ljudsko biće
ima pravo na život" Dakle, po pitanju

zaštite života ne može postojati
dvojba da se svatko tko poštuje život
mora zalagati za očuvanje života od
začeća do prirodne smrti, a osobito
mi liječnici, no realni život nosi i svoje

izazove i pitanja kojih moramo biti
svjesni. No mi, kao i Sv Ivan Pavao II,

vjerujemo da se kultura smrti može
pobijediti te da jedino kultura života

ima budućnost jer on je prije 17

godina rekao" Život će pobijediti: to
je za nas sigurna nada. Da, pobijedit
će život jer na strani života su istina,
dobro, radost i istinski napredak Na
strani života je Bog, koji ljubi život i
daje ga velikodušno.
Ipak, želio bih nešto reći i o ulozi liječnika

katolika općenito. Još u knjizi
Sirahovoj (38, 1, 9; 1214) stoji:" Časti
liječnika čašću koja mu pripada zbog
njegove službe, jer je i njega Gospod
stvorio. Sine moj u bolesti ne budi
potišten, već se Bogu moli, jer on
zdravlje daje. ali i liječniku mjesta
daj, i njega je Gospod stvorio: nek'

nije daleko od tebe jer i on je potreban.
Katkad je spas u ruci njihovoj,

jer se i oni Bogu utječu, da im poda
milost izlječenja i lijek za spas života.

Naime, Bog je nama liječnicima
dao dar i znanje da liječimo i po

tome smo njegovi suradnici. I time,
a ne samo nekim drugim našim

ponašanjima,

nasljedujemo Isusa koji je
svoje ovozemaljsko djelovanje gotovo

isključivo posvetio propovijedanju i

liječenju, odnosno ozdravljenju bolesnih

a čitav mu je život bio u službi
bolesnika i patnika. On je bio liječnik
koji je liječio slijepe, hrome, gluhe,
paralizirane, opsjednute i psihički
bolesne. Mnogi ne znaju da ime Isus
(Yehoshua) na hebrejskom jeziku
znači: Spasitelj, Osloboditelj, Otkupitelj

ali i Ozdravitelj, Pomoćnik Isus je
liječnik duše i tijela, on je pravi Spasitelj

jer liječi, ozdravlja i spašava.
Da parafraziram papu Franju i njegove

riječi koje je izrekao prije dvije

godine slaveći 12. lipnja misu u
povodu Jubileja bolesnika i osoba
s invaliditetom: Isus je liječnik koji
liječi medicinom ljubavi, jer uzima
na sebe našu patnju te ju otkupljuje.
I kao što je papa Benedikt XVI.

prigodom

20. Svjetskog dana bolesnika

koji se održavao pod motom iz
Evanđelja po Luki „Ustani! Idi! Tvoja
te vjera spasila" (Lk 17, 19) rekao:

„Tjelesno ozdravljenje, izraz mnogo
dubljeg spasenja, ukazuje koliko je
Gospodinu važan čovjek u jedinstvu
duha i tijela.
Međutim, Isusovo djelovanje liječenja

i spasenja ne iscrpljuje se u njegovoj

osobi i njegovu zemaljskom
životu; ono se nastavlja po Crkvi,
sakramentu Božje ljubavi i brige za

ljude. Tako kada je svojih 12 učenika
slao u svijet, Isus im je, kako kaže

Evanđelje po Mateju, među ostalim
dao moć da „liječe svaku bolest i svaku

nemoć" i zadao im dvostruko
poslanje:

naviještati evanđelje spasenja,
odnosno da se približilo kraljevstvo
nebesko ali dobili su i drugu zadaću:,

„bolesne liječite, mrtve uskrisujte,
gubave čistite, zloduhe izgonite" (Mt
10, 1 i 7-8).

I mi toga moramo biti svjesni, ako

slijedimo Isusa, da liječiti bolesnika i
služiti mu znači služiti Kristu.
Naš zaštitnik, Sv. Luka, Evanđelist
i pisac Djela apostolskih, koji je po
pozivu bio liječnik o čemu govori i
izričaj u Poslanici Kološanima 4, 14

gdje se naziva „ljubljeni liječnik" nije
osobno, odnosno izravno upoznao
Krista tijekom njegova ovozemaljskog

života, no kao odani pratitelj i
učenik Sv. Pavla, iako nije bio očevidac

događaja koje opisuje u Evanđelju,

bio je vjeran prenositelj evanđeoske

poruke i svjedočanstva vjere
rane Crkve. Nedvojbeno je i on kao
liječnik, osim propovijedanja i pisanja

evanđeoske poruke, liječio bolesne

pa je prikladno da ga štujemo i

nasljedujemo.
Uvjeren sam da ćemo i na ovom
kongresu, slijedeći Krista iscjelitelja

i Spasitelja i Sv. Luku liječnika, u
raspravama pokušati raščistiti neke
dvojbe (ako ih imamo), još više utvrditi

svoju vjeru i ojačati našu Crkvu,

jer Crkva to smo svi mi.
Čuvao Vas sve dragi Bog i dao nam
svima snage u našem plemenitom
liječničkom pozivu a dopustite mi i
da citiram papu Franju koji nam je za

upravo za ovu prigodu poručio „Nastavite

s hrabrošću i mirom"

Željko REINER
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Poruke sa Svjetskoga kongresa katoličkih liječnika u Zagrebu

U Hrvatskoj je stasao
novi naraštaj svjetskih
katoličkih liječnika lp -

azvoj tehnologije s jedne je strane

pokazatelj stvaralačke inteligencije

čovjeka i njegove urođene

želje i potrebe za suradnjom,
istraživanjem i poboljšanjem
životnih uvjeta. S druge strane
tehnologija, ako se čovjek njome

ne nauči koristiti moralno i
na sve druge načine ispravno, u

kombinaciji sa zapadnjačkim
stilom života koji vodi u nezdravi

individualizam, može krajnje
negativno utjecati na ljude i na
okoliš, na što upozorava i papa
Franjo u svojoj enciklici »Laudato
si« iz 2015. godine. Razvoj tehnologije

utječe i na način prokreacije,

zbog čega je još uvijek aktualna

enciklika Pavla VI. »Humanae

vitae« iz 1968. godine, koja
je, među ostalim, predvidjela
današnje probleme s trgovanjem
embrijima i spolnim stanicama.

Upravo su te dvije enciklike izabrane

kao okvir jubilarnoga 25.

svjetskoga kongresa katoličkih
liječnika koji se prvi put održao
u Hrvatskoj, od 30. svibnja do
2. lipnja u zagrebačkom hotelu
»Westin«.

Kongres se održao u organizaciji
Međunarodnoga udruženja

katoličkih liječnika (FIAMC) i

Hrvatskoga katoličkoga liječničkoga
društva (HKLD) pod nazivom

»Svetost života i medicinska
profesija od Humanae Vitae do
Laudato Si«. Okupio je vrhunske
znanstvenike i liječnike iz cijeloga

svijeta, kao i visoke predstavnike

Papinske akademije za život
i Dikasterija za promicanje cjelovitoga

ljudskoga razvoja.
Nizozemski kardinal Willem

Jacobus Eijk, nadbiskup Utrechta
i član Papinskoga vijeća za život,

zazvao je Božji blagoslov na
sve nazočne tijekom svečanoga
otvaranja kongresa, a u svojem
je predavanju, spominjući encikliku

»Humanae vitae« naglasio
da je bila kamen spoticanja za

one koji su ju odbijali i proročki
dokument za one koji su shvatili
njezinu važnost. Te 1968. godine

čak ni papa Pavao VI. nije
znao kakav bi proročki karakter
mogla imati njegova enciklika.
Nakon toga papa Pavao VI. nije
objavio ni jedan veći i važniji dokument,

vjerojatno i pod utjecajem

ondašnjih kritika koje se

protežu do današnjih vremena
jer je ona i danas mnogima teško

prihvatljiva, ali mnogi drugi vide
njezinu važnost, posebno u kontekstu

kontracepcije i umjetne
oplodnje, pojasnio je kardinal Eijk
dodajući: »Planiranje obitelji pomoću

kontracepcije dramatično
je smanjilo prirodni prirast i tako
je pridonijelo starenju Europe.
Naša zapadna kultura, koja je zapravo

kršćanska, nalazi se pod velikim

pritiskom rastućega sekularizma

i zato što niječemo svoje
kršćanske korijene. Zanimljivo,
kardinal Eijk studirao je medicinu

i radio kratko vrijeme kao liječnik

prije nego što je otišao na

bogosloviju.
Predsjednik Papinske akademije

za život mons. Vincenzo Paglia

već je u pozdravnom govoru
aktualizirao glavnu temu kongresa,

a elaborirao ju je u svojem
predavanju koje je održao

sljedećega

dana, u četvrtak ujutro,
istaknuvši neophodnost međuljudskih

odnosa jer govoriti o
bioetici, o životu i njegovu dostojanstvu,

predstavlja i sadrži u konačnici

u sebi temeljnu činjenicu
da smo svi međusobno povezani«.

Njegove bi se riječi mogle
odnositi i na najveći problem hrvatskoga

zdravstva
(i ne samo hrvatskoga,

što mogu potvrditi i liječnici

iz susjednih zemalja), a to
su narušeni međuljudski odnosi
među liječnicima (a ne nedostatak

novca ili bilo čega drugoga).
Znakovito je mons. Paglia govorio

i o odnosu između liječni¬

ka i pacijenta: »Često je riječ utjehe
bolesnomu mnogo važnija od

same medicinske skrbi, posebno
u trenutcima pred kraj života.

Kada se više nema što liječiti,
može se samo pomoći i njegovati.

Naime, zapadna medicina (pa

tako i hrvatska) stavlja naglasak
na liječenje, a zapostavlja prevenciju

i palijativu. Zato se liječnici
često teško nose s »izgubljenim
bitkama«, kada medicina više
nema rješenja, jer to doživljavaju

kao vlastiti poraz. Međutim,
tako prečesto propuštaju priliku
za svjedočenje prave humanosti,
kad ostaje samo palijativni element

skrbi, a to je zapravo susret
dviju osoba kojima je zajednička
ljudska ranjivost, smrtnost i

potreba

za drugim čovjekom, koja
je posebno snažna u najtežim trenutcima.

Na kongresu je, srećom,
bilo govora o palijativnoj skrbi a

ohrabruje da se i u Hrvatskoj u

posljednjih desetak godina događaju

veliki pomaci nabolje, no
postoji još mnogo prostora za

poboljšanje,

posebno glede edukacije,

osiguranja smještaja u domovima
za osobe oboljele od demencije

i izgradnje hospicija.
Mons. BrunoMarie Duffe, tajnik

vatikanskoga Dikasterija za

promicanje cjelovitoga ljudskoMeđureligijski

dijalog na temu
eutanazije,
transhumanizam,
bioetika i politika,
prenatalna
eutanazija.
samo su neke od
tema kongresa

ga razvoja, izvrsno se nadovezao
na ono o čemu je govorio mons.
Paglia, a to su tri sljedeće točke:

»Prvo, brinuti se za neku osobu

znači susresti ju, čuti njezinu
priču. Ne može se biti u dobrim
odnosima s onima koji pate ako
im se ne posveti dovoljno vremena

da se čuje kako i zašto pate.
Svi smo mi zajedno na životnom
putu, ruku pod ruku, i veliki je
dar nekomu posvetiti vrijeme jer
današnje je društvo društvo koje
nema vremena. Drugo, važno je u
medicinsku njegu za tijelo uključiti

socijalni, psihološki i duhovni

aspekt, odnosno integralni
pristup koji poštuje sve navedene

ljudske potrebe. Treće, kada se

čovjek brine za neku osobu, kada

ju voli, brine se za cijelo društvo,

čovjek tada voli sve jer svi smo
povezani, a to se može protegnuti

i na cijeli planet. Tako su monsinjori

Duffe i Paglia, kao i kardinal

Eijk, reflektirali duh pape Franje

i njegovu deklariranu brigu za
svakoga čovjeka i za cijeli planet.
Sudionici kongresa često su spominjali

da su sva trojica pokazivala

poniznost, jednostavnost i

susretljivost, čime su možda dali
veće i dojmljivije svjedočanstvo
nazočnima na kongresu nego
svojim riječima u pozdravnim
govorima i predavanjima. Čak se

komentiralo da je to možda bila

jedna od najvažnijih lekcija za
sve visokopozicionirane uglednike

i liječnike kojima ponekad nije
lako uz imena navesti sve pripadajuće

akademske i profesionalne
titule.

U tom kontekstu poniznosti,
jednostavnosti i susretljivosti treba

spomenuti i dr. Johna Lanea,

neuroradiologa iz glasovite Klinike

Mayo, predstavnika Sjeverne
Amerike u FIAMCu i novoizabranoga

dopredsjednika udruženja

koji je za »Glas Koncila« otkrio

zanimljivu činjenicu: »Malo
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Dr. John Lane

Nizozemski kardinal VVillem Jacobus Eijk Mons. BrunoMarie Duffe

Povijesne
odluke u Zagrebu

Prvi put u povijesti dio Europske udruge
katoličkih liječničkih društava (FEAMC)

postale su i sekcije Doktori dentalne
medicine (DDM) i Sekcija mladih (SM), što
je na svojem zasjedanju odlučio Upravni
odbor udruge. Riječ je o sekcijama HKLDa,
a u FEAMC su prihvaćeni njihovi predstavnici,

predsjednik Sekcije doktora dentalne
medicine HKLDa mr. Žarko Udiljak

i predsjednica Sekcije mladih HKLDa
Mateja Šegović. To je bio veliki trenutak
za Europsku, ali i za Svjetsku udrugu katoličkih

liječničkih društava jer do sada te
sekcije nisu bile uključene u rad europske
krovne udruge. To je ujedno i veliko priznanje

HKLDu, njegovoj predsjednici dr. Ani
PlanincPeraici i dr. Jasenki Markeljević
koja je zastupala interese doktora dentalne

medicine i mladih (studenata medicine
i mladih liječnika) kao članica Upravnoga
odbora FEAMCa, i očito znala predstaviti
vrijednost njihovih doprinosa.
Upravo je sekcija DDM HKLDa organizirala

zajedno s Hrvatskom komorom dentalne
medicine prvi kongres na temu »Etika

u dentalnoj medicini« s međunarodnim
sudjelovanjem. Govoreći o nužnosti etike
u dentalnoj medicini, dr. Udiljak ističe daje
ona važna u odnosu između kolega, a pogotovo

u odnosu liječnika i pacijenta. Ističe
nedavno provedeno istraživanje u Kanadi
gdje velika većina ispitanika doktore
dentalne medicine smatra poduzetnicima,
a ne liječnicima, što je, smatra dr. Udiljak,
poražavajuće.
Govoreći o aktualnim izazovima koji su
pred dentalnom strukom, dr. Udiljak
upozorava: »Danas se kozmetički dentalni

zahvati reklamiraju svagdje, reklame
su napadne i bez ikakvih upozorenja na
moguće posljedice. Novac je posvud veliki
pokretač, pa i kod nas, i postavlja se pitanje

gdje je tu liječnička etika i savjest, gdje
su granice. Nije svejedno hoće li ordinaciju
voditi liječnik ili korporacija koja će tiskati
zubnu protetiku, a posao prepustiti tehničaru

koji nije dentalne struke. Jedan od
pokazatelja talenta i osjećaja za vodstvo
dr. Šegović, predsjednice Sekcije mladih
HKLDa, jest i nagrada koju je primila za
jedan od najboljih postera na kongresu.

Mons. Vincenzo Paglia

Mr. Nicolas T. Nikas
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Predsjednica Sekcije mladih HKLDa dr. Mateja Šegović bila je
omiljeno lice na kongresu

je poznato da su osnivanje Klinike

Mayo potaknule časne sestre

franjevke kada su uz pomoć
jedne katoličke obitelji, na čelu

koje je bio William W. Mayo, izgradile

prvu bolnicu u Rochesteru
(država Minnesota, SAD, op.

a. Nažalost, taj red časnih sestara,

kao i mnogi drugi, odumire,
ali naša mala grupa katoličkih

liječnika u Klinici nastoji održati
njihov duh. Klinika Mayo, koja
je neprofitna organizacija, od samoga

početka surađuje s IBMom
na razvoju »Watsona«, umjetne
inteligencije koja se rabi i za

dijagnostiku,

što je još jedan pokazatelj
zašto se nalazi u samom svjetskom

vrhu po kvaliteti medicinske
skrbi. Međutim, i dr. Lane

ističe da je već sad određena teh

Veliki trenutak za
Europsku, ali i za
Svjetsku udrugu
katoličkih

V IVI
liječničkih
društava bio
je kad su u

Zagrebu sekcije
Doktori dentalne
medicine (DDM)

i Sekcija mladih
(SM) postali
dijelom tih
društava

Na mladim liječnicima
medicina ostaje

Uspjeh kongresa očituje se po kvaliteti govornika i blizu
300 sudionika iz 26 zemalja svijeta, među kojim se isticala
vrlo simpatična skupina iz Malezije: došlo je njih 15, što je
razmjerno velik broj s obzirom na činjenicu da u njihovoj
domovini ima samo 3 posto katolika. Pohvale organizatorima

još uvijek dolaze, ali najvažnije im je bilo ohrabrenje
Svetoga Otca koje je prethodilo kongresu. Tijekom privatne
audijencije na kojoj je bila i prof. dr. Jasenka Markeljević kao
dio izaslanstva FlAMCa papa Franjo je istaknuo i sljedeće:
»Vrlo je važno da se vaša društva zalažu da studenti medicine

i mladi liječnici budu senzibilizirani tim načelima te da ih

uključujete u aktivnosti društava. Tu Papinu želju za uključivanjem

mladih liječnika i studenata medicine u rad katoličkih

liječničkih društava HKLD je već ostvario. Sekcija mladih
HKLDa na čelu s liječnicom dr. Matejom Šegović, na

inicijativu dr. Markeljević i Znanstvenoga odbora FlAMCa,

prvi put u povijesti Svjetskoga kongresa katoličkih liječnika
organizirala je simpozij za mlade, u kojem je aktivno sudjelovalo

više od 100 mladih liječnika, stomatologa, farmaceuta

i studenata iz Hrvatske i svijeta. Osim sudjelovanja u

organizaciji kongresa, mladi su predstavili svoje znanstvene
radove u obliku postera, pripremali interaktivne radionice i

priredili okrugli stol na temu »Afirmacija kulture života«.

Dr. Markeljević, predsjednica organizacijskoga odbora za
pripremu kongresa, naglasila je da se mladi liječnici, motivirani

napretkom tehnologije, na početku karijere suočavaju
s diktaturom etičkoga relativizma i transhumanizma koji
teži transformaciji ljudske biti. Zbog nedostatka iskustva
oni su često pred dvojbom kako svoja stajališta ugraditi u
svakodnevnu praksu i kako ih argumentirati u suglasju s

prizivom savjesti i poimanjem svetosti života. Dominacija
materijalističkoga sustava vrijednosti i lingvističkoga »inženjeringa«

stvara iluziju civilizacijskoga pomaka uvjetovanoga
zdravljem, ljepotom i posjedovanjem. »U tom kontekstu

cilj kongresa bio je naglasiti svetost života, osvijestiti pojam
dostojanstva čovjeka potičući našu civilizaciju na transformaciju

mentaliteta i svijesti, srca i duše u cilju poštivanja
ljudskoga života od začeća do prirodne smrti. Svako ljudsko
biće jednako je vrijedno, neovisno o tome je li sposobno
za samostalni život ili nije, neovisno o tome je li rođeno ili

nije, je li hendikepirano ili nije, ili pred kraj svojega života
treba tuđu pomoć zbog nemoći i bolesti«, istaknula je dr.

Markeljević i dodala: »Trebamo težiti oblikovanju svijesti u
društvu o općim humanim vrijednostima koje su zajedničke
svim ljudima koji tako razmišljaju i zato smo organizirali i

međureligijski okrugli stol.
Predstavnici različitih religija raspravljali su o temama koje
kao prioritete naglašava Svjetska organizacija liječnika
(World Medical Association, WMA) a mogle bi biti dvojbene

zbog načina na koji pristupaju eutanaziji. Svi sudionici
našega okrugloga stola složili su se da je život vrijedan,
svet, i da ga treba štititi od početka do kraja poštujući
dostojanstvo svake ljudske osobe. lako se još uvijek vode
velike teološke, filozofske, medicinske i bioetičke rasprave
o tome kada počinje život i što je ljudska osoba, Sud pravde
Europske unije u Luxembourgu definirao je to u točki 35.

presude C34/10 Oliver Brustle v. Greenpeace82: »Svako

ljudsko jajašce mora se, čim je oplođeno, smatrati 'ljudskim
zametkom' Tako je i u suvremenoj pravnoj znanosti prvi
put eksplicitno definirano stajalište da ljudski život počinje u
trenutku oplodnje jajne stanice (jajašca, oocita) spermijem,
dakle u trenutku začeća.
Govoreći o domaćinstvu kongresa koje je ove godine
pripalo Hrvatskoj, dr. Markeljević naglasila je i važnost
prepoznavanja identiteta Hrvatske u EUu i identiteta
katoličkih liječnika u kontekstu borbe za zaštitu svetosti
ljudskoga života.

wm HHHHft
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»S divljenjem smo svjedočili vjeri
i domoljublju Hrvata na svetim
misama kojima smo nazočili, a

posebno nas se dojmio velik broj
mladih liječnika na kongresu«,
čulo se na kongresu. Liječnici su

kodnevno sudjelovali na misnim
i a za zajedničku fotografiju

ali su dojmljivu crkvu sv. Marka
i gradu

koji budi
optimizam

Može se reći da je za područje
medicine kongres u Zagrebu bio
svjetski događaj na visokoj razini.
Cjelokupnomu dojmu kongresa
pomogla je i providonosna činjenica

da je počeo na dan proslave
Majke Božje od Kamenitih vrata,
na kojoj su mnogi sudionici kongresa

nazočili, a bili su u procesiji
i na svetkovinu Tijelova. Sudionici

kongresa mogli su svaki dan
nazočiti i jutarnjoj misi koju je u

jednoj od dvorana hotela »VVestin«

predvodio Đuliano Trdić, svećenik
Riječke nadbiskupije, liječnik i

magistar dubinske psihologije. U

subotu navečer u crkvi sv. Marka
na Gornjem gradu misu za mlade
liječnike predvodio je Boris Jozić,

župni vikar župe sv. Petra apostola
u Zagrebu i duhovnik Sekcije mladih

HKDLa. Tako je kongres dobio
lijepi duhovni okvir, što su primijetili

i pohvalili mnogi sudionici.
Zahvaljujući tomu duhovnomu
okviru i dobroj atmosferi na

kongresu, ako je i bilo nekih nedostataka

u organizaciji, ti će sitni
propusti biti brzo zaboravljeni, a
ostat će neizbrisiv trag koji su hrvatski

članovi ostavili na svjetsko
udruženje katoličkih liječnika, koje
nosi i velik teret odgovornosti u

svijetu koji se vrlo brzo mijenja i

gotovo svakodnevno donosi nove
bioetičke izazove. Zato je tim
važnije da se stvaraju i povezuju
novi naraštaji liječnika koji se, kao
vrhunski medicinski i bioetički
stručnjaci, ne će bojati odvažno
svjedočiti svoje kršćanske vrjednote.

Ti novi naraštaji liječnika, htjeli
to oni ili ne htjeli, morat će znati
ostati dosljedni unatoč napadima
na moralni nauk Crkve koji se tiče
bioetike i na sve agresivnije stvaranje

umjetnoga jaza između vjere
i znanosti. Prema onom što se
vidjelo u Zagrebu na 25. svjetskom
kongresu katoličkih liječnika, ima
razloga za optimizam.

li katoličkih liječnika
na svjetske događaje

Dr. Francis L. Delmonico, profesor na Harvardu,
savjetnik Svjetske zdravstvene organizacije i Papinske

akademije za znanost, u svojem je izlaganju podsjetio

na izvješće »Reutersa« od prije dvije godine
kada su u Egiptu otkrili da se većina transplantacija
događa kao rezultat ucjena afričkih emigranta koji
želeu Europu. To je samo jedan od primjera zbog
kojega se dr. Delmonico zauzima za zabranu bilo
kakvoga oblika novčanih transakcija za organe koji bi
se trebali dobivati isključivo na temelju donacija.
Kao znak nade istaknuo je da je u Kini uvelike bolje
stanje danas nego prije deset godina. Naime, prije
je postojala velika povezanost između broja smrtnih
kazna i broja transplantacija. Delmonico je prenio
svoje iskustvo kako su kroz WHO uspjeli pokrenuti
dijalog s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, što
je dovelo do današnjega bitno smanjenoga broja
stranaca koji dolaze u Kinu s ciljem da dobiju organe
za transplantaciju za koje se znalo da dolaze od
osoba koje su osuđene na smrtnu kaznu. To je samo
jedan od mnogih pokazatelja da katolički liječnici razmišljaju

proaktivno te utječu na pozitivne promjene
i zaštitu ljudskih prava u svijetu. Nažalost, takvi se

primjeri veoma rijetko mogu pronaći u najpopularnijim
vodećim medijima jer je njima, čini se, zanimljivije

i profitabilnije pisati o kontroverznim i negativnim
stvarima u Crkvi i katoličkim udrugama. Tako, nažalost,

u drugi plan padaju mnogo važnije teme, kao što
su trgovina ljudskim organima, embrijima i spolnim
stanicama, za što nema djelotvorne kontrole, a riječ
je o jednoj od najprofitabilnijih kriminalnih djelatnosti
danas.

predsjednik kardinal,
pokroviteljica Predsjednica

Svjetski kongres FlAMCa u Zagrebu održavao se pod visokim
pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde
GrabarKitarović, a počasni predsjednik bio je zagrebački nadbiskup

kardinal Josip Bozanić. Među mnogim uglednim pokroviteljima,
znanstvenim, državnim i stručnim institucijama, organizatori

ističu da su logističku podršku dobili od Grada Zagreba,
Turističke zajednice, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskoga
liječničkoga zbora i Zagrebačke županije.

nologija postala zaprjeka u susretu
između liječnika i pacijenta

kao dviju ljudskih osoba, a to se

posebno lako i brzo vidi u situacijama

kada liječnik ili medicinska
sestra gledaju u medicinske

podatke pacijenata na zaslonima
računala i ne mogu istovremeno
gledati u osobu ispred sebe. Tako
tehnologija, koja s jedne strane

pomaže da se brže i točnije dođe
do potrebnih informacija, s druge

strane postaje barijera tijekom
susreta s drugom osobom »uživo«,

a to će postati još veći problem

uz veću uporabu robota u
medicinskoj njezi. To je nešto što
se može predvidjeti i već sad bi
se trebalo razmišljati o rješenji¬

ma za problem daljnjega otuđenja
svih uključenih u medicinski sustav,

a to su svi, jer svatko će prije
ili poslije biti ili pružatelj ili primatelj

pomoći.
U niz primjera poniznosti, jednostavnosti

i susretljivosti ulazi
i mr. Nicolas T. Nikas, pravnik,

suosnivač i predsjednik zaklade
»Bioethics Defense Fund« (BDF),

koja se bavi javnim interesom i

pomaže zakonodavcima, sudovima,

studenata i građanima diljem
Sjedinjenih Država i inozemstva
kako bi se argumentirano borili
za pravo na život. Mr. Nikas održao

je vrlo zapaženo predavanje
na temu savjesti u kontekstu kulture

smrti, a u intervju je dodatno

Na zagrebačkom je kongresu za novoga predsjednika izabran
dr. Bernard Ars, za dopredsjednika dr. John Lane, za glavnoga
tajnika dr. Niklaus Valdis i za rizničara dr. Ermanno Pavesi
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- uzorna u su hrvatski katolički
sustavu transplantacije liječnici?

koje se pamte

»To je bio jubilarni, 25. kongres FlAMCa i zato će i Zagreb i

Hrvatska kao domaćini zauvijek ostati upisani u povijest naše
organizacije. Hrvati su uspjeli organizirati vrlo uspješan svjetski
kongres na visokoj razini i zato mogu biti ponosni«, naglasio je
prof. dr. Jozef Glasa (na slici lijevo), dopisni član Papinske akademije

za život i dodao: »Tijekom cijeloga kongresa svi mi koji
smo došli s raznih strana svijeta osjećali smo se dobrodošlima
i međusobno smo sa zahvalnošću komentirali veliko zalaganje i

trud organizatora. S divljenjem smo svjedočili vjeri i domoljublju
Hrvata na svetim misama kojima smo nazočili, a posebno nas se
dojmio velik broj mladih liječnika na kongresu.

zija, etički i pravni status nerođenoga

djeteta, migracije, trgovina
ljudima i iskorištavanje djece, povijest

i perspektiva bioetike, ljudska
fetalna DNK i retrovirusni

okidači okoliša, surogat majčinstvo,
etički izazovi u dentalnoj

medicini, biokemiji, farmakologiji

i palijativnoj skrbi te solidarnost

i supsidijarnost u zdravstvenom

sustavu. Cilj kongresa

bio je rasvijetliti etičke i moralne

aspekte medicinske profesije
u današnjem svijetu visokotehnologizirane

medicine i može se

reći da je u tome u velikoj mjeri
uspio, s tim da se može očekivati
da će na sljedećim kongresima uz
transhumanizam biti još više riječi

o uporabi umjetne inteligencije,
androida i drugih vrsta robota

u medicini.

Na kongresu se isticala vrlo simpatična skupina iz Malezije: došlo je njih 15, stoje razmjerno velik broj s
obzirom na činjenicu da u njihovoj domovini ima samo 3 posto katolika

pojasnio svoje stajalište: »Liječničko

pravo na priziv savjesti zapravo

je podređeno dubljoj problematici,

a to je sužavanje
pojma 'razum' kao što je to opisao

papa Benedikt XVI. u svojem
obraćanju u Regensburgu. 'Razum'

je nekad bio bogat i širok
pojam,

kao što je to opisano u Aristotelovoj

'Metafizici' i drugdje
u antici, a danas, u modernom
svijetu, svodi se na aspekt empirijske

znanosti koja priznaje
samo matematičkologički pristup,

ono što se može reproducirati
i verificirati. Mnogo dublja pitanja,

kao što su: Što je to čovjek?;
Koji je naš smisao postojanja?; pitanja

na koja odgovore daju vjera
i etika, nemaju mjesta u takvom
znanstvenom svijetu koji prizna

Hrvatska može
biti ponosna
na sustav
transplantacije
organa, koji
je pokazatelj
osjećaja
solidarnosti
i zajedništva
hrvatskoga
naroda

je samo 'znanstveni razum' Mr.
Nikas uspio je promijeniti zakon
u Arizoni i u nekim drugim državama

SADa pa se sada u klinikama

smije ponuditi mogućnost
posvajanja djece, što prije nije bio
slučaj. Naravno, to je uspio zajedno

sa svojim suradnicima u zakladi,
među kojima se ističe dopredsjednica,

pravnica Dorinda Bordlee,

koja je također bila na kongresu.
Rezultati ljudi okupljenih oko

njihove zaklade samo su jedan od

mnogih primjera kako govornici i
sudionici kongresa prelaze s riječi
na djela i mijenjaju svijet nabolje.

Uz spomenute teme, druge
glavne teme kongresa bile su međureligijski

dijalog na temu eutanazije,

transhumanizam, bioetika
i politika, prenatalna eutana

Predsjednica Hrvatskoga katoličkoga liječničkoga
društva i članica organizacijskoga odbora kongresa
prof. dr. Ana PlanincPeraica objasnila je da je HKLD
stručna nevladina organizacija koja okuplja doktore
medicine, doktore dentalne medicine, magistre
farmacije, magistre medicinske biokemije i druge visokoobrazovane

djelatnike u zdravstvu u Hrvatskoj.
»Osnovani smo 16. veljače 1991. godine kao vjerska
organizacija u krilu Katoličke Crkve radi promicanja
kršćanskih načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju
ljudskoga života od začeća do prirodne smrti. Ta
načela članovi žele svjedočiti osobnim životom i

stručnim djelovanjem pa se stavljaju pod nebesku
zaštitu Blažene Djevice Marije i zagovor svetoga
Luke evanđelista, zaštitnika liječnika. HKLD je član
i Europskoga saveza katoličkih liječničkih udruga.
U ostvarenju ciljeva društvo potiče etičkomoralnu,
zdravstvenu i stručnu izobrazbu svojih članova
prema zahtjevima vremena i nauku Katoličke Crkve,
u djelatnost zdravstva unosi i vlastitim primjerom
svjedoči vrjednote kršćanskoga života, u postupku

s bolesnim čovjekom njeguje duh istinskoga
služenja i poštovanja ljudske osobe, zauzima se za
primjenu razumnih i najboljih postupaka u čuvanju
zdravlja, sprječavanju, prepoznavanju i liječenju
bolesti te oporavku bolesnika, brine se za dostojanstvo

liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika kao
i za dolične i sigurne uvjete rada u njihovu zvanju,
svojim stručnim znanjem po pozivu služi učiteljstvu
Crkve te promiče katoličke moralnoetičke stavove
u medicinskoj znanosti i praksi. Društvo se ne bavi
stranačkom politikom, sindikalnom djelatnošću
ni djelatnostima s čisto materijalnim probitcima,
dodala je dr. PlanincPeraica.

U organizaciji velikih svjetskih kongresa, kao što je bio i ovaj
FlAMCov u Zagrebu, sudjeluje mnogo ljudi, među kojima mnogi
zaslužni često ostanu u drugom planu, neprimijećeni i u javnosti
nespomenuti, lako je nemoguće sve imenovati, treba spomenuti
dio organizacijskoga odbora koji je iznio najveći dio tereta pripreme

i vođenja kongresa. To su dr. Jasenka Markeljević, potpredsjednica

kongresa (na slici desno) i predsjednica organizacijskoga
odbora, dr. Ana PlanincPeraica, predsjednica HKLDa (na

slici lijevo), dr. Danijela Rupčić, članica organizacijskoga odbora
i dr. Maja Peraica, članica organizacijskoga odbora. Popisu treba
dodati i Davorku Gašparović zaduženu za odnose s javnošću.

djecu, ali ne bilo čime
Jedno od najzanimljivijih predavanja na kongresu bilo je »Sveučilište

Duke: Nije urođeno! Epidemija autizma u svijetu - ljudska
fetalna DNK i retrovirusni okidači okoliša« dr. Petera Jarzyne
(Sound Choice Pharmaceutical Institute, Seattle, SAD). Dr.

Jarzyna (na slici desno) bavi se, među ostalim, regenerativnom
medicinom, imunoonkologijom i sigurnošću cjepiva. U zanimljivoj

i informativnoj raspravi nakon njegova predavanja, kao i u

raspravi na kraju kongresa u kojoj je najveći doprinos dao prof.
dr. Jozef Glasa, ponovljeno je i naglašeno da katolički liječnici,
kao i Sveta Stolica, podupiru vakcinaciju kao jedan od najučinkovitijih

načina za zaštitu ljudskih života i sprječavanja širenja
bolesti. Kao i u svim drugim medicinskim područjima, i farmaceute

se potiče i podržava u daljnjem istraživanju i proizvodnji
sigurnih cjepiva koja se dobivaju iz etički prihvatljivih izvora, kao
što je to slučaj u Japanu. Povezivanje autizma i cijepljenja nije
znanstveno dokazano i zato je neodgovorno i nemoralno rabiti
takve dezinformacije kako bi se širila antivakcinacijska histerija
koja već nanosi štetu u svijetu, pa i u nas, istaknuto je.

divljenjem smo svjedočili vjeri i

domoljublju Hrvata«

organa
Dr. Francis L. Delmonico u kratkom je

intervjuu za »Glas Koncila« naglasio da
Hrvatska može biti ponosna na sustav
transplantacije organa, koji je pokazatelj
osjećaja solidarnosti i zajedništva hrvatskoga

naroda. »To je svjedočanstvo humanosti
hrvatskoga naroda, kao i svjedočanstvo
sposobnosti vodećih ljudi unutar sustava,
a najzaslužnija je dr. Mirela Bušić. Ona
je nedavno imenovana u posebnu radnu
komisiju Svjetske zdravstvene organizacije
koja se bavi transplantacijom, ali ne kao
predstavnica Hrvatske nego zbog onoga
što ona jest: izvrsna liderica. Molim Vas,
svakako to napišite u svojem izvještaju i

istaknite da je riječ o iznimnoj osobi«, rekao
je dr. Delmonico na kraju razgovora.
Dr. Mirela Bušić bila je u izaslanstvu
FlAMCa koje je papa Franjo primio u privatnu

audijenciju prije kongresa u Zagrebu.
Riječ je o liječnici koja je uvelike utjecala
na promjene koje su počele 2001. godine,
kada se Hrvatska, u razdoblju od samo
deset godina, uspjela od posljednjega mjesta

u Europi pomaknuti na poziciju jedne
od vodećih zemlja u svijetu prema stopi
darivatelja i stopi transplantacija organa
(posebno bubrega" i jetre). Tako je 2011.

godine Hrvatska prepoznata i svečano
inaugurirana kao »Regionalni lider i centar
za razvoj donorskih i transplantacijskih
sustava u zemljama Jugoistočne Europe«.
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Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

IZ KOMORE

Celnice HKLDa o održavanju 25.

jubilarnog kongresa Svjetskog
saveza liječnika katolika
Pod nazivom „Svetost života i medicinska

profesija od Humanae Vitae
do Laudato Si" u Zagrebu će se od
30. svibnja do 2. lipnja održavati 25.

jubilarni kongres Svjetskog saveza

liječnika katolika (World Federation

of Catholic Medical Associations
- FIAMC). Visoka pokroviteljica

Kongresa je predsjednica Republike
Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović,
pokrovitelj gradonačelnik Zagreba
Milan Bandić, počasni predsjednik
Kongresa je zagrebački nadbiskup
kardinal Josip Bozanić, a Kongresu će

nazočiti i Predsjednik papinske akademije

za život Vincenzo Paglia.

Najzaslužniji što će se Kongres po prvi
puta održati u Hrvatskoj su članovi
Upravnog odbora FIAMCa koji su u

konkurenciji s ostalim državama izabrali

Zagreb, ukazavši time povjerenje čelnicima

Hrvatskog katoličkog liječničkog
društva (HKLD), njegovoj predsjednici

prof. dr. sc. Ani PlanincPeraica i
prof. dr. sc. Jasenki Markeljević, članici
Upravnog odbora Europskog i Svjetskog
saveza liječnika katolika.

Bio je to i povod za razgovor s

čelnicama HKLDa u kojem prof.
PlanincPeraica ističe da pripreme za

održavanje Kongresa teku vro dobro,
da su izabrane teme i predavači. Ono
što nas posebno veselije da se prijavilo
i 80ak mladih članova i studenata za

sudjelovanje u radionicama. Želimo
motivirati mlade liječnike na suradnju
i okupljanje oko ideje na zaštitu dostojanstva

života od početka do njegovog

kraja, a što je i osnovno načelo u medicini

koje se temelji na Hipokratovoj
prisezi koja datira od prije 2000 godina
istaknula je PlanincPeraica.

Nelogično da se Europa odrekla

svojih kršćanskih korijena i

stvorila umjetni sekularizam

Jubilarni 25. kongres FIAMCa
održava se u godini kada se obilježava
i 50. godišnjica objave Enciklike pape
Pavla VI. „Humanae Vitae" (Ljudski
život) nastale sredinom ljeta 1968.

koja je svojevrsni odgovor na relativizaciju

svetosti i dostojanstva ljudskog

života i prokreacije prouzročenu
društvenim kretanjima 60tih godina
prošlog stoljeća, te pete godišnjice
pontifikata Pape Franje pretočene u
enciklike Lumen fides i Laudato Si,

ističe prof. Markeljević.
Na pitanje kako komentiraju nedavni
poziv francuskog predsjednika
Emanuela Macrona katolicima da
se više uključe u društveni i politički
život prof. Markeljević i PlanincPeraica

ističu da je to logičan slijed
jer je kršćanstvo u samim temeljima
Europske unije te da je nelogično
da se Europa odrekla svojih kršćanskih

korijena, koji su civilizacijski
prepoznati u djelima likovne umjetnosti,

književnosti, glazbi, socijalnoj
politici solidarnosti i supsidijarnostiDuhovna

je komponenta jako bitna
za ljudsko postojanje i za aktivnost i
u tom kontekstu Macronova izjava je

dobrodošla i smatramo je iskorakom
koji će okupljati Europu, istaknule su
čelnice HKLDa.

Govoreći o radu Društva PlanincPeraica

navela je da su prije dvije godine
proslavili 25. godišnjicu. Bili smo
jedno od prvih laičkih društava osnovano

odmah po uspostavi neovisne
Republike EIrvatske, a cilj nam je bio
da kroz njegov rad iskažemo svoja
uvjerenja i poglede na društvena i
etička pitanja u liječničkoj struci, što
nam u bivšoj državi nije bilo moguće.

Okupili smo osim liječnika i druge
zdravstvene djelatnike, liječnike
dentalne medicine, farmaceute i medicinske

biokemičare, a zajedničko nam
je poslanje promovirati etičke aspekte
u našoj medicinskoj struci. Sustav

vrijednosti naših članova je isti kao i
svih liječnika koji su položili Hipokratovu

prisegu. Tu nema nikakvog spora.
Spor možda dolazi zbog zakonske
regulative od kojih se najčešće spominju

prekid trudnoće i eutanazija, a što
se kosi s našim uvjerenjima, istaknula
je PlanincPeraica.

Promocija ideala „kvalitete života" i
„besmrtnosti" uvjetovane posjedovanjem,

zdravljem i fizičkom ljepotom,
lingvističkim i socijalnim manipulacijama

stvarajući privid civilizacijskog
pomaka u biti otvara put u novu eugeniku

transformirajući ideju „ljudskih
prava u svoju suprotnost, ističe prof.
Markeljević.
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Čelnice HKLD-a o održavanju 25. jubilarnog kongresa Svjetskog saveza liječnika 
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IZ KOMORE

Prof. dr. sc. Ana PlaninicPeraica i Jasenka Markeljević čelnice HKLDa

Nisu liječnici ti koji
odlučuju o dolasku i

odlasku s ovog svijeta
Mi liječnici u nekom trenutku odlučujemo

o nečijem životu i u tome
se uvijek moramo voditi strukom i
etikom, a u interesu nam stalno mora
biti zaštita života, pomoć ljudima.
Naše poslanje nije da svakoga izliječimo

jer to i ne možemo, ali naše

je poslanje da liječimo ljude, da im
osiguramo dostojanstvene uvjete
skrbi i liječenja, naglasila je dodavši da
nisu liječnici ti koji odlučuju o dolasku

i odlasku s ovog svijeta.

Čelnice HKLDa smatraju kako se

civilizacijski doseg jedne države ne
mjeri ni visinom BDPa, ni standardom

već odnosom prema nezaštićenima,

bolesnima, nemoćnima,
hendikepiranima, nerođenoj djeci.

Oni se ne mogu braniti. Nažalost,
pojedine države uvode zakone po
kojima se rješavaju takvih osoba,

odstranjuju ih iz sustava jer su, ili će

postati socijalni teret društva. No,
naše je poslanje da sve te kategorije
shvaćamo kao dostojanstvena ljudska
bića kojima treba pružiti svu potrebnu
pomoć i skrb. Prema njima se nikako
ne smijemo odnositi kao prema
„otpadu" Trebamo se suprotstaviti
tzv. kulturi otpada na koju kao nehumanu

i nedostojanstvenu čovjeka
upozorava i papa Franjo, ističu čelnice
HKLDa podsjećajući da su temeljna
načela Društva promicanja kršćanskih

načela u zaštiti zdravlja naroda i
čuvanju ljudskoga života od začeća do

prirodne smrti.

U ostvarenju ciljeva Društvo potiče
etičkomoralnu, zdravstvenu i
stručnu izobrazbu svojih članova

prema zahtjevima vremena i nauku
Katoličke crkve. Upravo je i održavanje

25. kongresa FIMAC u Zagrebu
prava prigoda za razmjenu i produbljivanje

svih saznanja i iskustava,

zaključile su čelnice LIrvatskog katoličkog

liječničkog društva.

Osim za liječnike i studente Na

Kongresu će biti organizirani i
programi za doktore dentalne medicine,

farmaceute i medicinske biokemičare,

ističe prof. Markeljević i
dodaje da su u organizaciji Kongresa
dobili značajnu logističku podršku
gradonačelnika Zagreba Milana
Bandića, Turističke zajednice grada
Zagreba, Hrvatske liječničke komore
i Hrvatskog liječničkog zbora. SŠH

Više o organizaciji Kongresa može se

saznati na web stranicama društva
i kongresa www. fiamccongress20 1 8. com.
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U Zagrebu održan 25. Svjetski
kongres katoličkih liječnika

Pod nazivom "Svetost života i medicinska profesija
od Humanae Vitae do Laudato Si u Zagrebu je od
30. svibnja do 2. lipnja održan 25. jubilarni Kongres
Svjetskog saveza katoličkih liječnika (World Federation

ofCatholic Medical Associations - FIAMC) posvečen
etičkim i moralnim aspektima medicinske profesije u

današnjem svijetu visoko tehnologizirane medicine.

Na svečanom otvaranju u hotelu
Westin nazočili su uz najviše dužnosnike

Kongresa predstavnici hrvatskih
državnih i crkvenih institucija te predstavnici

strukovnih udruženja, organi¬

zatora i pokrovitelja.

Osim programa za liječnike, na

Kongresu su bili organizirani i

programi za doktore dentalne medicine,

farmaceute i medicinske bioke¬

mičare, koji zajedno dijele izazove
koji stoje pred medicinskom strukom
danas. Po prvi je put organiziran i

poseban simpozij za mlade, čijem su se

velikom odazivu organizatori posebno
radovali.

Na svečanom otvaranju dobrodošlicu
su nazočnima poželjele predsjednica

Hrvatskog katoličkog liječničkog
društva prof. dr. sc. Ana Planine Peraica

i prof. dr. sc. Jasenka Markeljevič,
članica Upravnog odbora Europskog
i Svjetskog saveza liječnika katolika.
Pokroviteljica Kongresa predsjednica
Republike Hrvatske Kolinda GrabarKitarović

nazočnima se obratila video
linkom čestitavši im 25. svečanu obljetnicu

i poručivši svim liječnicima katolicima

da i dalje njeguju istinski duh
služenja ljudskoj osobi i ustraju na toj
odgovornoj i zahtjevnoj dužnosti.

U ime počasnog predsjednika
Kongresa zagrebačkog nadbiskupa
kardinala Josipa Bozanića skup je
pozdravio biskup Valentin Pozaić, u
ime Hrvatskog sabora potpredsjednik

prof. dr. sc. Željko Reiner te u
ime hrvatske Vlade ministar zdravstva

Milan Kujundžić. U ime Hrvatske

liječničke komore, predsjednika
Komore doc. dr. sc. Trpimira Goluže
i u svoje osobno ime, nazočne je
pozdravio i zaželio im uspjeh u daljnjem

radu prvi dopredsjednik Komore
dr. sc. Krešimir Luetič.

Medu uglednim govornicima bili su

msgr. Vincenzo Paglia, predsjednik
Papinske akademije za život, kardinal
Willem Jacobus Eijk, član Papinske
akademije za život, John Lee, predsjednik

FIAMCa i drugi.

U FEAMC primljene sekcije Doktora
dentalne medicine i Mladih HKLDa
Europskoj udruzi katoličkih liječničkih društava (FEAMC) po prvi put su

pridružene Sekcije doktora dentalne medicine i Sekcija mladih, odnosno njihovi
predstavnici mr. sc. Žarko Udiljak, dr. med. dent. predsjednik Sekcije doktora
dentalne medicine HKLDa i Mateja Šegović, dr. med. predsjednica Sekcije
mladih HKLDa. "To je veliki trenutak i priznanje nama i HKLDu" izjavio je
dr. Udiljak čija je Sekcija s Hrvatskom komorom dentalne medicine bila organizator

prvog Kongresa s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom "Etika u

dentalnoj medicini" Govoreći o nužnosti etike u dentalnoj medicini, dr. Udiljak
tumači kako je ona važna u odnosu među kolegama i odnosu liječnika i pacijenta.
Možda nikada kao danas pojedinac nije bio pritisnut imperativom biti lijep,
zadovoljiti stereotipe što ih, potpomognuta medijima, nameće industrija ljepote.
Kako pomiriti pacijentove želje, koje se često ne poklapaju s profesionalim pravilima,

a ponekad idu i mimo njih, dileme su s kojima se susreću doktori dentalne
medicine, osobito iz privatne prakse, jer žive isključivo od vlastitih prihoda, pa
su tim više pritisnuti dilemom struka ili novac? Novac je veliki pokretač svugdje
pa i kod nas i postavlja se pitanje gdje je etika, savjest, gdje su granice? Potrebno
je i važno o tome govoriti i na to upozoravati, jer nije svejedno hoće li ordinaciju
voditi liječnik ili korporacija koja će "tiskati" zubnu protetiku, a posao prepustiti
tehničaru koji nije dentalne struke" poručio je dr. Udiljak.
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Liječnici katolici u audijenciji kod pape Franje

Jubilarni 25. Kongres FIAMCa održan je u godini kada se

obilježava peta godišnjica pontifikata pape Franje pretočene

u enciklike Lumenfides i Laudato Si> te 50. godišnjice
objave Enciklike pape Pavla VI. Humanae Vitae (Ljudski
život) nastale sredinom 1968. koja je svojevrstan odgovor

na relativizaciju svetosti i dostojanstva ljudskog života
i prokreacije prouzročenu društvenim kretanjima 60ih

godina prošlog stoljeća.

Hrvatsko katoličko liječničko društvo, koje je kao jedno od
prvih katoličkih laičkih društava osnovano odmah po uspostavi

neovisne Republike Hrvatske, proslavilo je prije dvije
godine jubilarnu 25. godišnjicu osnutka. Osim liječnika,
Društvo okuplja i druge zdravstvene djelatnike: liječnike
dentalne medicine, farmaceute i medicinske biokemičare u

želji za promocijom etičkih aspekata u medicinskoj struci.
Uoči Kongresa primio je liječnike katolike u audijenciju
papa Franjo koji je tom prilikom poručio da je Crkva za život
koliko god on bio nerazvijen.

Valja se boriti protiv težnje kojom se bolesnoga čovjeka
svodi na stroj koji valja popraviti, bez poštovanja moralnih
načela, te protiv iskorištavanja najslabijih odbacujući ono
što ne odgovara ideologiji djelotvornosti i profita. Biti katolički

liječnik znači također zauzimati se za stalnu duhovnu,
moralnu i bioetičku formaciju, u skladu s evanđeoskim
načelima, ne zanemarujući odnos između liječnika i pacijenta,

kao ni misionarsku aktivnost kako bi se poboljšali
zdravstveni uvjeti stanovništva na periferijama svijeta, istaknuo

je papa Franjo. Na audijenciji je bila nazočna i profesorica
MEFa u Zagrebu đr. Jasenka Markeljević, predsjednica

Organizacijskoga odbora 25. Međunarodnog kongresa
katoličkih liječnika.

Među brojnim institucijama i pokroviteljima Kongresa organizatori

ističu kako su dobili značajnu logističku podršku
od gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, Gradske

skupštine Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo

Građa Zagreba, Turističke zajednice grada Zagreba, te
Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora.

SŠH

Sudionici Kongresa na Trgu sv. Marka, nakon sv. mise na engleskom koju je predvodio kardinal Eijik
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ČUJTE I POČUJTE – SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA
By Akademija Art / 23/05/2018
Najavljujemo Svjetski kongres katoličkih liječnika koji će se održati od 30.5. do 2.6.2018.
Jubilarni 25. kongres održat će se pod naslovom ”Svetost života i medicinska profesija, od
Humanae Vitae do Laudato Si”.

Više u emisiji ”Čujte i počujte” pogledajte na videu, a Više o organizaciji Kongresa može se
saznati na web stranicama društva  www.hkld.hr i kongresa www.fiamccongress2018.com
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Razgovor s predsjednicom Hrvatskoga katoličkog liječničkog društvaprof. dr. sc. Anom
Planinc-Peraica ičlanicom UO FIAMC-a, prof. dr. sc. Jasenkom Markeljević povodom
održavanja 25. jubilarnog kongresa Svjetskog saveza liječnika katolika preno... Razgovor s
predsjednicom Hrvatskoga katoličkog liječničkog društvaprof. dr. sc. Anom Planinc-Peraica
ičlanicom UO FIAMC-a, prof. dr. sc. Jasenkom Markeljević povodom održavanja 25.
jubilarnog kongresa Svjetskog saveza liječnika katolika prenosimo iz Liječničkih novina
Pod nazivom „Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato Si“, u
Zagrebu će se od 30. svibnja do 2. lipnja održati 25. jubilarni kongres Svjetskog saveza
liječnika katolika (FIAMC – World Federation of Catholic Medical Associations)
Visoka pokroviteljica Kongresa je predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar
Kitarović, pokrovitelj gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, počasni predsjednik Kongresa je
zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, a Kongresu će nazočiti i Predsjednik
papinske akademije za život Vincenzo Paglia.
Najzaslužniji što će se Kongres po prvi puta održati u Hrvatskoj su članovi Upravnog odbora
FIAMC-a koji su u konkurenciji s ostalim državama izabrali Zagreb, ukazavši time
povjerenje čelnicima Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (HKLD), njegovoj
predsjednicin prof. dr. sc. Ani Planinc-Peraicai prof. dr. sc. Jasenki Markeljević,članici
Upravnog odbora Europskog i Svjetskog saveza liječnika katolika.
Bio je to i povod za razgovor s čelnicama HKLD-a u kojem prof. Planinc-Peraica ističe da
pripreme za održavanje Kongresa teku vro dobro, da su izabrane teme i predavači.
Zaštita dostojanstva života od početka do njegovog kraja je i osnovno načelo u medicini
koje se temelji na Hipokratovoj prisezi koja datira od prije 2000 godina
Ono što nas posebno veseli je da se prijavilo i 80-ak mladih članova i studenata za
sudjelovanje u radionicama. Želimo motivirati mlade liječnike na suradnju i okupljanje oko
ideje na zaštitu dostojanstva života od početka do njegovog kraja, a što je i osnovno načelo
u medicini koje se temelji na Hipokratovoj prisezi koja datira od prije 2000 godina istaknula
je Planinc-Peraica.
Jubilarni 25. kongres FIAMC-a održava se u godini kada se obilježava i 50. godišnjica
objave Enciklike pape Pavla VI. „Humanae Vitae“ (Ljudski život) nastale sredinom ljeta
1968., koja je svojevrsni odgovor na relativizaciju svetosti i dostojanstva ljudskog života i
prokreacije prouzročenu društvenim kretanjima 60-ih godina prošlog stoljeća te pete
godišnjice pontifikata Pape Franje pretočene u enciklike Lumen fides i Laudato Si, ističe
prof. Markeljević.
Nelogično da se Europa odrekla svojih kršćanskih korijena i stvorila umjetni sekularizam
Na pitanje kako komentiraju nedavni poziv francuskog predsjednika Emanuela Macrona
katolicima da se više uključe u društveni i politički život prof. Markeljević i Planinc Peraica
ističu da je to logičan slijed jer je kršćanstvo u samim temeljima Europske unije te da je
nelogično da se Europa odrekla svojih kršćanskih korijena, koji su civilizacijski prepoznati u
djelima likovne umjetnosti, književnosti, glazbi, socijalnoj politici solidarnosti i supsidijarnosti.
Duhovna je komponenta jako bitna za ljudsko postojanje i za aktivnost i u tom kontekstu
Macronova izjava je dobrodošla i smatramo je iskorakom koji će okupljati Europu, istaknule
su čelnice HKLD-a.
Govoreći o radu Društva Planinc-Peraica navela je da su prije dvije godine proslavili 25.
godišnjicu. Bili smo jedno od prvih laičkih društava osnovano odmah po uspostavi neovisne
Republike Hrvatske, a cilj nam je bio da kroz njegov rad iskažemo svoja uvjerenja i poglede
na društvena i etička pitanja u liječničkoj struci, što nam u bivšoj državi nije bilo moguće.
Okupili smo osim liječnika i druge zdravstvene djelatnike, liječnike dentalne medicine,
farmaceute i medicinske biokemičare, a zajedničko nam je poslanje promovirati etičke
aspekte u našoj medicinskoj struci. Sustav vrijednosti naših članova je isti kao i svih
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liječnika koji su položili Hipokratovu prisegu. Tu nema nikakvog spora. Spor možda dolazi zbog
zakonske regulative od kojih se najčešće spominju prekid trudnoće i eutanazija, a što se kosi s
našim uvjerenjima, istaknula je Planinc-Peraica. .
Promocija ideala „kvalitete života“ i „besmrtnosti“ uvjetovane posjedovanjem, zdravljem i fizičkom
ljepotom, lingvističkim i socijalnim manipulacijama stvarajući privid civilizacijskog pomaka u biti
otvara put u novu eugeniku transformirajući ideju „ljudskih prava „ u svoju suprotnost, ističe prof.
Markeljević.
Nisu liječnici ti koji odlučuju o dolasku i odlasku s ovog svijeta
Mi liječnici u nekom trenutku odlučujemo o nečijem životu i u tome se uvijek moramo voditi
strukom i etikom, a u interesu nam stalno mora biti zaštita života, pomoć ljudima. Naše poslanje
nije da svakoga izliječimo jer to i ne možemo, ali naše je poslanje da liječimo ljude, da im
osiguramo dostojanstvene uvjete skrbi i liječenja, naglasila je dodavši da nisu liječnici ti koji
odlučuju o dolasku i odlasku s ovog svijeta.
Čelnice HKLD-a smatraju kako se civilizacijski doseg jedne države ne mjeri ni visinom BDP-a, ni
standardom već odnosom prema nezaštićenima, bolesnima, nemoćnima, hendikepiranima,
nerođenoj djeci.
Oni se ne mogu braniti. Nažalost, pojedine države uvode zakone po kojima se rješavaju takvih
osoba, odstranjuju ih iz sustava jer su, ili će postati socijalni teret društva. No, naše je poslanje da
sve te kategorije shvaćamo kao dostojanstvena ljudska bića kojima treba pružiti svu potrebnu
pomoć i skrb. Prema njima se nikako ne smijemo odnositi kao prema „otpadu“. Trebamo se
suprotstaviti tzv. kulturi otpada na koju kao nehumanu i nedostojanstvenu čovjeka upozorava i
papa Franjo, ističu čelnice HKLD-a podsjećajući da su temeljna načela Društva promicanja
kršćanskih načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskoga života od začeća do prirodne smrti.
U ostvarenju ciljeva Društvo potiče etičko-moralnu, zdravstvenu i stručnu izobrazbu svojih
članova prema zahtjevima vremena i nauku Katoličke crkve. Upravo je i održavanje 25. kongresa
FIMAC u Zagrebu prava prigoda za razmjenu i produbljivanje svih saznanja i iskustava, zaključile
su čelnice Hrvatskog katoličkog liječničkog društva.
Osim za liječnike i studente na Kongresu će biti organizirani i programi za doktore dentalne
medicine, farmaceute i medicinske biokemičare, ističe prof. Markeljević i dodaje da su u
organizaciji Kongresa dobili značajnu logističku podršku gradonačelnika Zagreba Milana Bandića,
Turističke zajednice grada Zagreba, Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora.
SŠH
Više o organizaciji Kongresa može se saznati na web stranicamadruštva www.hkld.hr i kongresa
www.fiamccongress2018.com
hlk.hr
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ZAGREB - Otvoren će biti, jubilarni 25. kongres Svjetskog saveza katoličkih liječnika (World
Federation of Catholic Medical Associations - FIAMC). Kongres će se održati pod nazivom
"Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laud. ZAGREB - Otvoren će
biti, jubilarni 25. kongres Svjetskog saveza katoličkih liječnika (World Federation of Catholic
Medical Associations - FIAMC). Kongres će se održati pod nazivom 'Svetost života i
medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato Si“.Počasni predsjednik Kongresa je
zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Na Kongresu koji će se održavati do 2. lipnja,
izlagat će više od 70 predavačaod kojih njih oko 50 dolaze iz svijeta, a njih 20-ak iz
Hrvatske. Na Kongresu se očekuje oko 300 sudionikaiz 26 zemalja svijeta. Službeni jezik
Kongresa je engleski.

26

Otvorenje 25. kongresa Svjetskog saveza katoličkih liječnika

Slaven Đurčević

Internetsko izvješće

https://www.hina.hr/vijest/9805703

www.hina.hr



25. 05. 2018 Stranica/Termin:

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

ZAGREB, 25. svibnja 2018. (Hina) - Zagreb će od 30. svibnja do 2. lipnja biti domaćin 25.
kongresa FIAMC-a (Federation Internationale des Associations Medicales
Catholiqes), Svjetskog saveza liječnika katolika, koji će se održati pod nazivo ZAGREB, 25.
svibnja 2018. (Hina) -Zagreb će od 30. svibnja do 2. lipnja biti domaćin 25. kongresa
FIAMC-a (Federation Internationale des Associations Medicales Catholiqes),Svjetskog
saveza liječnika katolika, koji će se održati pod nazivom: Svetost života i medicinska struka
od (enciklika) Humanae Vitae do Laudato Si (Sanctity of Life and Medical Profession from
Humanae Vitae to Laudato Si).
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Pod nazivom „Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato Si“ u
Zagrebu će se od 30. svibnja do 2. lipnja održavati 25. jubilarni kongres Svjetskog saveza
katoličkih liječnika (World Federation of Catholic Medical Associations – FIAMC). Počasni
predsjednik Kongresa je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.

Na kongresu, koji se održava u zagrebačkom hotelu Westin, izlagat će više od 70
predavača, od kojih njih oko 50 dolaze iz svijeta, a njih 2O-ak iz zemlje domaćina –
Hrvatske. Na kongresu se očekuje oko 300 sudionika, iz 26 zemalja svijeta.

Među uglednim govornicima ističu se msgr. Vincenzo Paglia, predsjednik Papinske
akademije za život, kardinal Willem Jacobus Eijk, član Papinske akademije za život, msgr.
Bruno-Marie Duffé, tajnik vatikanskog Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja,
msgr. Jacques Suaudeau, član Papinske Akademije za život i duhovnik FIAMC-a, John Lee,
predsjednik FIAMC-a, prof. Jozef Glasa s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Bratislavi,
prof. Ján Ďačok, SJ, s Papinskog sveučilišta Gregoriana te John Lane, iz svjetski poznate
Klinike Mayo (Mayo Clinic).

Teme kongresa bave se etičkim i moralnim aspektima medicinske profesije u današnjem
svijetu visoko tehnologizirane medicine.

Osim programa za liječnike, tu su i programi za doktore dentalne medicine, farmaceute i
medicinske biokemičare, koji zajedno dijele izazove koji stoje pred medicinskom strukom
danas. Po prvi puta se organizira i poseban simpozij za mlade, čijem se velikom odazivu
organizatori posebno raduju.

Jubilarni 25. kongres FIAMC-a održava se u godini kada se obilježava peta godišnjica
pontifikata Pape Franje pretočene u enciklike Lumen fides i Laudato Si te 50. godišnjica
objave Enciklike pape Pavla VI. „Humanae Vitae“ (Ljudski život) nastale sredinom 1968.,
koja je svojevrsni odgovor na relativizaciju svetosti i dostojanstva ljudskog života i
prokreacije prouzročenu društvenim kretanjima 60-tih godina prošlog stoljeća.

Upravo su ti dokumenti bili inspiracija organizatorima kongresa koji žele naglasiti važnost
prepoznavanja identiteta katoličkih liječnika u ozračju civilizacije posthumanizma i
“cost/benefit” logike. Trenutak je to koji zahtijeva mobilizaciju svih institucija i pojedinaca u
cilju zaštite dostojanstva ljudskog života i opstanka naše civilizacije, u suglasju s etičkim
principima Hipokratove zakletve, međunarodnim konvencijama, deklaracijama i
rezolucijama.

Hrvatsko katoličko liječničko društvo, koje je kao jedno od prvih katoličkih laičkih društava
osnovano odmah po uspostavi neovisne Republike Hrvatske, prije dvije godine proslavilo je
jubilarnu 25. godišnjicu osnutka. Osim liječnika okuplja i druge zdravstvene djelatnike:
liječnike dentalne medicine, farmaceute i medicinske biokemičare u želji za promocijom
etičkih aspekta u medicinskoj struci.

Visoka pokroviteljica Kongresa je predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar
Kitarović. Među brojnim institucijama i uglednim pokroviteljima organizatori ističu kako su
dobili značajnu logističku podršku dobili od gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića,
Gradske skupštine Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba,
Turističke zajednice grada Zagreba, te Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog
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zbora.

Radni jezik kongresa je engleski. Program kongresa i više informacija o Svjetskom kongresu
katoličkih liječnika možete pronaći na službenoj stranici kongresa: www.fiamccongress2018.com.
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Zagreb će od 30. svibnja do 2. lipnja biti
domaćin 25. kongresa FIAMC-a (Federation Internationale des Associations
Medicales Catholiqes),Svjetskog saveza liječnika katolika, koji će se
održati pod nazivom: Svetost života i medicinska struka od (enciklika)
Humanae Vitae do Laudato Si (Sanctity of Life and Medical Profession
from Humanae Vitae to Laudato Si).
Domaćin
skupu, na kojem se očekuju brojni ugledni predavači iz Hrvatske i
inozemstva, je Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD), a visoka
pokroviteljica predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović.
Svoje pismo i blagoslov sudionicima uputio je papa Franjo, čiji će
izaslanik mons. Vincenzo Paglia, predsjednik Papinske akademije za
život, biti predavač na kongresu.
Svetost života i ljudskog dostojanstva, prigovor savjesti u znanosti i
kliničkoj praksi, posebice u perspektivi novih tehnologija, etički i
pravni aspekti zaštite nerođenog djeteta, neke su od tema o kojima će se
razgovarati na kongresu.
HKLD je vrlo počašćen prilikom da bude domaćin kongresu koji će
okupiti liječnike iz cijelog svijeta.&apos;Kada bismo se koristili sportskim
mjerama, rekli bismo da je Hrvatska domaćin olimpijade&apos;, kaže
predsjednica HKLD-a Ana Planinc-Peraica.
Veliko je to priznanje HKLD-u i hrvatskoj medicini, tim više što je
riječ o jubilarnom, 25. Kongresu FIAMC-akoji se održava u godini kada
se obilježava 50. godišnjica objave enciklike pape Pavla VI. „Humanae
Vitae“.
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25. jubilarni kongres Svjetskog saveza liječnika katolika (World Federation of Catholic
Medical Associations – FIAMC) pod nazivom “Svetost života i medicinska profesija od
Humanae Vitae do Laudato Si” održati će se u Zagrebu od ... 25. jubilarni kongres
Svjetskog saveza liječnika katolika (World Federation of Catholic Medical Associations –
FIAMC) pod nazivom “Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato
Si” održati će se u Zagrebu od 30. svibnja do 2. lipnja
Visoka pokroviteljica Kongresa je predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović
a počasni predsjednik Kongresa je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.
Najzaslužniji što će se jubilarni kongres FIAMC-a po prvi puta održati u Hrvatskoj su članovi
Upravnog odbora FIAMC-a koji su u konkurenciji s ostalim državama izabrali Zagreb
ukazavši povjerenje čelnicima Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (HKLD), njegovoj
predsjednici prof. dr. sc. Ani Planinc Peraica i prof. dr. sc. Jasenki Markeljević, članici
Upravnog odbora Europskog i Svjetskog saveza liječnika katolika.
Jubilarni 25. kongres FIAMC-a održava se u godini kada se obilježava i 50. godišnjica
objave Enciklike pape Pavla VI. „Humanae Vitae“ (Ljudski život) nastale sredinom ljeta
1968., koja je svojevrsni odgovor na relativizaciju svetosti i dostojanstva ljudskog života i
prokreacije prouzročenu društvenim kretanjima 60-tih godina prošlog stoljeća.
Uz poziv i dnevni red kao moto kongresa otisnut je i citat pape Pavla VI. u kojem je istaknuo
… uvažavamo liječnike i medicinsko osoblje koji iznad svakog ljudskog interesa najviše
vrednuju vrhunske zahtjeve svog kršćanskog nauka i time ustrajavaju u promicanju svake
prilike za rješenja koja su inspirirana vjerom i razumom …
Govoreći o domaćinstvu kongresa koje je ove godine pripalo Hrvatskoj, prof. dr. sc. Jasenka
Markeljević naglasila je važnost prepoznavanja identiteta Hrvatske u EU i identiteta
katoličkih liječnika u kontekstu dominacije etičkog relativizma i transhumanizma u svijetu,
zaštite dostojanstva ljudskog života od začeća do prirodne smrti i promicanja etičkih načela
u medicini temeljenih na tradiciji Hipokratove zakletve i nauka Katoličke crkve.
Predstavljajući djelovanje HKLD-a, njegova predsjednica prof. dr. sc. Planinc Peraica kao
temeljno načelo i poslanje ističe upravo zalaganje za kulturu života – život od začeća do
smrti.
HKLD, ističe Peraica Planinc je stručna nevladina organizacija koja okuplja doktore
medicine, doktore dentalne medicine, magistre farmacije, magistre medicinske biokemije i
druge visokoobrazovane djelatnike u zdravstvu u Hrvatskoj. Osnovani smo 16. veljače
1991. godine kao vjerska organizacija u krilu Katoličke crkve radi promicanja kršćanskih
načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskoga života od začeća do prirodne smrti. Ova
načela članovi žele svjedočiti osobnim životom i stručnim djelovanjem pa se stavljaju pod
nebesku zaštitu Blažene Djevice Marije, i zagovor svetog Luke Evanđeliste, zaštitnika
liječnika, ističe Peraica Planinc.
HKLD je član i Europskog saveza katoličkih liječničkih udruga (Federation of European
Medical Associations – FEAMC).
U ostvarenju ciljeva Društvo potiče etičko-moralnu, zdravstvenu i stručnu izobrazbu svojih
članova prema zahtjevima vremena i nauku Katoličke crkve, u djelatnost zdravstva unosi i
vlastitim primjerom svjedoči vrednote kršćanskog života, u postupku s bolesnim čovjekom
njeguje duh istinskog služenja i poštovanja ljudske osobe, zauzima se za primjenu razumnih
i najboljih postupaka u čuvanju zdravlja, sprečavanju, prepoznavanju i liječenju bolesti te
oporavku bolesnika, brine se za dostojanstvo liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika kao i
za dolične i sigurne uvjete rada u njihovu zvanju, svojim stručnim znanjem po pozivu služi
učiteljstvu Crkve te promiče katoličke moralno-etičke stavove u medicinskoj znanosti i
praksi. Društvo se ne bavi stranačkom politikom, sindikalnom djelatnošću ni djelatnostima s
čisto materijalnim probicima, istaknula je prof. dr. sc. Planinc Peraica.
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Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato si&apos;”, tema je
jubilarnoga 25. kongresa katoličkih liječnika koji će za nekoliko dana održati u Zagrebu. I on
je – prema Papinim riječima – znak njihova konkret... Svetost života i medicinska profesija
od Humanae Vitae do Laudato si&apos;”, tema je jubilarnoga 25. kongresa katoličkih
liječnika koji će za nekoliko dana održati u Zagrebu. I on je – prema Papinim riječima – znak
njihova konkretnog sudjelovanja u životu i poslanju Crkve
Kršćansko svjedočanstvo, djelo koje je poseban oblik ljudske solidarnosti, rad obogaćen
duhom vjere – tim je riječima papa Franjo opisao zanimanje katoličkoga liječnika, primivši u
Vatikanu izaslanstvo Svjetskoga saveza katoličkih liječnika (FIAMC), u vidiku 25. kongresa
koji će se, od 30. svibnja do 2. lipnja, održati u Zagrebu. Tema je skupa „Svetost života i
medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato si’“.
Crkva je za život
Biti katolički liječnik znači također zauzimati se za stalnu duhovnu, moralnu i bioetičku
formaciju, u skladu s evanđeoskim načelima, ne zanemarujući odnos između liječnika i
pacijenta, kao ni misionarsku aktivnost kako bi se poboljšali zdravstveni uvjeti stanovništva
na periferijama svijeta – istaknuo je Papa.
Crkva je za život, i brine se da ništa ne bude protiv njega u stvarnosti konkretnoga života,
koliko god on bio slab ili bez zaštite, koliko god on bio još nerazvijen. Biti katolički liječnici
stoga – prema Papinim riječima – znači osjećati se zdravstvenim djelatnicima koji od vjere i
zajedništva s Crkvom primaju poticaj kako bi svoju kršćansku i profesionalnu formaciju činili
sve zrelijom, svoje posvećivanje neumornim, te neiscrpnom potrebu za poznavanjem i
razumijevanjem prirodnih zakona kako bi što bolje služili životu.
Dosljedni i hrabri svjedoci
Liječnike, članove društva papa Franjo je nazvao dosljednim i hrabrim svjedocima koji
surađuju s Crkvom u promicanju i zaštiti ljudskoga života od njegova začeća do prirodne
smrti, u poštovanju najslabijih, te u humanizaciji medicine i njezinoj potpunoj socijalizaciji.
Papin je poziv stoga da se, unatoč naporu i teškoćama, nastave boriti protiv napredovanja, i
u medicini, tehnokratskoga kulturnog modela, privrženosti ljudskoj moći bez granica, te
praktičnoga relativizma, u kojemu sve, ako ne služi vlastitim interesima, postaje nevažno.
Primarno je dostojanstvo bolesnika
Slijedom toga, pozvani ste potvrditi središnji položaj bolesnika kao osobe, i njegovo
dostojanstvo s neotuđivim pravima, među kojima je prvo pravo na život – napomenuo je
Papa te istaknuo – Valja se boriti protiv težnje kojom se bolesnoga čovjeka svodi na stroj
koji valja popraviti, bez poštovanja moralnih načela, te bez iskorištavanja najslabijih
odbacujući ono što ne odgovara ideologiji djelotvornosti i profita.
Katolički se liječnici stoga – prema Papinim riječima – trebaju zauzimati u svojim zemljama i
na međunarodnoj razini, intervenirajući u specijalističkim sredinama, ali i u raspravama koje
se odnose na zakone o etički osjetljivim temama kao što su, primjerice, prekid trudnoće,
završetak života i genetska medicina. Neka ne nedostane vaše brige također i u zaštiti
slobode savjesti, liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika – poželio je Papa te istaknuo da
se ne može prihvatiti da se uloga liječnika svede na jednostavnoga izvršitelja bolesnikove
volje, ili potrebā zdravstvenoga sustava.
Katolički liječnik – svjedok vjere
Katolički je liječnik prije svega svjedok proživljene vjere, sposoban surađivati s crkvenim
stvarnostima, s onima koji rade uz osobe koje trpe – istaknuo je Sveti Otac te pozvao
nazočne da budu promicatelji, ne samo skrbi, nego i bratske ljubavi, prenoseći svojim
saznanjima, svima koje susreću, bogatstvo ljudskosti i evanđeoske samilosti.
Na sljedećem kongresu, koji će se održati za nekoliko dana u Zagrebu, razmišljat ćete o
temi „Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato si’“. I to je znak
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Papa katoličkim liječnicima: Bolesnik nije stroj koji treba popraviti

Internetsko izvješće

https://akademija-art.hr/pano/vjera/papa-katolickim-lijecnicima-bolesnik-nije-stroj-koji-treba-popraviti/
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vašega konkretnog sudjelovanja u životu i poslanju Crkve. To je sudjelovanje – kako je istaknuto
na Drugom vatikanskom saboru – toliko potrebno da bez njega sām apostolat pastirā, u većini
slučajeva, ne može postići svoj puni učinak (Dekret Apostolicam actuositatem) – istaknuo je među
ostalim papa Franjo.
Na današnjoj je audijenciji bila nazočna i profesorica na Medicinskom fakultetu Sveručilišta u
Zagrebu dr. Jasenka Markeljević, predsjednica Organizacijskoga odbora toga jubilarnog 25.
međunarodnog kongresa katoličkih liječnika. Poslušajmo što nam je rekla nakon susreta sa
Svetim Ocem.
Ariana Anić; Benedetta Capelli – Vatikan, Photo: Vatican Media
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Valja se boriti protiv težnje kojom se bolesnoga čovjeka svodi na stroj koji valja popraviti,
bez poštovanja moralnih načela, te bez iskorištavanja najslabijih odbacujući ono što ne
odgovara ideologiji djelotvornosti i profita.

Foto: Shutterstock

Kršćansko svjedočanstvo, djelo koje je poseban oblik ljudske solidarnosti, rad obogaćen
duhom vjere – tim je riječima papa Franjo opisao zanimanje katoličkoga liječnika, primivši u
Vatikanu izaslanstvo Svjetskoga saveza katoličkih liječnika (FIAMC), u vidiku 25. kongresa
koji će se, od 30. svibnja do 2. lipnja, održati u Zagrebu. Tema je skupa „Svetost života i
medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato si’“.

Crkva je za život
Biti katolički liječnik znači također zauzimati se za stalnu duhovnu, moralnu i bioetičku
formaciju, u skladu s evanđeoskim načelima, ne zanemarujući odnos između liječnika i
pacijenta, kao ni misionarsku aktivnost kako bi se poboljšali zdravstveni uvjeti stanovništva
na periferijama svijeta – istaknuo je Papa.

Crkva je za život, i brine se da ništa ne bude protiv njega u stvarnosti konkretnoga života,
koliko god on bio slab ili bez zaštite, koliko god on bio još nerazvijen. Biti katolički liječnici
stoga – prema Papinim riječima – znači osjećati se zdravstvenim djelatnicima koji od vjere i
zajedništva s Crkvom primaju poticaj kako bi svoju kršćansku i profesionalnu formaciju činili
sve zrelijom, svoje posvećivanje neumornim, te neiscrpnom potrebu za poznavanjem i
razumijevanjem prirodnih zakona kako bi što bolje služili životu.

Dosljedni i hrabri svjedoci
Liječnike, članove društva papa Franjo je nazvao dosljednim i hrabrim svjedocima koji
surađuju s Crkvom u promicanju i zaštiti ljudskoga života od njegova začeća do prirodne
smrti, u poštovanju najslabijih, te u humanizaciji medicine i njezinoj potpunoj socijalizaciji.
Papin je poziv stoga da se, unatoč naporu i teškoćama, nastave boriti protiv napredovanja, i
u medicini, tehnokratskoga kulturnog modela, privrženosti ljudskoj moći bez granica, te
praktičnoga relativizma, u kojemu sve, ako ne služi vlastitim interesima, postaje nevažno.

Primarno je dostojanstvo bolesnika
Slijedom toga, pozvani ste potvrditi središnji položaj bolesnika kao osobe, i njegovo
dostojanstvo s neotuđivim pravima, među kojima je prvo pravo na život – napomenuo je
Papa te istaknuo – Valja se boriti protiv težnje kojom se bolesnoga čovjeka svodi na stroj
koji valja popraviti, bez poštovanja moralnih načela, te bez iskorištavanja najslabijih
odbacujući ono što ne odgovara ideologiji djelotvornosti i profita.

Katolički se liječnici stoga – prema Papinim riječima – trebaju zauzimati u svojim zemljama i
na međunarodnoj razini, intervenirajući u specijalističkim sredinama, ali i u raspravama koje
se odnose na zakone o etički osjetljivim temama kao što su, primjerice, prekid trudnoće,
završetak života i genetska medicina. Neka ne nedostane vaše brige također i u zaštiti
slobode savjesti, liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika – poželio je Papa te istaknuo da
se ne može prihvatiti da se uloga liječnika svede na jednostavnoga izvršitelja bolesnikove
volje, ili potrebā zdravstvenoga sustava.
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Papa se susreo s katoličkim liječnicima koji će idućih dana boraviti u Zagrebu: Crkva 
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Katolički liječnik – svjedok vjere
Katolički je liječnik prije svega svjedok proživljene vjere, sposoban surađivati s crkvenim
stvarnostima, s onima koji rade uz osobe koje trpe – istaknuo je Sveti Otac te pozvao nazočne da
budu promicatelji, ne samo skrbi, nego i bratske ljubavi, prenoseći svojim saznanjima, svima koje
susreću, bogatstvo ljudskosti i evanđeoske samilosti.

Na sljedećem kongresu, koji će se održati za nekoliko dana u Zagrebu, razmišljat ćete o temi
„Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato si’“. I to je znak vašega
konkretnog sudjelovanja u životu i poslanju Crkve. To je sudjelovanje – kako je istaknuto na
Drugom vatikanskom saboru – toliko potrebno da bez njega sām apostolat pastirā, u većini
slučajeva, ne može postići svoj puni učinak (Dekret Apostolicam actuositatem) – istaknuo je među
ostalim papa Franjo.

Na današnjoj je audijenciji bila nazočna i profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu dr. Jasenka Markeljević, predsjednica Organizacijskoga odbora toga jubilarnog 25.
međunarodnog kongresa katoličkih liječnika. Što je dr. Markeljević poručila nakon susreta sa
Svetim Ocem možete poslušati OVDJE.

Vatican News | Bitno.net
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Papa Franjo odredio je kako se može dobiti potpuni oprost u prigodi jubilarnog 25.
Svjetskoga kongresa katoličkih liječnika, koji će se održati od 30. svibnja do 2. lipnja 2018. u
Zagrebu, objavila je u dekretu, koji potpisuje kardinal Mauro Piacenza, Apostolska
pokorničarna. Mogućnost potpunog oprosta daje se pod uobičajenim uvjetima (uz
sakramentalnu ispovijed, pričest i molitve na nakanu Svetoga Oca).

Potpuni oprost se daje vjernicima sudionicima kongresa koji su se iskreno pokajali i koji su
vođeni kršćanskom ljubavlju. Oprost se može namijeniti i dušama vjernika koje se nalaze u
čistilištu.

Vrijedi za sve vjernike koji će sudjelovati na 25. međunarodnom kongresu u Zagrebu i koji
ponizno upućuju Bogu molitve za vlastitu vjernost kršćanskom pozivu, moleći za svećenička
i redovnička zvanja i za obranu institucije ljudske obitelji uz marijanski zaziv „Djevice Marijo,
zdravlje bolesnih".

Djelomični oprost grijeha daje se onim članovima koji su opravdano spriječeni sudjelovati u
radu kongresa ako se skrušena srca ujedine žarkim molitvama. (kta/ika)
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POTPUNI OPROST SUDIONICIMA 25. JUBILARNOGA KONGRESA 
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HOMILIJA KARDINALA ANGELA BAGN
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Kardinal Angelo Bagnasco predvodio proslavu Majke Božje od Kamenitih vrata
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ASCA

POZDRAVNI GOVOR KARDINALA JOSIPA BOZANIĆA

FOTOGALERIJA

Euharistijskim slavljem u zagrebačkoj prvostolnici kojeg je predvodio kardinal Angelo Bagnasco,
đenovski nadbiskup metropolit i predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE) u
zajedništvu s kardinalom Josipom Bozanićem, zagrebačkim nadbiskupom i metropolitom,
kardinalom Willemom Jacobusom Eijkom, nadbiskupom Utrechta te nadbiskupom mons.
Vicenzom Pagliuom, predsjednikom Papinske akademije za život, proslavljena je svetkovina
Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnica grada Zagreba. 

Uz njih i više od sto svećenika, koncelebrirali su: nadbiskup metropolit riječki mons. Ivan Devčić,
umirovljeni nadbiskup đakovačko-osječki mons. Marin Srakić, biskup banjalučki mons. Franjo
Komarica, biskup varaždinski mons. Josip Mrzljak, biskup sisački mons. Vlado Košić, biskup
Križevačke eparhije mons. Nikola Kekić, biskup bjelovarsko-križevački mons. Vjekoslav Huzjak,
biskup gospićko-senjski mons. Zdenko Križić, vojni ordinarij u RH mons. Jure Bogdan, biskup
šibenski mons. Tomislav Rogić, vojni ordinarij u miru mons. Juraj Jezerinac; pomoćni biskupi
zagrebački: mons. Ivan Šaško, mons. Mijo Gorski, mons. Valentin Pozaić te savjetnik u
Apostolskoj nuncijaturi mons. Janusz Błachowiak.

U pozdravnom govoru kardinal Bozanić, govoreći o zagrebačkoj prvostolnici, rekao je da je ona
na jedan način simbol grada i nacije te pruža drago okrilje vjernicima i hodočasnicima, kao i
turistima i slučajnim prolaznicima. Uz to što čuva zemne ostatke blaženog Alojzija Stepinca, ona
je sinonim vjere i nade, povratka k Bogu u sakramentu pomirenja te nadahnuće kršćanske ljubavi.
Veličanstvenim portalom i tornjevima uzdignutima u visine, ona svima upućuje poziv: uđimo s
hvalama na vrata Gospodnja.

"Predragi vjernici Crkve zagrebačke, mi se ne umaramo ustrajno ulaziti i izlaziti u nastojanju da
svjedočimo obnovljenu &apos;Pedesetnicu&apos; naše dijecezanske Crkve odgovarajući na
imperative što smo si ih postavili na završetku Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije: upoznati
Crkvu, voljeti Crkvu i djelovati crkveno. Dok sva svoja nastojanja povjeravamo nebeskom
zagovoru Presvete Bogorodice Marije, svetog Josipa, zaštitnika Hrvatske te blaženog Alojzija
Stepinca, svjedoka čiste savjesti, posebnu nadu polažemo u naše mlade vjernike, koji se
pripremaju za nacionalni Susret hrvatske katoličke mladeži, koji će se 2020. godine održati u
Zagrebu i Zagrebačkoj nadbiskupiji."

Govoreći o današnjem slavlju Majke Božje od Kamenitih vrata, kardinal Bozanić je rekao: "Na
slikovit bismo način mogli reći da je Marija u ranim jutarnjim satima pohitala s Griča na Kaptol da
ova dva povijesna zagrebačka brežuljka poveže u molitvi, u brizi za Crkvu i narod. Majka našega
Gospodina želi danas biti u našoj kući kao znak ljubavi Boga Oca, kao baštinica Kristova
uskrsnuća i zajedništva Duha Svetoga, kao zvijezda suputnica i Majka Crkve hodočasnice na
putu povijesti. Prolaze dani, mjeseci, godine, stoljeća i tisućljeća, a Marija ostaje naša suputnica i
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uči nas da je konačni čovjekov poziv samo jedan – onaj božanski (usp. GS 22)."

Okupljene je pozvao da "molimo Isusovu i našu Majku da jača naše crkveno i narodno
zajedništvo, da nas nauči dijeliti kruh prijateljstva i graditi bratsko-sestrinske odnose. Neka nam
pomogne da potpuno odgovorimo svome kršćanskom pozivu i poslanju te kao prave kćeri i sinovi
Crkve pridonosimo uspostavi civilizacije ljubavi, istine, pravde i mira u  hrvatskom društvu."

Kardinal Bozanić posebno je pozdravio sudionike 25. Svjetskog kongresa katoličkih liječnika koji
se ovih dana održava u Zagrebu. U znak zahvalnosti i kao trajni spomen na ovaj susret, kardinal
Bozanić darovao je predvoditelju slavlja kardinalu Bagnascu bistu blaženoga Alojzija Stepinca.

U homiliji koju je izrekao, kardinal Bagnasco je izražavajući radost što predvodi slavlje Majke
Božje od Kamenitih vrata istaknuo: "Danas se ova svetkovina podudara s Marijinim pohođenjem
svetoj Elizabeti. U otajstvu toga susreta, vremešna rođakinja postavlja pitanje Djevici Mariji:
&apos;Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega?&apos; I mi s njom govorimo:
Otkuda nam? Da, mi usvajamo to pitanje, jer nas ovaj čašćeni Marijin lik, stoljećima čuvan u
Kamenitim vratima, podsjeća da Bogorodica nastavlja pohađati jednostavne i vjerne ljude poput
Elizabete. I baš kao tada, dolazi i danas da bi hranila vjeru donoseći Isusa. Ona nas, naime, vodi
k božanskom Djetetu koje je put, istina i život."

"Dragi prijatelji, što bismo bili da smo udaljeni od Boga?", nastavio je kardinal Bagnasco
naglasivši da "življenjem kao da Boga nema – a to je sekularizam – kakvo se to društvo gradi?
Možda sretnije i solidarno? Zacijelo ne izgleda tako! Narodi i nacije danas su zahvaćeni
smrtonosnim individualizmom koji, u ime posvemašnje slobode, dijeli ljude jedne od drugih i
svakoga osuđuje na tužnu osamljenost."

"Krist je svjetlo naroda, a zatvarajući se Njemu gubimo hranu za dušu, gubimo dah, snagu za hod
i hrabrost u protivštinama. To znači zamagliti cilj vječnosti; znači postajati zemaljskim lutalicama,
umjesto nebeskim hodočasnicima. Sve postaje sivo i teško, čak i najljepše i najveće stvarnosti.
Maleni Isus što ga nosi i na kojega upućuje velika Majka, svjetlo je svijeta, most koji otvara
prostor Bogu, početak i svršetak, središte svijeta i povijesti. On je Kralj novoga svijeta i tajna
radosti; On je Otkupitelj i Učitelj čovječnosti koji nas poznaje i voli; On je naš Sudac i jednoga
dana – tako se nadamo – naša blažena vječnost. Nikada nećemo prestati govoriti o Njemu!"

Kardinal Bagnasco progovorio je i o bl. Stepincu: "Ne možemo šutjeti ni o blaženome kardinalu
Alojziju Stepincu, čiji se zemni ostatci časte u ovoj predivnoj katedrali. Ove godine slavimo 120.
obljetnicu njegova rođenja i 20. obljetnicu njegove beatifikacije i nadamo se njegovu skorom
proglašenju svetim. Poznata je njegova duboka pobožnost prema Majci Božjoj, zbog koje je žarko
preporučivao molitvu svete krunice, Evanđelja moljenog s Marijom, kako osobno tako i u
obiteljima. Znamo koliko se on povjeravao moćnom zagovoru Presvete Djevice kod Božjega Srca.
Možemo reći da blaženi Alojzije Stepinac, u određenom smislu, daje glas duši hrvatskog naroda.
Njegov glas izražava duh Hrvatske, duh oblikovan njezinim jezikom, njezinom kulturom, njezinom
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predajom i njezinom poviješću.

To bogatstvo nije ostalo samo u prošlosti, ono je prisutno i u sadašnjosti; nije mrtvo nego je
plodonosno, sposobno nadahnuti zajednicu života koja ima lice i dušu. Ako je, dakle, ta baština
vrjednotâ i vjere življena i prenošena s jednoga naraštaja na drugi, tada narod ima nešto lijepo i
veliko, istinito i plemenito reći i ponuditi drugim narodima, kako bi hodili zajedno u znaku
poštovanja i bratske blizine. Samo na duhovnim i etičkim temeljima moguće je osjetiti da se živi u
pomirenom domu.Draga braćo i sestre, ne zaboravimo svoje podrijetlo: zaboraviti znači umrijeti,
ne znati tko smo i kamo idemo. Naši su korijeni Evanđelje: ono je utkano u tijek povijesti i
ljudskost čini plodonosnom, otvara je Bogu i bližnjemu, oblikuje osobnu i kolektivnu svijest, svijest
obitelji i nacije."

"Danas se čini da je Evanđelje zastarjelo i prevladano. Čini se da je moderno i novo razmišljanje
ono koje ne uključuje Boga; da je moderno i novo pouzdati se u same sebe, u svoja mišljenja i
želje. Ali nije tako i to trebamo reći! Što više sekularistička kultura uzima maha, to više pokazuje
svoje neljudsko lice. Točno je da ona osvaja prostor, ali se udaljuje od srca. Zapravo, čovjekovo
srce, bio on mlad ili vremešan, u dubini traži istinu i želi dobro te zna da samo Evanđelje na to
daje odgovor. Zbog toga jest samo Evanđelje aktualno. Stoga se događa polagano buđenje
savjesti, polagano ali neumoljivo, jer savjest može zadrijemati, ali ne može umrijeti. Zbog toga
kršćanstvo nije prošlost nego novost: kršćanska zajednica treba rasti u vjeri, u molitvi, u katehezi,
u uzajamnoj dobrostivosti, u hrabrosti. Samo će tako biti znak novoga dana, znak nade za sve.
Presveta Djevica pokazuje nam Isusa, svjetlo bez zalaza: donosi ga na svijet snažnom nježnošću
svoga majčinstva. Pouzdajmo se u nju i nastavimo biti hodočasnici Kamenitih vrata. Ona čuvaju
Marijinu prisutnost za Crkvu zagrebačku, za grad Zagreb, za svekoliki narod koji je časti i zaziva
kao &apos;Kraljicu Hrvata&apos;.", završio je svoju homiliju kardinal Bagnasco. 

Nakon popričesne molitve, kardinal Bagnasco obratio se okupljenim vjernicima zahvaljujući za
radost molitvenog zajedništva i susreta, poručivši da se ne bojimo živjeti i svjedočiti vjeru koju
baštinimo, jer nismo sami. Na tom putu prati nas Nebeska Majka našega Gospodina Isusa Krista.
Proslava Majke Božje od Kamenitih vrata završila je procesijom do Kamenitih vrata, gdje je nakon
molitve koju je predmolio kardinal Bozanić završni blagoslov udijelio predslavitelj slavlja kardinal
Angelo Bagnasco.
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HRVATSKO KATOLIČKO LIJEČNIČKO DRUŠTVO

Dr. Ivan Ćelić zaDirektno o izazovima pred kojima se nalaze katolički
liječniciu Hrvatskoj

Pod nazivom "Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato
Si " u Zagrebu će se od 30. svibnja do 2. lipnja održavati 25. jubilarni kongres
Svjetskog saveza katoličkih liječnika (World Federation of Catholic Medical
Associations FIAMC ) .

Foto: privatna arhiva/ivan ćelić

Teme kongresa bave se etičkim i moralnim aspektima medicinske profesije u današnjem svijetu visoko
tehnologizirane medicine. Osim programa za liječnike, tu su i programi za doktore dentalne medicine,
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Dr. Ivan Ćelić za Direktno o izazovima pred kojima se nalaze katolički liječnici u 

Marijan Opačak
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farmaceute i medicinske biokemičare, koji zajedno dijele izazove koji stoje pred medicinskom strukom
danas.

Tom prigodom razgovarali smo s dugogodišnjim tajnikom i članom Hrvatskog katoličkog liječničkog
društva , dr. Ivanom Ćelićem, psihijatrom za ovisnosti o sintetičkim drogama na Klinici za psihijatriju
Vrapče i saborskim zastupnikom HDZ-a, koji će otvoriti kongres kao osobni izaslanik Predsjednice
Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović.

U Hrvatskoj će se održati jubilarni 25. kongres Svjetske federacije katoličkih liječničkih društava.
Hrvatska je dio svjetske federacije , koliko dugo postoji i djeluje Hrvatsko društvo liječnika
katolika?

Hrvatsko katoličko liječničko društvo ( HKLD) osnovano je 16. veljače 1991. godine. Statut HKLD-a bio je
prvi odobreni statut jednog laičkog udruženja u čijoj izradi je aktivno sudjelovao kardinal Josip Bozanić,

koji je u to vrijeme kao krčki biskup obnašao funkciju predsjednika Vijeća HBK za laike. Od samog
početka HKLD je sastavni dio FEAMC-a (Europske federacije katoličkih liječničkih društava) i FIAMC-a
( Svjetske federacije katoličkih liječničkih društava) . Vrijedi istaknuti kako je dugogodišnji duhovni
asistent FEAMC-a pomoćni zagrebački biskup (u miru) mons.dr. Valentin Pozaić.

Vi ste desetgodina bili glavni tajnik HKLD-a. Koliko je društvo imaloliječnika tad i koliko ih ima
danas?

Prva predsjednica HKLD-a bila je prim.dr. Margarita Peraica , spec. školske medicine koja je
neumorno radila na preventivnim programima te se i za vrijeme komunizma okupljala s ostalim
kolegama liječnicima koji su činili jezgru za nastanak Društva. Premda sam trenutno samo “ član na
papiru” zbog aktivnoga političkog angažmana, rado se prisjećam svojih 10 godina na mjestu glavnog
tajnika HKLD-a gdje sam imao prigodu upoznati divne ljude širom Lijepe naše, osnivajući podružnice od
Vinkovaca do Dubrovnika. U tom vremenu nemoguće je zaobići akademika Antona Švajgera , kojeg se
brojne generacije sjećaju kao uzornog sveučilišnog profesora histologije i embriologije na zagrebačkom
Medicinskom fakultetu koji je , nažalost, prerano preminuo. Danas društvo broji 23podružnice s preko
2000 članova. Osobito smo ponosni na vrlo brojnu Sekciju mladihHKLD-a koja okuplja studente,

uglavnom završnih godina , kao i mlade liječnice i liječnike , stomatologe, farmaceute.

Vi ste dr.medicinepsihijatar , pretpostavljamkako u društvu ima liječnika, doktora medicine iz
svihspecijalizacija ?

U HKLD-u sam bio aktivan još od studentskih dana, tako da moja specijalizacija nema izravnih korelacija
s pripadnošću društvu. Kad bi gledali raznolikost sastava članstva, od znanstvenika do kliničara svih
mogućih specijalizacija , mislim da bi mogli otvoriti renomiranu zdravstvenu instituciju s brojnim
sveučilišnim nastavnicima sa sva četiri hrvatska medicinska fakulteta.

Djeluje li u društvu i drugomedicinsko osoblje ili oni imaju svoja udruženja?

Više od 90% članica i članova su osobe sa završenim medicinskim fakultetom, no radimo na tome da
nam se priključe i drugi visokoobrazovani djelatnici u zdravstvu. U tom smislu osnovane su i zasebne
Sekcije farmaceuta i medicinskih biokemičara te Sekcija doktora dentalne medicine koji u Zagrebu
redovito organiziraju stručno-etička predavanja kao i duhovne sadržaje.

Koja su područja vašeg djelovanja? Javnost vas često samo prepoznaje po prizivu savjesti pri
pobačaju, no što je raison d'etre vašeg društvai koji su mu ciljevi?

Glavni cilj Društva kojeg članice i članovi HKLD-a prihvaćaju svojim učlanjenjem jest promicanje
kršćanskih načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanje ljudskoga života od začeća do prirodne smrti. Mi se
aktivno zalažemo za kulturu životu , promičući načela civilizacije ljubavi. Odgovarajući na današnje

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=80cac681-199b-407e-8596-cbec7900c34e543402347
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izazovena temelju znanstvenih spoznaja zauzimamo se za primjenu razumnih i najboljih postupaka u
čuvanju zdravlja, sprječavanju , prepoznavanju i liječenjubolesti te oporavkubolesnika. U središtu našeg
interesa je čovjek u potrebi, čovjekovo dostojanstvo je osobito ugroženo kada se razboli i kao takav
nerijetko postane ovisan o tuđoj pomoći.

O kojim temamanamjeravate raspravljati na Kongresu?

Imamo čast što se jubilarni 25. kongres FIAMC-apod naslovom "Svetost života i medicinska struka od
enciklika 'Humanae Vitae' do 'Laudato Si ' održava u Zagrebu , što je veliko priznanje radu HKLDa.

Svetost života i ljudskogdostojanstva, prigovor savjesti u znanosti i kliničkoj praksi , osobito uperspektivi
novih tehnologija , etički i pravni aspekti zaštite nerođenog djeteta , neke su od tema o kojima će se
razgovarati na kongresu.

Koji su planovi HKLD-a i štomožemo očekivati od vas ubuduće?

Kao i do sada ,HKLD će nastaviti promicati katoličke moralno-etičke stavoveu medicinskoj znanosti i
praksi.Osim kontinuirane edukacije, osobito iz područja medicinskeetike, za zdravstvene djelatnike,

članice i članovi HKLD-anastojat će davati svoj doprinos hrvatskome društvuu predanosti svome
zvanju , nastojeći bolesnicimapružiti najboljumoguću zdravstvenu skrb koja je u danome trenutku
dostupna. Danas je ljudsko dostojanstvo ugroženo, osobito u najranjivijim trenucima ljudskog života, pa
je osim teoretiziranja i , često, sterilnih ideoloških raspravakoje raspirujupodjelu u našem društvu bolje
konkretno djelovati , jer ćemo tako poboljšati kvalitetu života osobi s imenom i prezimenom.

HRVATSKO KATOLICKOLIJECNICKO DRUSTVO IVANĆELIĆ KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ KONGRES

SVJETSKI SAVEZ KATOLIČKIH LIJEČNIKA

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=80cac681-199b-407e-8596-cbec7900c34e543402347
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Svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata zaštitnice Zagreba i Dan grada Zagreba,
proslavljeni su u srijedu navečer svetom misom u zagrebačkoj katedrali koju je predvodio
nadbiskup Genove i predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija (C... Mnoštvo
vjernika ispunilo je zagrebačku prvostolnicu i trg ispred katedrale kako bi sudjelovali na
koncelebriranom euharstijskom slavlju koje je bilo središnji događaj proslave svetkovine
Majke Božje od Kamenitih vrata koju je kardinal Bagnasco predvodio u zajedništvu s
kardinalom Bozanićem.
Prije Svete mise nadbiskup Bozanić zahvalio je kardinalu Bagnascu na njegovu dolasku
kako bi zajedno s vjernicima hrvatskoga glavnog grada proslavio njima tako dragu i važnu
svetkovinu i u znak zahvalnosti i trajni spomen na ovaj susret podario mu je bistu bl. Alojzija
Stepinca.
Kardinal je zahvalio i hrvatskim nadbiskupima, biskupima, svećenicima, redovnicama i
redovnicima, vjerničkom narodu, zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću i
predstavnicima državnih vlasti koji su se, istaknuo je, okupili kako bi "svjedočili obnovljenu
Pedesetnicu naše dijecezanske crkve, odgovarajući na imperative što smo ih postavili na
završetku Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije - upoznati Crkvu, voljeti Crkvu i djelovati u
Crkvi".
"Sva svoja nastojanja povjeravamo nebeskom zagovoru Presvete Bogorodice Marije, sv.
Josipa zaštitnika Hrvatske i bl. Alojzija Stepinca - svjedoka čiste savjesti, a posebnu nadu
polažemo i u naše mlade vjernike koji se pripremaju za nacionalni susret hrvatske katoličke
mladeži koji će se održati 2020. u Zagrebu i Zagrebačkoj nadbiskupiji", istaknuo je.
Kako je rekao kardinal Bozanić, danas častimo Majku Božju od Kamenitih vrata - zaštitnicu
grada Zagreba, Majku ljubavi i mira , a na slikovit bismo način mogli reći da je "Marija
pohitala s Griča na Kaptol da ova dva povijesna zagrebačka brežuljka poveže u molitvi i
brizi za Crkvu i narod".
Poseban pozdrav uputio je i sudionicima 25. Svjetskog kongresa liječnika katolika (FIAMC –
World Federation of Catholic Medical Associations) koji se održava u Zagrebu od 30.
svibnja do 2. lipnja pod nazivom "Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae
do Laudato Si", a među ostalima, nazočit će mu i predsjednik Papinske akademije za život
Vincenzo Paglia.
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RIJEKA VJERNIKA NA ZG ULICAMA
OBILJEŽILA SVETKOVINU MAJKE BOŽJE
OD KAMENITIH VRATA 'Smrtonosni
individualizam u ime slobode ljude osuđuje
na samoću'
AUTOR : Hina OBJAVLJENO : 31.05.2018. u 00 : 13

Svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata zaštitnice Zagreba i Dan grada Zagreba,

proslavljeni su u srijedu navečer svetom misom u zagrebačkoj katedrali koju je

predvodio nadbiskup Genove i predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija
(CCEE ) kardinal Angelo Bagnasco i procesijom mnoštva vjernika sa Zavjetnom
slikom Majke Božje od Kamenitih vrata.

Mnoštvo vjernika ispunilo je zagrebačku prvostolnicu i trg ispred katedrale kako bi

sudjelovali na koncelebriranom euharstijskom slavlju koje je bilo središnji događaj
proslave svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata koju je kardinal Bagnasco

predvodio u zajedništvu s kardinalom Bozanićem.

Prije Svete mise nadbiskup Bozanić zahvalio je kardinalu Bagnascu na njegovu
dolasku kako bi zajedno s vjernicima hrvatskoga glavnog grada proslavio njima tako
dragu i važnu svetkovinu i u znak zahvalnosti i trajni spomen na ovaj susret podario
mu je bistu bl. Alojzija Stepinca.

"Zagrebačka katedrala čuva zemne ostatke bl. Alojzija Stepinca, a ona je i svjetionik
vjere i nade i mjesto povartka Bogu u sakramentu pomirenja i svima upućuje poziv Uđimo

s hvala na vrata Gospodnja!", poručio je kardinal Bozanić.

Kardinal je zahvalio i hrvatskim nadbiskupima, biskupima, svećenicima, redovnicama
i redovnicima , vjerničkom narodu , zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću i

predstavnicima državnih vlasti koji su se, istaknuo je , okupili kako bi "svjedočili
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obnovljenu Pedesetnicu naše dijecezanske crkve , odgovarajući na imperative što

smo ih postavili na završetku Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije upoznati
Crkvu, voljeti Crkvu i djelovati u Crkvi".

FOTOGALERIJA: Proslavljena svetkovinaMajke Božjeod Kamenitih vrata

"Sva svoja nastojanja povjeravamo nebeskom zagovoru Presvete Bogorodice Marije,

sv. Josipa zaštitnika Hrvatske i bl. Alojzija Stepinca svjedoka čiste savjesti, a

posebnu nadu polažemo i u naše mlade vjernike koji se pripremaju za nacionalni
susret hrvatske katoličke mladeži koji će se održati 2020. u Zagrebu i Zagrebačkoj
nadbiskupiji ", istaknuo je.

Kako je rekao kardinal Bozanić , danas častimo Majku Božju od Kamenitih vrata zaštitnicu

grada Zagreba , Majku ljubavi i mira, a na slikovit bismo način mogli reći

da je "Marija pohitala s Griča na Kaptol da ova dva povijesna zagrebačka brežuljka
poveže u molitvi i brizi za Crkvu i narod" .

Poseban pozdrav uputio je i sudionicima 25. Svjetskog kongresa liječnika katolika
(FIAMC – World Federation of Catholic Medical Associations ) koji se održava u

Zagrebu od 30. svibnja do 2. lipnja pod nazivom " Svetost života i medicinska
profesija od Humanae Vitae do Laudato Si ", a među ostalima, nazočit će mu i

predsjednik Papinske akademije za život Vincenzo Paglia.

Bl. Alojzije Stepinac daje glas duši hrvatskoga
naroda

Kardinal Bagnasco u homiliji je istaknuo kako sudjelovanje mnoštva vjernika očituje

njihovu pobožnost prema Presvetoj Djevici i pokazuje koliko je Bogorodica
udomljena u njihovim srcima.

Rekao je kako se današnja svetkovina podudara s Marijinim pohođenjem sv.

Elizabeti , a u otajstvu toga susreta vremešna rođakinja postavlja pitanje Djevici
Mariji ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega, a i mi s njom
govorimo otkuda da nas ona stoljećima čuva na Kamenitim vratima što nas pak

podsjeća da Bogorodica nastavlja pohađati jednostavne i vjerne ljude.

"Narodi i nacije danas su zahvaćeni smrtonosnim individualizmom koji u ime
posvemašnje slobode dijeli ljude jedne od drugih i svakoga osuđuje na tužnu

osamljenost ", rekao je kardinal Bagnasco i dodao kako "zatvarajući se Kristu , koji je

svjetlo naroda , gubimo hranu za dušu , snagu za protivštine i tako postajemo
zemaljski lutalice umjesto nebeski hodočasnici ".

Kardinal Bagnasco rekao je kako ne možemo ne spomenuti bl. Alojzija Stepinca i

podsjetio je kako ove godine slavimo 120. obljetnicu rođenja bl. Alojzija Stepinca i

20. godišnjicu njegove beatifikacije. Dodao je kao je poznata duboka pobožnost bl.

Pogledaj galeriju
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Alojzija Stepinca prema Majci Božjoj zbog koje je žarko preporučivao molitvu Svete

krunice, a i kako se osobno preporučivao zagovoru Presvete Djevice od Božjega

Srca.

"Možemo reći da bl. Alojzije Steinac u određenom smislu daje glas duši hrvatskoga

naroda, njegov glas izražava duh Hrvatske, duh oblikovan njezinim jezikom ,

kulturom, predajom i poviješću , a to bogatstvo nije ostalo samo u prošlosti , ono je

prisutno i u sadašnjosti , nije mrtvo već plodonosno i sposobno nadahnuti zajednicu
života koja ima lice duše ", istaknuo je genovski nadbiskup.

"Ako je dakle ta baština plodna i vjerom življena i i prenošena s jednoga naraštaja

na drugi, tada narod ima nešto lijepo i veliko, istinito i plemenito što može ponuditi
drugim narodima kako bi brodili zajedno u poštovanju i bradskoj blizini ", rekao je

kardinal Bagnasco.

Predsjednik CCEE-a poručio je okupljenim vjernicima da ne zaborave svoje
podrijetlo jer, istaknuo je, "zaboraviti znači ne znati tko smo i kamo idemo, a naši su

korijeni Evanđelje koje nas otvara bližnjima i oblikuje nas, premda se danas čini da

je Evanđelje zastarjelo, a moderno je razmišljanje koje isključuje Boga" .

Nakon svete mise procesija je sa Zavjetnom slikom Majke Božje od Kamenitih vrata

krenula preko Trga bana Josipa Jelačića , Radićevom ulicom do Kamenitih vrata.
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Pod nazivom "Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato Si" u
Zagrebu će se od 30. svibnja do 2. lipnja održavati 25. jubilarni kongres Svjetskog saveza
katoličkih liječnika (World Federation of Catholic Medical Associations - FIAMC).

Počasni predsjednik Kongresa je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Na
kongresu, koji se održava u zagrebačkom hotelu Westin, izlagat će više od 70 predavača,
od kojih njih oko 50 dolaze iz svijeta, a njih 2O-ak iz zemlje domaćina - Hrvatske. Na
kongresu se očekuje oko 300 sudionika, iz 26 zemalja svijeta.

Među uglednim govornicima ističu se msgr. Vincenzo Paglia, predsjednik Papinske
akademije za život, kardinal Willem Jacobus Eijk, član Papinske akademije za život, msgr.
Bruno-Marie Duffé, tajnik vatikanskog Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja,
msgr. Jacques Suaudeau, član Papinske Akademije za život i duhovnik FIAMC-a, John Lee,
predsjednik FIAMC-a, prof. Jozef Glasa s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Bratislavi,
prof. Ján Ďačok, SJ, s Papinskog sveučilišta Gregoriana te John Lane, iz svjetski poznate
Klinike Mayo (Mayo Clinic).

Teme kongresa bave se etičkim i moralnim aspektima medicinske profesije u današnjem
svijetu visoko tehnologizirane medicine.

Osim programa za liječnike, tu su i programi za doktore dentalne medicine, farmaceute i
medicinske biokemičare, koji zajedno dijele izazove koji stoje pred medicinskom strukom
danas. Po prvi puta se organizira i poseban simpozij za mlade, čijem se velikom odazivu
organizatori posebno raduju.

Jubilarni 25. kongres FIAMC-a održava se u godini kada se obilježava peta godišnjica
pontifikata Pape Franje pretočene u enciklike Lumen fides i Laudato Si te 50. godišnjica
objave Enciklike pape Pavla VI. „Humanae Vitae“ (Ljudski život) nastale sredinom 1968.,
koja je svojevrsni odgovor na relativizaciju svetosti i dostojanstva ljudskog života i
prokreacije prouzročenu društvenim kretanjima 60-tih godina prošlog stoljeća.

Upravo su ti dokumenti bili inspiracija organizatorima kongresa koji žele naglasiti važnost
prepoznavanja identiteta katoličkih liječnika u ozračju civilizacije posthumanizma i
“cost/benefit” logike. Trenutak je to koji zahtijeva mobilizaciju svih institucija i pojedinaca u
cilju zaštite dostojanstva ljudskog života i opstanka naše civilizacije, u suglasju s etičkim
principima Hipokratove zakletve, međunarodnim konvencijama, deklaracijama i
rezolucijama.

Hrvatsko katoličko liječničko društvo, koje je kao jedno od prvih katoličkih laičkih društava
osnovano odmah po uspostavi neovisne Republike Hrvatske, prije dvije godine proslavilo je
jubilarnu 25. godišnjicu osnutka. Osim liječnika okuplja i druge zdravstvene djelatnike:
liječnike dentalne medicine, farmaceute i medicinske biokemičare u želji za promocijom
etičkih aspekta u medicinskoj struci.

Visoka pokroviteljica Kongresa je predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar
Kitarović. Među brojnim institucijama i uglednim pokroviteljima organizatori ističu kako su
dobili značajnu logističku podršku dobili od gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića,
Gradske skupštine Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba,
Turističke zajednice grada Zagreba, te Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog
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25. kongres katoličkih liječnika: Zagreb očekuje 300 sudionika iz 26 zemalja svijeta
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zbora.

Radni jezik kongresa je engleski. Program kongresa i više informacija o Svjetskom kongresu
katoličkih liječnika možete pronaći na službenoj stranici kongresa: www.fiamccongress2018.com.
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Svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata zaštitnice Zagreba i Dan grada Zagreba,
proslavljeni su u srijedu navečer svetom misom u zagrebačkoj katedrali koju je predvodio
nadbiskup Genove i predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija (C... Svetkovina
Majke Božje od Kamenitih vrata zaštitnice Zagreba i Dan grada Zagreba, proslavljeni su u
srijedu navečer svetom misom u zagrebačkoj katedrali koju je predvodio nadbiskup Genove
i predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE) kardinal Angelo Bagnasco i
procesijom mnoštva vjernika sa Zavjetnom slikom Majke Božje od Kamenitih vrata.
Mnoštvo vjernika ispunilo je zagrebačku prvostolnicu i trg ispred katedrale kako bi
sudjelovali na koncelebriranom euharstijskom slavlju koje je bilo središnji događaj proslave
svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata koju je kardinal Bagnasco predvodio u
zajedništvu s kardinalom Bozanićem.
Prije Svete mise nadbiskup Bozanić zahvalio je kardinalu Bagnascu na njegovu dolasku
kako bi zajedno s vjernicima hrvatskoga glavnog grada proslavio njima tako dragu i važnu
svetkovinu i u znak zahvalnosti i trajni spomen na ovaj susret podario mu je bistu bl. Alojzija
Stepinca.
“Zagrebačka katedrala čuva zemne ostatke bl. Alojzija Stepinca, a ona je i svjetionik vjere i
nade i mjesto povartka Bogu u sakramentu pomirenja i svima upućuje poziv – Uđimo s
hvala na vrata Gospodnja!”, poručio je kardinal Bozanić.
Kardinal je zahvalio i hrvatskim nadbiskupima, biskupima, svećenicima, redovnicama i
redovnicima, vjerničkom narodu, zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću i
predstavnicima državnih vlasti koji su se, istaknuo je, okupili kako bi “svjedočili obnovljenu
Pedesetnicu naše dijecezanske crkve, odgovarajući na imperative što smo ih postavili na
završetku Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije – upoznati Crkvu, voljeti Crkvu i djelovati
u Crkvi”.
“Sva svoja nastojanja povjeravamo nebeskom zagovoru Presvete Bogorodice Marije, sv.
Josipa zaštitnika Hrvatske i bl. Alojzija Stepinca – svjedoka čiste savjesti, a posebnu nadu
polažemo i u naše mlade vjernike koji se pripremaju za nacionalni susret hrvatske katoličke
mladeži koji će se održati 2020. u Zagrebu i Zagrebačkoj nadbiskupiji”, istaknuo je.
Kako je rekao kardinal Bozanić, danas častimo Majku Božju od Kamenitih vrata – zaštitnicu
grada Zagreba, Majku ljubavi i mira , a na slikovit bismo način mogli reći da je “Marija
pohitala s Griča na Kaptol da ova dva povijesna zagrebačka brežuljka poveže u molitvi i
brizi za Crkvu i narod”.
Poseban pozdrav uputio je i sudionicima 25. Svjetskog kongresa liječnika katolika (FIAMC –
World Federation of Catholic Medical Associations) koji se održava u Zagrebu od 30.
svibnja do 2. lipnja pod  nazivom “Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae
do Laudato Si”, a među ostalima, nazočit će mu i predsjednik Papinske akademije za život
Vincenzo Paglia.
Bl. Alojzije Stepinac daje glas duši hrvatskoga naroda
Kardinal Bagnasco u homiliji je istaknuo kako sudjelovanje mnoštva vjernika očituje njihovu
pobožnost prema Presvetoj Djevici i pokazuje koliko je Bogorodica udomljena u njihovim
srcima.
Rekao je kako se današnja svetkovina podudara s Marijinim pohođenjem sv. Elizabeti, a u
otajstvu toga susreta vremešna rođakinja postavlja pitanje Djevici Mariji – ta otkuda meni
da mi dođe majka Gospodina mojega, a i mi s njom govorimo – otkuda da nas ona
stoljećima čuva na Kamenitim vratima što nas pak podsjeća da Bogorodica nastavlja
pohađati jednostavne i vjerne ljude.
“Narodi i nacije danas su zahvaćeni smrtonosnim individualizmom koji u ime posvemašnje
slobode dijeli ljude jedne od drugih i svakoga osuđuje na tužnu osamljenost”, rekao je
kardinal Bagnasco i dodao kako “zatvarajući se Kristu, koji je svjetlo naroda, gubimo hranu
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za dušu, snagu za protivštine i tako postajemo zemaljski lutalice umjesto nebeski hodočasnici”.
Kardinal Bagnasco rekao je kako ne možemo ne spomenuti bl. Alojzija Stepinca i podsjetio je
kako ove godine slavimo 120. obljetnicu rođenja bl. Alojzija Stepinca i 20. godišnjicu njegove
beatifikacije. Dodao je kao je poznata duboka pobožnost bl. Alojzija Stepinca prema Majci Božjoj
zbog koje je žarko preporučivao molitvu Svete krunice, a i kako se osobno preporučivao zagovoru
Presvete Djevice od Božjega Srca.
“Možemo reći da bl. Alojzije Steinac u određenom smislu daje glas duši hrvatskoga naroda,
njegov glas izražava duh Hrvatske, duh oblikovan njezinim jezikom, kulturom, predajom i
poviješću, a to bogatstvo nije ostalo samo u prošlosti, ono je prisutno i u sadašnjosti, nije mrtvo
već plodonosno i sposobno nadahnuti zajednicu života koja ima lice duše “, istaknuo je genovski
nadbiskup.
“Ako je dakle ta baština plodna i vjerom življena i i prenošena s jednoga naraštaja na drugi, tada
narod ima nešto lijepo i veliko, istinito i plemenito što može ponuditi drugim narodima kako bi
brodili zajedno u poštovanju i bradskoj blizini”, rekao je kardinal Bagnasco.
Predsjednik CCEE-a poručio je okupljenim vjernicima da ne zaborave svoje podrijetlo jer,
istaknuo je, “zaboraviti znači ne znati tko smo i kamo idemo, a naši su korijeni Evanđelje koje nas
otvara bližnjima i oblikuje nas, premda se danas čini da je Evanđelje zastarjelo, a moderno je
razmišljanje koje isključuje Boga”.
Nakon svete mise procesija je sa Zavjetnom slikom Majke Božje od Kamenitih vrata krenula
preko Trga bana Josipa Jelačića, Radićevom ulicom do Kamenitih vrata.
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Na poziv zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića euharistijsko slavlje
svetkovine BDM Majke Božje od Kamenitih vrata u srijedu, 30. svibnja, u zagrebačkoj
prvostolnici predvodio je nadbiskup i metropolit Genove i predsjednik Vijeća euro... Na poziv
zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića euharistijsko slavlje svetkovine BDM
Majke Božje od Kamenitih vrata u srijedu, 30. svibnja, u zagrebačkoj prvostolnici predvodio
je nadbiskup i metropolit Genove i predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija
kardinal Angelo Bagnasco. U koncelebraciji su bili i apostolski nuncij u RH nadbiskup
Giuseppe Pinto, nadbiskup Utrechta kardinal Willem Jacobus Eijk, predsjednik Papinske
akademije za život nadbiskup Vicenzo Paglia, riječki nadbiskup Ivan Devčić, banjolučki
biskup Franjo Komarica, varaždinski biskup Josip Mrzljak, sisački biskup Vlado Košić,
križevački vladika Nikola Kekić, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, vojni
ordinarij u RH Jure Bogdan, šibenski biskup Tomislav Rogić, zagrebački pomoćni biskupi
Ivan Šaško i Mijo Gorski, te đakovačko-osječki nadbiskup u miru Marin Srakić, vojni biskup
u miru Juraj Jezerinac i pomoćni zagrebački biskup u miru Valentin Pozaić. U koncelebraciji
je bio i tajnik Apostolske nuncijature mons. Janusz Stanislaw Blachowiak, kao i provincijali
redovničkih zajednica, te više od stotinu svećenika, piše IKA.
U pozdravnoj riječi kardinal Bozanić pozdravio je sve hodočasnike Majci Božjoj od
Kamenitih vrata, zaštitnici Grada Zagreba, kao i sudionike 25. Svjetskoga kongresa
katoličkih liječnika koji se ovih dana održava u Zagrebu.
Obraćajući se predvoditelju slavlja kardinal Bozanić je rekao: „Otvorena srca i riječima
iskrene dobrodošlice pozdravljam Vas u ime nazočnih biskupa, svećenika, đakona,
redovnika i redovnica te svega Božjeg naroda okupljenoga na ovom slavlju”. U znak
zahvalnosti, te kao spomen na posjet Zagrebu i ovo slavlje kardinal Bozanić mu je uručio
bistu bl. Alojzija Stepinca.
1 od 5
Na početku homilije se kardinal Bagnasco osvrnuo na velik broj vjernika, te je naglasio kako
njihovo sudjelovanje očituje „odanu pobožnost prema Presvetoj Djevici i pokazuje koliko je
Bogorodica udomljena u vašim srcima”. Ukazujući na činjenicu da se svetkovina podudara s
Marijinim pohođenjem svetoj Elizabeti koja postavlja pitanje: „Ta otkuda meni da mi dođe
majka Gospodina mojega?”, kardinal je naglasio kako i mi s njom postavljamo to pitanje jer
„nas ovaj čašćeni Marijin lik, stoljećima čuvan u Kamenitim vratima i podsjeća da
Bogorodica nastavlja pohađati jednostavne i vjerne ljude poput Elizabete. I baš kao tada,
dolazi i danas da bi hranila vjeru donoseći Isusa. Ona nas, naime, vodi božanskom Djetetu
koje je put, istina i život”.
U nastavku homilije kardinal Banasco se osvrnuo i na sekulaziram, te upozorio kako su
narodi i nacije danas zahvaćeni smrtonosnim individualizmom koji u ime posvemašnje
slobode, dijeli ljude jedne od drugih i svakoga osuđuje na tužnu osamljenost.
Krist je svjetlo naroda, a zatvarajući se Njemu gubimo hranu za dušu, gubimo dah, snagu
za hod i hrabrost u protivštinama. To znači zamagliti cilj vječnosti; znači postajati
zemaljskim lutalicama, umjesto nebeskim hodočasnicima. Sve postaje sivo i teško, čak i
najljepše i najveće stvarnosti. Maleni Isus što ga nosi i na kojega upućuje velika Majka,
svjetlo je svijeta, most koji otvara prostor Bogu, početak i svršetak, središte svijeta i
povijesti. On je Kralj novoga svijeta i tajna radosti; On je Otkupitelj i Učitelj čovječnosti koji
nas poznaje i voli; On je naš Sudac i jednoga dana – tako se nadamo – naša blažena
vječnost. Nikada nećemo prestati govoriti o Njemu, naglasio je, te nastavio: „Ne možemo
šutjeti ni o blaženome kardinalu Alojziju Stepincu čiji se zemni ostatci časte u ovoj predivnoj
katedrali. Ove godine slavimo 120. obljetnicu njegova rođenja i 20. obljetnicu njegove
beatifikacije. Poznata je njegova duboka pobožnost prema Majci Božjoj, zbog koje je žarko
preporučivao molitvu svete krunice, Evanđelja moljenog s Marijom, kako osobno tako i u
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obiteljima. Znamo koliko se on povjeravao moćnom zagovoru Presvete Djevice kod Božjega Srca.
Možemo reći da blaženi Alojzije Stepinac, u određenom smislu, daje glas duši hrvatskog naroda.
Njegov glas izražava duh Hrvatske, duh oblikovan njezinim jezikom, njezinom kulturom, njezinom
predajom i njezinom poviješću. To bogatstvo nije ostalo samo u prošlosti, ono je prisutno i u
sadašnjosti; nije mrtvo nego je plodonosno, sposobno nadahnuti zajednicu života koja ima lice i
dušu. Ako je, dakle, ta baština vrednota i vjere življena i prenošena s jednoga naraštaja na drugi,
tada narod ima nešto lijepo i veliko, istinito i plemenito reći i ponuditi drugim narodima, kako bi
hodili zajedno u znaku poštovanja i bratske blizine. Samo na duhovnim i etičkim temeljima
moguće je osjetiti da se živi u pomirenom domu”.
Kardinal je vjernike potaknuo da ne zaborave svoje podrijetlo, jer „zaboraviti znači umrijeti, ne
znati tko smo i kamo idemo. Naši su korijeni Evanđelje: ono je utkano u tijek povijesti i ljudskost
čini plodonosnom, otvara je Bogu i bližnjemu, oblikuje osobnu i kolektivnu svijest, svijest obitelji i
nacije. Zbog toga kršćanstvo nije prošlost nego novost: kršćanska zajednica treba rasti u vjeri, u
molitvi, u katehezi, u uzajamnoj dobrostivosti, u hrabrosti. Samo će tako biti znak novoga dana,
znak nade za sve”.
Presveta Djevica pokazuje nam Isusa, svjetlo bez zalaza: donosi ga na svijet snažnom nježnošću
svoga majčinstva. Pouzdajmo se u nju i nastavimo biti hodočasnici Kamenitih vrata koja čuvaju
Marijinu prisutnost za Crkvu zagrebačku, za grad Zagreb, za svekoliki narod koji je časti i zaziva
kao Kraljicu Hrvata, riječi su kojima je kardinal Bagnasco zaključio homiliju.
Nakon popričesne molitve, kardinal Bagnasco je još jednom ohrabrio vjernike da čuvaju vjeru
svojih pređa koji su im ju povjerili i za koju su trpjeli. „Predajte tu baklju vašoj djeci, vašoj mladeži i
bit će sretni. Vaše svjedočanstvo vjere također je i za nas snaga, koja povezuje nas pastire. Vi,
sveti Božji narod utvrdite našu vjeru, naš poziv. Nastavite biti blizi nama, kao što smo i mi, pastiri
blizi vama. Sada ćemo ići na kratko hodočašće za likom Majke Božje, taj kratki hod izražava naš
hod s ove zemlje prema nebu. Ne bojte te, ona velika Božja Majka s nama je”, potaknuo je
predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija.
Uslijedila je procesija sa čudotvornom slikom Majke Božje od zagrebačke prvostolnice preko Trga
bana Josipa Jelačića do Kamenitih vrata, gdje je posvetnu molitvu izmolio kardinal Bozanić, a
blagoslov vjernicima udijelio kardinal Bagnasco.
Izvor: narod.hr/ika.hr
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Na poziv zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića euharistijsko slavlje
svetkovine Blažene Djevice Marije Majke Božje od Kamenitih vrata u srijedu, 30. svibnja, u
zagrebačkoj prvostolnici predvodio je nadbiskup i metropolit Genove i predsjednik Vijeća
europskih biskupskih konferencija kardinal Angelo Bagnasco. 
U koncelebraciji su bili i apostolski nuncij u RH nadbiskup Giuseppe Pinto, nadbiskup
Utrechta kardinal Willem Jacobus Eijk, predsjednik Papinske akademije za život nadbiskup
Vicenzo Paglia, riječki nadbiskup Ivan Devčić, banjolučki biskup Franjo Komarica,
varaždinski biskup Josip Mrzljak, sisački biskup Vlado Košić, križevački vladika Nikola
Kekić, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, vojni ordinarij u RH Jure Bogdan,
šibenski biskup Tomislav Rogić, zagrebački pomoćni biskupi Ivan Šaško i Mijo Gorski, te
đakovačko-osječki nadbiskup u miru Marin Srakić, vojni biskup u miru Juraj Jezerinac i
pomoćni zagrebački biskup u miru Valentin Pozaić. U koncelebraciji je bio i tajnik
Apostolske nuncijature mons. Janusz Stanislaw Blachowiak, kao i provincijali redovničkih
zajednica, te više od stotinu svećenika.

U pozdravnoj riječi kardinal Bozanić pozdravio je sve hodočasnike Majci Božjoj od
Kamenitih vrata, zaštitnici Grada Zagreba, kao i sudionike 25. Svjetskoga kongresa
katoličkih liječnika koji se ovih dana održava u Zagrebu.

Obraćajući se predvoditelju slavlja kardinal Bozanić je rekao: „Otvorena srca i riječima
iskrene dobrodošlice pozdravljam Vas u ime nazočnih biskupa, svećenika, đakona,
redovnika i redovnica te svega Božjeg naroda okupljenoga na ovom slavlju". U znak
zahvalnosti, te kao spomen na posjet Zagrebu i ovo slavlje kardinal Bozanić mu je uručio
bistu bl. Alojzija Stepinca.

Na početku homilije se kardinal Bagnasco osvrnuo na velik broj vjernika, te je naglasio kako
njihovo sudjelovanje očituje „odanu pobožnost prema Presvetoj Djevici i pokazuje koliko je
Bogorodica udomljena u vašim srcima". Ukazujući na činjenicu da se svetkovina podudara s
Marijinim pohođenjem svetoj Elizabeti koja postavlja pitanje: „Ta otkuda meni da mi dođe
majka Gospodina mojega?", kardinal je naglasio kako i mi s njom postavljamo to pitanje jer
„nas ovaj čašćeni Marijin lik, stoljećima čuvan u Kamenitim vratima i podsjeća da
Bogorodica nastavlja pohađati jednostavne i vjerne ljude poput Elizabete. I baš kao tada,
dolazi i danas da bi hranila vjeru donoseći Isusa. Ona nas, naime, vodi božanskom Djetetu
koje je put, istina i život".

U nastavku homilije kardinal Banasco se osvrnuo i na sekulaziram, te upozorio kako su
narodi i nacije danas zahvaćeni smrtonosnim individualizmom koji u ime posvemašnje
slobode, dijeli ljude jedne od drugih i svakoga osuđuje na tužnu osamljenost.

Krist je svjetlo naroda, a zatvarajući se Njemu gubimo hranu za dušu, gubimo dah, snagu
za hod i hrabrost u protivštinama. To znači zamagliti cilj vječnosti; znači postajati
zemaljskim lutalicama, umjesto nebeskim hodočasnicima. Sve postaje sivo i teško, čak i
najljepše i najveće stvarnosti. Maleni Isus što ga nosi i na kojega upućuje velika Majka,
svjetlo je svijeta, most koji otvara prostor Bogu, početak i svršetak, središte svijeta i
povijesti. On je Kralj novoga svijeta i tajna radosti; On je Otkupitelj i Učitelj čovječnosti koji
nas poznaje i voli; On je naš Sudac i jednoga dana – tako se nadamo – naša blažena
vječnost. Nikada nećemo prestati govoriti o Njemu, naglasio je, te nastavio: 

„Ne možemo šutjeti ni o blaženome kardinalu Alojziju Stepincu čiji se zemni ostatci časte u
58

Kardinal Bagnasco: Blaženi Stepinac daje glas duši hrvatskog naroda

http://misija.slobodnadalmacija.hr/crkva-u-hrvata/clanak/id/33530/Kardinal-Bagnasco-Blazeni-Stepinac-daje-glas-dusi-hrvatskog-naroda

www.slobodnadalmacija.hr



31. 05. 2018 www.slobodnadalmacija.hr Stranica/Termin:

Hrvatska

59

ovoj predivnoj katedrali. Ove godine slavimo 120. obljetnicu njegova rođenja i 20. obljetnicu
njegove beatifikacije. Poznata je njegova duboka pobožnost prema Majci Božjoj, zbog koje je
žarko preporučivao molitvu svete krunice, Evanđelja moljenog s Marijom, kako osobno tako i u
obiteljima. Znamo koliko se on povjeravao moćnom zagovoru Presvete Djevice kod Božjega Srca.

Možemo reći da blaženi Alojzije Stepinac, u određenom smislu, daje glas duši hrvatskog naroda.
Njegov glas izražava duh Hrvatske, duh oblikovan njezinim jezikom, njezinom kulturom, njezinom
predajom i njezinom poviješću. To bogatstvo nije ostalo samo u prošlosti, ono je prisutno i u
sadašnjosti; nije mrtvo nego je plodonosno, sposobno nadahnuti zajednicu života koja ima lice i
dušu. Ako je, dakle, ta baština vrednota i vjere življena i prenošena s jednoga naraštaja na drugi,
tada narod ima nešto lijepo i veliko, istinito i plemenito reći i ponuditi drugim narodima, kako bi
hodili zajedno u znaku poštovanja i bratske blizine. Samo na duhovnim i etičkim temeljima
moguće je osjetiti da se živi u pomirenom domu".

Kardinal je vjernike potaknuo da ne zaborave svoje podrijetlo, jer „zaboraviti znači umrijeti, ne
znati tko smo i kamo idemo. Naši su korijeni Evanđelje: ono je utkano u tijek povijesti i ljudskost
čini plodonosnom, otvara je Bogu i bližnjemu, oblikuje osobnu i kolektivnu svijest, svijest obitelji i
nacije. Zbog toga kršćanstvo nije prošlost nego novost: kršćanska zajednica treba rasti u vjeri, u
molitvi, u katehezi, u uzajamnoj dobrostivosti, u hrabrosti. Samo će tako biti znak novoga dana,
znak nade za sve".

Presveta Djevica pokazuje nam Isusa, svjetlo bez zalaza: donosi ga na svijet snažnom nježnošću
svoga majčinstva. Pouzdajmo se u nju i nastavimo biti hodočasnici Kamenitih vrata koja čuvaju
Marijinu prisutnost za Crkvu zagrebačku, za grad Zagreb, za svekoliki narod koji je časti i zaziva
kao Kraljicu Hrvata, riječi su kojima je kardinal Bagnasco zaključio homiliju.

Nakon popričesne molitve, kardinal Bagnasco je još jednom ohrabrio vjernike da čuvaju vjeru
svojih pređa koji su im ju povjerili i za koju su trpjeli. „Predajte tu baklju vašoj djeci, vašoj mladeži i
bit će sretni. Vaše svjedočanstvo vjere također je i za nas snaga, koja povezuje nas pastire. Vi,
sveti Božji narod utvrdite našu vjeru, naš poziv. Nastavite biti blizi nama, kao što smo i mi, pastiri
blizi vama. Sada ćemo ići na kratko hodočašće za likom Majke Božje, taj kratki hod izražava naš
hod s ove zemlje prema nebu. Ne bojte se, ona velika Božja Majka s nama je", potaknuo je
predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija.

Uslijedila je procesija sa čudotvornom slikom Majke Božje od zagrebačke prvostolnice preko Trga
bana Josipa Jelačića do Kamenitih vrata, gdje je posvetnu molitvu izmolio kardinal Bozanić, a
blagoslov vjernicima udijelio kardinal Bagnasco.

MISIJA / ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA
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Naša crowdfunding kampanja Strašne žene / Fierce Women uspješno je završena
26.3. , no i dalje možete
osigurati primjerak jedinstvene društvene igre 'Strašne žene ', a time i opstanak i
rast portala VoxFeminae.net!
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31-05-2018 u rubrici hrvatska

25. KONGRES SVJETSKOG SAVEZA
LIJEČNIKA KATOLIKA ODRŽAVA SE
U ZAGREBU

“Svetost života i medicinska profesija od
Humanae Vitae do Laudato Si” naziv je 25.
kongresa Svjetskog saveza liječnika katolika koji
se održava u Zagrebu od 30. svibnja do 2. lipnja. U
znaku je 50. godišnjice u naslovu spomenute
Enciklike pape Pavla VI. Humanae Vitae(Ljudski
život) iz 1968., koja ne samo da govori protiv
pobačaja, nego i protiv kontracepcije koju

naziva simbolom sebičnosti i neodgovornosti u
društvu.
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25. kongres Svjetskog saveza liječnika katolika održava se u Zagrebu

Internetsko izvješće

https://www.voxfeminae.net/vijestice-list/hrvatska/item/12627-25-kongres-svjetskog-saveza-lijecnika-katolika-odrzava-se-u-zagrebu

www.voxfeminae.net
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"Nije slučajno da se Kongres ove godine održava u Hrvatskoj.
Novi Zakon o pobačaju , prema naputku Ustavnog suda, mora
biti donesen do ožujka , a oni koji žele ograničiti pravo žena na
raspolaganje vlastitim tijelima i životima sve su glasniji. U

svjetlu aktualnih referendumskih inicijativa, znakovito je da su

među govornicima na Kongresu don Damir Stojić , jedan od

glasnijih podupiratelja obiju inicijativa, kao i Marija Ćurlin ,

sestra Kristine Pavlović i Ladislava Ilčića," poručuju iz
Platforme za reproduktivna prava.

Predstavljajući djelovanje Hrvatskog katoličkog liječničkog
društva , njegova predsjednica Ana Planinc-Peraica kao
temeljno načelo i poslanje ističe zalaganje za tzv. kulturu života

život od začeća do smrti. Stoga je izjava koju je papa Franjo
uputio Kongresu još indikativnije poručio im je, između
ostalog, da trebaju intervenirati u raspravama koje se odnose

na zakone o temama kao što su “prekid trudnoće, završetak
života i genetska medicinu”.

"Ono štododatno zabrinjava je pokroviteljstvo
ovog skupa za zabranu pobačaja pokrovitelji su
Hrvatska liječničkakomora, Predsjednica RHi
Grad Zagreb. Nedopustivo je da se novcem
građana i građanki financira institucija koja je
simbol i poluga sprege onog dijela medicinske
profesije koji je izdao sekularne principe svoga
poziva," ističu iz Platforme.

Djelovanje s ciljem zabrane pobačaja i kontracepcije suprotno
je liječničkom poslanju. Postulati Katoličke crkve suprotni su

liječničkom poslanju. Priziv savjesti u odnosu na zdravstvene
usluge nije prepoznat u obvezujućim međunarodnim
dokumentima, niti podržan uspostavljenim standardima
ljudskih prava. Ipak , 54 posto ginekologa i ginekologinja u
Hrvatskoj koristi priziv savjesti. To pobačaj u Hrvatskoj čini
nedostupnim , iako je zakonski prepoznat kao legalan. Stoga
upozoravamo da Kongresi poput ovog predstavljaju pritisak ne
samo na liječničku struku, zdravstveni sustav i reproduktivna
prava žena, već i na Ustavom zajamčenu sekularnost.

VEZANI ČLANCI
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najnovije
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Naslovnica Zagrebač kim ulicama Foto (FOTO ) Čudesni prizori : Tisuć e ljudi proslavilo Majku Božju od Kamenitih vrata

Svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata zaštitnice Zagreba i Dan grada Zagreba ,

proslavljeni su u srijedu navečer svetom misom u zagrebačkoj katedrali koju je
predvodio nadbiskup Genove i predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija
( CCEE ) kardinal Angelo Bagnasco i procesijom mnoštva vjernika sa Zavjetnom
slikom Majke Božje od Kamenitih vrata.

Lasersko skidanje
dioptrije Obavite

pregled već od 375
kn

Zagrebač kim ulicama Foto

(FOTO) Čudesni prizori: Tisuće ljudi
proslavilo Majku Božju od
Kamenitih vrata 83ObjavioNikol Boljfetić 31. svibnja 2018.

Početna Aktualno Info Sport Ritam grada Gastro ZG Shop Zagrebačkim ulicama

21.5 Zagreb 31.05.2018C
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(FOTO) Čudesni prizori: Tisuće ljudi proslavilo Majku Božju od Kamenitih vrata

Nikol Boljfetić

Internetsko izvješće

https://www.zagreb.info/zagrebackim-ulicama/foto/cudesni-prizori-tisuce-ljudi-proslavilo-majku-bozju-kamenitih-vrata-zastitnicu-grada-zagreba/182624

www.zagreb.info

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=61bcec30-41a4-45d7-b522-f2214ed6db162078538161
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Zagreb.info

Mnoštvo vjernika ispunilo je zagrebačku prvostolnicu i trg ispred katedrale kako bi

sudjelovali na koncelebriranom euharstijskom slavlju koje je bilo središnji događaj
proslave svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata koju je kardinal Bagnasco

predvodio u zajedništvu s kardinalom Bozanićem.

Prije Svete mise nadbiskup Bozanić zahvalio je kardinalu Bagnascu na njegovu
dolasku kako bi zajedno s vjernicima hrvatskoga glavnog grada proslavio njima tako
dragu i važnu svetkovinu i u znak zahvalnosti i trajni spomen na ovaj susret podario
mu je bistu bl. Alojzija Stepinca.

Zagreb.info

“ Zagrebačka katedrala čuva zemne ostatke bl. Alojzija Stepinca, a ona je i svjetionik
vjere i nade i mjesto povartka Bogu u sakramentu pomirenja i svima upućuje poziv –

Uđimo s hvala na vrata Gospodnja ! ” , poručio je kardinal Bozanić.

Kardinal je zahvalio i hrvatskim nadbiskupima, biskupima, svećenicima, redovnicama i
redovnicima , vjerničkom narodu, zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću i

predstavnicima državnih vlasti koji su se, istaknuo je , okupili kako bi “ svjedočili
obnovljenu Pedesetnicu naše dijecezanske crkve , odgovarajući na imperative što
smo ih postavili na završetku Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije – upoznati
Crkvu, voljeti Crkvu i djelovati u Crkvi” .

“ Sva svoja nastojanja povjeravamo nebeskom zagovoru Presvete Bogorodice
Marije , sv. Josipa zaštitnika Hrvatske i bl. Alojzija Stepinca – svjedoka čiste savjesti,
a posebnu nadu polažemo i u naše mlade vjernike koji se pripremaju za nacionalni
susret hrvatske katoličke mladeži koji će se održati 2020. u Zagrebu i Zagrebačkoj
nadbiskupiji”, istaknuo je.

Najnoviji č lanci
JEDNOSTAVNO I BRZO

Kremast i ukusan :

Napravite sladoled od
samo jednog sastojka
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(FOTO ) Čudesni prizori :

Tisuće ljudi proslavilo
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Kako je rekao kardinal Bozanić , danas častimo Majku Božju od Kamenitih vrata –
zaštitnicu grada Zagreba, Majku ljubavi i mira , a na slikovit bismo način mogli reći da
je “ Marija pohitala s Griča na Kaptol da ova dva povijesna zagrebačka brežuljka
poveže u molitvi i brizi za Crkvu i narod” .

Zagreb.info

Poseban pozdrav uputio je i sudionicima 25. Svjetskog kongresa liječnika katolika
( FIAMC – World Federation of Catholic Medical Associations ) koji se održava u

Zagrebu od 30. svibnja do 2. lipnja pod nazivom “Svetost života i medicinska
profesija od Humanae Vitae do Laudato Si” , a među ostalima , nazočit će mu i
predsjednik Papinske akademije za život Vincenzo Paglia.

Bl. Alojzije Stepinac daje glas duš i hrvatskoga naroda

Kardinal Bagnasco u homiliji je istaknuo kako sudjelovanje mnoštva vjernika očituje
njihovu pobožnost prema Presvetoj Djevici i pokazuje koliko je Bogorodica
udomljena u njihovim srcima.

Rekao je kako se današnja svetkovina podudara s Marijinim pohođenjem sv.
Elizabeti , a u otajstvu toga susreta vremešna rođakinja postavlja pitanje Djevici Mariji
– ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega , a i mi s njom govorimo –
otkuda da nas ona stoljećima čuva na Kamenitim vratima što nas pak podsjeća da

Bogorodica nastavlja pohađati jednostavne i vjerne ljude.

“ Narodi i nacije danas su zahvaćeni smrtonosnim individualizmom koji u ime
posvemašnje slobode dijeli ljude jedne od drugih i svakoga osuđuje na tužnu
osamljenost” , rekao je kardinal Bagnasco i dodao kako “ zatvarajući se Kristu , koji je

svjetlo naroda , gubimo hranu za dušu, snagu za protivštine i tako postajemo
zemaljski lutalice umjesto nebeski hodočasnici” .

Kardinal Bagnasco rekao je kako ne možemo ne spomenuti bl. Alojzija Stepinca i

podsjetio je kako ove godine slavimo 120. obljetnicu rođenja bl. Alojzija Stepinca i
20. godišnjicu njegove beatifikacije. Dodao je kao je poznata duboka pobožnost bl.
Alojzija Stepinca prema Majci Božjoj zbog koje je žarko preporučivao molitvu Svete
krunice, a i kako se osobno preporučivao zagovoru Presvete Djevice od Božjega
Srca.

“ Možemo reći da bl. Alojzije Steinac u određenom smislu daje glas duši hrvatskoga
naroda , njegov glas izražava duh Hrvatske , duh oblikovan njezinim jezikom,

kulturom, predajom i poviješću , a to bogatstvo nije ostalo samo u prošlosti , ono je
prisutno i u sadašnjosti, nije mrtvo već plodonosno i sposobno nadahnuti zajednicu
života koja ima lice duše “ , istaknuo je genovski nadbiskup.

“ Ako je dakle ta baština plodna i vjerom življena i i prenošena s jednoga naraštaja na

ZBOG TEHNIČ KIH RAZLOGA

Blagajna
Zagrebparkinga u
Centru za korisnike ne
radi do kraja lipnja

INFO

PROVJERITE GDJE NEMA
STRUJE

HEP: Srijeda, 30.
svibnja 2018.

PROVJERITE

Radari: Srijeda , 30.
svibnja 2018.

VETERINARSKE
AMBULANTE I

DEŽURSTVA

TAXI SLUŽBE S

KONTAKTOM

DEŽURNE HITNE
SLUŽBE

DEŽURNE LJEKARNE

HITNI TELEFONSKI
BROJEVI

4 znaka srčanog udara Ne

čekaj da bude kasno

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=61bcec30-41a4-45d7-b522-f2214ed6db162078538161


31. 05. 2018 www.zagreb.info Stranica/Termin:

Hrvatska

65

OZNAKE dan grada zagreba Kamenita vrata majka bož ja od kamenitih vrata

Prethodni članak

Ne dozvolite da vas uvjere da Zagreb viš e

nije isti : On još uvijek ima duš u, evo zbog
čega

Sljedeć i č lanak

Kremast i ukusan : Napravite sladoled od
samo jednog sastojka

drugi , tada narod ima nešto lijepo i veliko, istinito i plemenito što može ponuditi
drugim narodima kako bi brodili zajedno u poštovanju i bradskoj blizini ”, rekao je

kardinal Bagnasco.

Predsjednik CCEE-a poručio je okupljenim vjernicima da ne zaborave svoje podrijetlo
jer, istaknuo je , “ zaboraviti znači ne znati tko smo i kamo idemo , a naši su korijeni
Evanđelje koje nas otvara bližnjima i oblikuje nas , premda se danas čini da je
Evanđelje zastarjelo , a moderno je razmišljanje koje isključuje Boga” .

Nakon svete mise procesija je sa Zavjetnom slikom Majke Božje od Kamenitih vrata
krenula preko Trga bana Josipa Jelačića, Radićevom ulicom do Kamenitih vrata.

( Hina )
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KONGRES U ZAGREBU

U Europskoj udruzi katoličkih liječnika prvi su put isekcije doktora
dentalne medicinei mladih

Međunarodno udruženje katoličkih liječnika (FIAMC) na 25.

svjetskom kongresu katoličkih liječnika u Zagrebu održalo je glavnu skupštinu na
kojoj je izabrano novo vodstvo, a u Europskojudruzi katoličkih liječničkih društava
(FEAMC) prvi su put i sekcije Doktori dentalne medicine (DDM ) i Sekcija mladih (SM ).

Foto: Pixabay.com

Kongres Svjetskog saveza katoličkih liječnika ( World Federation of Catholic Medical Associations FIAMC

) održava se 25. put pod nazivom "Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do
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 VIŠE S WEBA

Laudato Si" u Zagrebu od 30. svibnja do 2. lipnja, a na njemu je za novog predsjednika izabran dr.
Bernard Ars, za dopredsjednika dr. JohnLane, za glavnog tajnika dr. NiklausValdis i za rizničara dr.
Ermanno Pavesi.

Govoreći o prioritetima svojeg predsjedništvaArs je istaknuokako će poticati duhovni rast katoličkih
liječnika , prenositi kršćanske vrijednosti i razvijati jošveće suosjećanje s pacijentima.

Prvi put u povijesti u FEAMC-u su i sekcije DDM i SM, odlučio je danas Upravni odbor te udruge. Riječ je o
sekcijama Hrvatskoga katoličkog liječničkogdruštva (HKLD ) , a u FEAMC su prihvaćeni njihovi
predstavnici mr. sc. Žarko Udiljak, dr. med. dent. , predsjednik Sekcije doktora dentalnemedicine HKLDa
, i Mateja Šegović, dr. med. , predsjednica Sekcije mladih HKLD-a, priopćeno je s kongresa.

"Ovo je veliki trenutak za Europsku, ali i Svjetsku udrugu katoličkih liječnička jer do sada te sekcije nisu
bile uključene u rad europskekrovne udruge. To je ujedno i veliko priznanje Hrvatskome katoličkom
liječničkom društvu, njegovoj predsjednici dr. Ani Planinc-Peraici i prof. Jasenki Markeljević, koja je
zastupala interesedoktora dentalnemedicine i mladih ( studenata medicine i mladih liječnika) kao
članica Upravnogodbora FEAMC-a , te, kako je priopćeno, znala predstaviti vrijednost njihovih
doprinosa.

Upravo je Sekcija DDM HKLD-a organizirala zajedno s Hrvatskom komorom dentalne medicine prvi
kongres s temom "Etikau dentalnoj medicini" s međunarodnim sudjelovanjem. Govoreći o nužnosti
etike u dentalnoj medicini, dr. Žarko Udiljak je istaknuo da je ona važna u odnosu među kolegama
i pogotovo u odnosu liječnika i pacijenta. podsjetio je na nedavno provedeno istraživanje u Kanadi , gdje
velika većina ispitanika doktore dentalnemedicine smatra poduzetnicima, a ne liječnicima, što je ,

smatra dr. Udiljak, poražavajuće.

Govoreći o izazovima koji su pred dentalnom strukom, dr. Udiljak je istaknuo: " Danas se kozmetički
dentalni zahvati reklamiraju svagdje, reklame su napadnebez ikakvih upozorenja na moguće
posljedice. Novac je veliki pokretač svagdje , pa i kod nas , i postavlja se pitanje gdje je tu liječnička etika i
savjest , gdje su granice.Vrlo je potrebno i važno o tome govoriti i na to upozoravati jer nije svejedno hoće
li ordinaciju voditi liječnik ili korporacija koja će tiskati zubnu protetiku, a posao prepustiti tehničaru koji
nije dentalne struke."

" Uz teorijska i praktična znanja stečena tijekom studija i rada, mladim liječnicima i ostalim djelatnicimau
području zdravstva je potrebna formacija i edukacija i na područjumedicinske etike kako bi se lakše
mogli suočavati s etičkim dilemama s kojima će se susretati na profesionalnomplanu, posebnovezano
za dostojanstvo i život ljudske osobe" , istaknuto je.

Na 25. kongresu sudjeluje više od 100 mladih liječnika, stomatologa, farmaceuta i studenata. Oni su
organizatori 1. simpozija za mlade u povijesti svjetskih kongresakatoličkih liječnika.
Osim organizacije Simpozija, Kongresu su pridonijeli i kroz pomoć u tehničkoj organizaciji, kroz poster
prezentacije znanstvenih radova, aktivnim izlaganjima, pripremom okruglog stola s temom "Afirmacija
kulture života" te interaktivnih radionica za studente i mlade liječnike , ističe se upriopćenju.
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ZAGREB, 1. lipnja 2018. (Hina) - Međunarodno udruženje katoličkih liječnika (FIAMC) na
25. svjetskom kongresu katoličkih liječnika u Zagrebu održalo je glavnu skupštinu na kojoj je
izabrano novo vodstvo, a u Europsko.. ZAGREB, 1. lipnja 2018. (Hina) - Međunarodno
udruženje katoličkih liječnika (FIAMC) na 25. svjetskomkongresukatoličkih liječnikau
Zagrebu održalo jeglavnuskupštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo, a u
Europskojudruzikatoličkih liječničkih društava (FEAMC) prvi su puti sekcije Doktori dentalne
medicine (DDM) i Sekcija mladih (SM).
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Pod nazivom „Svetost života i medicinska profesija od Humanae vitae do Laudato si&apos;"
u Zagrebu je 30. svibnja započeo 25. jubilarni kongres Svjetskog saveza katoličkih liječnika
(World Federation of Catholic Medical Associations - FIAMC). Tema kongresa bavi se
etičkim i moralnim aspektima medicinske profesije u današnjem svijetu visoko
tehnologizirane medicine, a okupila je tristotinjak sudionika.

Prije svečanog otvaranja održan je predkongresni program s okruglim stolom
međureligijskog dijaloga na temu eutanazije na kojem su sudjelovali duhovnik FIAMC-a
mons. Jacques Suaudeau, rabin Židovske općine Zagreb Luciano Moše Prelević i islamska
vjeroučiteljica gospođa Lamia Allili. Poruku sudionicima je uputio mitropolit SPC-a
zagrebačko-ljubljanski Porfirije ističući važnost teme i važnost ulaganja zajedničkih napora u
promicanju svetosti i dostojanstva svakog ljudskog života.

Tijekom svečanog otvaranja pozdravne riječi sudionicima uputili su predsjednik Papinske
akademije za život nadbiskup Vincezo Paglia, tajnik vatikanskog Dikasterija za promicanje
cjelovitog ljudskog razvoja mons. Bruno-Marie Duffe, a molitvu je predvodio i Kongres
blagoslovio član Papinske akademije za život kardinal Willem Jacobus Eijk. Dobrodošlicu
sudionicima putem video poruke uputila je visoka pokroviteljica Kongresa, predsjednica
Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović. U ime Hrvatskog sabora Kongres je pozdravio
njegov potpredsjednik i dugogodišnji član HKLD-a akademik Željko Reiner. Sudionicima se
u ime Vlade RH obratio ministar Milan Kujundžić, a u ime Hrvatske liječničke komore prvi
dopredsjednik Krešimir Luetić, u ime Hrvatskog liječničkog zbora Tomislav Božek, te u ime
gradonačelnika grada Zagreba Jurica Gregurić. Otvaranju kongresa nazočili su i tajnik
Apostolske nuncijature u RH mons. Janusz Blachowiak, izaslanik zagrebačkog nadbiskupa
kardinala Josipa Bozanića, mons. Valentin Pozaić, duhovnik HKLD-a od njegovog osnutka i
dugogodišnji duhovnik Europske udruge katoličkih liječničkih društava (FEAMC), prečasni
Marijan Franjčić, kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog, Petar Krešimir Hodžić,
predstojnik Ureda za život i obitelj HBK, kao i predstavnici visokoškolskih ustanova.

„Ako je topla dobrodošlica koju smo primili, pokazatelj organizacije ovogodišnjeg kongresa,
očekuje nas prekrasno iskustvo u Hrvatskoj. Iako je HKLD još uvijek mlad, njegov doprinos
društvu je inspirirajući, a očituje se u promicanju katoličkih etičkih načela i utjecaj na
profesionalni, etički i duhovni razvoj zdravstvenih radnika u Hrvatskoj", rekao je dr. John
Lee, predsjednik Svjetskog udruženja katoličkih liječnika (FIAMC).

Kao domaćini sudionike Kongresu su pozdravile predsjednica sekcije mladih HKLD-a
Mateja Šegović, predsjednica Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva, Ana
Planinc-Peraica, te članica upravnog odbora FIAMC-a i predsjednica Organizacijskog
odbora Kongresa Jasenka Markeljević koja je prisutne obavijestila o privatnoj audijenciji kod
Svetog Oca u povodu održavanja Kongresa. Papa je podsjetimo pozvao okupljene
predstavnike Svjetskoga saveza katoličkih liječnika (FIAMC) da u svojoj medicinskoj
profesiji mirno i hrabro nastave svjedočiti svoju vjeru.

Nakon svečanog otvorenja Kongresa sudionici su se pridružili Zagrepčanima u slavlju
svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata.

Prvoga radnog dana, u četvrtak 31. svibnja izlaganja su održali nadbiskup Vincenzo Paglia i
mons. Duffea.
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Kongres s radom završava 2. lipnja kada se nastavlja postkongresni Simpozij za studente
medicine i mlade liječnike. Za tu novost u organizaciji kongresa zaslužan je u prvom redu
domaćin skupa Hrvatsko katoličko liječničko društvo, te njihova sekcija mladih koja je ujedno i
organizator tog dijela programa.

Sudionici kongresa prema odredbi pape Franje mogu dobiti potpuni oprost pod uobičajenim
uvjetima. Oprost se može namijeniti i dušama vjernika koje se nalaze u čistilištu. Oprost vrijedi za
sve vjernike koji će sudjelovati na 25. međunarodnom kongresu u Zagrebu i koji ponizno upućuju
Bogu molitve za vlastitu vjernost kršćanskom pozivu, moleći za svećenička i redovnička zvanja i
za obranu institucije ljudske obitelji uz marijanski zaziv „Djevice Marijo, zdravlje bolesnih".
Djelomični oprost grijeha daje se onim članovima koji su opravdano spriječeni sudjelovati u radu
kongresa ako se skrušena srca ujedine žarkim molitvama. (kta/ika)
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Autor teksta: Međunarodno udruženje katoličkih liječnika (FIAMC) na 25. svjetskom
kongresu katoličkih liječnika u Zagrebu održalo je glavnu skupštinu na
kojoj je izabrano novo vodstvo , a u Europskoj udruzi katoličkih
liječničkih društava (FEAMC) prvi su put i sekcije Doktori dentalne
medicine ( DDM) i Sekcija mladih ( SM) .

Kongres Svjetskog saveza katoličkih liječnika ( World Federation of
Catholic Medical Associations FIAMC ) održava se 25. put pod nazivom
"Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato Si"
u Zagrebu od 30. svibnja do 2. lipnja, a na njemu je za novog
predsjednika izabran dr. Bernard Ars, za dopredsjednika dr. John Lane,

za glavnog tajnika dr. Niklaus Valdis i za rizničara dr. Ermanno Pavesi.

Govoreći o prioritetima svojeg predsjedništva Ars je istaknuo kako će

poticati duhovni rast katoličkih liječnika , prenositi kršćanske vrijednosti i

razvijati još veće suosjećanje s pacijentima.

Prvi put u povijesti u FEAMC-u su i sekcije DDM i SM, odlučio je danas

Upravni odbor te udruge. Riječ je o sekcijama Hrvatskoga katoličkog
liječničkog društva ( HKLD) , a u FEAMC su prihvaćeni njihovi predstavnici
mr. sc. Žarko Udiljak, dr. med. dent. , predsjednik Sekcije doktora
dentalne medicine HKLD-a , i Mateja Šegović , dr. med. , predsjednica
Sekcije mladih HKLD-a, priopćeno je s kongresa.
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"Ovo je veliki trenutak za Europsku , ali i Svjetsku udrugu katoličkih
liječnička jer do sada te sekcije nisu bile uključene u rad europske
krovne udruge. To je ujedno i veliko priznanje Hrvatskome katoličkom
liječničkom društvu, njegovoj predsjednici dr. Ani Planinc-Peraici i prof.
Jasenki Markeljević , koja je zastupala interese doktora dentalne
medicine i mladih ( studenata medicine i mladih liječnika) kao članica
Upravnog odbora FEAMC-a, te , kako je priopćeno , znala predstaviti
vrijednost njihovih doprinosa.

Upravo je Sekcija DDM HKLD-a organizirala zajedno s Hrvatskom

komorom dentalne medicine prvi kongres s temom "Etika u dentalnoj
medicini" s međunarodnim sudjelovanjem. Govoreći o nužnosti etike u
dentalnoj medicini , dr. Žarko Udiljak je istaknuo da je ona važna u

odnosu među kolegama i pogotovo u odnosu liječnika i pacijenta.
podsjetio je na nedavno provedeno istraživanje u Kanadi, gdje velika
većina ispitanika doktore dentalne medicine smatra poduzetnicima , a ne

liječnicima, što je, smatra dr. Udiljak, poražavajuće.

Govoreći o izazovima koji su pred dentalnom strukom , dr.Udiljak je
istaknuo: "Danas se kozmetički dentalni zahvati reklamiraju svagdje ,

reklame su napadne bez ikakvih upozorenja na moguće posljedice.
Novac je veliki pokretač svagdje, pa i kod nas , i postavlja se pitanje gdje je
tu liječnička etika i savjest, gdje su granice. Vrlo je potrebno i važno o

tome govoriti i na to upozoravati jer nije svejedno hoće li ordinaciju
voditi liječnik ili korporacija koja će tiskati zubnu protetiku , a posao
prepustiti tehničaru koji nije dentalne struke. "

"Uz teorijska i praktična znanja stečena tijekom studija i rada , mladim
liječnicima i ostalim djelatnicima u području zdravstva je potrebna
formacija i edukacija i na području medicinske etike kako bi se lakše
mogli suočavati s etičkim dilemama s kojima će se susretati na

profesionalnom planu, posebno vezano za dostojanstvo i život ljudske
osobe", istaknuto je.

Na 25. kongresu sudjeluje više od 100 mladih liječnika, stomatologa ,

farmaceuta i studenata. Oni su organizatori 1. simpozija za mlade u

povijesti svjetskih kongresa katoličkih liječnika. Osim organizacije
Simpozija, Kongresu su pridonijeli i kroz pomoć u tehničkoj organizaciji,
kroz poster prezentacije znanstvenih radova , aktivnim izlaganjima ,

pripremom okruglog stola s temom "Afirmacija kulture života" te

interaktivnih radionica za studente i mlade liječnike, ističe se u
priopćenju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad | Windows| i
društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

TAGOVI: LIJEČNICI , MEDICINA , VJERA , RELIGIJA

FOTO DANA

Dodaj komentar

VIJESTI SVIJET SHOWBIZ LIFESTYLE SCI-TECH BIZNIS SPORT KLUB VIDEO FOTO TV LICA TV PROGRAM SVE VIJESTI

Zaboravljena nogometnaZaboravljena nogometna
igrališta u Rusijiigrališta u Rusiji

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=80254338-2492-4063-b21c-aef8cbfe6ae61736664081


1. 06. 2018 Stranica/Termin:

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

Početna Kultura (FOTO ) Zagreb: 25. Svjetski kongres katoličkih liječnika započeo s radom

Kultura U prijevodu

(FOTO) Zagreb: 25. Svjetski kongres katoličkih liječnika
započeo s radom
Piše: Narod.hr 1. lipnja 2018. u 08 :31
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Jučer je u Zagrebu započeo s radom jubilarni 25. Svjetski
kongres katoličkih liječnika pod nazivom „Svetost života i

medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato Si“ , a

traje do 2. lipnja.

Prvi radni dan kongresa započeo je izlaganjima mons.
tajnik vatikanskog Dikasterija za promicanje cjelovitog
ljudskog razvoja Vincenza Paglie, predsjednika Papinske
akademije za život te mons. Duffea, tajnika vatikanskog
Dikasterija.
Predkongresni program započeo je još jučer , 30. lipnja ,

okruglim stolom međureligijskog dijaloga na temu
eutanazije na kojem su sudjelovali mons. Jacques
Suaudeau, duhovnik FIAMC-a, rabin Luciano Moše Prelević ,

rabin Židovske općine Zagreb i gospođa Lamia Allili ,

islamska vjeroučiteljica. Mitropilit Porfirije koji se ispričao
zbog spriječenosti, u svojoj je poruci naglasio važnost
teme eutanazije i važnost ulaganja zajedničkih napora u
promicanju svetosti i dostojanstva svakog ljudskog
života, te je poželio blagoslovljen Kongres.

tweet

Foto : Jerko Ban
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Prilikom svečanog otvaranja Kongresa, jučer u
popodnevnim satima , skup su pozdravili mons. Vincenzo
Paglia, predsjednik Papinske akademije za život, mons.
Bruno-Marie Duffé, tajnik vatikanskog Dikasterija za

promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, a molitvu je
predvodio i Kongres blagoslovio kardinal Willem Jacobus
Eijk, član Papinske akademije za život. Oni su u Hrvatsku
došli sudjelovati na jubilarnom 25. Svjetskom kongresu
katoličkih liječnika , kao predstavnici svojih institucija, ali
i predavači na Kongresu.

Srdačnu dobrodošlicu gostima iz svijeta putem video
poruke zaželjela je visoka pokroviteljica Kongresa ,

predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.

U ime Hrvatskog sabora Kongres je pozdravio njegov
potpredsjednik Željko Reiner, dugogodišnji član HKLD-a.
Ministar Milan Kujundžić pozdravio je Kongres u ime Vlade
Republike Hrvatske te čestitao domaćinu , HKLD-u, na
organizaciji ovako velikog i važnog kongresa.

U ime Hrvatske liječničke komore skup je pozdravio
Krešimir Luetić, prvi dopredsjednik Komore, u ime
Hrvatskog liječničkog zbora Tomislav Božek, u ime
gradonačelnika grada Zagreba , Jurica Gregurić.

„Ako je topla dobrodošlica koju smo primili, pokazatelj
organizacije ovogodišnjeg kongresa , očekuje nas
prekrasno iskustvo u Hrvatskoj. Iako je HKLD još uvijek
mlado, njegov doprinos društvu je inspirirajući , a očituje
se u promicanju katoličkih etičkih načela i utjecaj na
profesionalni, etički i duhovni razvoj zdravstvenih radnika
u Hrvatskoj ”, rekao je dr. John Lee , predsjednik Svjetskog
udruženja katoličkih liječnika (FIAMC).

1 od 7
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On je izrazio duboku zahvalnost HKLD-u , posebno Jasenki
Markeljević i Ani Planinc-Peraica, na prihvaćanju
organizacije Kongresa.

Kao domaćini skup su pozdravili predsjednica sekcije
mladih HKLD-a Mateja Šegović, članica upravnog odbora
FIAMC-a i predsjednica Organizacijskog odbora Kogresa,

Jasenka Markeljević , te predsjednica Hrvatskoga
katoličkog liječničkog društva , Ana Planinc-Peraica.

Prisutne je o privatnoj audijenciji kod Svetog Oca u
povodu održavanja Kongresa izvijestila Jasenka
Markeljević. Papa je podsjetimo pozvao okupljene
predstavnike Svjetskoga saveza katoličkih liječnika
(FIAMC) da u svojoj medicinskoj profesiji mirno i hrabro
nastave svjedočiti svoju vjeru.

Otvorenju su nazočili brojni visoki gosti i predstavnici
različitih institucija, među kojima tajnik Apostolske
nuncijature u RH mons. Janusz Blachowiak , izaslanik
zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića , mons.
Valentin Pozaić , duhovnik HKLD-a od njegovog osnutka i

dugogodišnji duhovnik Europske udruge katoličkih
liječničkih društava (FEAMC), prečasni Marijan Franjčić,

kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog, Petar Krešimir
Hodžić, predstojnik Ureda za život i obitelj HBK.

Izaslanici dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu bili su Miloš Judaš i Davor Ježek , Ministarstva za
demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku RH, Anica
Ježić. , dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu Hrvoje Brkić i predsjednik Hrvatske komore
dentalne medicine Hrvoje Pezo. Nazočni su bili i mons.
Stjepan Baloban, s Katoličkog bogoslovnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Jerko Valković , s Hrvatskog
katoličkog sveučilišta, Shenida Billali predsjednica Kluba
albanskih žena Hrvatske „Kraljica Teuta“, Mirko Martinović
pomoćnik ravnatelja Kliničke bolnice Merkur.

Nakon svečanog otvorenja Kongresa sudionici su se
pridružili Zagrepčanima u slavlju Majke Božje od
Kamenitih vrata, misnim slavljem i svečanom procesijom.
Misno slavlje u zagrebačkoj katedrali predvodio je
kardinal Angelo Bagnasco, predsjednik Vijeća europskih
biskupskih konferencija (CCEE ) u zajedništvu s kardinalom
Josipom Bozanićem, kardinalom Eijkom, nadbiskupom
Pagliom.

Kongres s radom završava 2. lipnja kada se ujedno
nastavlja poslijekongresni Simpozij za studente medicine
i mlade liječnike. Za tu novost u organizaciji kongresa
zaslužan je u prvom redu domaćin skupa Hrvatsko
katoličko liječničko društvo, te njihova sekcija mladih koja
je ujedno i organizator tog dijela programa.
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OZNAKE hrvatsko katoličko liječničko društvo kongres

Među brojnim institucijama i uglednim pokroviteljima
organizatori ističu kako su dobili značajnu logističku
podršku dobili od gradonačelnika Grada Zagreba Milana
Bandića , Gradske skupštine Grada Zagreba, Gradskog
ureda za zdravstvo Grada Zagreba, Turističke zajednice
grada Zagreba, te Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog
liječničkog zbora.

Izvor: narod.hr
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U Zagrebu traje svjetski kongres katoličkih
liječnika
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Međunarodno udruženje katoličkih liječnika (FIAMC) na 25. svjetskom
kongresu katoličkih liječnika u Zagrebu održalo je glavnu skupštinu na
kojoj je izabrano novo vodstvo, a u Europskoj udruzi katoličkih
liječničkih društava ( FEAMC) prvi su put i sekcije Doktori dentalne
medicine (DDM ) i Sekcija mladih ( SM).

Kongres Svjetskog saveza katoličkih liječnika ( World Federation of
Catholic Medical Associations – FIAMC) održava se 25. put pod
nazivom » Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do
Laudato Si » u Zagrebu od 30. svibnja do 2. lipnja , a na njemu je za

novog predsjednika izabran dr. Bernard Ars , za dopredsjednika dr.
John Lane , za glavnog tajnika dr. Niklaus Valdis i za rizničara dr.

Ermanno Pavesi.

Govoreći o prioritetima svojeg predsjedništva Ars je istaknuo kako će

poticati duhovni rast katoličkih liječnika, prenositi kršćanske
vrijednosti i razvijati još veće suosjećanje s pacijentima.

Prvi put u povijesti u FEAMC-u su i sekcije DDM i SM , odlučio je

danas Upravni odbor te udruge. Riječ je o sekcijama Hrvatskoga
katoličkog liječničkog društva ( HKLD) , a u FEAMC su prihvaćeni
njihovi predstavnici mr. sc. Žarko Udiljak , dr. med. dent., predsjednik
Sekcije doktora dentalne medicine HKLD-a , i Mateja Šegović , dr.
med. , predsjednica Sekcije mladih HKLD-a, priopćeno je s kongresa.

» Ovo je veliki trenutak za Europsku , ali i Svjetsku udrugu katoličkih
liječnička jer do sada te sekcije nisu bile uključene u rad europske
krovne udruge. To je ujedno i veliko priznanje Hrvatskome katoličkom
liječničkom društvu , njegovoj predsjednici dr. Ani Planinc-Peraici i

prof. Jasenki Markeljević, koja je zastupala interese doktora dentalne
medicine i mladih (studenata medicine i mladih liječnika ) kao članica
Upravnog odbora FEAMC-a , te, kako je priopćeno, znala predstaviti
vrijednost njihovih doprinosa.

Upravo je Sekcija DDM HKLD-a organizirala zajedno s Hrvatskom komorom dentalne medicine prvi
kongres s temom » Etika u dentalnoj medicini « s međunarodnim sudjelovanjem. Govoreći o nužnosti etike
u dentalnoj medicini, dr. Žarko Udiljak je istaknuo da je ona važna u odnosu među kolegama i pogotovo u

odnosu liječnika i pacijenta. podsjetio je na nedavno provedeno istraživanje u Kanadi, gdje velika većina
ispitanika doktore dentalne medicine smatra poduzetnicima, a ne liječnicima , što je , smatra dr. Udiljak,

poražavajuće.

Govoreći o izazovima koji su pred dentalnom strukom , dr. Udiljak je istaknuo: » Danas se kozmetički
dentalni zahvati reklamiraju svagdje, reklame su napadne bez ikakvih upozorenja na moguće posljedice.
Novac je veliki pokretač svagdje , pa i kod nas , i postavlja se pitanje gdje je tu liječnička etika i savjest, gdje
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su granice. Vrlo je potrebno i važno o tome govoriti i na to upozoravati jer nije svejedno hoće li ordinaciju
voditi liječnik ili korporacija koja će tiskati zubnu protetiku, a posao prepustiti tehničaru koji nije dentalne
struke. «

»Uz teorijska i praktična znanja stečena tijekom studija i rada, mladim liječnicima i ostalim djelatnicima u

području zdravstva je potrebna formacija i edukacija i na području medicinske etike kako bi se lakše mogli
suočavati s etičkim dilemama s kojima će se susretati na profesionalnom planu , posebno vezano za

dostojanstvo i život ljudske osobe «, istaknuto je.

Na 25. kongresu sudjeluje više od 100 mladih liječnika, stomatologa , farmaceuta i studenata. Oni su
organizatori 1. simpozija za mlade u povijesti svjetskih kongresa katoličkih liječnika. Osim organizacije
Simpozija , Kongresu su pridonijeli i kroz pomoć u tehničkoj organizaciji , kroz poster prezentacije
znanstvenih radova , aktivnim izlaganjima , pripremom okruglog stola s temom »Afirmacija kulture života » te

interaktivnih radionica za studente i mlade liječnike, ističe se u priopćenju.
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U najnovijem izdanju videointervjua tjedna pred naše kamere stao je osebujni svećenik i
zagrebački studentski kapelan don Damir Stojić.... U najnovijem izdanju videointervjua
tjedna pred naše kamere stao je osebujni svećenik i zagrebački studentski kapelan don
Damir Stojić.
Salezijanac rođen u Torontu u Hrvatsku se vratio prije 11 godina. Otada je često u medijima
zbog svojih katkad konzervativnih, ali svakako jasnih i čvrstih stavova.
Nedavno je tako dospio na naslovnice portala izjavom kako se "žena mora držati svojih
staleških dužnosti".
Što je time htio poručiti, ali i kakvi su mu stavovi o pobačaju te kakvi problemi muče mlade
vjernike, ispričao nam je u hotelu Westin odmah nakon predavanja koje je održao na
međunarodnom kongresu katoličkih liječnika...
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Međunarodno udruženje katoličkih liječnika tijekom 25. Svjetskog kongresa katoličkih
liječnika u Zagrebu ordržalo je svoju generalnu skupštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo.
Za novog predsjednika FIAMC-a izabran je dr. Bernard Ars, za dop... Međunarodno
udruženje katoličkih liječnika tijekom 25. Svjetskog kongresa katoličkih liječnika u Zagrebu
ordržalo je svoju generalnu skupštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo. Za novog
predsjednika FIAMC-a izabran je dr. Bernard Ars, za dopredsjednika dr. John Lane, za
generalnog tajnika dr. Niklaus Valdis, a za rizničara dr. Ermanno Pavesi
Govoreći o svojim prioritetima svojeg predsjedništva Ars je istaknuo kako će poticati
duhovni rast katoličkih liječnika, prenositi kršćanske vrijednosti i razvijati još veće
suosjećanje s pacijentima.
Prvi puta u povijesti dio Europske udruge katoličkih liječničkih društava (FEAMC) postale su
i sekcije Doktori dentalne medicine (DDM) i Sekcija mladih (SM), odlučio je danas na svom
zasjedanju Upravni odbor udruge. Radi se o sekcijama Hrvatskog katoličkog liječničkog
društva (HKLD), a u FEAMC su prihvaćeni njihovi predstavnici mr. sc. Žarko Udiljak, dr.
med.dent., predsjednik Sekcije doktora dentalne medicine HKLD-a i Mateja Šegović,
dr.med, predsjednica sekcije mladih HKLD-a.
Ovo je veliki trenutak za Europsku, ali i Svjetsku udrugu katoličkih liječnička, jer do sada te
sekcije nisu bile uključene u rad europske krovne udruge. To je ujedno i veliko priznanje
Hrvatskom katoličkom liječničkom društvu (HKLD); njegovoj predsjednici dr. Ani
Planinc-Peraici i prof. Jasenki Markeljević koja je zastupala interese doktora dentalne
medicine i mladih (studenata medicine i mladih liječnika) kao članica Upravnog odbora
FEAMC-a, te znala predstaviti vrijednost njihovih doprinosa.
Upravo je Sekcija DDM HKLD-a organizirala zajedno s Hrvatskom komorom dentalne
medicine prvi kongres na temu Etika u dentalnoj medicini s međunarodnim sudjelovanjem.
Govoreći o nužnosti etike u dentalnoj medicini dr. Žarko Udiljak ističe kako je ona važna
kako i u odnosu između kolega, a pogotovo u odnosu liječnika i pacijenta. Ističe nedavno
provedeno istraživanje u Kanadi gdje velika većina ispitanika doktore dentalne medicine
smatra poduzetnicima, a ne liječnicima, što je, smatra dr. Udiljak, poražavajuće.
Govoreći o aktualnim izazovima koji su pred dentalnom strukom dr. Udiljak naglašava:
„Danas se kozmetički dentalni zahvati reklamiraju svugdje, reklame su napadne bez ikakvih
upozorenja na moguće posljedice. Novac je veliki pokretač svugdje pa i kod nas i postavlja
se pitanje gdje je tu liječnička etika i savjest – gdje su granice? Vrlo je potrebno i važno o
tome govoriti i na to upozoravati, jer nije svejedno hoće li ordinaciju voditi liječnik ili
korporacija koja će tiskati zubnu protetiku, a posao prepustiti tehničaru koji nije dentalne
struke“.
„Uz teorijska i praktična znanja stečena tijekom studija i rada, mladim liječnicima i ostalim
djelatnicima u području zdravstva je potrebna formacija i edukacija i na području medicinske
etike kako bi se lakše mogli suočavati s etičkim dilemama s kojima će se susretati na
profesionalnom planu, posebno vezano za dostojanstvo i život ljudske osobe.“
Na Kongresu sudjeluje više od 100 mladih liječnika, stomatologa, farmaceuta i studenata.
Oni su organizator prvog Simpozija za mlade u povijesti Svjetskih kongresa katoličkih
liječnika. Uz organizaciju Simpozija, svoj su doprinos Kongresu dali i kroz pomoć u tehničkoj
organizaciji, kroz poster prezentacije znanstvenih radova, aktivnim izlaganjima, pripremom
okruglog stola na temu „Afirmacija kulture života“ te interaktivnih radionica za studente i
mlade liječnike.

Akademija Art

See author&apos;s posts
80

Zagreb – Mjesto velikih odluka za Svjetsku i Europsku koordinaciju katoličkih 

Internetsko izvješće

https://akademija-art.hr/mozaic/zdravlje/zagreb-mjesto-velikih-odluka-za-svjetsku-i-europsku-koordinaciju-katolickih-lijecnika/

www.akademija-art.hr



2. 06. 2018 Stranica/Termin:

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Ključne riječi: 25. SVJETSKI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA

25. kongres FIAMC-a okupio je liječnike, stomatologe, teologe, vjerske dostojanstvenike iz
katoličke, ortodoksne, islamske i židovske religije. Fascinantnost života i njegova svetost
prožeta je kroz brojna predavanja od strane predavača iz cije... 25. kongres FIAMC-a
okupio je liječnike, stomatologe, teologe, vjerske dostojanstvenike iz katoličke, ortodoksne,
islamske i židovske religije. Fascinantnost života i njegova svetost prožeta je kroz brojna
predavanja od strane predavača iz cijeloga svijeta
Rasprave otemama poput eutanazija, palijativne skrbi, etike u medicini, priziv savjesti,
surogat majčinstvo, matične stanice i posljedica učinka kontraceptivnih sredstava samo su
neke od tema kojima se skup bavi.
Rasprave vođeneznanstveno etičkim načelima i pristupom naglašavanja nepovredivosti
života od začeća do prirodne smrti.
Jubilarni 25. kongres Svjetskog saveza katoličkih liječnika (World Federation of Catholic
Medical Associations – FIAMC), pod nazivom „Svetost života i medicinska profesija od
Humanae Vitae do Laudato Si“, održava se u Zagrebu, u hotelu Westin od 30. svibnja do 2.
lipnja.
Predkongresni program započeo je još u srijedu, 30. lipnja, okruglim stolom međureligijskog
dijaloga na temu eutanazije na kojem su sudjelovali mons. Jacques Suaudeau, duhovnik
FIAMC-a, rabin Luciano Moše Prelević, rabin Židovske općine Zagreb i gospođa Lamia
Allili, islamska vjeroučiteljica. Mitropilit Porfirije koji se ispričao zbog spriječenosti, u svojoj je
poruci naglasio važnost teme eutanazije i važnost ulaganja zajedničkih napora u promicanju
svetosti i dostojanstva svakog ljudskog života, te je poželio blagoslovljen Kongres.
Prilikom svečanog otvaranja Kongresa, u popodnevnim satima, skup su pozdravili mons.
Vincenzo Paglia, predsjednik Papinske akademije za život, mons. Bruno-Marie Duffé, tajnik
vatikanskog Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, a molitvu je predvodio i
Kongres blagoslovio kardinal Willem Jacobus Eijk, član Papinske akademije za život. Oni su
u Hrvatsku došli sudjelovati na jubilarnom 25. Svjetskom kongresu katoličkih liječnika, kao
predstavnici svojih institucija, ali i predavači na Kongresu.
Srdačnu dobrodošlicu gostima iz svijeta putem video poruke zaželjela je visoka
pokroviteljica Kongresa, predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.
U ime Hrvatskog sabora Kongres je pozdravio njegov potpredsjednik Željko Reiner,
dugogodišnji član HKLD-a.
Ministar Milan Kujundžić pozdravio je Kongres u ime Vlade Republike Hrvatske te čestitao
domaćinu, HKLD-u, na organizaciji ovako velikog i važnog kongresa.
U ime Hrvatske liječničke komore skup je pozdravio Krešimir Luetić, prvi dopredsjednik
Komore, u ime Hrvatskog liječničkog zbora Tomislav Božek, u ime gradonačelnika grada
Zagreba, Jurica Gregurić.
Sudionici kongresa prema odredbi pape Franje dobiti su potpuni oprost pod uobičajenim
uvjetima. Oprost je namijenjen i dušama vjernika koje se nalaze u čistilištu. Oprost vrijedi za
sve vjernike koji sudjeluju na 25. međunarodnom kongresu u Zagrebu i koji se ponizno
upućuju Bogu molitve za vlastitu vjernost kršćanskom pozivu, moleći za svećenička i
redovnička zvanja i za obranu institucije ljudske obitelji uz marijanski zaziv „Djevice Marijo,
zdravlje bolesnih”. Djelomični oprost grijeha daje se onim članovima koji su opravdano
spriječeni sudjelovati u radu kongresa ako se skrušena srca ujedine žarkim molitvama.
Najzaslužniji za održavanje jubilarnog kongresa FIAMC-a po prvi puta Hrvatskoj su članovi
Upravnog odbora FIAMC-a koji su u konkurenciji s ostalim državama izabrali Zagreb
ukazavši povjerenje čelnicima Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (HKLD), njegovoj
predsjednici prof. dr. sc. Ani Planinc Peraica i prof. dr. sc. Jasenki Markeljević, članici
Upravnog odbora Europskog i Svjetskog saveza liječnika katolika i svim članovima HKLD-a.
SK i izvori
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ODRŽAVAO SE U ZAGREBU

Završio 25. svjetskikongres katoličkih liječnika

Jubilarni 25. svjetski kongres katoličkih liječnika koji se održavao u Zagrebu od 30.
svibnja do 2. lipnja, pod naslovom „Svetost života i medicinska profesija od Humanae
Vitae to Laudato si' " , u organizaciji Međunarodnog udruženja katoličkih liječnika
(FIAMC) i Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (HKLD ) i koji je okupio vrhunske
znanstvenike i liječnike iz cijeloga svijeta završio je s radom.

Foto: Pixabay.com

Posljednjeg dana Kongresa govorilo se o trgovini ljudskim organima te liječenju boli i patnje u
palijativnoj skrbi.
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Govoreći o trgovini ljudskim organima, profesor na Harvardu , kirurg i savjetnik Svjetske zdravstvene
organizacije za doniranje i transplantaciju organa Francis L. Delmonico podsjetio je na izvješće Reutersa
od prije dvije godine kada su u Egiptu otkrili kako je većina transplantacija zapravo rezultat ucjena
afričkih emigranta koji žele u Europu.

Tada je 45 liječnika i medicinskih sestara uhićeno u Egiptu pod optužbom da su preprodavali organe i
slali ih u Europu. U policijskoj raciji zaplijenili su milijune dolara. Neki od uhićenih radili su u
najuglednijim medicinskim učilištima u Egiptu.

S druge strane kao znak nade istaknuo je da je u Kini bitno bolja situacija danas nego prije 10 godina.
Naime, prije je postojala značajna korelacija između broj smrtnih kazni i broja transplantacija. Delmonico
je prenio svoje iskustvo kako su kroz WHO uspjeli pokrenuti dijalog s kineskim predsjednikom Xi
Jinpingom koji je rezultiralo današnjim bitno smanjenim brojem stranaca koji dolaze u Kinu s ciljem da
dobiju transplantirane organe.
Pohvalio je veliku solidarnost koju Hrvatska pokazuje donacijom organa preminulih osoba , no istaknuo
je kako je osobno uvijek za opciju da pristanak na donaciju organa bude izričit , da se ne podrazumijeva,

ako se ne izrazi suprotna želja , kako je to sada slučaj u Hrvatskoj.

Glavne teme kongresa bile su međureligijski dijalog o temi eutanazije, svetost života i dostojanstvo
ljudske osobe u znanosti i praksi, priziv savjesti, transhumanizam, nove tehnologije u medicini, bioetika i
politika , prenatalna eutanazija, kultura života vs. kultura otpada, etički i pravni status nerođenog djeteta ,

migracije, trgovina ljudima i iskorištavanje djece, povijest i perspektiva bioetike, ljudska fetalna DNA i
retrovirusni okidači okoliša, surogat majčinstvo , etički izazovi u dentalnoj medicini, biokemiji ,

farmakologiji i palijativnoj skrbi i solidarnost i supsidijarnost u zdravstvenom sustavu.

Cilj kongresa bio je rasvijetliti etičke i moralne aspekte medicinske profesije u današnjem svijetu visoko
tehnologizirane medicine.

" Ovo je bio jubilarni , 25 kongres FIAMC i zato će i Zagreb i Hrvatska kao domaćini zauvijek ostati upisani
u povijest naše organizacije. Hrvati su uspjeli organizirati vrlo uspješan Kongres na svjetskoj razini i zato
mogu biti ponosni ", naglasio je dopisni član Papinske akademije za život dr. Jozef Glasa.

Sekcija mladih HKLD-a na čelu s Matejom Šegović , dr. med., na inicijativu prof. dr. Jasenke Markeljević i
cijelog Znanstvenog odbora FIAMC-a, prvi puta u povijesti Svjetskih kongresa katoličkih liječnika
organizirala je Simpozij za mlade , u kojem aktivno sudjeluje više od 100 mladih liječnika, stomatologa,

farmaceuta i studenata.

Osim sudjelovanja u organizaciji Simpozija, mladi su sudjelovali u organizaciji radionica , predstavili
svoje znanstvene radove u obliku postera , pripremali interaktivne radionice i okrugli stol "Afirmacija
kulture života" .

KATOLIČKI LIJEČNICI KONGRES KATOLIČKIH LIJEČNIKA
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Proteklih dana je u Zagrebu održan 25. jubilarni kongres Svjetskog saveza liječnika katolika
(FIAMC-a). Obzirom da se Kongresi održavaju od 1935. godine, ovo je bila velika čast za
Hrvatsku da po prvi puta preuzme ulogu domaćina Kongresa FIAMC-a... Proteklih dana je u
Zagrebu održan 25. jubilarni kongres Svjetskog saveza liječnika katolika (FIAMC-a).
Obzirom da se Kongresi održavaju od 1935. godine, ovo je bila velika čast za Hrvatsku da
po prvi puta preuzme ulogu domaćina Kongresa FIAMC-a i to na inicijativu Hrvatskog
katoličkog liječničkog društva na čelu s prof.dr.sc. Anom Planinc Peraicom, predsjednicom
HKLD-a te prof. dr.sc. Jasenkom Markeljević koja je predstavnica HKLD-a u Europskom
savezu liječnika katolika (FEAMC-u), a također i predstavnica FEAMC-a u FIAMC-u
Od samog početka organizacije Kongresa od strane Organizacijskog odbora poticana je
važnost sudjelovanja mladih članova što je kao svojevrsni zadatak ozbiljno prihvaćeno i od
strane predsjednice Sekcije mladih Mateje Šegović, dr.med. Uz uložen veliki trud oko
redovitih aktivnosti Sekcije mladih, zadnjih nekoliko mjeseci su uspješno protjecale i same
pripreme mladih za Kongres.
Sekcija mladih Hrvatskog katoličkog liječničkog društva osnovana je 1992. godine u okviru
HKLD-a . Od tada svojim redovitim mjesečnim susretima okuplja mlade liječnike,
stomatologe, farmaceute, biokemičare i studente. Aktivnosti Sekcije mladih jesu
edukativnog, humanitarnog, rekreativnog i duhovnog karaktera, a trenutno broji 300ak
aktivnih članova diljem Hrvatske. Duhovnik Sekcije mladih je vlč. Boris Jozić.
Po prvi puta u povijesti Svjetskih kongresa katoličkih liječnika organiziran je Simpozij za
mlade u kojem je aktivno sudjelovalo više od 100 mladih liječnika, stomatologa, farmaceuta
i studenata iz cijelog svijeta.
Članovi Sekcije mladih pripremili su poster prezentacije svojih radova pa je tako znanstveni
rad „Volunteering among medical students and young physicians“ (Šegović Mateja et al.)
nagrađen zlatnom medaljom od strane ocjenjivačkog odbora. Pregledni rad „Humanizing
the medical encounter through empathy“ (Gradiški Ivan Pavao et al.) nagrađen je srebrnom
medaljom, dok je poster na temu „Croatian catholic medical society, youth section“ (Tomić
Barbara et al.) nagrađen brončanom medaljom.
Mladi su također pripremili i niz predavanja, interaktivne radionice te okrugli stol na temu
„Afirmacija kulture života“. Također, pružili su veliku podršku u tehničkoj realizaciji
Kongresa, a ono što je dalo poseban ton kongresnim danima bili su višestruki vrhunski
glazbeni nastupi članova sekcije mladih koji su posebno oduševljavali.
Tijekom Kongresa je na zasjedanju upravnog odbora Europske udruge katoličkih liječničkih
društava (FEAMC) odlučeno je da dio FEAMC-a postaju i sekcije HKLD-a, i to Sekcija
doktora dentalne medicine i Sekcija mladih što je otvorilo vrata budućim međunarodnim
suradnjama, a u FEAMC su prihvaćeni njihovi predstavnici mr. sc. Žarko Udiljak, dr. med.
dent. i Mateja Šegović, dr.med.

Po završetku Kongresa mladi su nastavili s postkongresnim dijelom cilj kojeg je bio upoznati
pobliže mlade liječnike iz drugih zemalja kroz predstavljanje svoje kulture, profesionalno
djelovanje u medicini te upoznavanje prisutnih s djelovanjem svojih sekcija mladih. Bili su
prisutni mladi liječnici iz Singapura, Kine, Japana, Novog Zelanda, SAD-a, Brazila, Perua,
Malezije i ostalih krajeva, uključujući i mlade iz europskih zemalja.
Tijekom Kongresa, mladima iz inozemstva i ostalih krajeva Hrvatske smještaj su pružile
Karmelićanke Božanskog Srca Isusova na Vrhovcu. To je potaknulo mlade na humanitarno
djelovanje te su mladi, uz pomoć ostalih sudionika Kongresa, tijekom svečane večere
Kongresa proveli akciju prikupljanja financijskih sredstava za Dječji dom „ Mala Terezija“ koji
se nalazi u skopu samostana.
Kako je to izgledalo iz perspektive oduševljenih i zahvalnih sudionika, kao primjer ističemo
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komentar naših kolega iz Slovenije: „ … iznenadila nas je izvanredno pozitivna atmosfera na
Kongresu kojoj su najviše pridonijeli mladi kolege, koji su zaista bili veseli i srdačni. Rijetki su
kongresi u kojima mladi zauzmu toliko središnju ulogu.“
„Ovaj je Kongres bio izvanredna prilika koja je otvorila široko područje mogućnosti pozitivnog
djelovanja. I posebno sam zahvalna HKLD-u na pruženoj prilici mladima. Povezivanje mladih
liječnika iz cijelog svijeta, zajednički angažman i aktivno sudjelovanje velikog broja mladih na
Kongresu, rasprave i razmjena iskustava na temu etičkih dilema s kojima se susrećemo tijekom
svog posla, predavanja vrhunskih svjetskih stručnjaka koji su u svakom trenutku naglašavali
važnost dostojanstva osobe i čuvanje ljudskog života ohrabrilo nas je da slijedimo njihov primjer
na profesionalnom planu u odnosu prema pacijentima.
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Završio je 25. jubilarni Svjetski kongres katoličkih liječnika, koji se organizacija
Međunarodnog udruženja katoličkih liječnika i Hrvatskog katoličkog liječničkog društva,
prošli tjedan održavao u Zagrebu. Na kongresu se između ostalog raspravljalo o samoj
svetosti života, zaštiti dostojanstva ljudskog života od začeća pa do prirodne smrti, a
izlagači su se također doticali i međulerigijskog dijaloga o eutanaziji.
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»Novi naraštaj svjetskih katoličkih liječnika«, naslovna je tema lipanjskoga broja »Prilike«,
mjesečnoga magazina Glasa Koncila. »Svetost života i medicinska profesija od Humanae
Vitae do Laudato Si«, bio je naziv 25. kongresa Svjetskoga saveza katoličkih liječnika (World
Federation of Catholic Medical Associations – FIAMC), koji se održavao u Zagrebu od 30.
svibnja do 2. lipnja. Najvažnije trenutke četverodnevnoga događaja, tijekom kojega je
izabrano novo vodstvo saveza, uz predavanja mnogih uglednika, bilježio je tekstom i
fotografijama Jeronim Ban.

»Drukčije katolički liječnik razmišlja o tretiranju početka i kraja ljudskoga života, drukčije o
trgovanju organima, drukčije o kvaliteti cjepiva za djecu, drukčije o robotima u medicini… jer
nastoji da u ključnom trenutku, kad je u pitanju život, savjest uvijek bude budna«, napisao je
urednik Branimir Stanić.

Lipanjska »Prilika« aktualna je športskim stranicama, jer donosi drugačiju najavu
Svjetskoga nogometnog prvenstva u Rusiji, s reprezentacijom »jedanaest vjernih«,
svjedočanstva nogometaša izrečena u razgovorima za Glas Koncila i njegova izdanja. Uz
25. obljetnicu smrti Dražena Petrovića novinar Tomislav Šovagović razgovarao je s
predsjednikom Hrvatskoga košarkaškoga saveza Stojkom Vrankovićem.

»Gubi li narod ulogu suverena u globaliziranim političkim odnosima?«, analizira mr. Ivo
Lovrić, dočim dr. Domagoj Sajter promišlja Posljedice izgubljenoga desetljeća od početka
ekonomsko-financijske krize. Kako roditelji svojim primjerom odgajaju dijete, tema je rubrike
»Psihologija«, a kako glazbenici uspijevaju uskladiti profesionalne i privatne obveze, piše
Mario Šoša. Reportaža Marije Samardžije i Zvonimira Atletića posvećena je izvornom
hrvatskom mjuziklu o sv. Antunu Padovanskom koji priprema ansambl »Kolbe«.
Maturantsko čitanje i (ne)razumijevanje pročitanoga tematizira Nikolina Mesić, a Tihana
Mojsinović piše o ugroženosti riba i drugih morskih vrsta.

Uz podsjetnik na važnost brige o stopalima u »Zdravlju«, posljednja stranica donosi lipanjski
kviz i mogućnost osvajanja dviju knjiga u izdanju GK-a. (tš, gk)
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Jubilarni 25. Svjetski kongres katoličkih liječnika koji se održavao u Zagrebu od 30. svibnja
do 2. lipnja, pod naslovom 25th FIAMC Congress “Sanctity of Life and Medical Profession
from Humanae Vitae to Laudato Si”, u organizaciji Međunarodnog udruženja katoličkih
liječnika (FIAMC) i Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (HKLD) i koji je okupio je
vrhunske znanstvenike i liječnike iz cijeloga svijeta završio je s radom.

Službeni dio programa završen je u subotu, 2. lipnja, no bogati poslijekongresni program
Simpozij za mlade, nastavljen je i u nedjelju, 3. lipnja.

Najbolji recept na svijetu za gubljenje do 28 kg u 1 mjesec
Među uglednim govornicima Kongresa ističu se msgr. Vincenzo Paglia, predsjednik
Papinske akademije za život; kardinal Willem Jacobus Eijk, član Papinske akademije za
život; msgr. Bruno-Marie Duffé, tajnik vatikanskog Dikasterija za promicanje cjelovitog
ljudskog razvoja; msgr. Jacques Suaudeau; član Papinske Akademije za život i duhovnik
FIAMC-a; John Lee, predsjednik Kongresa; Bernard Ars, novizabrani predsjednik FIAMC-a;
Nicolas T. Nikas, pravnik, suosnivač i predsjednik Bioethics Defense Fund; Jozef Glasa
profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Bratislavi; Ján Ďačok, SJ, profesor
Papinskog sveučilišta Gregoriana; John Lane, liječnik iz Klinike Mayo; Jana Zuščinová,
politička savjetnica u Europskom parlamentu za bioetička pitanja; Francis L. Delmonico,
profesor na Harvardu, kirurg i savjetnik Svjetske zdravstvene organizacije za doniranje i
transplantaciju organa.

I posljednji dan Kongresa teme programa bile su izuzetno važne i aktualne – trgovina
ljudskim organima te liječenje boli i patnje u palijativnoj skrbi.

Govoreći o trgovini ljudskim organima profesor Delmonico podsjetio je na izvješće Reutersa
od prije dvije godine kada su u Egiptu otkrili kako je većina transplantacija zapravo rezultat
ucjena afričkih emigranta koji žele u Europu. Tada je 45 liječnika i medicinskih sestara
uhićeno u Egiptu pod optužbom da su preprodavali organe i slali ih u Europu. U policijskoj
raciji zaplijenili su milijune dolara. Neki od uhićenih radili su u najuglednijim medicinskim
učilištima u Egiptu.

S druge strane kao znak nade istaknuo je da je u Kini bitno bolja situacija danas nego prije
10 godina. Naime, prije je postojala značajna korelacija između broj smrtnih kazni i broja
transplantacija. Delmonico je prenio svoje iskustvo kako su kroz WHO uspjeli pokrenuti
dijalog s kineskim predsjednikom Xi Jinping koji je rezultiralo današnjim bitno smanjenim
brojem stranaca koji dolaze u Kinu s ciljem da dobiju transplantirane organe.

Pohvalio je veliku solidarnost koju Hrvatska pokazuje donacijom organa preminulih osoba,
no istaknuo je kako je osobno uvijek za opciju da pristanak na donaciju organa bude izričit,
da se ne podrazumijeva, ako se ne izrazi suprotna želja, kako je to sada slučaj u Hrvatskoj.

Podsjećamo da su glavne teme kongresa bile međureligijski dijalog na temu eutanazije,
svetost života i dostojanstvo ljudske osobe u znanosti i praksi, priziv savjesti,
transhumanizam, nove tehnologije u medicini, bioetika i politika, prenatalna eutanazija,
kultura života vs. kultura otpada, etički i pravni status nerođenog dijeteta, migracije, trgovina
ljudima i iskorištavanje djece, povijest i perspektiva bioetike, ljudska fetalna DNA i
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retrovirusni okidači okoliša, surogat majčinstvo, etički izazovi u dentalnoj medicini, biokemiji,
farmakologiji i palijativnoj skrbi i solidarnost i supsidijarnost u zdravstvenom sustavu.

Cilj kongresa je bio rasvijetliti etičke i moralne aspekte medicinske profesije u današnjem svijetu
visoko tehnologizirane medicine.

“Ovo je bio jubilarni, 25 kongres FIAMC i zato će i Zagreb i Hrvatska kao domaćini zauvijek ostati
upisani u povijest naše organizacije. Hrvati su uspjeli organizirati vrlo uspješan Kongres na
svjetskoj razini i zato mogu biti ponosni”, naglasio je dr. Jozef Glasa, dopisni član Papinske
akademije za život.

“Tijekom cijelog kongresa svi mi koji smo došli s raznih strana svijeta, mnogo ljudi iz mnogo
različitih država, osjetili smo se dobrodošlima i međusobno smo sa zahvalnošću komentirali veliko
zalaganje i trud organizatora. S divljenjem smo svjedočili vjeru i domoljublje Hrvata na svetim
misama kojima smo nazočili a posebno nas je impresionirao veliki broj mladih liječnika na
kongresu.“

Ovaj Kongres održan u Zagrebu velik je uspjeh za organizatora Hrvatsko katoličko liječničko
društvo (HKLD) na čelu s njegovom predsjednicom prof. dr. sc. Anom Planinc-Peraica i
predsjednicom lokalnog organizacijskog odbora i članicom Upravnog odbora FIAMC-a prof. dr.
sc. Jasenkom Markeljević.

Uspjeh kongresa ne očituje se smo u kvaliteti govornika i sudionika iz 26 zemalja svijeta i
pohvalama koje su uputili organizatorima, već i u poruci koju je izaslanstvu FIAMC-a, u kojemu je
bila i prof. Markeljević, uputio papa Franjo prilikom privatne audijencije uoči Kongresa. Ta poruka
ostat će zabilježena kao značajan dokument za sve liječnike, sadašnjih i budućih generacija.

Podsjećamo, Sveti Otac je u snažnoj i dirljivoj poruci pozvao liječnike katolike na vjernost i
dosljednost crkvenom nauku na medicinsko-moralnom području usprkos poteškoćama i
iskušenjima s kojima su suočeni:

“Nastavite spokojno i odlučno na tom putu, provodeći intervente crkvenoga učiteljstva u područje
medicine s odgovarajućom sviješću o njihovim moralnim implikacijama. I područje medicine i
zdravstva, u stvari, nije pošteđeno kulturno tehnokratske paradigme koja sve više napreduje, od
klanjanja bezgraničnoj ljudskoj moći i praktičnoga relativizma u kojem sve postaje nevažno ako
ne služi osobnim interesima.”

Govoreći o zadaćama katoličkih liječničkih društava Papa je istaknuo: “Vaš naziv ‘katolički
liječnici’ obvezuje vas na trajnu duhovnu, moralnu i bioetičku formaciju s ciljem primjene
evanđeoskih načela u medicinskoj praksi, polazeći od odnosa liječnik-pacijent sve do misijskoga
djelovanja radi poboljšanja zdravstvenih uvjeta naroda na marginama svijeta. Vaše je djelo
poseban oblik ljudske solidarnosti i kršćanskog svjedočenja, vaš je posao u stvari obogaćen
duhom vjere. Vrlo je važno da se vaša društva zalažu da studenti medicine i mladi liječnici budu
senzibilizirani tim načelima te da ih uključujete u aktivnosti društava.”

Želju Svetog Oca za uključivanjem mladih liječnika i studenata medicine u rad katoličkih liječničkih
društava anticipirao je naš HKLD. Sekcija mladih HKLD-a na čelu s Matejom Šegović, dr.med., na
inicijativu prof.dr.sc. Jasenke Markeljević i cijelog Znanstvenog odbora FIAMC-a, po prvi puta u
povijesti Svjetskih kongresa katoličkih liječnika organizirala je Simpozij za mlade, u kojem aktivno
sudjeluje više od 100 mladih liječnika, stomatologa, farmaceuta i studenata.

Osim sudjelovanja u organizaciji Simpozija, mladi su sudjelovali u organizaciji radionica,
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predstavili svoje znanstvene radove u obliku postera, pripremali interaktivne radionice i okrugli
stol na temu “Afirmacija kulture života”.

Visoka pokroviteljica Kongresa je predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović, a
počasni predsjednik je kardinal Josip Bozanić. Među mnogim uglednim pokroviteljima
znanstvenim, državnim i stručnim institucijama organizatori ističu kako su značajnu logističku
podršku dobili od gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, Gradskog ureda za zdravstvo,
Gradske skupštine, Turističke zajednice, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora i
Zagrebačke županije. Zahvalni su i svim donatorima, sponzorima i pojedincima koji su doprinijeli
organizaciji kongresa.
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09
06.2018u novom broju Glasa Koncila od 08. lipnja čitajte...

Glas Koncila

INTERVJU: DR. O. ROBERT NIEHOFF
Zašto su katolička sveučilišta u prošlosti bila »katoličkija «?

KAMENITA VRATA
Nada u skoro Stepinčevo proglašenje svetim
NOVA PRILIKA
U Hrvatskoj stasao novi naraštaj svjetskih katoličkih liječnika
KOMENTAR
Vlast pred više testova
ZAPAŽANJA
Mobilnost samo za neke
PASTORALNA SLUŽBA
Imenovan apostolski vizitator za Međugorje
SMJERNICE VATIKANA
Poziv na »glasovanje novčanikom«
TOKSIČNOST PREDMETA
Unatoč kontrolama , potreban oprez
NAŠI RAZGOVORI
Što se pjeva u crkvama
OSJEČKI SIMPOZIJ
Socijalni radnici – »evanđeoski djelatnici «
REPORTAŽA: IVANIĆ-GRAD
Vrelo vjere pokraj naftalana

Drugi lipanjski broj katoličkoga tjednika Glasa Koncila otvara izvještaj o
hrvatskom domaćinstvu 25. svjetskomu kongresu katoličkih liječnika koji je
na četiri dana okupio vrhunske znanstvenike i liječnike katolike iz cijeloga
svijeta, a s kojega je poslana poruka : »Planiranje obitelji pomoću kontracepcije
pridonijelo je starenju Europe «. Uz tekst i fotografiju na naslovnici Glasa Koncila, u
magazinu »Prilika « donosi se opširna reportaža o kongresu na kojem je izabrano i

novo vodstvo.

Komentar na dvotjedno prikupljanje potpisa za iniciranje narodnih
referenduma daje glavni urednik mons. Ivan Miklenić ističući da se već sada
može se reći da je među hrvatskim građanima sve više onih koji se
oslobađaju i utjecaja glavne struje javnoga mnijenja što je nameće službena
politika ili što je nameću mediji te pokazuju građansku i vjerničku svijest da
moraju dati svoj osobni doprinos boljitku u hrvatskom društvu. »Nečuveno je
da se bilo koja civilizirana građanska inicijativa , koja samo želi pružiti drugima priliku
da se izjasne za ili protiv, prikazuje nedemokratskom. To je nečuvena politička i
ideološka deformacija u kojoj pojam demokracija označava samo prašinu u oči
neupućenoj raji, kao što je to bilo u jugoslavenskom komunističkom poretku u kojem
je vladala najveća takva demokracija na svijetu«, napisao je urednik Miklenić.

Na kraju nastavne godine u hrvatskim školama i na fakultetima iskustvo
američkoga katoličkoga sveučilišta » John Carrol« u Clevelandu u saveznoj
državi Ohio u intervju na stranicama Glasa Koncila predstavlja njegov
nekadašnji rektor isusovac dr. o. Robert Niehoff koji je pokušao dati odgovor na
pitanje: Zašto su katolička sveučilišta u prošlosti bila » katoličkija «?
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Drugi nastavak prikaza dokumenta »Gospodarska i financijska pitanja « dvaju
dikasterija Svete Stolice osvrće se na potrebu regulacije tržišta , ali i prijedlog
da banke uz upravne odbore osnuju i etičke odbore kako bi na primjeren način
podupirale realnu ekonomiju. » Tržišta žive zahvaljujući potražnji i ponudi dobara:
glede toga, svatko od nas može presudno utjecati barem na oblikovanje potražnje.
To je odabir kojim se često nesvjesno odlučujemo za dobra čija se proizvodnja
možda ostvaruje u lancima u kojim je normalno kršenje najosnovnijih ljudskih prava.
Netko je glede toga govorio o ‘glasovanju novčanikom ’«, stoji među ostalim u
dokumentu.
Poznato je da je tržišni razvoj pridonio spoznajama o potencijalno toksičnim
tvarima koje mogu imati štetan utjecaj na zdravlje čovjeka nisu prisutne
samo u hrani , nego i u vodi, zraku , okolišu i predmetima opće uporabe. O toj
temu govori dr. Lidija Barušić iz Zavoda za javno zdravstvo koja ističe da je unatoč
kontrolama potreban oprez.

Reportaža u novom broju Glasa Koncila predstavlja župu Sisačke biskupije –
sv. Petra u Ivanić-Gradu kao vrelo vjere pokraj naftalana u kojoj su mladi
najdragocjeniji izvor uz Lonju. Mladi se na svojim stranicama bave temom
provođenja vremena između završetka studija i pronalaska zaposlenja, a u rubrici
Katolički oblikovatelji kulture predstavljen je Ilija Ujević.

Na stranicama Glasa Koncila donosi se izvještaj sa zagrebačke proslave
Majke Božje od Kamenitih vrata , proslave zaštitnika grada Siska i biskupije ,
vijest iz Maclja o spomenmisi za žrtve komunističkoga zločina, kao i druge
vijesti i izvještaji iz hrvatskih ( nad) biskupijskih središta. Među inozemnim se
vijestima posebno ističe ona o papinom imenovanju nadbiskupa Henryka
Hosera apostolskim vizitatorom s posebnom ulogom za župu Međugorje.
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Razvoj tehnologije s jedne je strane pokazatelj stvaralačke inteligencije čovjeka i njegove
urođene želje i potrebe za suradnjom, istraživanjem i poboljšanjem životnih uvjeta. S druge
strane tehnologija, ako se čovjek njome ne nauči koristit... Razvoj tehnologije s jedne je
strane pokazatelj stvaralačke inteligencije čovjeka i njegove urođene želje i potrebe za
suradnjom, istraživanjem i poboljšanjem životnih uvjeta. S druge strane tehnologija, ako se
čovjek njome ne nauči koristiti moralno i na sve druge načine ispravno, u kombinaciji sa
zapadnjačkim stilom života koji vodi u nezdravi individualizam, može krajnje negativno
utjecati na ljude i na okoliš, na što upozorava i papa Franjo u svojoj enciklici »Laudato si« iz
2015. godine. Razvoj tehnologije utječe i na način prokreacije, zbog čega je još uvijek
aktualna enciklika Pavla VI. »Humanae vitae« iz 1968. godine, koja je, među ostalim,
predvidjela današnje probleme s trgovanjem embrijima i spolnim stanicama. Upravo su te
dvije enciklike izabrane kao okvir jubilarnoga 25. svjetskoga kongresa katoličkih liječnika koji
se prvi put održao u Hrvatskoj, od 30. svibnja do 2. lipnja u zagrebačkom hotelu »Westin«.
Kongres se održao u organizaciji Međunarodnoga udruženja katoličkih liječnika (FIAMC) i
Hrvatskoga katoličkoga liječničkoga društva (HKLD) pod nazivom »Svetost života i
medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato Si«. Okupio je vrhunske znanstvenike i
liječnike iz cijeloga svijeta, kao i visoke predstavnike Papinske akademije za život i
Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskoga razvoja.
Međureligijski dijalog na temu eutanazije, transhumanizam, bioetika i politika, prenatalna
eutanazija… samo su neke od tema kongresa
Nizozemski kardinal Willem Jacobus Eijk, nadbiskup Utrechta i član Papinskoga vijeća za
život, zazvao je Božji blagoslov na sve nazočne tijekom svečanoga otvaranja kongresa, a u
svojem je predavanju, spominjući encikliku »Humanae vitae« naglasio da je bila »…kamen
spoticanja za one koji su ju odbijali i proročki dokument za one koji su shvatili njezinu
važnost. (…) Te 1968. godine čak ni papa Pavao VI. nije znao kakav bi proročki karakter
mogla imati njegova enciklika.« Nakon toga papa Pavao VI. nije objavio ni jedan veći i
važniji dokument, vjerojatno i pod utjecajem ondašnjih kritika koje se protežu do današnjih
vremena jer je ona i danas mnogima teško prihvatljiva, ali mnogi drugi vide njezinu važnost,
posebno u kontekstu kontracepcije i umjetne oplodnje, pojasnio je kardinal Eijk dodajući:
»Planiranje obitelji pomoću kontracepcije dramatično je smanjilo prirodni prirast i tako je
pridonijelo starenju Europe. Naša zapadna kultura, koja je zapravo kršćanska, nalazi se pod
velikim pritiskom rastućega sekularizma i zato što niječemo svoje kršćanske korijene.«
Zanimljivo, kardinal Eijk studirao je medicinu i radio kratko vrijeme kao liječnik prije nego što
je otišao na bogosloviju.
Predsjednik Papinske akademije za život mons. Vincenzo Paglia već je u pozdravnom
govoru aktualizirao glavnu temu kongresa, a elaborirao ju je u svojem predavanju koje je
održao sljedećega dana, u četvrtak ujutro, istaknuvši neophodnost međuljudskih odnosa
»…jer govoriti o bioetici, o životu i njegovu dostojanstvu, predstavlja i sadrži u konačnici u
sebi temeljnu činjenicu da smo svi međusobno povezani«. Njegove bi se riječi mogle
odnositi i na najveći problem hrvatskoga zdravstva (i ne samo hrvatskoga, što mogu
potvrditi i liječnici iz susjednih zemalja), a to su narušeni međuljudski odnosi među
liječnicima (a ne nedostatak novca ili bilo čega drugoga).
Znakovito je mons. Paglia govorio i o odnosu između liječnika i pacijenta: »Često je riječ
utjehe bolesnomu mnogo važnija od same medicinske skrbi, posebno u trenutcima pred kraj
života. Kada se više nema što liječiti, može se samo pomoći i njegovati.« Naime, zapadna
medicina (pa tako i hrvatska) stavlja naglasak na liječenje, a zapostavlja prevenciju i
palijativu. Zato se liječnici često teško nose s »izgubljenim bitkama«, kada medicina više
nema rješenja, jer to doživljavaju kao vlastiti poraz. Međutim, tako prečesto propuštaju
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priliku za svjedočenje prave humanosti, kad ostaje samo palijativni element skrbi, a to je zapravo
susret dviju osoba kojima je zajednička ljudska ranjivost, smrtnost i potreba za drugim čovjekom,
koja je posebno snažna u najtežim trenutcima. Na kongresu je, srećom, bilo govora o palijativnoj
skrbi a ohrabruje da se i u Hrvatskoj u posljednjih desetak godina događaju veliki pomaci nabolje,
no postoji još mnogo prostora za poboljšanje, posebno glede edukacije, osiguranja smještaja u
domovima za osobe oboljele od demencije i izgradnje hospicija.
Veliki trenutak za Europsku, ali i za Svjetsku udrugu katoličkih liječničkih društava bio je kad su u
Zagrebu sekcije Doktori dentalne medicine (DDM) i Sekcija mladih (SM) postali dijelom tih
društava
Mons. Bruno-Marie Duffé, tajnik vatikanskoga Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskoga
razvoja, izvrsno se nadovezao na ono o čemu je govorio mons. Paglia, a to su tri sljedeće točke:
»Prvo, brinuti se za neku osobu znači susresti ju, čuti njezinu priču. Ne može se biti u dobrim
odnosima s onima koji pate ako im se ne posveti dovoljno vremena da se čuje kako i zašto pate.
Svi smo mi zajedno na životnom putu, ruku pod ruku, i veliki je dar nekomu posvetiti vrijeme jer
današnje je društvo društvo koje nema vremena. Drugo, važno je u medicinsku njegu za tijelo
uključiti socijalni, psihološki i duhovni aspekt, odnosno integralni pristup koji poštuje sve
navedene ljudske potrebe. Treće, kada se čovjek brine za neku osobu, kada ju voli, brine se za
cijelo društvo, čovjek tada voli sve jer svi smo povezani, a to se može protegnuti i na cijeli
planet.« Tako su monsinjori Duffé i Paglia, kao i kardinal Eijk, reflektirali duh pape Franje i
njegovu deklariranu brigu za svakoga čovjeka i za cijeli planet. Sudionici kongresa često su
spominjali da su sva trojica pokazivala poniznost, jednostavnost i susretljivost, čime su možda
dali veće i dojmljivije svjedočanstvo nazočnima na kongresu nego svojim riječima u pozdravnim
govorima i predavanjima. Čak se komentiralo da je to možda bila jedna od najvažnijih lekcija za
sve visokopozicionirane uglednike i liječnike kojima ponekad nije lako uz imena navesti sve
pripadajuće akademske i profesionalne titule.
U tom kontekstu poniznosti, jednostavnosti i susretljivosti treba spomenuti i dr. Johna Lanea,
neuroradiologa iz glasovite Klinike Mayo, predstavnika Sjeverne Amerike u FIAMC-u i
novoizabranoga dopredsjednika udruženja koji je za »Glas Koncila« otkrio zanimljivu činjenicu:
»Malo je poznato da su osnivanje Klinike Mayo potaknule časne sestre franjevke kada su uz
pomoć jedne katoličke obitelji, na čelu koje je bio William W. Mayo, izgradile prvu bolnicu u
Rochesteru (država Minnesota, SAD, op. a.). Nažalost, taj red časnih sestara, kao i mnogi drugi,
odumire, ali naša mala grupa katoličkih liječnika u Klinici nastoji održati njihov duh.« Klinika Mayo,
koja je neprofitna organizacija, od samoga početka surađuje s IBM-om na razvoju »Watsona«,
umjetne inteligencije koja se rabi i za dijagnostiku, što je još jedan pokazatelj zašto se nalazi u
samom svjetskom vrhu po kvaliteti medicinske skrbi. Međutim, i dr. Lane ističe da je već sad
određena tehnologija postala zaprjeka u susretu između liječnika i pacijenta kao dviju ljudskih
osoba, a to se posebno lako i brzo vidi u situacijama kada liječnik ili medicinska sestra gledaju u
medicinske podatke pacijenata na zaslonima računala i ne mogu istovremeno gledati u osobu
ispred sebe. Tako tehnologija, koja s jedne strane pomaže da se brže i točnije dođe do potrebnih
informacija, s druge strane postaje barijera tijekom susreta s drugom osobom »uživo«, a to će
postati još veći problem uz veću uporabu robota u medicinskoj njezi. To je nešto što se može
predvidjeti i već sad bi se trebalo razmišljati o rješenjima za problem daljnjega otuđenja svih
uključenih u medicinski sustav, a to su svi, jer svatko će prije ili poslije biti ili pružatelj ili primatelj
pomoći.
Hrvatska može biti ponosna na sustav transplantacije organa, koji je pokazatelj osjećaja
solidarnosti i zajedništva hrvatskoga naroda
U niz primjera poniznosti, jednostavnosti i susretljivosti ulazi i mr. Nicolas T. Nikas, pravnik,
suosnivač i predsjednik zaklade »Bioethics Defense Fund« (BDF), koja se bavi javnim interesom i
pomaže zakonodavcima, sudovima, studenata i građanima diljem Sjedinjenih Država i
inozemstva kako bi se argumentirano borili za pravo na život. Mr. Nikas održao je vrlo zapaženo
predavanje na temu savjesti u kontekstu kulture smrti, a u intervju je dodatno pojasnio svoje
stajalište: »Liječničko pravo na priziv savjesti zapravo je podređeno dubljoj problematici, a to je
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(…) sužavanje pojma ‘razum’, kao što je to opisao papa Benedikt XVI. u svojem obraćanju u
Regensburgu. ‘Razum’ je nekad bio bogat i širok pojam, kao što je to opisano u Aristotelovoj
‘Metafizici’ i drugdje u antici, a danas, u modernom svijetu, svodi se na aspekt empirijske znanosti
koja priznaje samo matematičko-logički pristup, ono što se može reproducirati i verificirati. Mnogo
dublja pitanja, kao što su: Što je to čovjek?; Koji je naš smisao postojanja?; pitanja na koja
odgovore daju vjera i etika, nemaju mjesta u takvom znanstvenom svijetu koji priznaje samo
‘znanstveni razum’.« Mr. Nikas uspio je promijeniti zakon u Arizoni i u nekim drugim državama
SAD-a pa se sada u klinikama smije ponuditi mogućnost posvajanja djece, što prije nije bio slučaj.
Naravno, to je uspio zajedno sa svojim suradnicima u zakladi, među kojima se ističe
dopredsjednica, pravnica Dorinda Bordlee, koja je također bila na kongresu. Rezultati ljudi
okupljenih oko njihove zaklade samo su jedan od mnogih primjera kako govornici i sudionici
kongresa prelaze s riječi na djela i mijenjaju svijet nabolje.
Uz spomenute teme, druge glavne teme kongresa bile su međureligijski dijalog na temu
eutanazije, transhumanizam, bioetika i politika, prenatalna eutanazija, etički i pravni status
nerođenoga djeteta, migracije, trgovina ljudima i iskorištavanje djece, povijest i perspektiva
bioetike, ljudska fetalna DNK i retrovirusni okidači okoliša, surogat majčinstvo, etički izazovi u
dentalnoj medicini, biokemiji, farmakologiji i palijativnoj skrbi te solidarnost i supsidijarnost u
zdravstvenom sustavu. Cilj kongresa bio je rasvijetliti etičke i moralne aspekte medicinske
profesije u današnjem svijetu visokotehnologizirane medicine i može se reći da je u tome u velikoj
mjeri uspio, s tim da se može očekivati da će na sljedećim kongresima uz transhumanizam biti još
više riječi o uporabi umjetne inteligencije, androida i drugih vrsta robota u medicini.
1 od 10
Povijesne odluke u Zagrebu
Prvi put u povijesti dio Europske udruge katoličkih liječničkih društava (FEAMC) postale su i
sekcije Doktori dentalne medicine (DDM) i Sekcija mladih (SM), što je na svojem zasjedanju
odlučio Upravni odbor udruge. Riječ je o sekcijama HKLD-a, a u FEAMC su prihvaćeni njihovi
predstavnici, predsjednik Sekcije doktora dentalne medicine HKLD-a mr. Žarko Udiljak i
predsjednica Sekcije mladih HKLD-a Mateja Šegović. To je bio veliki trenutak za Europsku, ali i
za Svjetsku udrugu katoličkih liječničkih društava jer do sada te sekcije nisu bile uključene u rad
europske krovne udruge. To je ujedno i veliko priznanje HKLD-u, njegovoj predsjednici dr. Ani
Planinc-Peraici i dr. Jasenki Markeljević koja je zastupala interese doktora dentalne medicine i
mladih (studenata medicine i mladih liječnika) kao članica Upravnoga odbora FEAMC-a, i očito
znala predstaviti vrijednost njihovih doprinosa.
Upravo je sekcija DDM HKLD-a organizirala zajedno s Hrvatskom komorom dentalne medicine
prvi kongres na temu »Etika u dentalnoj medicini« s međunarodnim sudjelovanjem. Govoreći o
nužnosti etike u dentalnoj medicini, dr. Udiljak ističe da je ona važna u odnosu između kolega, a
pogotovo u odnosu liječnika i pacijenta. Ističe nedavno provedeno istraživanje u Kanadi gdje
velika većina ispitanika doktore dentalne medicine smatra poduzetnicima, a ne liječnicima, što je,
smatra dr. Udiljak, poražavajuće.
Govoreći o aktualnim izazovima koji su pred dentalnom strukom, dr. Udiljak upozorava: »Danas
se kozmetički dentalni zahvati reklamiraju svagdje, reklame su napadne i bez ikakvih upozorenja
na moguće posljedice. Novac je posvud veliki pokretač, pa i kod nas, i postavlja se pitanje gdje je
tu liječnička etika i savjest, gdje su granice. Nije svejedno hoće li ordinaciju voditi liječnik ili
korporacija koja će tiskati zubnu protetiku, a posao prepustiti tehničaru koji nije dentalne struke.«
Jedan od pokazatelja talenta i osjećaja za vodstvo dr. Šegović, predsjednice Sekcije mladih
HKLD-a, jest i nagrada koju je primila za jedan od najboljih postera na kongresu.
Na mladim liječnicima medicina ostaje
Uspjeh kongresa očituje se po kvaliteti govornika i blizu 300 sudionika iz 26 zemalja svijeta, među
kojim se isticala vrlo simpatična skupina iz Malezije: došlo je njih 15, što je razmjerno velik broj s
obzirom na činjenicu da u njihovoj domovini ima samo 3 % posto katolika. Pohvale
organizatorima još uvijek dolaze, ali najvažnije im je bilo ohrabrenje Svetoga Otca koje je
prethodilo kongresu. Tijekom privatne audijencije na kojoj je bila i prof. dr. Jasenka Markeljević



24. 06. 2018 www.glas-koncila.hr Stranica/Termin:

Hrvatska

97

kao dio izaslanstva FIAMC-a papa Franjo je istaknuo i sljedeće: »Vrlo je važno da se vaša
društva zalažu da studenti medicine i mladi liječnici budu senzibilizirani tim načelima te da ih
uključujete u aktivnosti društava.« Tu Papinu želju za uključivanjem mladih liječnika i studenata
medicine u rad katoličkih liječničkih društava HKLD je već ostvario. Sekcija mladih HKLD-a na
čelu s liječnicom dr. Matejom Šegović, na inicijativu dr. Markeljević i Znanstvenoga odbora
FIAMC-a, prvi put u povijesti Svjetskoga kongresa katoličkih liječnika organizirala je simpozij za
mlade, u kojem je aktivno sudjelovalo više od 100 mladih liječnika, stomatologa, farmaceuta i
studenata iz Hrvatske i svijeta. Osim sudjelovanja u organizaciji kongresa, mladi su predstavili
svoje znanstvene radove u obliku postera, pripremali interaktivne radionice i priredili okrugli stol
na temu »Afirmacija kulture života«.
Dr. Markeljević, predsjednica organizacijskoga odbora za pripremu kongresa, naglasila je da se
mladi liječnici, motivirani napretkom tehnologije, na početku karijere suočavaju s diktaturom
etičkoga relativizma i transhumanizma koji teži transformaciji ljudske biti. Zbog nedostatka
iskustva oni su često pred dvojbom kako svoja stajališta ugraditi u svakodnevnu praksu i kako ih
argumentirati u suglasju s prizivom savjesti i poimanjem svetosti života. Dominacija
materijalističkoga sustava vrijednosti i lingvističkoga »inženjeringa« stvara iluziju civilizacijskoga
pomaka uvjetovanoga zdravljem, ljepotom i posjedovanjem. »U tom kontekstu cilj kongresa bio je
naglasiti svetost života, osvijestiti pojam dostojanstva čovjeka potičući našu civilizaciju na
transformaciju mentaliteta i svijesti, srca i duše u cilju poštivanja ljudskoga života od začeća do
prirodne smrti. Svako ljudsko biće jednako je vrijedno, neovisno o tome je li sposobno za
samostalni život ili nije, neovisno o tome je li rođeno ili nije, je li hendikepirano ili nije, ili pred kraj
svojega života treba tuđu pomoć zbog nemoći i bolesti«, istaknula je dr. Markeljević i dodala:
»Trebamo težiti oblikovanju svijesti u društvu o općim humanim vrijednostima koje su zajedničke
svim ljudima koji tako razmišljaju i zato smo organizirali i međureligijski okrugli stol.
Predstavnici različitih religija raspravljali su o temama koje kao prioritete naglašava Svjetska
organizacija liječnika (World Medical Association, WMA) a mogle bi biti dvojbene zbog načina na
koji pristupaju eutanaziji. Svi sudionici našega okrugloga stola složili su se da je život vrijedan,
svet, i da ga treba štititi od početka do kraja poštujući dostojanstvo svake ljudske osobe.« Iako se
još uvijek vode velike teološke, filozofske, medicinske i bioetičke rasprave o tome kada počinje
život i što je ljudska osoba, Sud pravde Europske unije u Luxembourgu definirao je to u točki 35.
presude C-34/10 Oliver Brüstle v. Greenpeace82: »Svako ljudsko jajašce mora se, čim je
oplođeno, smatrati ‘ljudskim zametkom’…« Tako je i u suvremenoj pravnoj znanosti prvi put
eksplicitno definirano stajalište da ljudski život počinje u trenutku oplodnje jajne stanice (jajašca,
oocita) spermijem, dakle u trenutku začeća.
Govoreći o domaćinstvu kongresa koje je ove godine pripalo Hrvatskoj, dr. Markeljević naglasila
je i važnost prepoznavanja identiteta Hrvatske u EU-u i identiteta katoličkih liječnika u kontekstu
borbe za zaštitu svetosti ljudskoga života.
Kongres koji budi optimizam
Može se reći da je za područje medicine kongres u Zagrebu bio svjetski događaj na visokoj razini.
Cjelokupnomu dojmu kongresa pomogla je i providonosna činjenica da je počeo na dan proslave
Majke Božje od Kamenitih vrata, na kojoj su mnogi sudionici kongresa nazočili, a bili su u procesiji
i na svetkovinu Tijelova. Sudionici kongresa mogli su svaki dan nazočiti i jutarnjoj misi koju je u
jednoj od dvorana hotela »Westin« predvodio Đuliano Trdić, svećenik Riječke nadbiskupije,
liječnik i magistar dubinske psihologije. U subotu navečer u crkvi sv. Marka na Gornjem gradu
misu za mlade liječnike predvodio je Boris Jozić, župni vikar župe sv. Petra apostola u Zagrebu i
duhovnik Sekcije mladih HKDL-a. Tako je kongres dobio lijepi duhovni okvir, što su primijetili i
pohvalili mnogi sudionici.
Zahvaljujući tomu duhovnomu okviru i dobroj atmosferi na kongresu, ako je i bilo nekih
nedostataka u organizaciji, ti će sitni propusti biti brzo zaboravljeni, a ostat će neizbrisiv trag koji
su hrvatski članovi ostavili na svjetsko udruženje katoličkih liječnika, koje nosi i velik teret
odgovornosti u svijetu koji se vrlo brzo mijenja i gotovo svakodnevno donosi nove bioetičke
izazove. Zato je tim važnije da se stvaraju i povezuju novi naraštaji liječnika koji se, kao vrhunski
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medicinski i bioetički stručnjaci, ne će bojati odvažno svjedočiti svoje kršćanske vrjednote. Ti novi
naraštaji liječnika, htjeli to oni ili ne htjeli, morat će znati ostati dosljedni unatoč napadima na
moralni nauk Crkve koji se tiče bioetike i na sve agresivnije stvaranje umjetnoga jaza između
vjere i znanosti. Prema onom što se vidjelo u Zagrebu na 25. svjetskom kongresu katoličkih
liječnika, ima razloga za optimizam.
Utjecaj katoličkih liječnika na svjetske događaje
Dr. Francis L. Delmonico, profesor na Harvardu, savjetnik Svjetske zdravstvene organizacije i
Papinske akademije za znanost, u svojem je izlaganju podsjetio na izvješće »Reutersa« od prije
dvije godine kada su u Egiptu otkrili da se većina transplantacija događa kao rezultat ucjena
afričkih emigranta koji žele u Europu. To je samo jedan od primjera zbog kojega se dr. Delmonico
zauzima za zabranu bilo kakvoga oblika novčanih transakcija za organe koji bi se trebali dobivati
isključivo na temelju donacija.
Kao znak nade istaknuo je da je u Kini uvelike bolje stanje danas nego prije deset godina. Naime,
prije je postojala velika povezanost između broja smrtnih kazna i broja transplantacija. Delmonico
je prenio svoje iskustvo kako su kroz WHO uspjeli pokrenuti dijalog s kineskim predsjednikom Xi
Jinpingom, što je dovelo do današnjega bitno smanjenoga broja stranaca koji dolaze u Kinu s
ciljem da dobiju organe za transplantaciju za koje se znalo da dolaze od osoba koje su osuđene
na smrtnu kaznu. To je samo jedan od mnogih pokazatelja da katolički liječnici razmišljaju
proaktivno te utječu na pozitivne promjene i zaštitu ljudskih prava u svijetu. Nažalost, takvi se
primjeri veoma rijetko mogu pronaći u najpopularnijim vodećim medijima jer je njima, čini se,
zanimljivije i profitabilnije pisati o kontroverznim i negativnim stvarima u Crkvi i katoličkim
udrugama. Tako, nažalost, u drugi plan padaju mnogo važnije teme, kao što su trgovina ljudskim
organima, embrijima i spolnim stanicama, za što nema djelotvorne kontrole, a riječ je o jednoj od
najprofitabilnijih kriminalnih djelatnosti danas.
Počasni predsjednik kardinal, pokroviteljica Predsjednica
Svjetski kongres FIAMC-a u Zagrebu održavao se pod visokim pokroviteljstvom predsjednice
Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, a počasni predsjednik bio je zagrebački nadbiskup
kardinal Josip Bozanić. Među mnogim uglednim pokroviteljima, znanstvenim, državnim i stručnim
institucijama, organizatori ističu da su logističku podršku dobili od Grada Zagreba, Turističke
zajednice, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskoga liječničkoga zbora i Zagrebačke županije.
Hrvatska – uzorna u sustavu transplantacije organa
Dr. Francis L. Delmonico u kratkom je intervjuu za »Glas Koncila« naglasio da Hrvatska može biti
ponosna na sustav transplantacije organa, koji je pokazatelj osjećaja solidarnosti i zajedništva
hrvatskoga naroda. »To je svjedočanstvo humanosti hrvatskoga naroda, kao i svjedočanstvo
sposobnosti vodećih ljudi unutar sustava, a najzaslužnija je dr. Mirela Bušić. Ona je nedavno
imenovana u posebnu radnu komisiju Svjetske zdravstvene organizacije koja se bavi
transplantacijom, ali ne kao predstavnica Hrvatske nego zbog onoga što ona jest: izvrsna liderica.
Molim Vas, svakako to napišite u svojem izvještaju i istaknite da je riječ o iznimnoj osobi«, rekao
je dr. Delmonico na kraju razgovora.
Dr. Mirela Bušić bila je u izaslanstvu FIAMC-a koje je papa Franjo primio u privatnu audijenciju
prije kongresa u Zagrebu. Riječ je o liječnici koja je uvelike utjecala na promjene koje su počele
2001. godine, kada se Hrvatska, u razdoblju od samo deset godina, uspjela od posljednjega
mjesta u Europi pomaknuti na poziciju jedne od vodećih zemlja u svijetu prema stopi darivatelja i
stopi transplantacija organa (posebno bubrega i jetre). Tako je 2011. godine Hrvatska prepoznata
i svečano inaugurirana kao »Regionalni lider i centar za razvoj donorskih i transplantacijskih
sustava u zemljama Jugoistočne Europe«.
Tko su hrvatski katolički liječnici?
Predsjednica Hrvatskoga katoličkoga liječničkoga društva i članica organizacijskoga odbora
kongresa prof. dr. Ana Planinc-Peraica objasnila je da je HKLD stručna nevladina organizacija
koja okuplja doktore medicine, doktore dentalne medicine, magistre farmacije, magistre
medicinske biokemije i druge visokoobrazovane djelatnike u zdravstvu u Hrvatskoj. »Osnovani
smo 16. veljače 1991. godine kao vjerska organizacija u krilu Katoličke Crkve radi promicanja
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kršćanskih načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskoga života od začeća do prirodne smrti.
Ta načela članovi žele svjedočiti osobnim životom i stručnim djelovanjem pa se stavljaju pod
nebesku zaštitu Blažene Djevice Marije i zagovor svetoga Luke evanđelista, zaštitnika liječnika.«
HKLD je član i Europskoga saveza katoličkih liječničkih udruga. U ostvarenju ciljeva društvo
potiče etičko-moralnu, zdravstvenu i stručnu izobrazbu svojih članova prema zahtjevima vremena
i nauku Katoličke Crkve, u djelatnost zdravstva unosi i vlastitim primjerom svjedoči vrjednote
kršćanskoga života, u postupku s bolesnim čovjekom njeguje duh istinskoga služenja i poštovanja
ljudske osobe, zauzima se za primjenu razumnih i najboljih postupaka u čuvanju zdravlja,
sprječavanju, prepoznavanju i liječenju bolesti te oporavku bolesnika, brine se za dostojanstvo
liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika kao i za dolične i sigurne uvjete rada u njihovu zvanju,
svojim stručnim znanjem po pozivu služi učiteljstvu Crkve te promiče katoličke moralno-etičke
stavove u medicinskoj znanosti i praksi. Društvo se ne bavi stranačkom politikom, sindikalnom
djelatnošću ni djelatnostima s čisto materijalnim probitcima, dodala je dr. Planinc-Peraica.
Dame koje se pamte
U organizaciji velikih svjetskih kongresa, kao što je bio i ovaj FIAMC-ov u Zagrebu, sudjeluje
mnogo ljudi, među kojima mnogi zaslužni često ostanu u drugom planu, neprimijećeni i u javnosti
nespomenuti. Iako je nemoguće sve imenovati, treba spomenuti dio organizacijskoga odbora koji
je iznio najveći dio tereta pripreme i vođenja kongresa. To su dr. Jasenka Markeljević,
potpredsjednica kongresa (na slici desno) i predsjednica organizacijskoga odbora, dr. Ana
Planinc-Peraica, predsjednica HKLD-a (na slici lijevo), dr. Danijela Rupčić, članica
organizacijskoga odbora i dr. Maja Peraica, članica organizacijskoga odbora. Popisu treba dodati
i Davorku Gašparović zaduženu za odnose s javnošću.
Cijepiti djecu, ali ne bilo čime
Jedno od najzanimljivijih predavanja na kongresu bilo je »Sveučilište Duke: Nije urođeno!
Epidemija autizma u svijetu – ljudska fetalna DNK i retrovirusni okidači okoliša« dr. Petera
Jarzyne (Sound Choice Pharmaceutical Institute, Seattle, SAD). Dr. Jarzyna (na slici desno) bavi
se, među ostalim, regenerativnom medicinom, imunoonkologijom i sigurnošću cjepiva. U
zanimljivoj i informativnoj raspravi nakon njegova predavanja, kao i u raspravi na kraju kongresa u
kojoj je najveći doprinos dao prof. dr. Jozef Glasa, ponovljeno je i naglašeno da katolički liječnici,
kao i Sveta Stolica, podupiru vakcinaciju kao jedan od najučinkovitijih načina za zaštitu ljudskih
života i sprječavanja širenja bolesti. Kao i u svim drugim medicinskim područjima, i farmaceute se
potiče i podržava u daljnjem istraživanju i proizvodnji sigurnih cjepiva koja se dobivaju iz etički
prihvatljivih izvora, kao što je to slučaj u Japanu. Povezivanje autizma i cijepljenja nije znanstveno
dokazano i zato je neodgovorno i nemoralno rabiti takve dezinformacije kako bi se širila
antivakcinacijska histerija koja već nanosi štetu u svijetu, pa i u nas, istaknuto je.
»S divljenjem smo svjedočili vjeri i domoljublju Hrvata«
»To je bio jubilarni, 25. kongres FIAMC-a i zato će i Zagreb i Hrvatska kao domaćini zauvijek
ostati upisani u povijest naše organizacije. Hrvati su uspjeli organizirati vrlo uspješan svjetski
kongres na visokoj razini i zato mogu biti ponosni«, naglasio je prof. dr. Jozef Glasa (na slici
lijevo), dopisni član Papinske akademije za život i dodao: »Tijekom cijeloga kongresa svi mi koji
smo došli s raznih strana svijeta osjećali smo se dobrodošlima i međusobno smo sa zahvalnošću
komentirali veliko zalaganje i trud organizatora. S divljenjem smo svjedočili vjeri i domoljublju
Hrvata na svetim misama kojima smo nazočili, a posebno nas se dojmio velik broj mladih liječnika
na kongresu.«
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