Twórcy i pracownicy Poradni Bioetycznej o jej powstaniu i funkcjonowaniu

Ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof UPJPII – Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu
Bioetyki i Kierownik Poradni Bioetycznej
Jest Rok Miłosierdzia. Papież Franciszek w pierwszym wywiadzie powiedział, że Kościół ma
być szpitalem polowym – trzeba leczyć rany. Poradnia Bioetyczna to punkt konsultacyjny, w
którym podpowiemy jak leczyć rany np. po aborcji albo gdy ktoś nie może mieć dzieci.
Człowiek ma być tu opatrzony, podniesiony na duchu.
Dopiero potem – jak mówi papież Franciszek – możemy sprawdzać poziom cholesterolu i
przejść na kolejny etap leczenia. Poradnia ma być tym miejscem, gdzie przychodzi człowiek
poraniony, zagubiony, z pytaniami, z jakimś życiowym dramatem i uzyskuje przyjazne
przyjęcie, zrozumienie, ktoś go wysłucha, udzieli kompetentnej porady. Bioetyka ma stać się
jedną z podstawowych dziedzin tego konkretnego szpitala polowego, jakim będzie Poradnia
Bioetyczna.
Nie będziemy za to pobierać żadnych opłat – miłosierny Samarytanin jeszcze dopłacił dwa
denary za opiekę nad pobitym spod Jerycha. Oczywiście Poradnia musi funkcjonować,
dlatego liczymy na wsparcie darczyńców. Myślę, że Pan Bóg nas nie opuści.

Jakub Bałtroszewicz – Prezes Fundacji "Jeden z Nas" i Sekretarz Generalny
Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka "One of Us"
W swojej pracy, zarówno w Brukseli jak i w Polsce, spotykam się bardzo często z dużym
niezrozumieniem kwestii pro-life czy brakiem edukacji bioetycznej. Ludzie nie potrafią znaleźć
odpowiedzi np. na pytanie, dlaczego in vitro jest naganne, skoro rodzą się dzieci. Otwierając
Poradnie Bioetyczną chcemy pomagać ludziom, którzy m.in. stawiają sobie takie pytania.
Widzę taką potrzebę i widział ją także ks. Andrzej Muszala, dyrektor Międzywydziałowego
Instytutu Bioetyki, z którym wspólnie Fundacja „Jeden z nas” powołała do życia Poradnię na
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Do MIB każdego miesiąca zgłaszają się
nie tylko ludzie z konkretnym problemem, ale także kapłani, którzy nie potrafią reagować na
różne dramaty, zwłaszcza w konfesjonale, katecheci i pracownicy poradni rodzinnych, którym
stawiane są często trudne pytania czy chociażby lekarze, którzy stają przed moralnymi
dylematami w swojej codziennej pracy.
Te wszystkie osoby szukają odpowiedzi w kwestiach bioetycznych a teraz będzie instytucja,
gdzie osobiście, telefonicznie czy mailowo będzie można od kompetentnych instruktorów takie
odpowiedzi uzyskać. To nie jest tylko kwestia intelektualna, że ludzie chcą być poinformowani

– dla bardzo wielu ludzi pytania bioetyczne wiążą się z jakimiś dramatycznymi życiowymi
poszukiwaniami.

Justyna Gajos – Koordynator Poradni Bioetycznej
Poradnia Bioetyczna ma być miejscem pierwszego kontaktu, do którego mogą przyjść osoby,
które stanęły w obliczu rozwiązania jakiegoś dylematu moralnego w dziedzinie bioetyki. Tutaj
otrzymają wsparcie po trudnej diagnozie i informacje jakie są możliwe rozwiązania dla ich
problemu.
Instruktorzy Poradni to zespół składający się kilkunastu osób – głównie absolwentów bioetyki
na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakwie. W zespole są praktycy, którzy na co
dzień spotykają się z takimi sytuacjami: lekarze (specjaliści transplantologii,
naprotechnologii, medycyny paliatywnej a nawet weterynarii), pielęgniarki, farmaceuci i
prawnicy, a także księża, teolodzy i filozofowie. Porady będą udzielane w zgodzie z nauką
Kościoła katolickiego i w duchu personalizmu chrześcijańskiego.
Do Poradni można przyjść osobiście – porady będą udzielane na miejscu w siedzibie przy
Bernardyńskiej 3 w Krakowie. Można napisać wiadomość mailową, wtedy nie później niż w
ciągu dwóch dni roboczych udzielimy odpowiedzi. Jeśli potrzebne będą konsultacje ze
specjalistami, będziemy o tym informować zainteresowanych, albo osobiście umawiać na
spotkania. Mam nadzieję, że w niedługiej przyszłości uda się nam uruchomić także telefon
zaufania i także drogą telefoniczną będzie można uzyskać informacje i porady.

