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Naujoji sveikatos apsaugos darbuotojų CHARTIJA
POPIEŽIŠKOJI SVEIKATOS APSAUGOS DARBUOTOJŲ PASTORACIJOS TARYBA



Pop. Pijaus XII  

Bažnyčios Magisteriumas įsitraukė į sprendimą  sudėtingų 
problemų, kurios yra sąlygojamos nepertraukiamo medicinos 

ir moralės ryšio. 

Pop. Jonas Paulius II 
1985 m. vasario 11 d. įsteigė 

Popiežiškąją sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracinę tarybą

Pop. Jonas Paulius II 
Popiežiškoji sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracinė taryba

1994 m. vasario 11d. paruošė ir išleido  dokumentą 
„Sveikatos apsaugos darbuotojų Chartija“. 

Pop. Pranciškus

2017 m. vasario 11 d.  pristatytas atnaujintas dokumentas

„Naujoji sveikatos apsaugos darbuotojų Chartija“



GYVYBĖS TARNAI 

Tarnystė gyvybei ir sveikatai

Žmogiška ir dieviška prigimtis

Žmogiško trapumo tarnyboje

Sveikatos apsauga ir socialinė sveikatos priežiūra

Tarpasmeninis ryšys, paremtas pasitikėjimu ir sąžine

Ištikimybė moraliniam įstatymui



Visuminis paciento suvokimas

Sveikatos priežiūros politika

Profesijos, pašaukimo ir misijos jungtis

Įsitraukimas į Bažnyčios sielovadą

Ištikimybė etikos principams



Žmogiškosios 
prokreacijos 

vertė ir 
orumas

• "Padarykime žmogų pagal 
mūsų paveikslą ir panašumą" 
(Pr 1, 26)

• Dievo duodama žmogui 
gyvybė yra dovana

Gimimas yra 
žmogiškas ir 

religiškas 
įvykis

• Apima abu sutuoktinius, 
tapusius "vienu kūnu" (Pr 2, 
24)

• Palaimino vyrą ir moterį 
sakydamas: „Būkite vaisingi 
ir dauginkitės“

Atsakingos 
gyvybės 

perdvimo 
tarnyboje

• Skatina tėvus atsakingai 
perduoti gyvybę

• Rūpinasi, kad būtų 
sudarytos reikiamos sąlygas



Gyvybės pratęsimas ir atsakingas bendradarbiavimas su Dievu

Moralumo kriterijai 

Santuokos ir tėvystės ryšys

Antropologinis metodų ir priemonių skirtumas

Humaniška ir krikščioniška lytiškumo samprata

Natūralaus šeimos planavimo centrai

Vaisingumo reguliavimas



Santuokinis aktas - abipusio dovanojimosi išraiška

Homologinis dirbtinis apvaisinimas santuokoje /FIVET (in vitro)

Apvaisinimas "post mortem“ ir "surogatinė" motinystė

Priešgimdyvinė (prenatalinė) diagnostika

Žmogiškosios prokreacijos naujieji bandymai

Skirtumas tarp noro turėti vaiką ir teisės į jį / Gyvybė – Dievo Dovana

Medicinos atsakymai į nevaisingumą santuokoje



Naujos 
žmogiškosios 

būtybės 
pradžia

• Nuo tos akimirkos, kai
kiaušinėlis yra apvaisinamas, 
prasideda nauja gyvybė

• Gimdymas yra gyvybės 
perėjimas nuo augimo įsčiose 
prie fiziologinio 
savarankiškumo...   

Išskirtinis 
kiekvienos 

žmogiškosios 
būtybės 
orumas

• Gyvybė, būdama dieviškosios 
kilmės, tampa nedisponuotina, 
neliečiama, tai yra - šventa

• Techninės galimybės turi būti 
matuojamos pagal etinį 
teisėtumą

Pastoracinis 
rūpestis ir 

Ligonių 
patepimo 

sakramentas

• Pastoracinis rūpestis apima 
dvasinę ir religinę pagalbą 
ligoniams

• Ligonių patepimo sakramentas
– atgaiva, palengvinimas,
šviesa bei viltis kūnui ir sielai



Gyvybės nepriklausomumas ir neliečiamumas

Techninės galimybės ir etinis teisėtumas

Veikimas vadovaujantis vidiniu įsitikinimu 

Teisės į gyvybės apsauga

Liga – diagnostika, gydymas ir reabilitacija

Moksliniai tyrimai ir bandymai



Organų donorystė ir transplantacija

Priklausomumo fenomenas: narkotikai, alkoholizmas, rūkymas, 
psichotropikai

Psichologija ir psichoterapija

Pastoracinis rūpestis ir Ligonių patepimo sakramentas

Etikos komitetai ir klinikinės etikos konsultacija

Teisė į sveikatos priežiūrą ir sveikatos apsaugos politika: Subsidiarumo ir
Solidarumo principas 



Rūpinimasis 
iki natūralios 

baigties

• Sveikatos apsaugos darbuotojas 
ir mirtinai sergantis ligonis

• Mirtis priklauso gyvybei kaip jos 
galutinė fazė ir privalo būti 
gerbiama kaip jos paskutinis 
momentas

Orus
mirimas

• Teisė gyventi mirtinai 
sergančiajam - tai "teisė mirti 
giedrai, išlaikant krikščionišką 
ir žmogišką orumą"

• Eutanazija prieštarauja 
mirštančiojo orumui ir 
moraliniam jo uždaviniui 
priimti mirtį bei natūralią jos 
eigą

Religinė 
pagalba 

mirštantiems

• Krizė, kurią sukelia mirties 
artėjimas, veda krikščionį ir 
Bažnyčią dalytis ta tiesos šviesa, 
kokią tik tikėjimas gali suteikti 
mirties slėpiniui

• Gražiausias maldos su 
mirštančiuoju momentas yra 
sakramentų šventimas



Profesionalumas ir etinė atsakomybė

Paliatyvioji slauga

Mirštančio žmogaus orumo išsaugojimas

Priemonių proporcingumo taisyklė

Tiesos sakymas mirštančiajam

Religinė pagalba mirštantiesiems

Pareiga saugoti gyvybę



Esminiai 
sveikatos 
apsaugos 

darbuotojų 
etikos 

principai

• Sveikatos apsaugos ir slaugos 
darbuotojai – žmogaus gyvybės
tarnai ir sargai

Vidinio 
(intymaus) 
atsivertimo 

būtinybė

• Būtina surasti naują požiūrį, 
kuris gyvybėje įžvelgia gilesnę 
jos prasmę, perprasti, kokia tai 
nelystama dovana, suvokiant 
jos grožį ir jos kvietimą laisvei 
bei atsakomybei...                                 

(Šv. Jonas Paulius II)


