
Od Redakcji

Oddajemy do r¹k Czytelników kolejny numer rocznika naukowego „Medyczna Wo-
kanda”, wydawanego przez Naczeln¹ Izbê Lekarsk¹. Ten numer poœwiêcony zosta³
w swej zasadniczej czêœci Kodeksowi etyki lekarskiej. Nale¿y bowiem podkreœliæ, ¿e
aktualnie jednym z podstawowych i niezbywalnych praw i obowi¹zków samorz¹dów
zawodowych – w tym rzecz jasna lekarskiego – jest ustanawianie zasad etyki lekar-
skiej, dbanie o ich przestrzeganie, a tak¿e sprawowanie pieczy nad nale¿ytym i sumien-
nym wykonywaniem zawodu przez osoby zaliczane do tego grona, m.in. poprzez
odpowiedzialnoœæ zawodow¹. Trzeba zaznaczyæ, ¿e jest to w istocie jedna z najwa¿niej-
szych prerogatyw samorz¹dów zawodowych. W ostatnim okresie toczy³a siê publiczna
dyskusja dotycz¹ca Kodeksu etyki lekarskiej, jak równie¿ zasad odpowiedzialnoœci za-
wodowej, w trakcie której pad³o wiele nies³usznych – jak siê wydaje – uwag krytycz-
nych. Zbli¿a siê zapewne moment, kiedy na kolejnym Krajowym ZjeŸdzie Lekarzy
dyskutowane bêd¹ postulaty zmiany lekarskiego kodeksu deontologicznego. W tym
numerze rozpoczynamy cykl publikacji analizuj¹cych poszczególne zapisy aktualnie
obowi¹zuj¹cego dokumentu, który bêdzie kontynuowany w kolejnych numerach.
Mamy nadziejê, ¿e prezentowane teksty bêd¹ pomocne do wypracowania stanowiska
co do potrzeby ewentualnych zmian w KEL.

Ponadto numer respektuje sta³e rubryki. Zatem w czêœci zatytu³owanej „Miscella-
nea” zamieszczono tradycyjnie sprawozdania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzial-
noœci Zawodowej i Przewodnicz¹cego Naczelnego S¹du Lekarskiego, a tak¿e inne
teksty, które nie odnosz¹ siê bezpoœrednio do KEL. Ponadto, prezentujemy przegl¹d
najwa¿niejszych orzeczeñ Naczelnego S¹du Lekarskiego. Dodatkowo Czytelnicy znaj-
d¹ rubrykê poœwiêcon¹ sprawom miêdzynarodowym, w której zaprezentowano najbar-
dziej interesuj¹ce orzeczenia Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka i Trybuna³u
Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.

Autorami prezentowanych publikacji s¹ lekarze, farmaceuci, prawnicy, etycy, poli-
tolodzy z wielu uznanych oœrodków naukowych. Co istotne, s¹ to zarówno teoretycy,
jak i praktycy medycyny i prawa. Na koniec wypada podziêkowaæ samorz¹dowi lekar-
skiemu. Wydanie kolejnego numeru czasopisma nie by³oby mo¿liwe bez wsparcia or-
ganizacyjnego i finansowego Wydawcy, czyli Naczelnej Izby Lekarskiej.

Podziêkowania kierujê tak¿e do cz³onków Rady Programowej za wiele cennych
uwag i sugestii. Szczególne uznanie nale¿y siê tak¿e P.T. Recenzentom, których opinie
i komentarze z pewnoœci¹ wzbogaci³y publikowane teksty.
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