Centrum Bioetyki i Bioprawa oraz Zakład Etyki
Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
serdecznie zapraszają na konferencję naukową

„BIOETYKA PARTYCYPACYJNA”
które odbędzie się trybie zdalnym
w dniach 16-17 grudnia 2021 r.
Bioetyka jako praktyka społeczna opiera się na zasadzie poszanowania pluralizmu moralnego i zasadzie
partycypacji. Uznaje nieusuwalną rozbieżność przekonań moralnych w społeczeń-stwie demokratycznym oraz
konieczność wzięcia ich pod uwagę zarówno w debacie publicznej, jak i w praktyce klinicznej i badawczej.
Zakłada współdecydowanie całego społeczeństwa o formach organizacji, funkcjonowaniu i priorytetach systemu
opieki zdrowotnej, a także uspołecznienie procesów podejmowania decyzji klinicznych i monitorowania
działalności badawczej w biomedycynie przez włączanie w te procesy profesjonalistów spoza biomedycyny,
w tym filozofów i prawników, oraz przedstawicieli zainteresowanych społeczności. Realizacja tych ideałów
bioetyki partycypacyjnych wymaga:
promowania i przestrzegania standardów otwartej i rzetelnej
demokratycznej debaty publicznej nad wyzwaniami etycznymi,
społecznymi i prawnymi, jakie rodzi dynamiczny rozwój nauk
biomedycznych i nauk o życiu,
nowoczesnej edukacji bioetycznej skierowanej do studentów
i przedstawicieli zawodów medycznych oraz do reprezentantów innych
profesji związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu ochrony
zdrowia,
ram prawnych i instytucjonalnych dla wsparcia bioetycznego
profesjonalistów medycznych oraz pacjentów i ich rodzin, w szczególności
w postaci klinicznych konsultacji etycznych oferowanych przez
szpitalne komisje etyczne lub konsultantów etycznych.
Partycypacyjny ideał bioetyki jest od lat z powodzeniem realizowany w wielu społeczeństwach
demokratycznych. W Polsce „rewolucja bioetyczna” nadal jest w stadium początkowym. Diagnoza ta dotyczy
wszystkich wymienionych wyżej obszarów praktyki bioetycznej.

Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej refleksji oraz szerokiej dyskusji nad
jakością polskiej debaty publicznej dotyczącej zagadnień z zakresu bioetyki, a także
nad stanem obecnym i przyszłością edukacji bioetycznej oraz klinicznych konsultacji
etycznych w Polsce.
Konferencja obejmować będzie wykłady eksperckie oraz moderowane panele dyskusyjne z udziałem
zaproszonych ekspertów oraz wszystkich uczestników.
Konferencja stanowi zwieńczenie projektu badawczego „Rozwój bioetyki partycypacyjnej”, realizowanego przez
zespół Centrum Bioetyki i Bioprawa Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem
prof. dr hab. Pawła Łukowa. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
(2bH 15 0185 83).
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