Przedmowa
Najważniejszym celem pierwszego tomu Systemu Prawa Medycznego jest prezentacja wyczerpującej i pogłębionej analizy podstawowych zagadnień konstrukcyjnych relacji prawnych
powstających w sferze prawno-medycznej. Jest to więc systematyzujące wprowadzenie do całości Systemu, na który złoży się kilka następnych tomów znajdujących się już obecnie w fazie przygotowania:
Tom II. Szczególne świadczenia zdrowotne;
Tom III. Organizacja systemu ochrony zdrowia;
Tom IV. Prawo farmaceutyczne;
Tom V. Odpowiedzialność prywatnoprawna;
Tom VI. Odpowiedzialność publicznoprawna.
Należy podkreślić, że tom pierwszy jest w istotnym stopniu rezultatem badań realizowanych
w ramach grantu naukowego na Wydziale Prawa i Administracji UW, w Instytucie Prawa Cywilnego, którego przedmiotem były badania nad podstawami teoretycznymi stosunku prawno-medycznego. Podobnie jak w przypadku następnych tomów Systemu, będących w przygotowaniu,
również i pierwszy tom stanowi efekt pracy wielu Autorów reprezentujących różnorodne dyscypliny naukowe, a także różniących się niekiedy w sferze przyjmowanych założeń filozoficznych i etycznych. Należy w tym kontekście wyraźnie podkreślić, że poglądy w tych kwestiach
reprezentowane w poszczególnych częściach Systemu odzwierciedlają stanowiska Autorów odpowiednich rozdziałów i nie mogą być uznawane automatycznie za reprezentatywne dla całego
Zespołu Autorskiego. Nie można też ukrywać, że w prawie medycznym, a tym bardziej w bioetyce, istnieją obszary, w których osiąganie konsensu w sferze wspólnych, wyjściowych założeń
filozoficznych będzie napotykało na istotne bariery. Odmienności postaw i poglądów, zwłaszcza
we wrażliwych etycznie kwestiach, takich jak te związane z szeroko rozumianym prawem medycznym, należy jednak uznawać za element stały, towarzyszący zawsze naukom humanistycznym. Nie może to osłabiać postulatu wskazującego na potrzebę dyskusji i rzetelnej wymiany
argumentów zgodnie z zasadą audiatur et altera pars. Ideą łączącą opracowanie jest natomiast
metoda, która zmierza do zapewnienia prezentacji możliwie szerokiego spektrum poglądów
i stanowisk występujących w doktrynie, także tych, które ostatecznie są uznane przez autorów
poszczególnych części za mniej trafne lub błędne. Do czytelników należy ocena, czy to założenie zostało zrealizowane w stopniu satysfakcjonującym. Będzie tak zawsze wtedy, kiedy czytelnik, bez względu na własne poglądy, znajdzie w Systemie użyteczne i stymulujące źródło dla
swych refleksji, badań czy dla dokonywanych w praktyce wyborów i podejmowanych decyzji.
Wskazany wyżej przedmiot tego tomu, którym jest przede wszystkim tematyka prawna
i analiza poszczególnych elementów konstrukcyjnych stosunku prawno-medycznego wyznacza
zarówno kierunek, jak i sposób oraz kolejność prezentowanych zagadnień.
W przygotowaniu są już następne tomy Systemu Prawa Medycznego, które – można mieć
nadzieję – umożliwią przedstawienie systematycznego i wyczerpującego wykładu wykorzystującego dotychczasowy dorobek doktryny, orzecznictwa krajowego i międzynarodowego, a także wyniki analiz prawnoporównawczych.
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Szerokie wykorzystanie wiedzy płynącej z praktyki w dziedzinie stosowania prawa medycznego pozwala mieć nadzieję, że będzie to dzieło przydatne nie tylko osobom zajmującym się badaniami teoretycznymi, ale także praktykom, w tym również osobom, które nie mają wykształcenia prawniczego.
Opracowanie odwołuje się do najnowszej literatury i orzecznictwa, uwzględnia także aktualny stan prawny istniejący w momencie skierowania pracy do druku.
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