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Przedmowa
Współcześnie popularnym archetypem osoby ludzkiej jest człowiek młody, piękny
i zdrowy. Realia życia uświadamiają jednak, że jest to dosyć iluzoryczny wzorzec. Seneka
Młodszy mawiał tota vita discendum est mori – „całe życie należy uczyć się umierania”.
Wspomniana sentencja nabiera szczególnego znaczenia, gdy człowiek musi osobiście
zmierzyć się z nieuchronnym nadejściem końca własnego życia. Sytuacja osoby znajdującej się w stanie terminalnym jest zagadnieniem złożonym i wymagającym delikatności
oraz pogłębionej refleksji w wielu wymiarach, w tym w wymiarze etycznym, medycznym i prawnym. Interesującym forum do dyskusji w powyższym zakresie była Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Etyka, Medycyna, Prawo. Dylematy w stanach terminalnych” zorganizowana w Gliwicach w dniach 12–13 października 2018 r. przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach, Katedrę
Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Kancelarię Radcowsko Adwokacką Lege Medicinae Grabowski i Cnota s.k.a. w Chorzowie.
Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu przedstawicieli świata nauki prawa, medycyny oraz etyki. Przedmiotem wystąpień prelegentów były m.in. problematyka praw
pacjentów w zakresie uśmierzania bólu, opieki paliatywnej, rola neurologopedy i psychoterapeuty w kontekście poprawy jakości życia oraz zagadnienia związane z pojęciem godnej śmierci i rezygnacji z uporczywej terapii. W trakcie poszczególnych paneli tematycznych w gronie eksperckim dokonano krytycznej oceny stanu faktycznego,
co stało się asumptem do wspólnego poszukiwania optymalnych rozwiązań. Niniejsza monografia zawiera wystąpienia prelegentów, którzy przygotowali pisemne wersje
swoich referatów.
Redaktorzy pragną skierować wyrazy podziękowania do wszystkich osób, które
przyczyniły się do organizacji konferencji, przede wszystkim do członków Komitetu
Naukowego oraz Organizacyjnego Konferencji, a w szczególności do Pana prof. dr. hab.
Krzysztofa Składowskiego (dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach)
za umożliwienie organizacji Konferencji, okazaną ogromną życzliwość oraz wsparcie
merytoryczne i logistyczne dla realizowanego projektu, jak również do Pana dr. Joachima Sosnica, Pana Tadeusza Wesołowskiego i Fundacji RADAN z siedzibą w Gliwicach, za okazane zrozumienie aktualności i wagi przywołanej problematyki oraz przychylność i udzielenie wsparcia finansowego.
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