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Tradycja hipokratesowska sprzyja³a powstaniu
kanonu stale rozwijaj¹cej siê, lecz mo¿liwej do
opanowania wiedzy medycznej przy w miarê
dok³adnie okreœlonych pojêciach zdrowia oraz
choroby. Role spo³eczne lekarza i jego powinnoœci by³y wyraŸne zarysowane. Intensywny rozwój nauki i techniki, nowoczesna organizacja
s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej a przede
wszystkim g³êbokie zmiany w systemie dominuj¹cych w naszych czasach wartoœci doprowadzi³y do istotnego zderzenia pomiêdzy tradycyjn¹ moralnoœci¹ a mo¿liwoœciami nauki. Warunki te
sprzyja³y powstaniu nowej dyscypliny filozoficznej
– filozoficznej etyki medycznej (bioetyka), której
podstawowym zadaniem jest okreœlenie najistotniejszych problemów medycyny wspó³czesnej,
analiza i ocena metod stosowanych w rozstrzyganiu tych problemów oraz pomoc w podejmowaniu
w³aœciwych decyzji. Czy zmienia siê tak¿e ethos
lekarski? Bowiem praca lekarza wbrew temu, co
g³osi³ Hipokrates przestaje byæ w³aœciwie s³u¿b¹
i powo³aniem, lecz staje siê przede wszystkim
sposobem zarobkowania. Nie ma w tym oczywiœcie nic nagannego, ka¿da praca ma swoj¹
wycenê. Nieprawid³owoœci pojawiaj¹ siê wtedy,
gdy kwestie materialne staj¹ siê dla lekarza priorytetowe kosztem jego powinnoœci moralnych
i zawodowych – mówi siê wtedy czêsto o dehumanizacji medycyny.
Programy spo³eczne opracowywane przez
instytucje rz¹dowe zawieraj¹ czasami dodatkowe wskazówki moralne dla badaczy i pracow-

ników s³u¿by zdrowia. Zasady moralne i sposób
wykorzystania danych empirycznych s¹ ze sob¹
œciœle zwi¹zane. Przeprowadzanie analizy zysków i strat nie ma charakteru czysto empirycznego i nie jest wolne od wartoœciowania. Tego rodzaju techniki obci¹¿one s¹ ocenami moralnymi
w punkcie wyjœcia, w dalszej zaœ kolejnoœci
wymagaj¹ korekty opartej na zasadzie sprawiedliwoœci.
Charakterystycznym rysem ludzkiego ¿ycia
jest obecnoœæ w nim dylematów zmuszaj¹cych
do wysi³ku umys³owego, koniecznoœci wyprowadzania konkluzji i dokonywania wyborów. Dylematy moralne przybieraj¹ co najmniej dwie
postacie:
Istniej¹ pewne argumenty, które wykazuj¹, ¿e
dany czyn jest moralnie s³uszny; oraz inne
œwiadcz¹ce o tym, ¿e jest on moralnie nies³uszny, ale ¿adne nie s¹ rozstrzygaj¹ce;
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e istniej¹ wystarczaj¹ce
powody moralne, aby dokonaæ i zarazem nie
dokonaæ danego czynu. W dylematach tego rodzaju cz³owiek ma obowi¹zek dokonaæ czynu ze
wzglêdu na normy, które uznaje za wi¹¿¹ce,
a jednoczeœnie ma obowi¹zek dokonania innego
czynu, ze wzglêdu na inne normy. Racje jakie
staj¹ za wzajem wykluczaj¹cymi siê czynami, s¹
równie przekonywuj¹ce i wa¿ne, choæ ¿adna nie
dominuje nad pozosta³ymi.
Dylematy mog¹ powstawaæ nie tylko w wyniku
zderzania siê niezgodnych ze sob¹ zasad i regu³, lecz tak¿e jako skutek trudnych wyborów.
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Bez wzglêdu na to, jaki wariant postêpowania
wybieramy, jakiœ inny obowi¹zek zostaje naruszony – który nie przestaje na nas ci¹¿yæ w sytuacji
bezkonfliktowej.
Konflikt miêdzy obowi¹zkami moralnymi a interesem w³asnym rodzi czêsto dylematy praktyczne ale nie moralne. Jeœli racje moralne walcz¹ o pierwszeñstwo z racjami pozamoralnymi,
pojawia siê trudne pytanie, o to, które z nich wybraæ? Nawet jeœli wybór nie ma wagi dylematu.
Uwa¿a siê czasem, ¿e istnieje wiele rodzajów
dylematów praktycznych, lecz nigdy moralnych,
bowiem myœl o sprzecznych obowi¹zkach jest
niespójna logicznie – jedyna powinnoœæ, to powinnoœæ wynikaj¹ca z powiêkszania najwy¿szej
wartoœci1.
Niemniej jednak konflikt taki przeradza siê
w dylemat, gdy nie jest mo¿liwe odwo³anie siê do
najwy¿szej zasady, pozwalaj¹ce na wybranie
najwy¿szej powinnoœci. Pojawia siê wówczas
potrzeba moralnego uzasadnienia, jak mówi³
John Devey „refleksja zaczyna siê z wyobra¿eniem sobie mo¿liwych linii postêpowania”2. Wybór wi¹¿e siê uznaniem jednej z nich jako moralnie uzasadnionej. Celem jest wykazanie, ¿e ¿ywione przekonanie albo podejmowane dzia³anie
wspiera na wystarczaj¹cych racjach. Problemem
jest odró¿nienie wartoœci racji s¹du moralnego
od jego konkluzywnoœci. Czym innym bêdzie
w konsekwencji uzasadnienie wartoœciowe ale
niekonkluzywne (wystarczaj¹ce do uzasadnienia), a czym innym uzasadnienie wartoœciowe
i konkluzywne.
Czêsto wspiera siê to rozumowanie tak¿e
postulatem zgodnoœci z sumieniem. Sumienie
jako cnota zatwierdzaj¹ca wymóg dok³adnego
rozpoznania w³asnych przekonañ, do którego
podstaw¹ powinny byæ zewnêtrzne normy moralne oraz znajomoœæ faktów sk³adaj¹cych siê na
sytuacjê, w której przysz³o dzia³aæ. Dopiero po
spe³nieniu tych warunków mo¿na orzec, ¿e dzia³anie zgodne z sumieniem jest uzasadnione.
Z grubsza bior¹c cz³owiek postêpuje zgodnie
z sumieniem, jeœli stara siê ustaliæ co jest s³uszne i zamierza to czyniæ, a zarazem wk³ada w to

dzia³anie odpowiedni wysi³ek i jest do niego
odpowiednio motywowany3. Cnota zgodnoœci
z sumieniem wyra¿a – jak siê czêsto podkreœla –
te same treœci co etyka kantowska, chocia¿ obecna jest tak¿e w utylitaryzmie, gdzie sumienie jest
wyrazem sta³ego i powa¿nego zaanga¿owania
siê w przestrzeganie zasady u¿ytecznoœci. We
wszystkich prawie teoriach etycznych sumienie
pomaga w ostro¿nym interpretowaniu sytuacji
moralnej, w uszczegó³owianiu norm – które powinno siê przestrzegaæ, wybieraniu z dwóch niezgodnych norm – przewa¿aj¹cej, przeciwdzia³aniu wypadkom naruszania norm oraz minimalizowaniu okazji do ich ³amania.
Reasumuj¹c: kiedy napotykamy na powa¿ne
konflikty sumienia w opiece zdrowotnej i w innych dziedzinach ¿ycia, powinniœmy stosowaæ
rozwi¹zania oparte na ustalonych procedurach
oraz takich cnotach jak sumienie. John Rawls
zauwa¿a: „w czasach spo³ecznego zw¹tpienia
i utraty wiary w tradycyjne wartoœci pojawia siê
sk³onnoœæ do oparcia siê z powrotem na prawoœci: prawdomównoœci i szczeroœci, racjonalnoœci
i zaanga¿owaniu – albo – jak niektórzy mówi¹
autentycznoœci”4.
Zasady moralne poprawnego wykonywania
zawodu lekarza s¹ prawdopodobnie tak stare jak
zawód lekarski. Ich sformu³owania przypisywane
Hipokratesowi (V w. p.n.e.) by³y standardem do
prze³omu XIX i XX w. Chocia¿ ewolucja myœli
lekarskiej odbywa³a siê stale i systematycznie
przez wieki, okaza³o siê jednak w naszych czasach w epoce medycyny technologicznie zupe³nie zmienionej, w epoce coraz czêœciej przebiegaj¹cych zmian warunków ¿ycia spo³eczeñstw i towarzysz¹cych temu zmian warunków
œwiadczenia us³ug lekarskich okaza³o siê, ¿e tradycyjne hipokratesowskie normy etyczne sta³y
siê niedostateczne.
Dobro chorego naczelnym prawem – zasady
tej dzisiaj nikt nie podwa¿a – niezale¿nie od
materialnej op³acalnoœci tego zawodu5, poniewa¿ z niej wyp³ywaj¹ wszelkie normy szczegó³owe etyki zawodowej lekarza. Starania o w³aœciwe ustawienie materialne lekarza w spo³eczeñ-

1 T. Beauchamp, J. Childress: Zasady etyki medycznej. Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1996, s. 21.
2 John Devey: Theory of the Moral Life. New York 1960, s. 135.
3 T. Beauchamp, J. Childress: Zasady etyki medycznej. Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1996, s. 495.
4 John Rawls: Teoria sprawiedliwoœci. PWN, Warszawa 1994, s. 703–704.
5 Etyka i deontologia, praca zbiorowa pod red. T. Kielanowskiego. PZWL, Warszawa 1985, s. 24 i nastêpne.
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stwie nie zmieniaj¹ jednak w niczym podstawowego prawa, ¿e podejmowanie przez lekarza
odpowiedzialnoœci za ¿ycie i zdrowie pacjentów
usytuowane jest – ze wzglêdu na ich prawa
podmiotowe – ponad kategoriami odp³atnoœci za
œwiadczone us³ugi.
Ukrytym za³o¿eniem œwieckiej, liberalnej i pluralistycznej tj. wspó³czesnej nam kultury jest to,
¿e ¿adna jednoznaczna teza o istocie cz³owieka
i jego powo³aniu nie jest dostêpna, poniewa¿ nie
jesteœmy w posiadaniu ¿adnego, daj¹cego siê
zadawalaj¹co obroniæ pojêcia prawdziwego
powo³ania cz³owieka lub prawdziwej istoty natury
ludzkiej, które mog³oby zostaæ uznane powszechnie za wartoœæ. Czêsto siê twierdzi, ¿e
etyka zawodu lekarskiego jest w szczególny
sposób autonomiczna. Wolny zawód lekarza
mia³ chroniæ i przekazywaæ swoje wartoœci w bardzo zró¿nicowanych kontaktach spo³ecznych
i kulturowych. Stanowcze domaganie siê aby byæ
wolnym zawodem, a nie jedynie fachem, w charakterystyczny sposób poci¹ga za sob¹ roszczenie, aby staæ na stra¿y pewnych wartoœci.
Wartoœci, do których lekarze uznaj¹ siê zobligowani w zmieniaj¹cym siê spo³ecznym i moralnym
otoczeniu s¹ co najmniej trojakiego rodzaju:
1) bezwarunkowe poœwiecenie siê ochronie ¿ycia i zdrowia,
2) podtrzymywanie zaufania ¿ywionego przez
pacjenta do lekarza,
3) oczekiwanie utrzymania autonomii w wydawaniu s¹dów lekarskich dla lekarza i spo³ecznoœci lekarskiej.
MacIntyre zauwa¿a, ¿e: tradycyjne dla etyki
lekarskiej zalety moralne nie daj¹ siê w ¿aden
prosty sposób wywieŸæ z inwariantnych ludzkich
zalet. Aby zaliczyæ je do zalet moralnych musimy
odwo³aæ siê do pewnych przekonañ odnosz¹cych
siê do szczególnej wartoœci, jak¹ upatrujemy
w ochronie ludzkiego ¿ycia6.
Pytanie brzmi: czy te wartoœci mog¹ obecnie
dostarczyæ adekwatnego kryterium etycznego praktyce lekarskiej, w spo³eczeñstwie o postêpuj¹cym
zró¿nicowaniu systemów moralnych i nieskrêpowanego rozwoju technologicznej medycyny.

Ad (1) Wspó³czesne kodeksy etyczne (tak¿e
polski Kodeks Etyki Lekarskiej) zaliczaj¹ ¿ycie
do naczelnych wartoœci. Oprócz ¿ycia w regulacjach kodeksowych pojawiaj¹ siê kolejne dobra,
a mianowicie: zdrowie, niesienie ulgi w cierpieniu,
zapobieganie chorobom i dba³oœæ o zdrowie spo³eczeñstwa. Ustalenie, która z tych wartoœci jest
priorytetowym dobrem w medycynie – jest problematyczna równie¿ pod wzglêdem moralnym.
Towarzysz¹ce temu procesowi trudnoœci w definiowaniu takich pojêæ jak: „zdrowie”, „choroba”,
„¿ycie” czy „stan terminalny” powoduj¹, ¿e w codziennej praktyce lekarskiej dzia³ania zmierzaj¹ce do przywrócenia zdrowia bardzo czêsto przekszta³caj¹ siê w czynnoœci ratuj¹ce ¿ycie, te zaœ
s¹ trudno odró¿nialne od zabiegów przed³u¿aj¹cych jedynie umieranie chorego. Zastosowanie
kryterium u¿ytecznoœci pozwala ukazaæ ujemne
konsekwencje; ka¿dej z tych propozycji sformu³owania naczelnej zasady etyki medycznej7.
Pewnym wyjœciem z tej trudnoœci jest zastosowanie imperatywu kategorycznego Kanta w drugim jego sformu³owaniu: „postêpuj tak, byœ cz³owieczeñstwa tak w swojej osobie, jako te¿ w osobie ka¿dego innego, u¿ywa³ zawsze zarazem
jako celu, nigdy tylko jako œrodka". Uwzglêdnienie konsekwencji p³yn¹cych z tego nakazu pozwala usytuowaæ troskê o pacjenta jako osobê, za
najwy¿sze dobro medycyny, „a wtórnie dopiero –
i nigdy tylko – o jego ¿ycie, zdrowie czy minimalizowanie cierpienia”8.
Ad (2) Wspó³czesna medycyna postawi³a
lekarzy wobec nowych problemów. Sporo dyskutuje siê obecnie na ten temat, o czym œwiadcz¹
takie zagadnienia jak: udzia³ pacjentów w eksperymentach klinicznych maj¹cych na celu ocenê
wartoœci leku, œwiadoma zgoda, kwestia prawdomównoœci lekarza w informowaniu pacjenta
o stanie jego zdrowia, czy problem udzia³u pacjenta w procesie podejmowania decyzji dotycz¹cych sposobu jego leczenia. Podejmowane
przez lekarza w codziennej praktyce decyzje
kliniczne maj¹ okreœlony aspekt etyczny, nie ograniczaj¹ siê jedynie do problemów naukowych –
takich jak: rozpoznanie choroby, czy wybór naj-

6 Alasdair MacIntyre: Jak zalety moralne staj¹ siê wystêpkami. Znak nr 284, s. 189, Kraków 1978.
7 Interesuj¹cej analizy problemu w tej materii dokonuje Kazimierz Szewczyk. [W:] K. Szewczyk: Dobro, z³o
i medycyna. PWN, Warszawa 2001, s. 172–178.
8 Tam¿e, s. 196–197.
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skuteczniejszego sposobu leczenia. Ludzie szukaj¹cy porady lekarza wskazuj¹ na nastêpuj¹cy
aspekt medycyny klinicznej – a mianowicie subiektywne odczucie choroby i subiektywne odczucie zdrowia. Swoistym przyk³adem realizacji
przez chorego swych praw osobowych, jest
aktywny udzia³ we wszystkich fazach procesu
decyzyjnego zwi¹zanego u pocz¹tków z racjonalnym i swobodnym wyra¿eniem zgody na sposób
leczenia, eksperymenty medyczne czy kontrolowane próby kliniczne. Zaufanie, jakie powinno
okreœlaæ stosunek pacjenta do lekarza, opiera³o
siê w przesz³oœci na za³o¿eniu wspólnej utrwalonej moralnoœci; lekarz móg³ mieæ utwierdzone
przekonanie, ¿e pogl¹dy jego pacjenta dotycz¹ce cierpienia, œmierci, godnoœci ludzkiej bêd¹
w zasadzie podobne do jego w³asnych. Pacjent
z kolei, móg³ zasadnie przypuszczaæ, ¿e przekonania te bêd¹ respektowane. Zatem pacjent
poddaj¹c siê zabiegom medycznym móg³ z ufnoœci¹ zak³adaæ, ¿e tym samym nie rezygnuje ze
swojej moralnej autonomii. W sytuacji, gdy dominuje pluralizm moralny, ta relacja nie jest tak
jednoznaczna. Ocena wartoœci (jakoœci) indywidualnego ¿ycia nie le¿y zreszt¹ w mo¿liwoœci
lekarskiego rozeznania.
Ad (3) W perspektywie uk³adu lekarz – pacjent decyzje za pacjenta podejmuje lekarz.
W uk³adzie partnerskim decyzja o sposobie
kuracji nale¿¹ do pacjenta. Trzeba go zatem
zrozumieæ i wyczerpuj¹co poinformowaæ o chorobie i wszelkich mo¿liwych sposobach leczenia.
Ale to i tak do koñca nie zlikwiduje uk³adu zale¿noœci pacjenta od lekarza, poniewa¿ to nie
pacjent definiuje swoje potrzeby i oczekiwania,
lecz robi to za niego lekarz, który wykonuje us³ugê medyczn¹. Partnerstwo w uk³adzie pomiêdzy
lekarzem a pacjentem zaczê³o siê rozwijaæ ju¿
w koñcu XIX wieku; wymuszone przez pacjentów
rozczarowanych do poszczególnych lekarzy,
mo¿liwoœciami medycyny, b¹dŸ b³êdami w sztuce lekarskiej. Wszystko wskazuje na to, ¿e uk³ad
paternalistyczny bêdzie w odwrocie. Nastêpuj¹
gwa³towne zmiany obyczajów – szacunek do
ró¿nych autorytetów upada, zmniejsza siê równie¿ dystans miêdzy pacjentem a lekarzem. Prawo pacjenta do informacji o stanie swojego zdro-

wia i prawo do podejmowania decyzji o swoim
leczeniu powoli, ale stopniowo zostaje wpisywane w akty prawne, kodeksy etyki lekarskiej; powstaj¹ce ró¿ne formy samoorganizacji pacjentów (grupy samopomocowe, stowarzyszenia
pacjentów o charakterze konsumenckim oraz
federacje stowarzyszeñ o zasiêgach krajowych)
ograniczaj¹ autonomie lekarsk¹. Ochrona zdrowia, ratowanie ¿ycia, ulga w cierpieniu – to
dobra, które obowi¹zany jest œwiadczyæ ka¿demu swojemu pacjentowi bez ró¿nicy. W tradycji
by³o to bardziej zobowi¹zanie moralne lekarzy,
ni¿ relacja dwustronna, upowa¿niaj¹ca pacjentów do roszczeñ. Autonomia lekarzy i autonomia
pacjentów znajduje punkt porozumienia w postulacie troski o chorego, tzn. wolnoœæ lekarzy jest
wolnoœci¹ pozytywn¹ do troszczenia siê o pacjenta i ponoszenia odpowiedzialnoœci za sposób korzystania z tej wolnoœci; wolnoœæ pacjenta
jest wolnoœci¹ negatywn¹ w millowskim tego
s³owa znaczeniu9, to znaczy, i¿ „pacjentowi nie
wolno – w sensie moralnym – domagaæ siê œwiadczeñ, które by³yby objawem beztroski w stosunku
do niego”10.
W kraju, gdzie system prawny jest przedmiotem
permanentnych analiz i modyfikacji, zwi¹zanych
z oczekiwaniami spo³eczeñstwa moralnie zró¿nicowanego, sytuacja decyzyjna lekarza jawi siê
jako szczególnie skomplikowana. Tradycje etyki
zawodowej, przynajmniej w odniesieniu do niektórych zawodów, siêgaj¹ epoki staro¿ytnej.
Wspó³czesna problematyka etyki zawodu uleg³a
znacznemu poszerzeniu w stosunku do grup
zawodowych tradycyjnie uchodz¹cych pod tym
wzglêdem za wyró¿nione – np. lekarzy; przyczyna wzrostu zainteresowania etyk¹ zawodu,
legitymizuj¹cego siê swoistym „powo³aniem”,
wi¹¿e siê z powiêkszeniem sfery konfliktów moralnych, towarzysz¹cych rozwojowi nauk medycznych. Na tym tle kwestia moralnych kwalifikacji tej grupy zawodowej powinna uzyskaæ
swoj¹ – co najmniej równ¹ – pozycjê w stosunku
do kwalifikacji czysto zawodowych; dotycz¹cych
wiedzy i innych umiejêtnoœci zwi¹zanych z rozpoznawaniem i leczeniem chorób. Znajduje to
wyraz w sk³adanej przysiêdze lekarskiej. Ju¿
sam wymóg fachowoœci i rzetelnoœci zawodowej
ma zabarwienie moralne. Wysoka wiedza zawo-

9 J. S. Mill: Utylitaryzm, o wolnoœci. PWN, Warszawa 1959.
10 Kazimierz Szewczyk: op. cit., s. 198.
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dowa mo¿e sprzyjaæ realizacji okreœlonych wartoœci moralnych, a respektowanie tych wartoœci
mo¿e sk³aniaæ do pog³êbiania wiedzy fachowej
i lepszego jej wykorzystania. Obowi¹zków zawodowych i moralnych nie mo¿na wiêc oddzielaæ
od siebie. W niektórych przypadkach nie pokrywaj¹ siê ze sob¹. W zasadzie obowi¹zki zawodowe dotycz¹ technicznej strony czynnoœci zawodowych, podczas gdy regu³y etyki zawodu –
wewnêtrznych kwalifikacji cz³owieka, okreœlaj¹
jego postêpowanie, z punktu widzenia dobra i z³a
moralnego, sprawiedliwoœci i niesprawiedliwoœci. Rdzeñ etyki lekarskiej stanowi¹ dyrektywy
elementarne i ogólnoludzkie11. Te w³aœnie regu³y
s¹ trwa³ymi elementami etyki zawodu, swoistoœæ
tej etyki polega równie¿ i na tym, ¿e przedstawiciele tego zawodu decyduj¹ o istotnych, z punktu
widzenia cz³owieka, dobrach – to jest o jego ¿yciu
i zdrowiu. Pozostaj¹c w tej optyce – lekarze
przyjmuj¹ na siebie powinnoœæ s³u¿enia tym dobrom – które automatycznie staj¹ siê naczelnymi
wartoœciami generuj¹cymi postawy etyczne i inne dzia³ania w obrêbie tego zawodu.

Streszczenie
Tradycja hipokratesowska sprzyja³a powstaniu kanonu stale rozwijaj¹cej siê, lecz mo¿liwej
do opanowania wiedzy medycznej przy w miarê
dok³adnie okreœlonych pojêciach zdrowia oraz
choroby. Role spo³eczne lekarza i jego powinnoœci by³y wyraŸne zarysowane. Intensywny rozwój nauki i techniki, nowoczesna organizacja
s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej a przede
wszystkim g³êbokie zmiany w systemie dominuj¹cych w naszych czasach wartoœci doprowadzi³y do istotnego zderzenia pomiêdzy tradycyjn¹ moralnoœci¹ a mo¿liwoœciami nauki. Warunki
te sprzyja³y powstaniu nowej dyscypliny filozoficznej – filozoficznej etyki medycznej (bioetyka),
której podstawowym zadaniem jest okreœlenie
najistotniejszych problemów medycyny wspó³czesnej, analiza i ocena metod stosowanych w rozstrzyganiu tych problemów oraz pomoc w podejmowaniu w³aœciwych decyzji. Czy zmienia siê

tak¿e ethos lekarski? Bowiem praca lekarza
wbrew temu co g³osi³ Hipokrates przestaje byæ
w³aœciwie s³u¿b¹ i powo³aniem, lecz staje siê
przede wszystkim sposobem zarobkowania. Nie
ma oczywiœcie w tym nic nagannego, ka¿da
praca ma swoj¹ wycenê. Nieprawid³owoœci pojawiaj¹ siê wtedy, gdy kwestie materialne staj¹
siê dla lekarza priorytetowe kosztem jego powinnoœci moralnych i zawodowych – mówi siê wtedy
czêsto o dehumanizacji medycyny.
S³owa kluczowe: postêp medycyny, etyka,
osoba ludzka, wartoœci w nauce
Summary
Hippocratic tradition was conducive to evolving of a canon of medical knowledge, constantly
developing but feasible to be acquired, with
rather precisely defined concepts of health and
disease. Social roles of a physician and his
duties were clearly depicted. Enormous progress of contemporary science and technology
along with modern organization of health care
and social care systems, and, above all, profound
changes in hierarchies of values nowadays led
to a clash between traditional morality and open
possibilities of modern science. These circumstances gave rise to a new domain of philosophical reflection – philosophical medical ethics or
bioethics. Among its main tasks there are: redefinition of essential problems of present-day medicine, analysis and evaluation of methods of
solving these problems, and support in making
proper decisions. The question is whether physician’s ethos undergoes the similar changes.
Physician’s job – contrary to Hypocrites – becomes less and less a service and vocation and
changes itself into the way of earning money for
living. Apparently, there is nothing wrong in this
process, since every work has its price. Situation goes wrong only when economic aspects
begin to dominate over moral and professional
obligations of a physician. And it is just situation, which is usually called „dehumanisation of
medicine”.

11 „Wiemy i to, ¿e choæby najwiêksze istnia³y miêdzy ludŸmi ró¿nice stanowe, klasowe, spo³eczne, gospodarcze,
polityczne, kulturalne – wszystkie s¹ tylko cienk¹ pow³ok¹ na soczystym owocu, który jest wspólnym nam bogactwem cz³owieczeñstwa”. – Stefan Wyszyñski. [W]: Stefan kardyna³ Wyszyñski, nauczanie spo³eczne 1946–1981.
ODISS, Warszawa 1990, s. 10.
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