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Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście...

Szanowni Państwo! Moi drodzy!

Ojciec Święty Franciszek w orędziu na XXVIII Światowy Dzień Chorego, który
obchodzimy 11 lutego 2020 roku, zwrócił się do osób chorych ze słowami
pokrzepienia, przypomniał, że przez wejścia w życie Jezusa Chrystusa mogą
doświadczyć Jego miłosierdzia i pocieszenia. Zwraca się także do nas -
pracowników służby zdrowia:

Drodzy pracownicy służby zdrowia, każda interwencja diagnostyczna,
prewencyjna, terapeutyczna, badawcza, lecznicza i rehabilitacyjna
skierowana jest do osoby chorego, gdzie rzeczownik “osoba” zawsze
pojawia się przed przymiotnikiem “chory”. Dlatego wasze działanie
niech będzie stale nakierowane na godność i życie człowieka, bez
jakiejkolwiek zgody na działania o charakterze eutanazji, wspomaganego
samobójstwa, zaprzestania podtrzymywania życia, nawet wtedy, gdy stan
choroby jest nieodwracalny.

W obliczu sytuacji krytycznych i możliwej porażki nauk medycznych wobec
przypadków klinicznych coraz bardziej problematycznych i wobec
niekorzystnych diagnoz, jesteście wezwani do otwarcia się na wymiar
transcendentny, który może ukazać najgłębszy sens waszej
profesji. Pamiętamy, że życie jest święte i należy do Boga, dlatego jest
nienaruszalne i nietykalne (por. Instr. Donum vitae, 5; Enc. Evangelium



Całe Orędzie można i warto przeczytać tutaj

Zapisy internetowe na sympozjum rekolekcyjne - 13-15 marca
2020 r.

vitae, 29-53). Życie ma być przyjmowane, chronione, szanowane i trzeba
mu służyć od jego zaistnienia aż do śmierci: domagają się tego zarówno
rozum, jak i wiara w Boga autora życia. W niektórych przypadkach sprzeciw
sumienia pozostaje dla was koniecznym wyborem, aby pozostać
wiernymi waszemu „tak” dla życia i osoby. W każdym razie wasz
profesjonalizm ożywiany chrześcijańską miłością, będzie najlepszą formą
służby wobec podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia.
Nawet wówczas, kiedy nie będziecie w stanie wyleczyć, zawsze będziecie
mogli otoczyć opieką za pomocą gestów i procedur, które przynoszą ulgę i
wytchnienie pacjentowi.

Prosimy o zapisywanie się na ogólnopolskie rekolekcje wielkopostne,
które odbędą się w dniach 13-15 marca 2020 roku w Porszewicach
koło Łodzi. Prosimy nie zwlekać do ostatniej chwili - ułatwi to pracę
organizatorom!. W ramach rekolekcji odbędzie się sympozjum rekolekcyjne
pt. Suplementy diety - spojrzenie krytyczne (Działanie suplementów
diety na organizm człowieka, Etyczne aspekty sprzedaży i
stosowania suplementów diety).

Ustawa o zawodzie farmaceuty
trafiła do Sejmu! To bardzo ważna
wiadomość! W końcu doczekamy się
ustawy branżowej. Z pewnością nie
jest doskonała, będzie można ją z
czasem udoskonalać. Niestety nie
znalazły się w niej nasze
postulaty dotyczące klauzuli
sumienia, jak stwierdzono "nie

ma podstaw do jej wprowadzenia". Będziemy dalej się starać, aby ta
sprawa została unormowana. Obecne przepisy prawne nie zabraniają nam
pracować według sumienia, chociaż jest to trudne, wymaga zaparcia i
odwagi. Jeśli ktoś miałby z tego tytułu kłopoty prosimy o kontakt. Warto
zwrócić uwagę na wyrok jednego z sądów niemieckich ze stycznia
2020 r., odnoszący się do odmowy wydania tabletki „po” przez
berlińskiego aptekarza Andreasa Kersten, w którym stwierdzono, że
miał prawo odwołać się do swojego sumienia i nie wydać tabletki „po.

https://episkopat.pl/oredzie-papieza-franciszka-na-xxviii-swiatowy-dzien-chorego-11-lutego-2020/
https://sfkp.pl/art,sympozjum-rekolekcyjne-w-lodzi--13-15-marca-2020-r.html


O dzielnym niemieckim aptekarzu można przeczytać tutaj

Ogólnopolska Pielgrzymka Farmaceutów do Rzymu -
październik 2020

Jeszcze raz DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, którzy wysłali komentarz do
projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Jest to ważne. Każdy głos
się liczy! 

Zbieramy zapisy na Ogólnopolską Pielgrzymkę
Farmaceutów do Rzymu i Międzynarodowe
Sympozjum Farmaceutów Katolickich, która
odbędzie się w Rzymie w dniach 9-10 X 2020r.
W programie nawiedzenie miejsc związanych z
farmaceutami, wyjazd do Neapolu i sanktuarium

Matki Bożej Pompejańskiej. Szczegóły na naszej stronie internetowej!

Pamiętajmy o naszych pacjentach w dniu ich święta! Polecajmy
wszystkie osoby chore opiece Matce Bożej z Lourdes. Z serdecznymi
pozdrowieniami,
Małgorzata Prusak

https://mgr.farm/aktualnosci/niemiecki-farmaceuta-wychodzi-obronna-reka-ze-sporu-sadowego-o-pigulke-dzien-po/
https://sfkp.pl/art,zapraszamy-na-pielgrzymke-do-rzymu.html


Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich
Polski
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:
https://www.sfkp.pl/
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