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Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie 

 

Godność osoby ludzkiej w relacji personel medyczny–pacjent  

 

Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze, Szanowny Panie Kanclerzu, 

Wysoki Senacie, Droga Wspólnota Akademicka - tworzona przez Pracowników 

Naukowo-dydaktycznych, Pracowników Administracyjnych i Studentów, 

Szanowni Państwo, obecni w tej Sali i łączący się z nami za pośrednictwem 

technologii cyfrowych.  

W życiu każdej uczelni inauguracja roku akademickiego ma szczególny 

charakter. Jest to dzień wyjątkowo uroczysty, podniosły, zachęcający do 

spojrzenia w przyszłość z nadzieją dostrzeżenia nowych horyzontów , w których 

najwyższa jakość kształcenia i nauki zajmują poczesne miejsce. Już teraz 

wyrażam wdzięczność, że mogę dzisiaj być z Wami. Przy tej okazji gratuluję 

wszystkich osiągnięć, wśród których uwagę zwracają bogato wyposażone i ciągle 

unowocześniane laboratoria, nowoczesne pracownie dydaktyczne i 

komputerowe, wprowadzane z powodzeniem nowatorskie technologie i metody 

nauczania, które zwłaszcza dzisiaj, na etapie kształcenia zdalnego czy 

hybrydowego znajdują szczególne zastosowanie. Nieocenionym bogactwem jest 

kadra dydaktyczno-naukowa zapewniająca wysoki poziom kształcenia i 

prowadzonych badań  naukowych. Nie dziwi więc, że Dyplom Wyższej Szkoły 

Medycznej w Białymstoku jest honorowany we wszystkich krajach europejskich. 

Przywołałem te fakty, aby tym bardziej wiarygodnie wybrzmiało moje dziękuję, 

za zaproszenie na  dzisiejszą inaugurację. W sposób szczególny dziękuję za 

zaufanie, jakim zostałem obdarzony w prośbie o wygłoszenie pierwszego 

wykładu w tej uczelni na początku nowego roku akademickiego 2020/2021.  
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Wśród wielu ważnych kwestii tematem aktualnym o niezwykłej 

doniosłości społecznej jest zagadnienie godności człowieka, zwłaszcza w 

relacjach personel medyczny–pacjent.  W rozważaniach na ten temat pojawiają 

się zasadnicze pytania:  

- co oznacza godność pacjenta?  

- czego potrzebuje pacjent oprócz najwyższej jakości usług medycznych, 

jakie są mu świadczone?  

- co decyduje o tym, że tyle uwagi i zaangażowania poświęcamy 

pacjentowi, aby jakość jego życia polepszyć?  

Biorąc pod uwagę ograniczony czas wystąpienia uwagę swoją skupię 

jedynie na zasygnalizowaniu pewnych zagadnień, podkreśleniu ich wagi i roli dla 

godności człowieka, godności pacjenta.  Po pierwsze, odpowiedzi na wyżej 

postawione pytania może być wiele i są one różne, w zależności od dyscypliny 

naukowej, opisującej i określającej zależności między takimi wartościami jak 

godność, czy jakość życia, a segmentem życia, w którym wartości te są 

realizowane.  

Po drugie, warto zauważyć, że najgłębszą racją etyczną dla niesienia 

pomocy potrzebującemu, choremu, cierpiącemu jest godność osoby ludzkiej, 

której nie można kupić, sprzedać, bądź innych pozbawić. Godność bowiem 

jest wartością przynależną każdemu człowiekowi z samej natury. Posiada ją 

każdy człowiek, niezależnie od miejsca urodzenia, pochodzenia, poziomu 

życia, czy wykonywanego zawodu.   

Troska o godność osoby ludzkiej jest podstawowym kryterium 

uzasadniającym wszelkie prawa człowieka, które powinny gwarantować 

warunki najpełniejszego rozwoju osoby ludzkiej i zapewnić jej aktywny 

udział w przemianach otaczającego ją świata.  

Tytuły szlachectwa człowieka, obecne w kategorii godności osoby 

ludzkiej,  zostały zapisane już na pierwszych stronach księgi uważanej za świętą, 
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czyli Biblii. W opisach stworzenia, przedstawionych w Księdze Rodzaju (Rdz 1, 

26-28; 2, 5-7), jedynie w odniesieniu do człowieka została zastosowana nazwa 

„obraz Boży”. W świetle ujęć biblijnych Bóg stwarza człowieka inaczej niż inne 

byty, ponieważ daje mu coś z siebie. Tylko człowiek jest dla Boga „kimś” i został 

powołany do udziału w Bożych rządach nad światem, do współpracy z Bogiem, 

do kierowania swoim losem i do odpowiedzialności za swe czyny.  

Promowana na kartach Pisma świętego i w tradycji chrześcijańskiej troska 

o godność osoby ludzkiej jest podstawowym kryterium uzasadniającym wszelkie 

prawa człowieka, które powinny gwarantować warunki najpełniejszego rozwoju 

osoby ludzkiej i zapewnić jej aktywny udział w przemianach otaczającego ją 

świata. Nie dziwi więc, że godność człowieka jest kluczową kategorią 

współczesnych systemów prawnych. Do niej odwołują się dokumenty i akty 

prawa międzynarodowego, zarówno o zasięgu uniwersalnym, jak i regionalnym. 

Art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 10 grudnia 1948 r. 

stanowi, że „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności 

i swych praw”. Godność człowieka uzyskała także swą treść normatywną w 

Międzynarodowych Paktach Praw1 oraz aktach Unii Europejskiej. W Karcie Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej zapisano, że społeczność europejska w 

tworzeniu coraz silniejszych wzajemnych związków, dbając o duchową i moralną 

spuściznę, opiera się na takich uniwersalnych zdolnościach, jak godność, 

wolność, równość i solidarność. Zasada ochrony godności człowieka 

najpełniejszy wyraz znajduje w art. 1 Karty, który stanowi, że „godność 

człowieka jest nienaruszalna. Należy ją szanować i chronić”.  

Warto podkreślić, że godność człowieka, prawodawca europejski wiąże 

z innymi prawami:  

- prawem osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia; 

                                                           
1 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Międzynarodowy Pakt Praw 

Obywatelskich i Politycznych z 1966r.   
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- prawem każdego pracownika do warunków pracy szanujących jego 

zdrowie, bezpieczeństwo i godność; 

- prawem do pomocy społecznej dla zapewnienia godnej egzystencji 

wszystkim osobom pozbawionym wystarczających środków.  

Atrybutem godności człowieka jest nie tylko jej nienaruszalność, ale 

również przyrodzoność i równość. Jest ona podstawą aksjologiczną i 

normatywną innych praw i wolności, a interpretacja i stosowanie któregokolwiek 

z praw lub też wolności zawartych w Karcie nie może prowadzić do naruszenia 

zasady jej ochrony. Godność w dokumentach i aktach prawa europejskiego, a 

także bogatym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest 

antytezą uprzedmiotowienia człowieka, jego zniewolenia, przeciwstawia się 

komercjalizacji człowieka i destrukcji życia ludzkiego2. Warto podkreślić, że 

dokumenty o charakterze uniwersalnym, akty prawa międzynarodowego i unijne 

przepisy wpłynęły nie tylko na kształtowanie ustawodawstw krajowych 

odnoszących się do godności człowieka, zwłaszcza krajowych konstytucji, ale 

utrwaliły zasadę, że współcześnie, powszechne poszanowanie godności osoby 

ludzkiej staje się koniecznym warunkiem istnienia człowieka i obywatela w 

różnych jego społecznych rolach.  

Niejako na marginesie tych rozważań, w kontekście godności człowieka, można 

przywołać przykład zależności, jakie zachodzą między jakością życia wpisaną w 

godność człowieka a pracą, której nie można zawęzić jedynie do wymiarów 

ekonomicznych. Biorąc pod uwagę, że poprzez pracę, człowiek urzeczywistnia 

siebie samego, realizuje się i spełnia, poniekąd staje się bardziej człowiekiem, 

odkrywa sens życia, przyjąć należy, że jakość pracy pozostaje w ścisłej zależności 

z jakością życia. Uwzględniając te korelacje, rzeczą niezbędną jest wprowadzenie 

kompleksowych programów rehabilitacyjnych służących skutecznej reintegracji 

pacjentów. Programy te nie tylko niosą wsparcie w podejmowaniu pracy, po 

                                                           
2 L. Bosek, Ochrona godności człowieka w prawie Unii Europejskiej a konstytucyjne granice przekazywania 

kompetencji państwa, „Przegląd Sejmowy” 2(85)/2008, Studia i Materiały, s. 64–67. 
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okresie niezdolności do niej, ale także służą odkrywaniu sensu życia poprzez 

aktywną pracę. Takie spojrzenie na potrzeby osób chorych, jest efektem uznania 

godności człowieka chorego, poprzez dostrzeżenie potrzeby podnoszenia jakości 

jego życia przez pracę.    

O posiadaniu godności nie decyduje zatem nic i nikt. Tym bardziej na 

jej posiadanie nie ma wpływu stan zdrowia. Nabiera to dodatkowego 

znaczenia, gdy dodamy, że relacje pracownik medyczny– pacjent obejmują 

niezwykle szerokie spektrum wzajemnych zależności. Godność pacjenta musi 

być zapewniona każdemu człowiekowi, któremu świadczona jest pomoc 

medyczna, na każdym etapie jego życia i choroby. Wydaje się, że im gorszy 

stan zdrowia pacjenta, tym większa powinna być, spoczywająca na personelu 

medycznym, troska o zapewnienie pacjentowi szacunku, prywatności i 

intymności. Poszanowanie godności pacjenta przejawiać się będzie zatem 

zarówno w realizacji jego prawa do informacji na temat choroby i procesu 

leczenia, jak i uwzględnianiu najwyższych standardów odnoszących się do 

przetwarzania danych osobowych pacjenta i bezpieczeństwa osobowych danych 

medycznych. Innym elementem zapewniania godności pacjenta jest 

poszanowanie praw jego bliskich, stworzenie warunków, w których mogą oni być 

wsparciem dla chorego, w aspekcie fizycznym i moralnym.  

Godność pacjenta nabiera szczególnego znaczenia w dobie rozwoju 

technologii, nowych, coraz bardziej zautomatyzowanych metod leczenia. W 

nowoczesnej medycynie sztuczna inteligencja wkracza coraz częściej w 

relacje personel medyczny – pacjent. Medycyna w coraz szerszym zakresie 

stosuje zindywidualizowane procedury diagnostyczne - dostosowane do 

posiadanych danych dotyczących konkretnej osoby, oraz, w razie stwierdzonej 

potrzeby, terapeutyczne. Nowe technologie medyczne z reguły zawierają jako 

centralną składową rozwiązania cyfrowe, wymagające coraz częściej 

zaawansowanego przetwarzania komputerowego. Technologie symulacji 

medycznej stają się standardowym elementem edukacji nie tylko lekarzy, ale 
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również praktycznie wszystkich zawodów okołomedycznych. System ochrony 

zdrowia gromadzi ogromne, lawinowo rosnące ilości danych zarówno 

administracyjnych, jak też medycznych. Powstają infrastruktury cyfrowe, których 

zadaniem jest obsługa i przetwarzanie tych zasobów danych. Efektywne 

wykorzystanie wiedzy zawartej w zasobach danych medycznych wymaga 

nowych kompetencji po stronie nie tylko lekarzy, ale wogóle personelu 

medycznego, a co więcej, ich przygotowania do współpracy w zakresie analizy 

danych i bazującego na nich modelowania komputerowego.  

Już te zjawiska wystarczą, aby pokazać jak zasadniczo odmienny od 

tradycyjnego może i powinien być proces kształcenia we wszystkich 

zawodach medycznych i okołomedycznych. Proces ten bowiem zostaje istotnie 

wzbogacony dzięki szerokiemu wykorzystaniu możliwości technologii 

cyfrowych, od pozyskiwania danych, poprzez ich wizualizację komputerową i 

analizę wizualną, do zautomatyzowanych i zrobotyzowanych technologii 

zabiegowych. Zastosowanie rozwiązań rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości 

otwiera równocześnie nowe możliwości kształcenia teoretycznego i gromadzenia 

wiedzy praktycznej. Te możliwości narzucają zarazem nowe wymagania 

dotyczące świadomości pojawiających się wyzwań etycznych- wcześniej 

niespotykanych, wynikających z konsekwencji zalgorytmizowanego działania. 

Zasygnalizowane nowe uwarunkowania przekładają się na potrzebę 

głębokiej transformacji koncepcji kształcenia, co szczególnie mocno dotyczy 

lekarzy i w ogóle personelu medycznego. Przygotowanie do świadomego i 

odpowiedzialnego korzystania z możliwości technologii cyfrowych powinno 

stać się ważną częścią takiego programu. Bez wykorzystania 

zaawansowanych technologii nie możemy myśleć o rozwoju medycyny 

służącej przecież niesieniu pomocy chorym i cierpiącym. Ich stosowanie 

może jednak zaburzać relacje międzyludzkie, niezbędne w powodzeniu 

procesu leczenia pacjenta, który jest nie tylko istotą biologiczną, 
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emocjonalną, ale też duchową.  W związku z tym, zwłaszcza wobec deprecjacji 

wartości i uprzedmiatawiania człowieka, rodzi się pilna potrzeba uwzględnienia 

kwestii etycznych czy szeroko rozumianej humanistyki w kształceniu personelu 

medycznego. Chodzi o wyjście poza model mechanicznego i redukcjonistyczno- 

-naturalistycznego rozumienia człowieka. Trzeba nauczyć się poznawać i 

rozumieć konkretnego człowieka, w jego złożoności i wielowymiarowości, jego 

rzeczywistych potrzeb zarówno w zdrowiu, jak i chorobie. W ten sposób skupimy 

się na chorym, a nie tylko na jednostce chorobowej, będziemy leczyć chorego, a 

nie tylko chorobę. Niezwykle ważnym jest, by w trosce o pacjenta zdobyć 

biegłość nie tylko w rozpoznawaniu fizycznych i emocjonalnych potrzeb 

pacjenta, ale też duchowych. Uwaga ta nabiera jeszcze większego znaczenia w 

świetle wypowiedzi autorytetów etycznych, pokazujących związek cierpienia 

fizycznego ze stanem ducha. Zwraca się między innymi uwagę, że cierpienie 

odsłania głębię właściwą człowiekowi i na swój sposób ją przerasta. Jest jednym 

z tych punktów, w których człowiek zostaje skazany na to, aby przerastał sam 

siebie, przy czym potrzebuje pomocy ze strony innych osób odznaczających się 

pogłębioną świadomością na wrażliwość bliźniego. Potrzeba osoby, którą 

niewątpliwie chory – cierpiący znajduje w personelu medycznym. Sama 

pomoc instytucji, które są bardzo potrzebne i nieodzowne, nawet rodziny,  

nie wystarczy, ponieważ żadna instytucja sama z siebie nie zastąpi ludzkiego 

serca, ludzkiego współczucia, ludzkiej miłości, ludzkiej inicjatywy, gdy 

chodzi o wyjście naprzeciw cierpieniu drugiego człowieka.  Odnosi się to do 

cierpień fizycznych, ale jeszcze bardziej do różnorodnych cierpień moralnych, 

gdy przede wszystkim cierpi dusza. Tutaj właśnie otwiera się przestrzeń dla pracy 

personelu medycznego, którego działalność jest skoncentrowana na niesieniu 

pomocy potrzebującemu. W tej perspektywie  nobilitacji zostaje poddana sama 

działalność personelu medycznego, w której immamentnie jest zawarta służba, 

mająca swe źródło i oparcie w miłości bliźniego, przypominająca zaangażowanie 

dobrego Samarytanina z Ewangelii.   
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Właśnie takiej miłości, niezależnie od zmieniających się czasów i 

rozwijania technologii leczenia, nie może zabraknąć personelowi medycznemu. 

Równocześnie świadomość godności człowieka jest główną determinantą 

zaangażowania jak największych środków, także finansowych, aby jakość życia 

człowieka potrzebującego pomocy była jak największa. Uwaga ta nabiera 

szczególnego znaczenia współcześnie, w epoce informacji, która w zupełnie innej 

optyce stawia człowieka i jego potrzeby. 

W posługę personelu medycznego wpisana jest troska o jakość życia 

pacjenta. To rodzi szczególny rodzaj odpowiedzialności, ale równocześnie nadaje 

tej pracy charakter misji.  

Posługa personelu medycznego jest więc misją, a w jakiejś mierze 

nawet powołaniem, warunkowanym racjami, jakie odnajdujemy na gruncie 

etycznym. One właśnie przesądzają o szlachetności pracy personelu 

medycznego nadając jej wręcz sakralny charakter. 

 

Dlatego też, kończąc niniejsze wystąpienie, ŻYCZĘ Państwu - zarówno 

nauczającym, pracownikom administracji, jak i studentom, byście zawsze 

mieli przed oczyma sakralny charakter i szlachetność pracy personelu 

medycznego. QVOD FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT. 

 

Dziękuję za uwagę 

 

 


