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Termin bioetyka jest różnie definiowany. Sama nauka rozwijała się
dwutorowo i podział ten utrzymuje się również dzisiaj. Mówimy o bioetyce białej tzw. medycznej oraz zielonej – środowiskowej. To specyficzne dla bioetyki rozdwojenie nie przeszkadza jej uczynić z człowieka
centralną postać, która z jednej strony kształtuje rozwój naukowo-techniczny i jednocześnie w nim uczestniczy, ale również poddaje się mechanizmom nim rządzącym. Czy problemy bioetyki są dla wszystkich
jednakowo zrozumiałe? I właściwie „jakim człowiekiem” zajmuje się
bioetyka? Wreszcie „którą etyką” należy się kierować prowadząc dyskusje bioetyczne? – to pytania, które stawia sobie autor książki Bioetyka
dla wszystkich – Michele Armamini.
Publikacja stawia sobie za cel wprowadzenie w świat zagadnień bioetycznych tych, którzy nie zajmują się nią profesjonalnie, dlatego nie
pretenduje do rangi lektury akademickiej. Stanowi natomiast przystępne i systematyczne opracowanie najważniejszych problemów współczesnej bioetyki, które w jej ramach zostają omówione. Autor kieruje
swój podręcznik w szczególności do wykładowców uniwersyteckich
oraz duszpasterzy pracujących z rodzinami jako pomoc w prowadzonej przez nich dydaktyce. Z powodzeniem pracę tę mogą wykorzystać
studenci nauk biologicznych oraz humanistycznych.
W książce można wyodrębnić trzy części. W pierwszej z nich autor podejmuje się określenia zadań, jakie wyznacza się współczesnej
bioetyce. Wyraźny akcent kładzie on na omówienie pojęcia ludzkiego
życia w różnych filozoficznych koncepcjach osoby ludzkiej na gruncie
laickim i katolickim. Druga cześć zostaje poświęcona zagadnieniom
szczegółowym bioetyki związanej z dylematami współczesnej medycyny, których rozstrzyganie na forum publicznym wywołuje liczne
kontrowersje. Należą do nich kolejno: aborcja, sztuczne zapłodnienie,
eutanazja i rezygnacja z uporczywej terapii, testament życia, inżynieria
genetyczna, badania nad embrionami oraz komórkami macierzystymi.
Ponadto w podręczniku odnajdujemy ciekawe opracowanie pojęcia
zdrowia i choroby jako kwestii moralno-społecznej. W ostatniej części
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autor prezentuje bioetykę w kontekście etyki środowiskowej proponując przegląd zasad i stanowisk etycznych z perspektywy m.in. gospodarki oraz religii.
Podjęte przez autora rozważania ujęte w XX rozdziałach tematycznych prowokują czytelnika do podjęcia własnych bardziej pogłębionych
poszukiwań właściwej wizji bioetyki uwzględniającej dobro istoty ludzkiej przy zachowaniu szacunku i godności wobec niej. Opracowanie
M. Armaminiego przedstawia w sposób interesujący problem zależności pomiędzy bioetyką a naukami przyrodniczymi, włączając przy tym
naukę społeczną Kościoła katolickiego. Główny problem, z którym bioetyka będzie się musiała zmierzyć polega na odnalezieniu właściwego
dla niej znaczenia w relacjach społecznych, na których można oprzeć
racjonalną debatę nad przyszłością technologii i rozwojem nauki. Stąd
zalecenia autora dotyczące rewitalizacji zasad bioetycznych odpowiadających zapotrzebowaniom społecznym oraz uwzględniających wymogom solidarności i wzajemności.
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