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УГКЦ та Міністерство охорони здоров’я підписали угоду про співпрацю

КИЇВ — 15 березня 2009 року було підписано угоду про співробітництво між Українською
Греко-Католицькою Церквою та Міністерством охорони здоров’я України. Зазначена
угода фактично свідчить про посилення співпраці, започаткованої між Міністерством та
українськими конфесіями у грудні 2008 року, коли було укладено Угоду про співпрацю з
Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій.

Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, сторони уклали цю угоду "прагнучи до
врегулювання засад взаємодії у справі гуманізації медичної опіки на основі поваги прав
та гідності людини; традиційних духовних, морально-етичних та культурних цінностей;
усвідомлюючи взаємну відповідальність за оздоровлення українського суспільства".

Метою цієї угоди є узгодження принципів, напрямків та форм співпраці сторін,
спрямованої на гуманізацію медичної сфери шляхом формування ціннісних та
морально-етичних орієнтирів. Важливим пунктом угоди є взаємна турбота сторін про
надання духовно-психологічної допомоги і задоволення релігійних потреб працівників та
пацієнтів установ МОЗ України. Для реалізації цієї мети в угоді передбачений пункт, який
говорить про забезпечення у встановленому законом порядку доступу на територію
установ священнослужителів та мирян, яких зокрема УГКЦ готує для цього служіння.
Також МОЗ старатиметься створювати сприятливі умови для надання
духовно-психологічної допомоги та здійснення богослужінь. У свою чергу УГКЦ
зобов’язалася належно готувати та вповноважувати покликаних до служіння в
установах МОЗ України священиків і мирян.
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Згідно із документом, сторони співпрацюватимуть за такими напрямками:

- пропагування загальнолюдських цінностей та ідеалів, високоморального,
відповідального, суспільно-корисного і здорового способу життя;
- благодійна допомога, інформаційна й духовно-просвітницька діяльність, спрямовані на
подолання відчуження, соціальної ізоляції осіб;
- розробка та реалізація програм профілактики ВІЛ/СНІДу, алкоголізму, наркоманії,
залежності від інших психоактивних речовин;
- підготовка методичних рекомендацій для надання духовно-психологічної підтримки,
задоволення потреб у здійсненні Священних Таїнств та інших церковних обрядів;
- залучення можливостей доброчинних інституцій та окремих жертводавців для надання
благодійної допомоги;
- облаштування каплиць та молитовних кімнат на території установ задля створення
належних умов реалізації релігійних потреб;
- створення та підтримка діяльності центрів медико-соціального патронажу осіб і
хоспісів;
- розробка та викладання навчальних програм гуманітарних дисциплін (культурологія,
етика);
- проведення конференцій, науково-практичних семінарів та інших освітніх заходів.

Від УГКЦ документ підписав Глава УГКЦ Патріарх Любомир, а від МОЗ України – Міністр
охорони здоров’я Василь Князевич.
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