Datum: 23.10.2009
SPORO ILO ZA JAVNOST:
Napoved mednarodne konference na podro ju lovekovih pravic v zvezi z biomedicino
V okviru slovenskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope (maj - november 2009)
Ministrstvo za zdravje RS v sodelovanju z Usmerjevalnim odborom za bioetiko (CDBI) Sveta
Evrope (CoE) organizira mednarodno konferenco
"Konvencija o lovekovih pravicah v zvezi z biomedicino: 10 let pozneje",
ki bo
3. novembra 2009,
v Evropski pala i, v Strabourgu (Francija)
Konferenca je namenjena 10. obletnici uveljavitve Konvencije o lovekovih pravicah v zvezi z
biomedicino (Oviedske konvencije) in obeležitvi 60. obletnice Sveta Evrope. Konvencija kot edini
mednarodni pravno zavezujo instrument na podro ju biomedicine prepisuje norme za varstvo
pacientovih pravic. Namen konference je oceniti vpliv konvencije in dodatnih protokolov na
zakonodajni napredek v državah lanicah in na prakti no delovanje na podro ju biomedicine. Na
konferenci se bodo izpostavila temeljna na ela konvencije, hkrati pa se bo odprla razprava o tem,
katere pravno-eti ne norme so se v desetih letih morda razrahljale in zahtevajo nov premislek in
opredelitve. Med drugim se bo države lanice spodbudilo k ratifikaciji konvencije oziroma k analizi
razlogov, ki državam pristopa ne dopuš ajo. Podane bodo tudi izto nice za nadaljnje sodelovanje
držav lanic in spodbude za tesnejše povezovanje na ravni CDBI, drugih odborov in teles Sveta
Evrope, mednarodnih organizacij in EU.
Udeleženci konference bodo predstavniki držav lanic, ki delujejo v CDBI, držav opazovalk in
mednarodnih organizacij (WHO, UNESCO, OECD, WMA, CIOMS), Evropske komisije in drugih
odborov ter teles Sveta Evrope.
Udeležence konference bosta nagovorila minister za zdravje Republike Slovenije gospod Borut
Miklav i in namestnica generalnega sekretarja Sveta Evrope gospa Maud De Boer-Buquicchio,
zaklju ni govornik, predsednik Evropskega sodiš a za lovekove pravice gospod Jean Paul Costa,
pa bo predstavil sodno prakso v zvezi z Oviedsko konvencijo. Med aktivnimi udeleženci bodo
ugledni evropski strokovnjaki s podro ja bioetike in pacientovih pravic, predsednik evropske
skupine za etiko v znanosti in novih tehnologijah pri Evropski komisiji, predstavnica mednarodnega
odbora za bioetiko pri UNESCO, predsednik usmerjevalnega odbora francoske biomedicinske
agencije, namestnica direktorja Hastings centra v ZDA in drugi.
Delovna jezika konference bosta angleš ina in francoš ina. Konferenca bo ves as odprta za medije.
Za ve informacij se lahko obrnete na tiskovno predstavnico Sveta Evrope gospo Henriette Girard,

preko e-naslova: henriette.girard@coe.int, ali telefona +33 (0) 38841 21 41.

Zagotovljen je tudi prenos konference v živo preko svetovnega spleta na naslovu
http://www.coe.int/bioethics.

