
 

 

Europejscy politycy oraz Europejska Federacja Ruchów Pro-Life stają mocno po 
stronie prof. Chazana 
 

Bardzo głośna w Polsce sprawa zwolnienia prof. Bogdana Chazana z funk-
cji dyrektora szpitala Świętej Rodziny w Warszawie wywołuje równie gło-
śny odzew w międzynarodowych gremiach. Swoje poparcie dla Profesora 
wystosowała Europejska Federacja Ruchów Obrony Życia „Jeden z Nas”, 
zrzeszająca przedstawicieli ruchów i organizacji pozarządowych z niemal 
wszystkich krajów UE. Pod oświadczeniem podpisali się m.in. obaj prezy-
denci Federacji: Carlo Casini, były eurodeputowany grupy EPL 
(Europejskiej Partii Ludowej) i sędzia włoskiego sądu najwyższego, oraz 
Jaime Major Oreja, były szef delegacji hiszpańskiej w grupie EPL oraz mini-
ster spraw wewnętrznych Hiszpanii w rządzie Jose Marii Aznara.  

Swoje poparcie wystosowali również wybrani przedstawiciele obecnego Parlamentu Europejskiego, zgromadzeni 
podczas II sesji plenarnej w Strasburgu. Pod europarlamentarnym poparciem dla Profesora podpisali się m.in. leka-
rze Miroslav Mikolasik i Anna Zaborska ze Słowacji oraz Lojze Peterle, były premier Słowenii.  

W swoich oświadczeniach europejscy politycy podkreślają, że postawa polskich władz względem prof. Chazana opar-
ta jest na błędnych założeniach, które w swoich konsekwencjach prowadzą do jawnej dyskryminacji Profesora oraz 
bezprawnego ataku na godność człowieka, wolność sumienia oraz fundamentalne prawo do życia. Oświadczeniom 
towarzyszy wezwanie do ponownego rozważenia podjętych w tej sprawie pochopnych decyzji. 

Przedstawiciele polskiej Fundacji „Jeden z Nas” podkreślają paradoksalność sytuacji, w której politycy z Europy za-
chodniej,  reprezentujący tę samą grupę polityczną co polskie partie rządzące, protestują przeciw decyzjom naszych 
władz, uzasadnianym często koniecznością dostosowania zasad dotyczących ochrony życia czy wolności sumienia do 
rzekomych standardów europejskich. Odnosząc się do sygnałów ostracyzmu w środowisku naukowym i medycznym, 
fundatorzy wydali oświadczenie, w którym wyrazili podziw dla postawy Profesora odpowiadającego z szacunkiem na 
nieprawdziwe oskarżenia i krzywdzące decyzje, a zarazem dumę z powodu pełnienia przez Profesora funkcji Prze-
wodniczącego Rady Fundacji. 

Oprac. Michał Baran, Fundacja „Jeden z Nas” 
 
 

Inicjatywa „Jeden z nas” złożyła pozew przeciw Komisji Europejskiej do Trybuna-
łu Sprawiedliwości EU 
 
Po tym, jak 28 maja ustępująca Komisja Europejska odrzuciła postulaty legislacyjne Europejskiej Inicjatywy Obywa-
telskiej „Jeden z nas”, władze inicjatywy 25 lipca 2014 r. złożyły przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
oficjalny pozew przeciwko Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie Unii Europejskiej. 
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Inicjatywa w swoim pozwie domaga się unieważnienia decyzji Komisji z 28 maja, a także zmiany Rozporządzenia 
(EU) Nr 211/2011 dotyczącego mechanizmu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej poprzez usunięcie z niego punktu 
(1) (c) w Artykule 10, który opisuje możliwości podjęcia bądź niepodjęcia odpowiednich działań przez Komisję Euro-
pejską.  
 
Komisja odmawiając jakichkolwiek działań prawnych wokół inicjatywy „Jeden z nas”, uzasadniła to rzekomym bra-
kiem potrzeby zajmowania się zaproponowanym postulatem podniesienia standardów etycznych związanych z wy-
datkowaniem pieniędzy unijnych, powołując się na aktualnie obowiązujące najwyższe standardy. Jak jednak wska-
zują autorzy pozwu, Komisja w swojej odpowiedzi w ogóle nie odniosła się do stwierdzenia, że embrion ludzki jest 
osobą ludzką, zarazem błędnie interpretując zakres konsekwencji prawnych decyzji TSUE w sprawie Oliver Brüstle vs 
Greenpeace. Komisja zignorowała również sygnalizowane przez przedstawicieli inicjatywy praktyczne problemy; 
przykładowo obecny model wydatkowania środków unijnych nagradza kraje o najniższych standardach etycznych. 
Niespójny jest również zakaz dotowania przez Unię badań, w których bezpośrednio niszczy się zarodki ludzkie, przy 
jednoczesnym finansowaniu badań wykorzystujących ludzkie zarodkowe komórki macierzyste, gdyż pozyskiwanie 
tych ostatnich także wiąże się z niszczeniem embrionów. 
 
Przede wszystkim jednak liderzy inicjatywy wskazują na ułomność samego narzędzia Europejskiej Inicjatywy Obywa-
telskiej, skoro według intencji prawnej miało ono demokratyzować Unię Europejską, a według zastosowanej inter-
pretacji zapisów rozporządzenia nie pozwala ono poddać pod głosowanie parlamentarne inicjatywy największej i 
spełniającej wszystkie warunki formalne, tylko z powodu politycznego weta po stronie Komisji Europejskiej. Całość 
pozwu oraz jego najważniejsze tezy znaleźć można na stronie www.jedenznas.pl.  
 

Oprac. Michał Baran, Fundacja „Jeden z Nas” 
 

 
 
Płeć łożyska wpływa na rozwój embrionu 
 
Dwie prace, australijska i amerykańska, poddały analizie okres wewnątrzmacicz-
ny życia człowieka pod kątem wpływu łożyska na rozwijające się dziecko. 
 
„Embriony płci żeńskiej mają większe zdolności adaptacji do niesprzyjających 
warunków w macicy niż embriony płci męskiej”. Przyczyną jest łożysko: ponad 
sto czterdzieści genów podlega w nim odmiennej ekspresji w zależności od 
płci. „Łożysko odgrywa fundamentalną rolę w rozwoju embrionu i płodu” -
 ocenia prof. Danièle Evain-Brion, pediatra i dyrektorka INSERM (Institut natio-
nal de la santé et de la recherche medicale - Narodowego Instytutu Zdrowia i 
Badań Medycznych) i dodaje, że „jego zaburzenia leżą u podłoża znacznej liczby 
patologii ciąży”. 
 
Okazuje się, że łożysko posiada płeć – taką jak embrion. Powstający w czasie ciąży narząd jest mieszanką tkanek 
matczynych i płodowych, choć większość stanowią komórki pochodzące od embrionu. Podczas walki o przetrwanie 
wewnątrz macicy dziewczynki są na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji: rzadziej dochodzi w ich przypadku do 
przedwczesnych urodzeń, zgonów wewnątrzmacicznych i powikłań okołoporodowych. 
 
Badanie australijskie, będące podstawą tych ustaleń, porównało ekspresję genów zależnie od płci w ponad trzystu 
łożyskach pochodzących z ciąż fizjologicznych. Ekspresja pewnych genów była aktywniejsza u dziewczynek, dzięki 
czemu miały one większą zdolność rozwijania strategii chroniących płód przed zagrożeniami w czasie ciąży. 
 

Nr 3 

05.08.2014 
s. 2 

http://www.jedenznas.pl/


 

 
Praca amerykańska zajmowała się zagadnieniem kolonizacji bakteryjnej łożyska. Udowodniła, że flora bakteryjna 
łożyska posiada unikalną strukturę, która jednak jest relatywnie podobna do środowiska bakteryjnego jamy ustnej, 
to znaczy do gatunków bakterii obecnych w naszych ustach. „Wiemy, że u kobiet cierpiących z powodu chorób za-
palnych przyzębia występuje większe ryzyko przedwczesnego porodu. Stąd wynika zalecenie dotyczące profilaktyki: 
planując ciążę, odwiedźcie stomatologa” podsumowuje Danièle Evain-Brion. 
 
 

Tłum.  i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org 
 

 

 
Wielka Brytania. Nieudokumentowane aborcje dzieci z zespołem Downa 
 
Na stronie internetowej ministerstwa zdrowia Wielkiej Brytanii został 
opublikowany raport dotyczący aborcji, w którym wykazano, że w 
2012 roku z 994 aborcji dzieci z zespołem Downa jedynie 496 zostało 
właściwie udokumentowanych. 
 
Nieścisłości wykazano po porównaniu danych National Down’s Syn-
drome Cytogenetic Register (Krajowy Cytogenetyczny Rejestr Syndro-
mu Downa, NDSCR), który gromadzi informacje przesyłane przez szpi-
tale, z danymi pochodzącymi z resortu zdrowia. Te ostatnie opierają 
się na formularzach przesyłanych przez lekarzy. Specjalista, który do-
konał aborcji, ma obowiązek wysłania do ministerstwa zdrowia odpo-
wiednich dokumentów w ciągu dwóch tygodni od zabiegu. 
 
W wyniku analizy tych informacji stwierdzono także, że 11 aborcji zostało przeprowadzonych po 24. tygodniu ciąży 
(co nie miało odzwierciedlenia w dokumentacji przesłanej do ministerstwa), a w 107 przypadkach okres ciąży, w 
którym została dokonana aborcja, jest nieznany. Z kolei w 47 przypadkach jako przyczynę przerwania ciąży podano 
powód inny niż zespół Downa. 
 
Według danych z poprzedniego roku jedynie 410 zabiegów odnotowanych w rejestrze NDSCR znalazło pokrycie 
w dokumentacji ministerstwa zdrowia, podczas gdy faktycznie miało miejsce aż 937 aborcji dzieci z zespołem Dow-
na. 
 
Niedawno wykazano podobne nieścisłości w Polsce, w odniesieniu do przeprowadzonych w 2012 roku zabiegów 
przerywania ciąży z powodu choroby lub upośledzenia dziecka nienarodzonego. Według rządowego sprawozdania 
w sprawie wykonania w 2012 r. Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalno-
ści przerywania ciąży w roku 2012 w Polsce wykonano 757 aborcji, natomiast według danych przekazanych przez 
NFZ fundacji Pro-Prawo do Życia miało miejsce 1207 takich zabiegów. W roku 2013 liczba ta wzrosła do 1306 przy-
padków.  

 
 

Tłum.  i oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl 
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Wielka Brytania:  postępowe odkrycie może doprowadzić do 
działań eugenicznych  
 
Lord Robert Winston, pionier w dziedzinie zapłodnienia in vitro, przestrzega, że jego 
najnowsze badania mogą otworzyć drogę działaniom  eugenicznym.  
 
Dr Winston wraz z grupą badaczy opublikował właśnie wyniki badań pokazujących, że 
możliwe jest wprowadzanie nowych genów bezpośrednio do spermy, co znacznie uła-
twia modyfikowanie materiału genetycznego. Celem doktora Winstona jest stworzenie 
genetycznie zmodyfikowanych świń z taką zawartością ludzkich genów, że ich organy 
będą mogły być przeszczepiane ludziom bez ryzyka odrzutu.  
 
„Sztuczna inseminacja jest prostym sposobem na dokonanie zapłodnienia. Wystarczy tylko wcześniej zmodyfikować 
spermę. Nasz pomysł polega na tym, aby nie używać w ogóle embrionów. Od dłuższego czasu jesteśmy zaintereso-
wani stworzeniem organów do transplantacji pochodzących od świń, które to organy nie zostałyby rozpoznane jako 
obce przez ludzki system odpornościowy” wyjaśnia dr Winston. 
 
Równocześnie przyznaje on, że ta metoda może być niewłaściwie stosowana przez nieuczciwych naukowców, którzy 
wychodzą naprzeciw żądaniom potencjalnych rodziców planujących „stworzenie” ulepszonych dzieci (silniejszych, 
szybszych czy bardziej inteligentnych). Dzięki nowej technice do tego celu wystarczyłaby jedynie sztuczna insemina-
cja, podczas gdy aktualnie jest to skomplikowany i czasochłonny proces wymagający skorzystania z zapłodnienia in 
vitro. Gdyby naukowcy poszli w tym kierunku, odkrycie dra Winstona byłoby wykorzystywane do działań eugenicz-
nych. Większość naukowców podchodzi jednak sceptycznie do tego zagrożenia, wyrażając wątpliwość, czy kiedykol-
wiek nowa technika będzie tak zaawansowana, by mogła prowadzić do stworzenia „ulepszonego” człowieka. 
 
Dr Winston przestrzega, iż techniki reprodukcyjne coraz częściej są dziś wykorzystywane w niewłaściwy sposób i 
stwarzają więcej zagrożeń niż np. klonowanie, uznane przez niego za metodę bezużyteczną. Wysoce kontrowersyjna 
etycznie jest nie tylko groźba wykorzystywania badań dra Winstona do celów eugenicznych, przed którą przestrzega 
naukowiec, ale też sama metoda genetycznego modyfikowania spermy. Wszelkie manipulacje genetyczne prowa-
dzone na komórkach rozrodczych są niezwykle ryzykowne, gdyż wiążą się z trwałymi zmianami dziedzictwa genetycz-
nego człowieka. 

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org   
 

 
USA: wzrost liczby samobójstw wspomaganych w stanie Waszyngton  
 
Jak podaje oficjalny raport ministerstwa zdrowia, liczba samobójstw wspomaganych, legalnych w stanie Waszyng-
ton, wzrosła w 2013 r. o 43% r. Według  aktu stanowego z 2008 r. zatytułowanego Śmierć z godnością (Death with 
Dignity Act) osoby starsze, którym pozostało sześć lub mniej miesięcy życia, mogą poprosić lekarza o śmiertelną 
dawkę środka medycznego.  
 
W 2013 r. środek został przepisany 173 osobom, spośród których w momencie sporządzania raportu nie żyło 159 
osób. 119 z nich zmarło po zażyciu środka, zaś 26 osób zmarło z innych powodów. O pozostałych przypadkach Mini-
sterstwo Zdrowia nie otrzymało żadnych informacji. Śmiertelne recepty zostały wypisane przez 89 różnych lekarzy i 
zrealizowane przez 23 różnych farmaceutów. 97% zmarłych było osobami białymi, pochodzenia innego niż latyno-
skie, 525 osób było osobami zamężnymi/żonatymi, a 76% posiadało wykształcenie na poziomie co najmniej licen-
cjackim. Większość próśb o pomoc w samobójstwie wynikało z obawy o utratę autonomii, godności czy możliwości 
wykonywania czynności, które dotąd stanowiły o radości ich życia.  Co ciekawe, raport nie wymienia bólu jako prze-
słanki do podjęcia decyzji o samobójstwie.  
 

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org 
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Wielka Brytania: Lord Winston przestrzega przed nieuregulowanymi procedura-
mi in vitro  
 
W wywiadzie udzielonym brytyjskiemu dziennikowi  „The Independent”  
lord Winston, twórca badań prenatalnych, wyraził zaniepokojenie aktualną 
sytuacją na rynku praktyk in vitro. Jak stwierdził, pary dotknięte problemem 
niepłodności poddawane są rutynowo metodzie zapłodnienia in vitro i in-
nym technikom sztucznego zapłodnienia, które - zamiast zwiększyć – w re-
zultacie zmniejszają ich szanse na poczęcie dziecka. Uważa on, iż firmy ofe-
rujące metody leczenia bezpłodności przedstawiają zawyżoną skuteczność i 
bezpieczeństwo proponowanych technik, a ich działania napędzane są chę-
cią osiągnięcia jak największych korzyści finansowych.   
 
Naukowiec skrytykował działanie Urzędu ds. Płodności i Embriologii (Human Fertilization and Embryology Authority, 
HFEA) za umożliwianie prywatnym klinikom stosowania drogich i niesprawdzonych technik. Jego zdaniem urząd nie 
kontroluje w wystarczającym stopniu leczenia klinicznego, gdyż boi się pozwów sądowych ze strony klinik. 
 
Kliniki wprowadzają ponadto nowe działania w zakresie sztucznej reprodukcji, nie przykładając wystarczającej wagi 
do ich skuteczności lub bezpieczeństwa.  Wiele klinik oferuje na przykład usługę zamrażania komórek jajowych mło-
dym kobietom, które poddawane są chemioterapii czy innemu leczeniu stwarzającemu ryzyko niepłodności. Według 
lorda Winstona ta praktyka jest skuteczna w mniej niż 10%. „Nie znaczy to, że nie powinna być stosowana 
(oczywiście przy założeniu że jest bezpieczna). Myślę jednak, że kobiety, których komórki jajowe zostały zamrożone, 
nie zdają sobie sprawy z tego, jak małe mają szanse na urodzenie dziecka”. 
 
Winston uważa także, że procedura transferu mitochondriów - w wyniku której powstają embriony o materiale ge-
netycznym trojga „rodziców” - jest na ten moment procedurą bardzo ryzykowną.  Rozwiązanie to - dzięki wprowa-
dzeniu do komórki jajowej zdrowych mitochondriów - ma umożliwić kobietom cierpiącym na choroby mitochon-
drialne urodzenie zdrowego dziecka. Jak podkreśla Winston, procedura ta wymaga jeszcze wielu pogłębionych ba-
dań na modelach zwierzęcych zanim zostanie przeprowadzona na materiale ludzkim.  
 
Mimo że lord Winston jest jednym z pionierów zapłodnienia in vitro, wyraża on głębokie zaniepokojenie kierunkiem, 
w który zmierza genetyczne ulepszanie embrionów oraz komercjalizacja sektora, gdzie ludzie płacą tysiące funtów za 
każdy cykl leczenia, niezależnie od tego czy próba zapłodnienia jest udana czy też nie.  
 
„To, co się dzieje w tej dżungli, jest przerażające. Oczywiście jest wielu dobrych ludzi wykonujących właściwie swoją 
pracę i praktykujących dobrą medycynę, ale problem stanowi fakt, że niepłodność nie jest dziś traktowana jako ob-
jaw. W dzisiejszych czasach, jeśli u kogoś występuje objaw niepłodności, zostaje on automatycznie skierowany na 
zapłodnienie in vitro, choć jest wiele tańszych terapii, które mogłyby być skuteczniejsze”. 
 
Obawy lorda Winstona dotyczą wyłącznie problemów społecznych i medycznych wynikających z nieuczciwych prak-
tyk na rynku zapłodnienia in vitro. Tymczasem procedura zapłodnienia in vitro sama w sobie jest nieetyczna m.in. 
dlatego, iż wiąże się z oddzieleniem prokreacji od aktu małżeńskiego oraz z niszczeniem ludzkich embrionów. 
 
Pełna treść artykułu:  
 
http://www.independent.co.uk/news/science/lord-winston-criticises-jungle-world-of-british-fertility-treatment-
9537859.html 
 

 
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.independent.co.uk  
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Francja: znów głośno o eutanazji   
 
Przypadek Francuza Vincenta Lamberta przypomina kontrowersyjną sprawę Terri 
Schiavo z 2005 roku. Ten 39-letni mężczyzna, z zawodu strażak, od 5 lat znajduje się sta-
nie minimalnej świadomości na skutek wypadku motocyklowego. Cierpi ponadto na 
tetraplegię czyli porażenie czterokończynowe. 
 
Żona Vincenta wraz szcześciorgiem rodzeństwa i lekarzami chcą zaprzestać nawadniania 
i karmienia chorego, a tym samym doprowadzić do jego śmierci. Pomimo iż Lambert nie 
pozostawił żadnych wyraźnych wskazówek  dotyczących postępowania na wypadek sy-
tuacji w jakiej się znalazł, rodzina twierdzi, iż nie chciałby on być podtrzymywany przy 
życiu w podobnym stanie. 
 
Jednak rodzice Vincenta, dwoje rodzeństwa oraz państwo francuskie chcą kontynuować nawadnianie i żywienie tak 
długo, jak będzie to potrzebne. Prawnik rodziny twierdzi, że nie ma żadnych przesłanek do zaprzestania podtrzymy-
wania Vincenta przy życiu, gdyż nie jest on chory, nie cierpi ani też nie jest u kresu życia. 
 
Pod koniec czerwca Rada Stanu poparła stanowisko żony Lamberta i nakazała zaprzestać jego karmienia i nawadnia-
nia. Jednak rodzice natychmiast odwołali się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który z kolei nakazał pod-
trzymywać mężczyznę przy życiu aż do ponownego rozpatrzenia sprawy.  
 
Według francuskiego magazynu „Slate” obecnie  ok. 1500-1700 osób we Francji znajduje się w stanie podobnym do 
sytuacji  Lamberta.  
 

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org 
 
 

 

USA: kwestia pozyskiwania nasienia po śmierci dawcy  
 
W 2010 r. 21-letni mężczyzna - Niclas Evans - zmarł na skutek ran odniesionych podczas napadu. Zrozpaczona matka 
poprosiła szpital o pobranie od zmarłego syna spermy, aby kiedyś mogła mieć wnuka dzięki zastępczej matce. Jako 
że sprawa okazała sie zbyt kontrowersyjna dla amerykańskich klinik niepłodności, matka udała się po pomoc do Re-
publiki Południowej Afryki.  
 
W tej sytuacji pojawiło się pytanie, czy matka oraz lekarze mieli prawo pobrać nasienie od zmarłego mężczyzny bez 
jego wcześniejszej zgody? Zdaniem Anny Smajdor z Uniwersytetu Anglii Wschodniej (University of East Anglia) takie 
postępowanie post-mortem bez wyraźnej zgody pacjenta jest bardzo niebezpieczne, a jego logika mogłaby rozcią-
gnąć się na takie kwestie, jak pobranie narządów czy prawo spadkowe. W przypadku zgody zastępczej możemy mieć 
natomiast  do czynienia z konfliktem interesów w sytuacji, gdy osoba potwierdzająca rzekomą wolę zmarłego ma w 
tym własny interes.  
 
W celu uniknięcia nadużyć Anna Smajdor podaje dwa konkretne zalecenia. Po pierwsze, doradza zaostrzenie przepi-
sów dotyczących pośmiertnego dawstwa gamet, a po drugie wprowadzenie zakazu wywozu za granicę gamet pobra-
nych bez zgody pacjenta. 
 

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org  
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Australia: kolejne dochodzenia w sprawie Philipa Nitschke - propagatora           
eutanazji  
 
W Australii toczy sie kolejne śledztwo przeciw Philipowi Nitschke, australijskiemu lekarzowi, który doradził 45-
letniemu N. Brayley’owi samobójstwo bez wcześniejszej diagnozy psychiatrycznej.  
 
Wydaje się, że N. Brayley cierpiał na depresję po śmierci żony oraz utracie pracy. Nitschke tłumaczy, iż Brayley nie 
wykazywał symptomów głębokiej depresji, a tym samym jego krok był w pełni świadomy. Inni twierdzą jednak, iż 
Nitschke niewłaściwie interpretuje wpływ sytuacji życiowych na nasze decyzje, ponieważ - jak podkreśla bioetyk Paul 
Biegler - stres wywołany utratą pracy, trudnościami finansowymi, rozpadem związku czy dochodzeniem kryminal-
nym ma olbrzymi wpływ na stan psychiczny i ma związek z 2/3 przypadków depresji. Warto wspomnieć, iż w czasie 
popełnienia samobójstwa przez Brayleya policja prowadziła śledztwo w sprawie śmierci jego żony w wyniku prawdo-
podobnego morderstwa.  
 

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org 
 

 
 

Francja: odnaleziono najstarszy szkielet osoby z zespołem Downa 
 
Archeolodzy  z uniwersytetu w Bordeaux odnaleźli pochodzący z V lub VI wieku szkielet dziecka w wieku 5-7 lat do-
tkniętego zespołem Downa. Na podstawie znaleziska mogli stwierdzić, iż wczesne kultury nie stygmatyzowały osób z 
zespołem Downa tak jak dzieje się to aktualnie. Wniosek swój oparli na fakcie, iż dziecko zostało pochowane w spo-
sób typowy dla ówczesnej wspólnoty, tzn.  ułożono je na plecach i skierowano głową na zachód.  
 
Archeolodzy znają przypadki przedstawiania osób z zespołem Downa w malarstwie i rzeźbie z roku 1500 p.n.e, ale 
jak dotąd zostały odnalezione tylko dwa szkielety młodych osób z tą wadą genetyczną. Znaleziony przez francuskich 
archeologów szkielet jest najwcześniejszym i jednocześnie najmłodszym spośród nich. 
 

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org 
 

 
 

Firma CARMAT wznawia testowanie sztucznego serca 
 

Pod koniec 2013 roku w szpitalu im. Georgesa Pompidou w Paryżu pierwszemu pacjentowi na świecie wszczepiono 
całkowicie sztuczne serce, stworzone przez firmę CARMAT. Pacjentem był 76-letni Claude Dany, który zmarł jednak 
po 75 dniach od przeszczepu. 
 
Po zgonie pacjenta, 2 marca 2014 roku, firma CARMAT ogłosiła zamiar kontynuowania testów na czterech pacjen-
tach będących w sytuacji zagrożenia życia. W połowie lipca 2014 roku firma poinformowała, iż otrzymała oficjalną 
zgodę na wznowienie testów, wraz z pozytywną opinią komitetu etyki (Comité de Protection des Personnes – CPP) i 
innych stosownych instytucji. 

 
Jak podają twórcy projektu, „sztuczne serce nie ma być jedynie tymczasowym rozwiązaniem dla pacjentów oczeku-
jących na przeszczep serca, ale ma definitywnie zastąpić niewydolny organ”. 

 
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org 
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99% osób z zespołem Downa deklaruje zadowolenie ze swojego życia 
 

Dr Brian Skotko, współkierownik programu „Trisomia 21” w Szpitalu 
Ogólnym w Massachusetts (Massachusetts General Hospital), przedsta-
wił rezultaty badania ukazującego spojrzenie osób dotkniętych trisomią 
21. chromosomu (zespołem Downa) na swoje życie. Wyniki są zaskakują-
ce, ale też bardzo budujące: 
 
- 99% osób z trisomią 21 jest zadowolonych ze swojego życia 
- 97% osób cieszy się z tego, kim jest 
- 99% rodziców kocha swoje dziecko z trisomią 21 
- 97% rodzeństwa dzieci z zespołem Downa (w wieku 9-11 lat) kocha swojego brata lub siostrę 
- 5% rodziców czuje się zawstydzonych faktem, że ma dziecko z zespołem Downa 
 
Odnosząc się do wyników badań, Mark Bradford - przewodniczący Fundacji Jérôme’a Lejeune’a w USA - zwraca uwa-
gę na paradoks, jaki występuje pomiędzy bardzo pozytywną oceną swojego życia u osób z zespołem Downa a fak-
tem, że między 90% a 96% dzieci z tą wadą genetyczną jest eliminowanych poprzez aborcję. 
 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org 
 
 

Philippe Pozzo di Borgo o eutanazji: Nie tykajcie tego, co nietykalne! 
  
Philippe Pozzo di Borgo - kawaler francuskiej Legii Honorowej - w wieku 
42 lat uległ wypadkowi na paralotni, na skutek którego jest tetraplegi-
kiem (cierpi na paraliż czterokończynowy). Historia jego życia, opisana w 
książce autobiograficznej „Drugi oddech”, była inspiracją słynnego filmu 
„Nietykalni” („Intouchables”). W wywiadzie udzielonym dziennikowi 
„Ouest-France” Pozzo di Borgo wypowiada się na temat wspomaganego 
samobójstwa i eutanazji. Poniżej przytaczamy fragmenty wywiadu: 
 
„Z niepokojem obserwuję w telewizji debatę dotyczącą „prawa do godnej śmierci”, tak jakby z menu życia można 
było wybrać śmierć i poddać się eutanazji w momencie, gdy życie nie jest już życiem, gdy nieuleczalna choroba od-
biera wszelkie nadzieje i oczekiwania co do dalszej egzystencji. Czy jest to rzeczywiście nowy rodzaj wolności – móc 
rozporządzać życiem, które straciło atrybuty godności? Człowiek, po tym jak uczynił się panem natury, stałby się pa-
nem śmierci… Czy po zniesieniu kary śmierci, miałoby nadejść zniesienie kary życia?” 
 
„Gdyby ktoś zapytał mnie podczas moich czterdziestu dwóch lat „świetności” przed wypadkiem, czy zaakceptował-
bym życie, którym żyję od ponad 20 lat, odpowiedziałbym bez wahania, tak jak większość ludzi: „Nie, nigdy! Wolę 
śmierć!” I podpisałbym wszystkie petycje na rzecz zalegalizowania samobójstwa wspomaganego lub eutanazji. 
 
Cóż za „postęp”! A jednocześnie, jaka przemoc wobec upokorzonych, wobec życia u jego kresu. Tak jakby godność 
leżała tylko w wyglądzie i wydajności. A tymczasem odnajdujemy godność w szacunku dla całej osoby, w towarzysze-
niu jej z czułością i uwagą, w akceptacji kruchości będącej nieodłączną częścią stworzenia. Jak zaskakujące jest tocze-
nie walki o przetrwanie zagrożonych gatunków zwierząt, a odmawianie go mnie!”„Jakiż to brak zrozumienia, że kru-
chość i odmienność są źródłem bogactwa i pojednania! Przywróćmy nieco świeżości słowu „godność”, nie ograni-
czajmy godności do godności wyglądu. (…) Godność jest szacunkiem należnym osobie: nie tykajcie tego, co nietykal-
ne”! 
 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org 
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Bio-implant trzustki może odmienić codzienność chorych 
na cukrzycę 
 
Zespół naukowców ze Strasburga po dwudziestu latach badań opracował prototyp 
implantu trzustki z elementami biologicznymi. Badania kliniczne rozpoczną się pod 
koniec 2015 lub na początku 2016 roku w Montpellier i Oksfordzie (Wielka Brytania), 
a ich wyniki spodziewane są w 2017 roku. Projekt jest koordynowany przez Europej-
skie Centrum Badań nad Cukrzycą. 

Dwadzieścia pięć milionów ludzi na świecie chorujących na cukrzycę typu I nie musiałoby codziennie podawać sobie 
insuliny we wstrzyknięciach podskórnych, gdyż możliwa byłaby implantacja wewnątrz jamy brzusznej czynnej prote-
zy trzustki: „hormon będzie naturalnie produkowany przez komórki trzustkowe otrzymane z komórek macierzystych 
umieszczonych wewnątrz sztucznej kieszeni". Pomysł aby „ukryć" komórki trzustkowe wewnątrz sztucznej błony 
wynika z poważnych skutków ubocznych leczenia immunosupresyjnego koniecznego u pacjentów, którym bezpo-
średnio przeszczepiano komórki mające wspomóc niewydolny narząd. Bio-implant trzustkowy byłby wymieniany co 
4 do 6 lat. 
 
Projekt bio-implantu mógłby znaleźć bardzo szerokie zastosowanie, ponieważ w krajach rozwiniętych zapadalność 
na cukrzycę rośnie w zastraszającym tempie, co potwierdza dr Pinget - twórca Europejskiego Centrum Badań nad 
Cukrzycą. W 2010 roku co miesiąc rozpoznawano 1850 nowych przypadków cukrzycy w Europie. To sześć razy więcej 
niż w latach 90-tych. 

 

Tłum.  i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org 
 

 

 
Japonia: indukowane pluripotencjalne komórki macierzy-
ste w leczeniu stwardnienia bocznego zanikowego (SBZ) 
 
Zespół japońskich naukowców kierowany przez Haruhisa Inoue ogłosił w czasopiśmie 
amerykańskim „Stem Cell Reports” z 26 czerwca, że uzyskał „spowolnienie postępo-
wania stwardnienia bocznego zanikowego u myszy doświadczalnych” przy pomo-
cy indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC).  
 
Według autorów badań długość życia myszy dotkniętej SBZ została wydłużona o 8%. By uzyskać takie rezultaty, ba-
dacze wykonywali transplantacje progenitorów neuronalnych (czyli młodych neuronów) bogatych w specyficzne 
białka, tzw. białka glejowe. Te substancje, pochodzące z komórek iPSC, „pozwalały zapewnić odżywianie i przeżycie 
neuronów”. Stwardnienie boczne zanikowe jest chorobą prowadzącą do „degradacji stanu fizycznego pacjenta po-
przez osłabienie siły mięśniowej”. Dzięki zastosowaniu komórek iPSC degeneracja neuronów ruchowych została spo-
wolniona. 
 
Według zespołu naukowego „te wyniki wskazują na potencjalną skuteczność terapii regeneracyjnej SBZ poprzez za-
stosowanie w niej indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych”. 
W Japonii badania nad komórkami iPSC są uznawane za priorytetowe i w znacznym stopniu są finansowane przez 
państwo. Panuje przekonanie, że chodzi o „niezwykle obiecującą dziedzinę badawczą, na polu której Japończycy mu-
szą uzyskać znaczącą przewagę nad innymi krajami”. 

 
Tłum.  i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org 
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Zapłodnienie pozaustrojowe z materiałem genetycznym trojga rodziców (three-
parent IVF babies) 
 
W tym roku w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii odbyły się debaty nauko-
we, gdzie w szerszym gronie ekspertów dyskutowano nad zmianą regulacji praw-
nych dopuszczających manipulację genetyczną w obrębie linii zarodkowych człowie-
ka. Chodzi tutaj o wyrażenie zgody, przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Le-
ków (Food and Drug Administration) oraz brytyjski Parlament, na badania kliniczne 
procedury medycznej polegającej na wymianie mitochondriów  komórki jajowej, 
wykorzystanej następnie do zabiegu zapłodnienia in vitro. Procedura ta ma zapobiec 
przenoszeniu chorób mitochondrialnych z matki na dziecko.  
 
Obecnie eksperymenty prowadzone są na zwierzętach (małpach rezus i gryzoniach), na liniach komórkowych czło-
wieka pochodzących z somatycznych komórek macierzystych i na zarodkach ludzkich. Dziecko poczęte w wyniku tej 
metody zawierałoby materiał genetyczny trzech rodziców: matki (jądrowe DNA), ojca (jądrowe DNA) i trzeciej osoby 
(żeńskiego dawcy mitochondrialnego DNA - mtDNA). 
 
Naukowcy dążący do zmian prawnych zezwalających na dalsze badania z udziałem ludzi przekonują, że nie mamy w 
tej procedurze do czynienia z modyfikacją genetyczną czy klonowaniem ludzi, lecz jest to forma terapii w celu zapo-
biegania przenoszeniu chorobotwórczych mutacji mtDNA z matki na dzieci. Nie ma to być też forma leczenia nie-
płodności przeznaczona do powszechnego użycia w klinikach in vitro. Jak podkreślają, to jądrowe DNA determinuje 
cechy charakteru, podczas gdy mtDNA uczestniczy tylko w podstawowych funkcjach komórkowych. Technika ta nie 
może zagwarantować nowych lepszych cech potomstwa, a jedynie, jeśli działa zgodnie z planem, brak chorób mito-
chondrialnych. Jednak jak twierdzi część naukowców, mitochondria wysyłają i odbierają sygnały do i z jądra komór-
kowego, co może wpływać na ekspresję genów.  Dlatego też  każda manipulacja przy mitochondriach może zakłócić 
tę komunikację i zamiast usunąć, spowodować powstanie dodatkowych błędów w ekspresji genów. Ponadto część 
naukowców uważa, że wymiana mitochondriów z komórki jajowej starszej kobiety na mitochondria młodszej kobie-
ty, może odmłodzić komórkę jajową i zwiększyć szansę na udane zapłodnienie pozaustrojowe. 
 
Zwolennicy tej metody podkreślają, że naturalny proces rekombinacji jądrowego DNA niesie ze sobą równie wysokie 
ryzyko wystąpienia niepożądanych mutacji, a sam proces reprodukcji jest formą modyfikacji genetycznej o nieprze-
widywalnym skutku. Ryzyko może zostać zmniejszone przez odpowiednie zachowania pre- i post-natalne 
(przyjmowanie kwasu foliowego, niepalenie, prawidłowe odżywianie się itp.). 
 
Przeciwnicy procedury twierdzą natomiast, że tworzenie dzieci z materiału genetycznego trojga lub więcej rodziców 
to otwarta droga do dalszych zmian materiału genetycznego człowieka i tworzenia nowych klas ludzi. Uważają oni, 
że nie jest to forma terapii komórkowej, bowiem nie leczy się tutaj chorej matki, a jest czystą formą eugeniki trwale 
zmieniającą pulę genową potomstwa (wymienionych zostaje 37 genów mitochondrialnych) i ingerującą w naturalne 
procesy. Dodatkowo zauważają oni, że żaden lek nie zostałby zatwierdzony do przeprowadzenia badań klinicznych w 
oparciu o tak małą ilość danych. Należy ponadto pamiętać, że w tym przypadku - w odróżnieniu od innych badań 
klinicznych - nie będzie możliwości zmiany dawkowania „leku”, gdyż wymiana mitochondriów na stałe umieści mtD-
NA osoby trzeciej w każdej komórce powstałego dziecka i całe nieprzewidziane ryzyko spadnie właśnie na dziecko, 
które nie miało szansy wyrażenia zgody na swój udział w eksperymencie. Chęć posiadania dziecka nie uzasadnia ry-
zyka związanego z modyfikacją linii zarodkowej. 
 
Przedstawione w artykule „New York Times” zakończone sukcesem historie kobiet, które poddały się iniekcji cyto-
plazmy, podczas której doszło do wymiany mitochondriów (u części dzieci wykryto obecność DNA trzeciej osoby), są 
nieistotne statystycznie (to tylko 30 przypadków iniekcji cytoplazmy do komórki jajowej w latach 1996-2001; ponad-
to nie wszystkie ciąże były monitorowane do końca) i nie dowodzą bezpieczeństwa i skuteczności iniekcji cytoplazmy 
z mitochondriami osoby trzeciej w leczeniu niepłodności.  
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Mają jednak ogromne znaczenie dla kształtowania się opinii publicznej. Zauważmy, że jeszcze 40 lat temu większość 
społeczeństwa amerykańskiego była nieufna wobec jakichkolwiek modyfikacji genetycznych - w tym in vitro i „dzieci 
z probówek” - zaś obecnie zapłodnienie pozaustrojowe przyjmuje się za rutynową metodę w leczeniu niepłodności.  
 
Podsumowując, w Stanach Zjednoczonych przepisy na razie nie ulegną zmianie, gdyż nie udało się przekonać człon-
ków komisji, że badania kliniczne są naukowo i etycznie uzasadnione. Przedstawiciele FDA sami przyznali, że spotka-
nie miało charakter czysto informacyjny, a jego celem było rozpoczęcie publicznej debaty na ten temat. Jednak w 
przyszłości, po zmianie nastawienia opinii publicznej (teraz FDA otrzymało wiele listów od osób zaniepokojonych 
manipulacją genetyczną), możliwy będzie powrót do tematu zgody na badania kliniczne. W Wielkiej Brytanii konsul-
tacje panelu ekspertów oraz debata publiczna zakończyły się przyzwoleniem na zmianę przepisów - pomimo nie-
przewidywalnego ryzyka i potencjalnie tragicznych konsekwencji, uznano, że nie ma wystarczających dowodów na 
to, iż metoda jest niebezpieczna. Kolejny krok należy do brytyjskiego Parlamentu. 
 
Pełna treść artykułów: 
http://www.nytimes.com/2014/06/29/magazine/the-brave-new-world-of-three-parent-ivf.html?_r=0# 
http://www.reuters.com/article/2014/06/03/us-health-mitochondrial-idUSKBN0EE1BY20140603 

 

Tłum. i oprac. Anna Baszyńska na podstawie www.reuters.com oraz www.nytimes.com 

 

Świat w 2025 r. – 10 technologii przyszłości 
 
Grupa analityków z IP&Science Business, będącej częścią multimedialnej agencji 
Thomson Reuters, przeanalizowała publikacje naukowe i patentowe z ostatnich 
dwóch lat i na tej podstawie opracowała raport przedstawiający 10 innowacji, które 
zostaną wdrożone do 2025 r. Grupa IP&Science brała pod uwagę liczbę publikacji i 
ich cytowań,  tematykę i kierunki obecnych badań, a także ilość uzyskanych paten-
tów w danych obszarach nauki. W oparciu o te dane przedstawiła listę 10 dziedzin 
nauki o największej liczbie cytowanych artykułów oraz 10 obszarów z największą 
liczbą publikacji patentowych. Czołowe miejsca w obu zestawieniach zajmują: me-
dycyna, farmacja, chemia, biologia molekularna i genetyka (badania podstawowe).  
 
Oto niektóre z 10 innowacyjnych technologii, które  zdaniem analityków zostaną zrealizowane do 2025 r.: 
 
 Obniżenie liczby chorych na demencję. 

 
Rozwój badań genetycznych pozwoli na lepsze wykrywanie i profilaktykę chorób neurodegeneracyjnych, takich jak 
otępienie czy choroba Alzheimera, a w obliczu starzejącego się społeczeństwa w najbliższym czasie coraz więcej fun-
duszy będzie kierowanych na badania dolegliwości osób starszych. 
 
Aktualne badania nad chorobami neurodegeneracyjnymi koncentrują się na odnalezieniu chromosomu, który ma 
wpływ na rozwój choroby. Badania naukowe pozwoliły na wyizolowanie specyficznych zmian chromosomu 9p i ich 
związek z autosomalnym otępieniem czołowo-skroniowym (FTD) i stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS). 
 
Wykrycie charakterystycznych zmian chorobotwórczych to dopiero pierwszy krok, za nim pójdą badania nad testami 
pozwalającymi na wczesną diagnostykę pacjentów, co zmniejszy liczbę chorych. 
 
 Cukrzyca typu I będzie możliwa do uniknięcia. 
 
Dzięki badaniom ludzkiego genomu możliwa będzie modyfikacja genów wywołujących chorobę i zapobieganie pew-

nym metabolicznym zmianom, które one wywołują. Dogłębne poznanie procesu biosyntezy białek - translacji i  
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transkrypcji – pozwoli na skorygowanie błędów w strukturze DNA i edycję informacji przenoszonej na RNA.              
W 2025 r. cukrzyca typu I i II oraz inne choroby metaboliczne będą do uniknięcia (i to nie tylko dzięki diecie oraz ćwi-
czeniom). 
 
 Niedobory żywności i wahania cen żywności staną się wspomnieniem przeszłości. 

 
Postęp w technologii oświetleniowej i technice obrazowania w połączeniu z genetycznie modyfikowaną żywnością 
pozwoli na prowadzenie całorocznych upraw w pomieszczeniach zamkniętych, co dodatkowo pozwoli na skuteczne 
zwalczanie szkodników i zarazków niszczących żywność. Nowa forma hodowli roślin pozwoli na pokonanie zmian 
środowiskowych, które będą miały wpływ na tradycyjne rolnictwo. 
 
 Terapie przeciwnowotworowe będą miały niższą toksyczność. 

 
Już od kilku lat firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne pracują nad lekami bardziej precyzyjnymi, indywidualnie 
dopasowanymi i wykorzystującymi przeciwciała, dzięki czemu ich mechanizm działania ma być znaczniej bardziej 
skuteczny. Ukierunkowanie terapii możliwe będzie dzięki odkryciu kolejnych mutacji genów i specyficznych białek, 
co pozwoli na leczenie właśnie tych określonych mutacji np. HER2 – rak piersi, BRAF V600 – czerniak, ROS1 – rak 
płuc. Użycie celowanego leczenia pozwoli na znaczące obniżenie toksyczności leków, a tym samym poprawi samopo-
czucie pacjentów poddawanych terapii.  
 
 Mapowanie DNA w chwili urodzenia, by uniknąć ryzyka wystąpienia choroby. 

 
Rozwój i postęp nanotechnologi pozwoli na opracowanie precyzyjnych systemów mikroanaliz i badań przesiewo-
wych, które pozwolą na wykrycie każdej zmiany, która mogłaby dać początek chorobie. Mapowanie DNA będzie od-
bywało się zaraz po urodzeniu i co roku w trakcie kontrolnego badania lekarskiego. W przyszłości badania krwi zo-
staną zastąpione nanosondami, które wszczepione do pacjenta będą gromadzić dane przez dłuższy okres czasu, za-
pewniając ich większa dokładność. 
 
Z dziedzin spoza medycyny i biologii do 2025 r. analitycy z Thomson Reuters przewidują np. lepsze wykorzystanie 
energii słonecznej, która dzięki rozwojowi metod jej pozyskiwania, magazynowania i przetwarzania stanie się naj-
większym źródłem energii na ziemi. Natomiast dzięki rozwojowi nowej technologii akumulatorów, paliw niewęglo-
wych czy odwracalnemu magazynowaniu wodoru oraz nowym lekkim materiałom, transport powietrzny będzie w 
większości elektryczny i będzie odbywał się z użyciem małych, lekkich samolotów, które będą mogły startować i lą-
dować z lotnisk o stosunkowo małej powierzchni. Kolejną z 10 technologii przyszłości będą w pełni degradowane 
opakowania z bio-nanokompozytu na bazie nanocząstek celulozy, które wyprą opakowania z materiałów ropopo-
chodnych. 
 
Na samym końcu przedstawiono przewidywania dotyczące rozwoju technologii teleportacji kwantowej. Zgodnie z 
przewidywaniami grupy analityków, sukces projektu Wielkiego Zderzacza Hadronów i udowodnienie istnienia bozo-
nu Higgsa przez grupę naukowców z CERN'u w 2013 roku, spowoduje w najbliższych latach pogłębienie naszej wie-
dzy o cząstkach elementarnych i złożonych, co otworzy drogę do gwałtownego rozwoju badań w dziedzinach takich 
jak teleportacja kwantowa. 
 
Pełna treść artykułu: 
 
http://thomsonreuters.com/press-releases/062014/Thomson-Reuters-Predicts-Innovations-2025 
 

Tłum. i oprac. Anna Baszyńska na podstawie www.thomsonreuters.com 
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Rada Europy przeciwko handlowi narządami ludzkimi 
 
W dniu 9 lipca Rada Europy przyjęła konwencję przeciwko handlowi organami ludzkimi. Celem konwencji  jest 
ochrona ofiar handlu narządami oraz skuteczniejsze ściganie osób odpowiedzialnych za ten proceder. Konwencja 
przewiduje odszkodowanie dla ofiar procederu handlu narządami. Istotne jest także zalecenie wprowadzania środ-
ków zapobiegawczych, które mają służyć zagwarantowaniu równego dostępu do przeszczepów.  
 
W krajach, w których dokument zostanie wprowadzony, przestępstwem będzie pobieranie narządów bez wyraźnej 
zgody dawców (zarówno żywych, jak i zmarłych). Dotyczy to także sytuacji, w której pobieranie narządu przyniosło 
zysk dawcy lub osobie trzeciej.  
 
Według Rady Europy „brak narządów, pogłębiane przez kryzys nierówności ekonomiczne, różnice w systemach opie-
ki zdrowotnej oraz chciwość pozbawionych skrupułów handlarzy organami doprowadziły w ostatnich latach do roz-
woju «turystyki transplantacyjnej» i handlu narządami ludzkimi”.  
 
Należy podkreślić, że mimo dużego wzrostu liczby przeszczepów w ostatnich latach, w 2012 r. ponad 68 tys. ludzi 
w Europie czekało na przeszczep nerki, a codziennie umiera 12 oczekujących na przeszczep osób.  

 
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl 
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Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na Podyplomowe 

Studia z Bioetyki. Przeznaczone są one dla absolwentów szkół wyższych. Studia kształcą specjalistów w zakresie bio-

etyki i etyki medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dzienni-

karskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycz-

nych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w 

centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji 

publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpi-

tali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia.  

Początek studiów: październik 2014 roku  
Zajęcia odbywają się w soboty i trwają przez 3 semestry. 
Więcej informacji na stronie UPJPII: www.upjp2.edu.pl/strona/jcwkbphdg0 

PODYPLOMOWE STUDIA Z BIOETYKI 
NA UNIWERSYTECIE PAPIESKIM 
JANA PAWŁA II W KRAKOWIE 
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