
 

Studenci oddają i zachęcają do oddawania krwi 

Na kilkudziesięciu uczelniach w Polsce od kwietnia do czerwca odbywają 
się już po raz 17. „Wampiriady” – akcje studenckiego honorowego krwio-
dawstwa. Chcemy promować krwiodawstwo szczególnie wśród młodych 
ludzi – mówi ogólnopolska koordynatorka projektu Anna Lach. 

„Wampiriada” to akcja honorowego krwiodawstwa organizowana w ca-
łym kraju przez Niezależne Zrzeszenie Studentów dla środowiska akade-
mickiego. „Wampiriada to nie tylko zbiórka krwi, to również akcja promu-
jąca ideę honorowego krwiodawstwa. Chcemy promować krwiodawstwo szczególnie wśród młodych ludzi. 
Wprowadzamy nawyk częstego oddawania krwi” – podkreśliła Lach. 

Na terenie uczelni pojawiają się mobilne punkty pobierania krwi, które zapewniają Regionalne Centra 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Są one przygotowane w szczególności dla studentów i pracowników nau-
kowych, którzy oddają 460 mililitrów krwi (10 ml próbka krwi + 450 ml). Samo pobieranie krwi trwa około 
10 minut i jest bezbolesne, a nad prawidłowym przebiegiem zabiegu czuwa personel medyczny. 

Jak podkreślają organizatorzy akcji, zbiórki krwi w ramach „Wampiriady” trwają już od kilkunastu lat, jed-
nak idea krwiodawstwa z roku na rok staje się coraz bardziej aktualna. Według raportu Najwyższej Izby 
Kontroli z 2015 roku liczba krwiodawców w Polsce utrzymuje się od kilku lat na stałym poziomie, niestety 
rośnie zapotrzebowanie na krew. 

Akcja trwa od kwietnia do czerwca na uczelniach w całej Polsce. W zeszłym roku został pobity rekord – ze-
brano 5 tys. litrów krwi. Organizatorzy również w tym roku deklarują chęć pobicia rekordu. „Zachęcamy 
szczególnie do oddawania krwi właśnie w okresie wiosny i lata. To wtedy zapasy są najmniejsze, w niektó-
rych miesiącach osiągając nawet stan krytyczny” – powiedziała Lach. 

Więcej informacji oraz harmonogram zbiórek można znaleźć na stronie internetowej –                          
http://www.wampiriada.info/ oraz na Facebooku – https://www.facebook.com/NZSWampiriada/  

Krew może oddać osoba zdrowa w wieku 18-65 lat, która waży ponad 50 kg. Każdy, kto zgłasza się do od-
dania krwi, powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po zjedzeniu lekkostrawnego i niskokalorycz-
nego posiłku; powinien też wypić około 1,5 litra płynów w ciągu doby. Minimum 24 godziny przed odda-
niem krwi nie można pić alkoholu. Nie należy zgłaszać się do oddawania krwi, jeśli jest się przeziębionym (z 
katarem) lub gdy przyjmuje się leki. 

Oddawanie krwi jest w pełni bezpieczne, wraz z badaniami trwa około godziny. Należy mieć przy sobie do-
kument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i adresem, trzeba też wypełnić szczegółowy kwestiona-
riusz, który zawiera pytania dotyczące stanu zdrowia. Do oddania krwi kwalifikuje lekarz po zmierzeniu ci-
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śnienia i przeprowadzeniu wywiadu; przed oddaniem krwi pobierana jest próbka, badany jest poziom he-
moglobiny. 

Każdy dawca otrzymuje posiłek regeneracyjny – osiem tabliczek czekolady (4,5 tys. kcal.). 

Jak wynika z danych Narodowego Centrum Krwiodawstwa, najwięcej osób ma grupę A Rh+ (32 proc.), 0 
Rh+ (31 proc.). Znacznie rzadsze są grupy: B Rh+ (15 proc.), AB Rh+ (7 proc.) oraz ujemne: 0 Rh- (6 proc.), 
A Rh- (6 proc.), B Rh- (2 proc.) oraz AB Rh- (1 proc.). 

W Polsce dokonuje się rocznie ok. 2 mln transfuzji krwi, ok. 500 tys. osób jest honorowymi dawcami krwi, 
a wielu z nich w ciągu roku oddaje krew kilka razy, co daje 900 tys. pobrań krwi rocznie. 

Źródło: PAP Nauka w Polsce naukawpolsce.pap.pl 

 

 

34 mln zł na poprawę opieki nad matką i dzieckiem  

Jak informuje portal Medycyna Praktyczna, w piątek, 21 kwietnia, w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, podpisano umowy na 
realizację projektów w ramach programu zatytułowanego „Dostęp do wy-
sokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – poprawa opieki nad mat-
ką i dzieckiem”. Wartość przewidzianego na ten cel dofinansowania to 
ponad 33,8 mln złotych.  

„Dziesięć projektów obejmie swoim zasięgiem cały region. Przewidziano 
w nich m.in. badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 roku życia, pozwalające na wczesne wykrycie wad 
rozwojowych i możliwość wczesnej reakcji w leczeniu płodu, mobilną opiekę okołoporodową (m.in. mobil-
ne szkoły rodzenia, rozszerzoną opiekę położnej środowiskowej, wczesną rehabilitację kobiet po porodzie 
i wsparcie kobiet po ciąży mnogiej), specjalistyczne poradnictwo dla rodziców (psychologiczne, dietetycz-
ne, fizjoterapeutyczne), pogłębioną diagnostykę rozwoju psychomotorycznego dziecka, poradnictwo mul-
tidyscyplinarnego zespołu ds. żywienia dzieci, szczególną opiekę nad dziećmi obciążonymi kariologicznie, 
opiekę psychologiczną dzieci i rodziców oraz profilaktykę zakażeń pneumokokowych (szczepienia) dzieci 
od 6 tygodnia życia do 2 roku życia”. 

Dzięki programowi ma zostać przebadanych 16 tysięcy kobiet i 17 tysięcy dzieci, a 9 tys. z nich zostanie 
zaszczepionych przeciwko pneumokokom. 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.mp.pl  

Holenderski raport opowiada się za tworzeniem ludzkich em-
brionów w celach naukowych 

Holenderska Rada Lekarska zaleca, aby zezwolić na tworzenie ludzkich embrio-
nów w celach badawczych. Wprowadzenie takich zmian w prawie utorowałoby 
drogę do genetycznych manipulacji na tych embrionach przy użyciu technik edycji 
ludzkiego genomu. 

Pod koniec marca Holenderska Rada Lekarska przedstawiła swój raport Minister 
Zdrowia, Edith Schippers, prosząc jednocześnie rząd o zmianę dotychczasowego 
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ustawodawstwa, które zezwala na wykorzystywanie do badań naukowych „nadliczbowych embrionów” 
pozostałych po procedurze in vitro. Rada zaproponowała uaktualnienie „ram prawnych i moralnych” w tej 
kwestii. Autorzy raportu chcą, aby dozwolone było tworzenie zarodków specjalnie w celach naukowych, 
gdyż jak twierdzą – edytowanie ludzkiego genomu jest znacznie trudniejsze do przeprowadzenia jedynie 
na „nadliczbowych embrionach”. 

Roszczenia holenderskich naukowców wzbudzają wiele kontrowersji, ponieważ takimi działaniami – jak 
podkreślają krytycy propozycji nowych rozwiązań – wchodzimy na śliską ścieżkę, na której „ludzkiego życia 
traktuje się jako narzędzie badawcze”.  

Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.genethique.org 

 

Szwecja: zamiast kart pracowniczych – podskórne mikrochipy? 

Międzynarodową uwagę skupiły w ostatnim czasie działania niewielkiej szwedzkiej 
firmy, która wszczepiła swoim pracownikom podskórne implanty. Mikrochipy mają 
zastąpić tradycyjne karty pracownicze. 

Sztokholmska firma „Epicenter” uruchomiła centrum, które oferuje zrzeszonym w 
jego ramach 300 małym firmom wszczepianie mikrochipów identyfikacji zbliżenio-
wej. Jest to technologia RFID, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania da-
nych. Dzięki podskórnym implantom wielkości ziarnka ryżu można na przykład 
umożliwić pracownikom dostęp do drzwi czy kserokopiarek. 

Chip za pomocą strzykawki jest wszczepiany pracownikowi w umięśnioną część 
dłoni w stosunkowo niedługim i bezbolesnym procesie. Do tej pory zaimplantowa-
no taki chip około 75 z 2000 osobom pracującym w organizacjach w ramach 
„Epicenter”. 

Działania szwedzkiej firmy wzbudzają liczne kontrowersje. Etycy zwracają uwagę i uwrażliwiają, że poprzez 
takie procedury może dochodzić do naruszenia prywatności i wolności osobistej. 

Ben Libberton, mikrobiolog z Instytutu Karolinska w Sztokholmie, twierdzi, że hakerzy mogą uzyskać z mi-
krochipów ogromne ilości informacji. Jeżeli pracodawcy zaczną na wszczepianych chipach przechowywać 
więcej danych na temat pracowników, to zaistnieje wówczas poważne zagrożenie, iż hakerzy będą mieć 
dostęp do wrażliwych danych zatrudnionych osób. „Dane, które potencjalnie można uzyskać z chipu 
umieszczonego w twoim ciele różnią się znacznie od danych, które można uzyskać ze smartfonu… Można 
bowiem otrzymać informacje o twoim stanie zdrowia, miejscu pobytu, jak często i długo pracujesz, kiedy 
wychodzisz na przerwę do toalety i tym podobne rzeczy” – powiedział. 

Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.bioedge.org 

 

Francja: szpital skazany za niewykrycie zespołu Downa 

Szpital uniwersytecki w Limoges został skazany przez sąd za niewykrycie 
przed urodzeniem trisomii 21. chromosomu u dziewczynki, która ma 
dziś 7 lat. Wkrótce po narodzinach Maylis jej rodzice oskarżyli szpital o 
„błąd diagnostyczny” i domagali się wypłacenia zadośćuczynienia.  

W 2010 roku, będąc w trzeciej ciąży, kobieta poddała się badaniom prze-
siewowym w kierunku trisomii 21, których rezultaty (oparte na wieku 
matki, pomiarze przezierności karkowej oraz oznaczeniu markerów w 
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surowicy krwi matki) wskazały na wysokie ryzyko wystąpienia tej wady genetycznej. Kobieta została wtedy 
skierowana do szpitala uniwersyteckiego w Limoges na amniocentezę, jednak tamtejszy lekarz na podsta-
wie ponownej analizy danych stwierdził, że ryzyko wystąpienia wady genetycznej jest znacznie niższe niż 
zakładano i uznał, że amniocenteza nie jest potrzebna. Po urodzeniu dziewczynki okazało się, że występu-
je u niej trisomia 21. chromosomu. Szpital w Limoges stwierdził, że „nie został popełniony żaden błąd”, 
jednak rodzice zdecydowali się na wytoczenie procesu. W 2013 roku przedstawiono wyniki sądowej eks-
pertyzy, według której błąd został popełniony. 

W kwietniu 2017 roku sąd przychylił się do wniosku rodziców, stwierdzając, że „kobieta nie miała możli-
wości podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży”, co zdaniem ekspertów zrobiłaby „w 95 do 99% przypadków”. 
W pozostałych 1 do 4% przypadków zdaniem sądu matka nie mogła „przygotować się na przyjęcie dziecka 
dotkniętego trisomią 21”. Szpital będzie musiał wypłacić 50 000€ matce i 30 000€ ojcu dziecka. Para do-
magała się również zadośćuczynienia dla ich dwojga starszych dzieci, jednak ten wniosek został przez sąd 
odrzucony. 

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

 

Brytyjski raport dotyczący badań prenatalnych wzywa do zakazu ujawniania płci 
dziecka 

Opublikowany przez UK’s Nuffield Council on Bioethics raport pt. „Non-invasive prenatal testing: ethical 
issues” dotyczący kwestii etycznych nieinwazyjnych testów prenatalnych (NIPT) wzywa do zakazu ujawni-
ania płci dziecka. 

Nieinwazyjne testy prenatalne to niewątpliwie istotny przełom w medycynie. Podczas badań pobiera się 
od kobiety próbkę krwi między 9.lub 10. tygodniem ciąży. Przeprowadzany test daje możliwość analizy 
DNA komórek łożyska krążących we krwi matki, co z kolei pozwala na oszacowanie prawdopodobieństwa 
wystąpienia u dziecka zespołu Downa, Edwardsa lub Patau, a także chorób monogenowych, takich jak: 
mukowiscydoza czy achondroplazja. Testy te pozwalają również określić płeć dziecka. 

Obecnie w Wielkiej Brytanii nieinwazyjne testy prenatalne dostępne są w szpitalach prywatnych, klinikach 
oraz w niektórych szpitalach publicznych (ang. National Health Service, NHS – Narodowa Służba Zdrowia ). 
W ubiegłym roku Rząd Brytyjski ogłosił, że od 2018 r. NHS zaoferuje NIPT kobietom w ciąży, które w wyni-
ku wstępnych badań przesiewowych uzyskają diagnozę prawdopodobieństwa posiadania dziecka z zespo-
łami Downa, Patau lub Edwardsa co najmniej 1 do 150. Rada UK’s Nuffield Council w opracowanym przez 
siebie raporcie wzywa do ograniczenia stosowania NIPT w sekwencjonowaniu całego genomu płodów, 
którego celem jest ustalenie płci dziecka. W raporcie zauważa, że takie badania mogą prowadzić do abor-
cji eugenicznej ze względu na płeć dziecka. Dodatkowo rada wyraża zaniepokojenie działaniami prywat-
nych dostawców, którzy są zainteresowani sprzedażą testów w celach zarobkowych, nie zaś do udzielania 
genetycznych i osobistych porad kobietom. 

W rozdziale dotyczącym etyki NIPT, autorzy raportu wskazują na zalety i wady badań prenatalnych. Zasad-
niczo jednak popierają tzw. „liberalną eugenikę”. Według raportu, techniki umożliwiające poprawianie 
genetyczne mających narodzić się dzieci są dopuszczalne jedynie wtedy, gdy są dobrowolnym wyborem 
rodziców, a nie wtedy, gdy nakłada je czy zachęca do nich państwo. 

Podsumowując, raport wydaje się jedynie sprawiać wrażenie, że brytyjski rząd próbuje zapobiec postępo-
wi kontrowersyjnych praktyk takich jak aborcje selektywne ze względu na płeć dziecka czy aborcje euge-
niczne.  

Tłum. i oprac. Zuzanna Podraza na podstawie nuffieldbioethics.org oraz www.bioedge.org 
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W Szwecji położne muszą wykonywać aborcję 

Marzeniem Ellinor Grimmark z Skarstad w Szwecji była praca położnej, dla-
tego skończyła studia pielęgniarsko-położnicze na Uniwersytecie w 
Skovde. Jak sama mówi „to najpiękniejsza praca być przy tym jak dziecko 
wykonuje pierwsze oddechy”. Niestety jej marzenie jak na razie nie może 
się spełnić: w ciągu dwóch lat trzykrotnie została zwolniona z pracy, ponie-
waż odmawiała udziału w wykonywaniu aborcji. 

Położna skierowała sprawę najpierw do szwedzkiego rzecznika ds. równo-
ści, potem do lokalnego sądu, a następnie do sądu pracy. Ostatni sąd 
orzekł, że władze regionu Jönköping mają prawo wymagać od położnych zatrudnionych w publicznych pla-
cówkach, by wywiązywały się ze wszystkich swoich obowiązków – w tym z udziału w aborcjach. Ellinor 
Grimmark rozważa teraz odwołanie się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

 „Moja koleżanka opowiadała mi jak podczas aborcji urodziło się żywe dziecko. Zrozpaczona płakała w cią-
gu godziny, kiedy dziecko próbowało oddychać. Te niemowlęta nie mają nawet prawa, żeby im podano 
środki przeciwbólowe. Ja nie chcę w czymś takim uczestniczyć” – mówi Ellinor Grimmark podkreślając, że 
ktoś musi stanąć w obronie tych dzieci.  

Źródło: pl.radiovaticana.va oraz www.rp.pl  

 

 

Włochy: prace nad ustawą o testamencie biologicznym  

20 kwietnia włoska Izba Deputowanych przyjęła tekst ustawy o testamen-
cie biologicznym. Za ustawą opowiedziało się 326 deputowanych, zaś 
przeciw było 37. Nowe prawo pozwala każdej pełnoletniej osobie spisać 
lub nagrać na wideo swoją wolę dotyczącą kwestii medycznych związa-
nych z końcem życia. Wskazówki te będą mogły zostać zmienione lub od-
wołane przez daną osobę w dowolnym momencie.  

Zgodnie z tekstem ustawy każdy pacjent w fazie terminalnej będzie mógł 
„odmówić wszelkiego leczenia”, jak również zdecydować się na „głęboką i 
ciągłą sedację powodującą zmiany w świadomości aż do momentu zgonu”. Ustawa obliguje również leka-
rza do „poszanowania woli pacjenta” i zwalnia go „z wszelkiej odpowiedzialności karnej”. Może on odmó-
wić „odłączenia maszyny podtrzymującej życie”, jednak w takim przypadku będzie musiał wezwać innego 
lekarza, który zrealizuje zalecenia wyrażone przez osobę umierającą. 

Osoby dotknięte poważnymi i nieuleczalnymi chorobami, u których prognoza życia jest krótka, będą mogły 
odmówić wyrażenia zgody na zabieg tracheotomii lub podłączenie do respiratora, a także zrezygnować ze 
sztucznego odżywania i nawadniania. 

W przypadku pacjenta niezdolnego do wyrażenia swojej woli lub niepełnoletniego, „opiekun prawny lub 
najbliższa rodzina” podejmie decyzję za niego. 

Aby ustawa weszła w życie, musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Senat. Data głosowania senatorów nie 
jest jeszcze znana. 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org oraz www.repubblica.it  
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W ubiegłym roku w Holandii w wyniku wspomaganego samobójstwa i eutanazji 
życie straciło prawie 6 100 osób 

Opublikowano dane dotyczące wspomaganego samobójstwa i eutanazji 
w Holandii. Liczba zgłoszonych przypadków dokonania przedwczesnego 
zakończenia życia w roku 2016 wzrosła o 10% w stosunku do roku po-
przedniego i wyniosła 6091, stanowiąc 4% wszystkich zgonów w Holandii. 
Przeprowadzono tam 5875 eutanazji i 216 wspomaganych samobójstw. 

W Holandii co pięć lat prowadzone są badania dotyczące eutanazji i 
wspomaganego samobójstwa. Badanie opublikowane w Lancet w lipcu 
2012 r. wykazało, że w tym kraju nie zgłoszono 23% wszystkich przypad-
ków wspomaganego samobójstwa lub eutanazji. Jeśli ta tendencja się utrzymała, to w 2016 roku nieudo-
kumentowane wspomagane samobójstwo lub eutanazja mogło być przyczyną śmierci 1400 osób. 

W 2016 roku wzrosła liczba wykonywanych eutanazji i wspomaganych samobójstw ze względu na wystę-
powanie u pacjenta demencji lub z powodów psychiatrycznych – z powodu demencji było to 141 przypad-
ków (w 2015 r. – 109), a z powodów psychiatrycznych – 60 (w 2015 r. – 56). Z powodu „zaawansowanego 
wieku” jednej bądź drugiej procedurze zostały poddane 244 osoby. 

Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.dutchnews.nl, thelancet.com, alexschadenberg.blogspot.ca  

Papież do Komitetu Biotechnologii: nie manipulować życiem 

Na odpowiedzialność związaną z rozwojem nauki i techniki zwrócił uwagę Papież, spotykając się z Krajo-
wym Komitetem Bezpieczeństwa Biologicznego, Biotechnologii i Nauk o Życiu, który działa od 25 lat przy 
włoskim rządzie. Ojciec Święty nawiązał do słów Księgi Rodzaju: „Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił 
go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał” (2, 15). Przypomniał, że idea „uprawiania” wyraża troskę, 
aby dzięki ludzkiemu umysłowi rozwijać oraz doprowadzać do rozkwitu i owocowania to, w co Bóg wypo-
sażył świat. 

„Nie możemy jednak zapominać, że tekst biblijny zachęca nas również, byśmy «doglądali» ogrodu, jakim 
jest świat. W encyklice «Laudato si’» napisałem, że «podczas gdy uprawianie oznacza oranie i kultywowa-
nie, to doglądanie oznacza chronienie, strzeżenie, zachowanie, bronienie, czuwanie. Pociąga to za sobą 
relację odpowiedzialnej wzajemności między człowiekiem a naturą» (n. 67). Waszym zadaniem jest nie tyl-
ko promowanie harmonijnego, zintegrowanego rozwoju badań naukowych i technologicznych dotyczących 
procesów biologicznych życia roślinnego, zwierzęcego i ludzkiego. Wymaga się także od was przewidywa-
nia i zapobiegania negatywnym konsekwencjom, jakie może wywołać wypaczone stosowanie wiedzy oraz 
zdolności do manipulowania życiem”. 

Franciszek wskazał, że naukowcy i technolodzy wezwani są do podejmowania odpowiedzialnych decyzji co 
do kroków, jakie należy podjąć, i co do tych, przed którymi należy się powstrzymać, obierając inną drogę. 
„Zasada odpowiedzialności jest nie dającą się pominąć podstawą działania człowieka, który za swe czyny i 
zaniedbania musi odpowiedzieć przed samym sobą, przed innymi, a w końcu przed Bogiem” – powiedział 
Papież. 

„Technologie, bardziej jeszcze niż nauki, dają w ręce człowieka ogromne, wciąż wzrastające możliwości. 
Poważnym ryzykiem jest to, że obywatele, a nieraz także ci, którzy ich reprezentują i nimi rządzą, nie zdają 
sobie w pełni sprawy z tego, jak poważne wyzwania się pojawiają, jak złożone są problemy wymagające 
rozwiązania i jak niebezpieczne jest złe stosowanie możliwości, które nauki i technologie wkładają w nasze 
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ręce. A kiedy powiązania między możliwościami technologicznymi i siłami ekonomicznymi stają się ściślej-
sze, wówczas interesy mogą uwarunkowywać styl życia i nastawienie społeczne, kierując je ku korzyściom 
pewnych grup przemysłowych i handlowych, ze szkodą dla ludów i krajów uboższych”. 

Ojciec Święty podkreślił, że świadectwo dawane przez ludzi nauki prawdzie i dobru wspólnemu przyczynia 
się do dojrzewania świadomości obywatelskiej. Na zakończenie przypomniał członkom włoskiego Komitetu 
Bezpieczeństwa Biologicznego, że „nauki i technologie są dla człowieka i świata, a nie człowiek i świata dla 
nauk i technologii”. 

„Niech będą one na służbie życia bardziej godnego i zdrowego dla wszystkich i niech sprawiają, że nasz 
wspólny dom stanie się zdatniejszy do zamieszkania, bardziej solidarny, lepiej utrzymany i strzeżony. Za-
chęcam wasz Komitet, by starał się wdrażać i podtrzymywać procesy zgodnego działania między naukow-
cami, technologami, przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji, oraz by określał strategie uwrażliwia-
nia opinii publicznej na kwestie wynikające z rozwoju nauk o życiu i różnych biotechnologii”. 

Źródło: pl.radiovaticana.va 

 

Najnowsze badania: dzieci w łonach matek przed ukończeniem 12 tygodnia życia 
mogą odczuwać ból 

Najnowsze badania wykazały, że dzieci w pierwszych trzech miesiącach 
życia w fazie prenatalnej mają „dorosłe” wzorce nerwowe. Naukowcy 
rozpoczynając budowę komórkowej mapy 3D stwierdzili, że wzór uner-
wienia skóry, jak u osoby dorosłej, powstaje przed końcem pierwszego 
trymestru ciąży. 

Na chwilę obecną jest niemal pewne, że dzieci mogą poczuć ból w 20. 
tygodniu ciąży, chociaż reagują na dotyk już w 8. tygodniu. Coraz częściej pojawiają się dowody na to, że 
dzieci w prenatalnej fazie życia mogą odczuwać ból znacznie wcześniej niż w 20. tygodniu – najprawdopo-
dobniej już w 5. tygodniu życia. Istnieją dowody na to, że w pierwszym trymestrze ból może być przez 
dziecko dotkliwiej odczuwany „z powodu nierównomiernego dojrzewania neurofizjologicznego płodu”. 

Chociaż na podstawie najnowszych badań nad rozwojem układu nerwowego nie można jeszcze w pełni 
stwierdzić, czy dzieci mogą odczuwać ból już w pierwszych 12. tygodniach życia, jest to kolejny ważny ar-
gument do walki o życie nienarodzonych. Im więcej wiadomo o prenatalnej fazie życia człowieka, tym 
mniej jest chętnych do wspierania aborcji.  

Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.lifesitenews.com 

 

W Kanadzie rozdawane będą darmowe pigułki aborcyjne 

Władze prowincji Alberta w Kanadzie podjęły decyzję o bezpłatnym rozpo-
wszechnianiu tabletek Mifegymiso (dawniej RU 486) wszystkim kobietom, 
które, jak powiedział rzecznik Alberta Health, „mogą tego potrzebować”. 
Powiedział on również, że władze Alberty „zdecydowanie wspierają zdrowie 
reprodukcyjne kobiet”.  

Mifegymiso zostało w Kanadzie dopuszczone do użycia w sierpniu 2015 ro-
ku i już wtedy w rozporządzeniu pojawiło się stwierdzenie o kilku przypad-
kach zgonów po użyciu tabletki aborcyjnej. Health Canada wymagało, by na 
opakowaniach tego środka znajdowało się ostrzeżenie, aby nie używać go, gdy nie ma się dostępu do po-
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mocy medycznej. Zalecano, by ze względu na możliwość wystąpienia silnego wewnętrznego krwotoku, 
przyjmować Mifegymiso pod nadzorem lekarza. Z trzech kluczowych badań przeprowadzonych przez kana-
dyjskiego dostawcę tego środka wynika, że czas krwawienia z pochwy po zażyciu wynosił średnio 10,8 dnia 
w tym 2 dni bardzo obfitego krwawienia. 

Na skutek lobbingu firm farmaceutycznych, organizacji proaborcyjnych i lekarzy Health Canada wydano 
wyjaśnienie, że lekarz nie musi być obecny, gdy kobieta przyjmuje pigułkę aborcyjną. 

Maria-Claire Bissonnette z Campaign Life zainicjowała w zeszłym miesiącu kampanię #RU486RUCrazy. 
„Jako młoda kobieta, chcę porozmawiać z innymi młodymi kobietami, które mogą pomyśleć, że Mifegymi-
so to szybkie i łatwe rozwiązanie w trudnej sytuacji. Ale tak nie jest” – wyjaśnia. W jednym z filmów odnosi 
się do wyników badań nad RU 486 przeprowadzonych przez FDA, w czasie których zmarło 14 kobiet, u 58 
wystąpiła ciąża pozamaciczna, a 339 badanych wymagało transfuzji krwi. 

Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.lifesitenews.com  

 

 

Najnowocześniejszy model kobiecego układu rozrodczego 

Naukowcy z Wydziału Położnictwa i Ginekologii na Northwestern University (Chicago) skonstruowali urzą-
dzenie symulujące pracę żeńskiego układu rozrodczego o nazwie EVATAR. 

Urządzenie przypomina małe kostki na układzie scalonym i jest wielkości ludzkiej dłoni. Służy do hodowli 
3D komórek pobranych z narządów kobiecego układu rozrodczego. Zawiera ono trójwymiarowe modele 
jajników, jajowodów, szyjki macicy, pochwy i wątroby (jej model umieszczono ze względu na metabolizo-
wanie hormonów i produktów leczniczych). Komunikacja między „organami” zachodzi dzięki specjalnemu 
płynowi pełniącemu rolę krwi. Przy użyciu modelu można odtworzyć złożone procesy zachodzące podczas 
cyklu menstruacyjnego. 

Naukowcy zamierzają przy użyciu swojego wynalazku zbadać wpływ nowych produktów leczniczych oraz 
czynników środowiskowych na kobiecy układ rozrodczy. Chcą również poznać mechanizmy chorób wywo-
ływanych przez hormony. Badacze mają nadzieję na stworzenie w przyszłości możliwości leczenia najbar-
dziej odpowiedniego dla danej pacjentki, dzięki spersonalizowanemu modelowi jej układu rozrodczego 
utworzonego przy użyciu EVATAR i pobranych z jej organizmu komórek macierzystych. 

Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.genethique.org 

 

 

Naukowcom udało się stworzyć sztuczną macicę, w której rozwinęły się 
„wcześniaki” owiec  

Amerykańskim naukowcom udało się pomyślnie przeprowadzić badania 
nad sztuczną macicą – osiem przedwcześnie urodzonych owiec prawidło-
wo rozwinęło się w ciągu czterech tygodni przebywania w sztucznych ma-
cicach. Jagnięta były w wieku rozwojowym odpowiadającym dziecku uro-
dzonemu w 22. lub 23. tygodniu ciąży. Nowy wynalazek wygląda jak plasti-
kowa torba i zapewniał przebywającemu w nim jagnięciu wszystko, co po-
trzebne do prawidłowego rozwoju: krew bogatą w składniki odżywcze i 
ochronę wód płodowych. 
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Współautor przeprowadzonego badania, dr Marcus Davey, fizjolog płodowy, powiedział, że naukowcy 
obecnie prowadzą dalsze badania na zwierzętach, które mają nadzieję zakończyć w ciągu dwóch lat. Na-
stępnie w ciągu trzech, czterech lat chcą się zająć badaniami nad użytecznością swojego wynalazku w opie-
ce nad przedwcześnie urodzonymi dziećmi. 

Według Alana Flake’a, dyrektora Instytutu Naukowego Chirurgii Dziecięcej w Filadelfii, sztuczna macica nie 
będzie mogła być wykorzystywana do inkubowania dziecka przez dziewięć miesięcy, ponieważ żadna tech-
nologia nie jest w stanie zastąpić specyficznego środowiska kobiecego łona na najwcześniejszych etapach 
rozwoju człowieka.  

Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.lifenews.com 

 

Kanada: przeszczep organów od pacjentów zmarłych w wyniku eutanazji 

Kanadyjskie prawo zezwoliło transplantologom na pobieranie organów od 
pacjentów, którzy zmarli po przyjęciu śmiertelnego zastrzyku. Do tej pory 
26 pacjentów oddało pośmiertnie głównie rogówkę, skórę, zastawki serca, 
kości oraz ścięgna. Raport przedstawiony przez dziennik National Post do-
tyczy jedynie prowincji Ontario. Istnieje jednak prawdopodobieństwo 
przeprowadzania podobnych procedur w Quebec, ponieważ kwestia po-
boru organów od eutanatycznych pacjentów spotkała się tam z powszech-
ną akceptacją. Dr James Downar z organizacji Umieranie z Godnością 
(Dying with Dygnity Canada) twierdzi, że zalegalizowanie prawa do eutanazji zezwala na pobór organów 
od osób, które odeszły z powodów kardiologicznych i rozwiewa tym samym obawy, jakoby pacjenci ci byli 
zmuszani do oddania organów. Zaskakuje jednak fakt, iż żadna decyzyjna komisja nie zajęła się tym tema-
tem, zanim zalegalizowano eutanazję.  

Profesor Jennifer A. Chandler z uniwersytetu w Ottawie przestrzega przed bezkrytyczną akceptacją prawa 
do przeszczepów. W swoich rozważaniach wymienia kilka hipotetycznych sytuacji, które należałoby rozwa-
żyć z punktu widzenia etyki, prawa czy problemu klauzuli sumienia. Zastanawia się on, co zrobić, gdy proś-
ba pacjenta o eutanazję wynika z jego chęci pomocy bliskiemu poprzez przekazania mu swoich organów; 
co, jeśli bliski zostanie poproszony o wyrażenie zgody na pobór organu od zmarłego w wyniku eutanazji, 
który nie zostawił takiej zgody? A co, jeśli chirurg transplantolog nie zechce dokonać takiego przeszczepu? 
Czy będzie do tego zmuszony? I co z sytuacją, gdy biorca nie wyrazi zgody się na przyjęcie organu od pa-
cjenta eutanatycznego?  

W Europie jedynie prawo w Belgii i Holandii zezwala na łączenie eutanazji z przeszczepami. W ciągu ostat-
nich siedmiu lat odnotowano tam 40 takich przypadków. Co więcej, lekarze z Centrum Medycznego uni-
wersytetu w Maastricht i Medycznego Centrum uniwersytetu w Rotterdamie opublikowali podręcznik do 
przeprowadzania złożonej procedury przeszczepu organu od osoby zmarłej na skutek eutanazji.  

Problem przeszczepu organów od osób, które zmarły na skutek eutanazji, jest kwestią, nad którą etycy do-
piero rozpoczynają swoje debaty. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tej procedury mają swoje racje. 
Ważne, aby zastanawiać się nad nimi, zanim podjęte zostaną jakiekolwiek wiążące decyzje.  

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.mercatornet.com 
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Konferencja „Regulacja in vitro – aspekty bioetyczne i prawne” (Warszawa, 17 
maja 2017 r.) 

17 maja br. w Warszawie odbędzie się konferencja „Regulacja in vitro – aspekty bioetyczne i prawne”. Or-
ganizatorem wydarzenia jest Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uni-
wersytetu Warszawskiego, The Polish Unit of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa) oraz Studenckie Koło 
Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Medicina” przy WPIA Uniwersytetu Warszaw-
skiego. 

„W dniu 25 czerwca 2015 r. uchwalona została ustawa o leczeniu niepłodności (Dz.U. poz. 1087) regulują-
ca, między innymi, procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. De-
baty nad kształtem regulacji procedury zapładniania in vitro trwały w Polsce ponad dekadę. Udział w nich 
brali przedstawiciele nauk medycznych, prawnicy, filozofowie, teologowie oraz bioetycy, w tym liczni 
członkowie Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Choć od uchwalenia ustawy minął już ponad rok, regu-
lacja zapłodnienia pozaustrojowego nadal wzbudza w Polsce kontrowersje. Nie ustają dyskusję nad przyję-
tymi w niej rozwiązaniami. Celem niniejszej konferencji jest promowanie interdyscyplinarnej i rzetelnej 
debaty nad etycznymi, społecznymi, prawnymi oraz medyczno-technicznymi problemami przyjętych roz-
wiązań ustawowych” – piszą Organizatorzy w broszurze informacyjnej. 

Więcej informacji: bioetyka.uw.edu.pl 

Oprac. Justyna Gajos 

 

Konferencja „W zgodzie z naturą przecież to (EKO)logiczne” (Łódź, 20 ma-
ja 2017 r.) 

W ramach przypadających w tym roku obchodów 100-lecia urodzin prof. 
Włodzimierza Fijałkowskiego – polskiego lekarza ginekologa-położnika, 
twórcy polskiego modelu Szkoły Rodzenia, promotora rodzicielstwa zgod-
nego z naturą, popularyzatora wiedzy z zakresu naturalnego planowania 
rodziny i psychologii prenatalnej oraz członka Papieskiej Akademii „Pro 
Vita” – w Łodzi zaplanowano szereg spotkań i konferencji. 

20 maja br. w Centrum Służby Rodziny (ul. Broniewskiego 1a) zostanie 
zorganizowana konferencja pt. „W zgodzie z naturą przecież to (EKO)logiczne”, na której poruszone zosta-
ną między innymi takie zagadnienia jak: „Chcemy być rodzicami – przygotowanie prekoncepcyjne”, 
„Postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w endokrynologicznych zaburzeniach płodności”, „Wpływ 
antykoncepcji hormonalnej na płodność”. Gośćmi spotkania będą między innymi prof. Dorota Kornas-
Biela, dr Maria Welenty-Tyszko, Magdalena Misztak-Hola, senator Antoni Szymański, Paweł Fijałkowski 
oraz dr Ewa Ślizień-Kuczapska. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji o wydarzeniach w ramach obchodów 100-lecia uro-
dzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego oraz program konferencji dostępny jest: jedenznas.pl 

Oprac. Justyna Gajos 
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Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Psychologia kliniczna w gine-
kologii i położnictwie – interdyscyplinarny model opieki nad kobietą w ciąży po-
wikłanej i w sytuacji niepowodzeń położniczych” (Poznań, 2-3 czerwca 2017 r.) 

W dniach 2-3 czerwca 2017 r. w Luboniu koło Poznania odbędzie się Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa „Psychologia kliniczna w ginekologii i położnictwie – interdyscyplinarny model opieki nad ko-
bietą w ciąży powikłanej i w sytuacji niepowodzeń położniczych”. Organizatorem wydarzenia jest Centrum 
Konferencyjne Miralex oraz Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu. 

„Konferencja stanowi w swoich założeniach płaszczyznę wymiany doświadczeń psychologów współpracu-
jących z przedstawicielami różnych dyscyplin medycznych – lekarzami, położnymi, rehabilitantami – pracu-
jącymi w z matkami, rodzicami i całymi rodzinami, które doświadczają niepowodzeń położniczych lub/i 
oczekują na narodziny chorego dziecka. Spotkanie projektowane jest jako możliwość wypracowania naj-
lepszych interdyscyplinarnych zwyczajów i poprawy standardów opieki” – zaznaczają organizatorzy. Prele-
genci poruszą między innymi następujące zagadnienia: postępy i ich skutki (konsekwencje) w medycynie 
perinatalnej, przekazywanie niepomyślnych informacji, pomoc psychologiczna – interwencja w kryzysie, 
wsparcie psychologiczne dla rodziców chorego dziecka, współpraca z hospicjami pre- i postnatalnymi z po-
ziomu oddziałów położniczych i neonatologicznych, konkretne rozwiązania na poziomie realizacyjnym i 
wypracowanie dobrych praktyk w różnych ośrodkach położniczych. 

Zaproszenie na konferencję w sposób szczególny kierowane jest do psychologów klinicznych, psychologów 
w trakcie specjalizacji w zakresie psychologia kliniczna, lekarzy ginekologów-położników, lekarzy w trakcie 
specjalizacji w zakresie ginekologia i położnictwo, położnych, położnych środowiskowych, studentów psy-
chologii (szczególnie realizujących specjalność psychologia kliniczna), studentów studiów lekarskich i me-
dycznych Uniwersytetów Medycznych – członków Studenckich Towarzystw Naukowych, nauczycieli akade-
mickich. 

Program konferencji oraz więcej informacji: miralex.pl  

Oprac. Justyna Gajos  
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