
 

Przełomowa decyzja Trybunału UE w sprawie badań nad 
komórkami jajowymi  
 
W czwartek, 18 grudnia 2014 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej (TSUE) orzekł, iż pobudzone do rozwoju niezapłodnione komórki jajo-
we nie są ludzkimi embrionami. Tym samym wykorzystanie ich do celów 
przemysłowych lub handlowych może zostać opatentowane.  
 
Orzeczenie TSUE jest efektem sporu pomiędzy amerykańską spółką International Stem Cell Corporation 
(ISCO) a brytyjskim urzędem patentowym, dotyczącego zdolności patentowej metod związanych z wyko-
rzystaniem ludzkich komórek jajowych aktywowanych w drodze partenogenezy. Sąd Najwyższy Zjednoczo-
nego Królestwa zwrócił się do TSUE z prośbą o rozstrzygnięcie, czy termin embrion ludzki ogranicza się je-
dynie do organizmu zdolnego zapoczątkować proces rozwoju, który prowadzi do powstania jednostki ludz-
kiej. Jednocześnie sąd brytyjski zaznaczył w swym wniosku do TSUE, iż zgodnie z aktualną wiedzą naukową 
niezapłodnione komórki jajowe (aktywowane partenogenetycznie) nie mogą ostatecznie rozwinąć się w 
jednostkę ludzką.  
 
W ogłoszonym wyroku Trybunał orzekł, że niezapłodniona komórka jajowa może być uznana za embrion 
ludzki tylko wtedy, gdy posiada wrodzoną zdolność rozwinięcia się w jednostkę ludzką. Fakt, iż ludzka ko-
mórka jajowa aktywowana w drodze partenogenezy rozpoczyna proces rozwoju, nie jest wystarczający by 
uznać ją za embrion ludzki.  
 
Trzy lata temu (orzeczenie z dnia 18 października 2011 w sprawie Brustle & Greenpeace) TSUE podał wy-
raźnie odmienną interpretację, stwierdzając, że w świetle Dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, „każda ludzka 
komórka jajowa po zapłodnieniu, każda niezapłodniona, ludzka komórka jajowa, w którą wszczepiono ją-
dro komórkowe z dojrzałej ludzkiej komórki i każda niezapłodniona, ludzka komórka jajowa, której podział 
i dalszy rozwój został stymulowany przez partenogenezę stanowi „ludzki embrion”.  
 
Należy zwrócić uwagę, iż manipulacje zarówno na embrionach jak i komórkach rozrodczych stanowią wy-
raźną ingerencję w naturalne procesy przekazywania życia oraz jego powstawania. Dlatego też w świetle 
etyki personalistycznej, która stoi na straży poszanowania godności człowieka na wszystkich etapach jego 
rozwoju, tego typu działania nie mogą zostać uznane za moralnie godziwe. Instrukcja Kongregacji Nauki 
Wiary Donum Vitae, w punkcie I, 6 również podkreśla, iż „usiłowania i hipotezy w celu uzyskania istoty 
ludzkiej bez jakiegokolwiek związku z płciowością przez ‘podział bliźniaczy’, ‘klonację’, partenogenezę trze-
ba uważać za przeciwne zasadom moralnym, o ile sprzeciwiają się godności przekazywania życia oraz jed-
ności małżeńskiej.”  

Opracował Krzysztof Szymoniak na podstawie www.mp.pl 
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Japonia – pionier w badaniach nad indukowanymi komórkami macierzystymi  
 
Instytut w Kobe (Japonia) zaprezentował wstępne wyniki pierwszego na świecie badania klinicznego z wy-
korzystaniem indukowanych komórek macierzystych.  
 
Okulista Masayo Takahashi wyjaśnia, iż projekt polega na pobraniu komórek skó-
ry od pacjenta cierpiącego na starcze zwyrodnienie plamki żółtej (ang. age-
related macular degeneration, ARMD), przeprogramowanie ich w indukowane 
komórki macierzyste oraz przekształcenie tych ostatnich w komórki siatkówki. 
„Największą zaletą indukowanych komórek macierzystych (w porównaniu z em-
brionalnymi komórkami macierzystymi) jest to, iż pobiera się je od samego pa-
cjenta. Dlatego też po zabiegu nie ma ryzyka wystąpienia odrzutu wszczepionych 
komórek oraz konieczności stosowania leków immunosupresyjnych”. Wstępne 
wyniki wskazują na wyraźną poprawę wzroku u pacjentów po roku od przeprowa-
dzenia zabiegu.   
 
Obiecujące są również wyniki innego projektu badawczego kierowanego przez profesora Jun’a Takahashi, 
któremu udało się uzyskać poprawę funkcji ruchowych małp z chorobą Parkinsona przy użyciu neuronów 
dopaminergicznych uzyskanych z indukowanych komórek macierzystych. Uczony ma nadzieję, że jego eks-
peryment w przeciągu dwóch lat z powodzeniem przejdzie w fazę testów klinicznych.   
 
Japończycy pokładają bardzo duże nadzieje w wykorzystaniu indukowanych komórek macierzystych w 
medycynie regeneracyjnej. Spowodowane jest to faktem, iż ze względu na kwestie etyczne użycie embrio-
nalnych komórek macierzystych w celach terapeutycznych jest w tym kraju zabronione. Tym samym Japo-
nia stała się pionierem badań nad indukowanymi komórkami macierzystymi oraz przekazała znaczne środ-
ki finansowe na stworzenie oraz wyposażenie specjalistycznych ośrodków badawczych. Najnowsze wyniki 
badań stanowią dowód no to, iż inwestycje te są słuszne. Artykuł opublikowany w listopadowym numerze 
renomowanego czasopisma naukowego „Stem Cell Reports” prezentuje eksperyment kierowany przez 
Shinya Yamanaka, który z powodzeniem przeprowadził próbę terapii genowej z użyciem indukowanych 
komórek macierzystych uzyskanych od chorych na dystrofię mięśniową Duchenne’a.   
 
Dodatkowo Japonia planuje stworzenie banku indukowanych komórek macierzystych, który umożliwiłby 
tańsze uzyskanie niezbędnych tkanek nadających się do zastosowania u większości pacjentów japońskiej 
populacji. Powstają również plany utworzenia banku indukowanych komórek macierzystych na szerszą 
skalę, włączając takie kraje jak Japonia, Francja, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. 
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Wielka Brytania: „dzieci trojga rodziców” 
 
Brytyjski Parlament przygotowuje się do debaty nad projektem ustawy 
mającej wprowadzić możliwość tworzenia ludzkich embrionów przy uży-
ciu komórek rozrodczych trojga rodziców. Parlamentarne głosowanie 
nad projektem ma odbyć się przed kolejnymi wyborami, które wyznaczo-
ne są na maj 2015 r.  

Celem stosowania nowej metody jest zapobieganie przenoszeniu na dzieci ciężkich chorób mitochondrial-
nych. Zakłada ona, że poza komórkami rozrodczymi ojca i matki przy zapłodnieniu wykorzystywane będą 
zdrowe mitochondria pochodzące od obcej kobiety.  

Technika, która jest formą inżynierii genetycznej, wiąże się z licznymi dylematami etycznymi i moralnymi. 
Oprócz faktu, że będzie ona możliwa wyłącznie na drodze zapłodnienia in vitro będącego procedurą głębo-
ko nieetyczną, pojawiają się również pytania o status dawczyni mitochondriów (kwestia anonimowości 
dawstwa oraz jego odpłatności) oraz o ewentualne prawa dawczyni do dziecka po jego urodzeniu. Projekt 
ustawy przygotowanej przez brytyjski rząd proponuje, by dziecko nie mogło uzyskać dostępu do informacji 
o dawczyni, a kobieta nie miała wobec dziecka żadnych praw.  

Naukowcy przestrzegają ponadto, że fakt pochodzenia DNA dziecka od trojga rodziców może wpłynąć na 
interakcje pomiędzy jądrem i mitochondriami. Istnieje także ryzyko dla zdrowia dziecka, gdyż procedura 
wiąże się z poważnym manipulowaniem embrionem, które idzie o wiele dalej niż ma to miejsce aktualnie. 
Wielu etyków przewiduje, że wprowadzenie nowej metody otworzy furtkę do projektowania „genetycznie 
zmodyfikowanych dzieci”. 

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

 
 
 

Kanada: Rodzice domagają się odszkodowania za naro-
dziny niepełnosprawnego syna 
 
Para z Québecu domaga się 7 mln dolarów odszkodowania w związku z 
narodzinami ich głęboko niepełnosprawnego syna, który przyszedł na 
świat w listopadzie 2011 r. z zespołem Wolfa-Hirschhorna (jest to zespół 
wrodzonych wad genetycznych spowodowanych mikrodelecją na krót-
kim ramieniu chromosomu 4). 
 
Zarzucają oni pięciu lekarzom, u których dokonywali konsultacji podczas ciąży, niewykrycie wad płodu po-
mimo 12 badań USG oraz widocznego od dwudziestego tygodnia ciąży spowolnienia wzrostu dziecka. 
 
Rodzice twierdzą, że w przypadku gdyby wiedzieli, że do końca życia dziecko będzie wymagało ich opieki, 
zdecydowaliby się na przerwanie ciąży. 
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„Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka” 

„Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka” 
to tytuł kampanii edukacyjnej, którą 20 listopada 2014 r. rozpoczęło w 
Polsce Krajowe Centrum ds. AIDS.  
 

Kampania została skierowana do kobiet w wieku rozrodczym i do lekarzy ginekologów. Jej celem jest 
zwrócenie uwagi kobiet planujących potomstwo na potrzebę wykonania badania przesiewowego w kie-
runku HIV. Istotne jest także przypomnienie lekarzom, że ich obowiązkiem jest zaproponowanie badania 
w kierunku HIV każdej kobiecie w ciąży. Powinno ono zostać wykonane dwukrotnie – przed 10. tygodniem 
oraz między 33. a 37. tygodniem ciąży. 
 

Dlaczego jest to tak ważne? Wiele osób uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakaże-
niu dowiadują się zbyt późno – czasami dopiero w fazie AIDS. Niestety zdarza się, że w naszym kraju rodzą 
się dzieci zakażone tym wirusem, mimo iż zakażeniu dziecka można zapobiec w bardzo prosty sposób. Wy-
starczy, żeby przyszła mama w czasie ciąży wykonała test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu 
leczeniu, jeśli wynik okazałby się pozytywny. Odpowiednie leczenie w ciąży, a następnie miesięczna profi-
laktyka HIV u dziecka po porodzie, minimalizuje ryzyko zakażenia do mniej niż 1%. Wiedza na temat zaka-
żenia ratuje więc życie nie tylko kobiety, ale daje też szansę na zdrowe życie jej dziecka.  
 

Dzięki kampanii można dowiedzieć się, że test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła matka, ale także 
ojciec. Każdy może wykonać taki test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów kon-
sultacyjno-diagnostycznych, których adresy umieszczono na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. 
AIDS: www.aids.gov.pl.  
 

Patronami honorowymi kampanii są: minister zdrowia, główny inspektor sanitarny, Polskie Towarzystwo 
Naukowe AIDS, konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz konsultant krajowy w dzie-
dzinie perinatologii, natomiast partnerem kampanii została m.in Fundacja Rodzić po Ludzku. 
 

Opracowała Agnieszka Jalowska na podstawie www.mz.gov.pl 
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Philippe Pozzo di Borgo: Trzeba pomóc choremu żyć, a nie prowadzić  do jego 
śmierci 
 
12 grudnia 2014 r. francuscy posłowie Jean Leonetti i Alain 
Claeys przedłożyli prezydentowi Francji François Hollande’owi raport doty-
czący kresu życia. Zawiera on projekt ustawy przewidującej zgodę na 
„głęboką i ciągłą sedację” nieuleczalnie chorego pacjenta, aż do momentu 
zgonu. Prezydent poparł projekt i zaapelował o otwarcie debaty parlamen-
tarnej na jego temat w styczniu 2015 r.  
 
W tym samym czasie Philippe Pozzo di Borgo, jeden z promotorów akcji Przynosić ulgę, ale nie zabijać (fr. 
Soulager mais pas tuer) udzielił wywiadu dziennikowi „Le Parisien”. Wyraził w nim głęboką obawę, że zale-
galizowanie eutanazji może doprowadzić do sytuacji, w której osoby najsłabsze, najbardziej podatne na 
depresję i najbardziej cierpiące poczują się odrzucone, podczas gdy ich ludzka godność domaga się, by były 
one otoczone troską. „Przy pomocy eutanazji społeczeństwo mogłoby pozbyć się trudu opieki nad chorymi, 
umacniając w tej sposób tyranię wydajności i zdrowia”. 
 
Zdaniem Pozzo di Borgo, pierwowzoru głównego bohatera filmu „Nietykalni”, osoba cierpiąca może prze-
żywać okresy depresji, zniechęcenia, samotności, a także mieć trudności z komunikacją z otoczeniem. Mo-
że czuć się bezwartościowa, niepotrzebna oraz mierzyć się z poczuciem winy wobec swoich najbliższych. 
Gdy w takiej sytuacji choremu proponuje się zakończenie życia, czasami nie jest on w stanie odmówić.      
„A tymczasem społeczeństwo odniosłoby znacznie więcej korzyści, gdyby pochyliło się nad najsłabszymi i 
nauczyło się budować relację ze słabością, zamiast chcieć ją całkowicie wyeliminować. Powinniśmy poma-
gać żyć, a nie umierać (...). Poszanowanie godności każdego człowieka musi wiązać się z poszanowaniem 
jego integralności oraz uznaniem jego prawa do bycia niedoskonałym”.  
 
Jak podkreśla Philippe Pozzo di Borgo, najpilniejszymi kwestiami dotyczącymi kresu życia są dziś: rozwijanie 
opieki paliatywnej, utrzymanie zakazu zabijania i wyeliminowanie przypadków stosowania uporczywej te-
rapii. Społeczeństwo powinno także pomóc najbliższym chorego, często wyczerpanym i nieradzącym sobie 
z sytuacją, w opiece nad cierpiącym, by nie byli oni pozostawieni sami sobie.  
 
Zapytany o swoją osobistą sytuację po wypadku na paralotni sprzed ponad 20 lat (w wyniku którego do-
znał paraliżu czterokończynowego), przyznaje, że gdyby przed wypadkiem zapytano go, czy byłby w stanie 
zgodzić się na takie życie, odpowiedziałby, że absolutnie nie. Jednakże medycyna poczyniła duże postępy w 
kwestii łagodzenia bólu, a on sam jest dziś w stanie znieść poziom bólu o wiele wyższy od tego, który mógł 
sobie wyobrazić, kiedy jeszcze był w pełni sprawny. „Wychodzę właśnie ze Szpitala Uniwersyteckiego w 
Nantes po kolejnej hospitalizacji i dwóch poważnych operacjach chirurgicznych. Jestem wdzięczny zespoło-
wi medycznemu, personelowi pielęgniarskiemu i moim bliskim za okazaną mi troskę i umożliwienie powro-
tu do życia, tak pełnego radości, pomimo mojego wciąż niestabilnego stanu”. 
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Konferencja „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” 
(Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”) 
 
W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS w dniach 1-2 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyła się XXI 
Konferencja „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”. W corocznych spotkaniach, których orga-
nizatorem jest Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” (przy współpracy m.in. z Krajowym 
Centrum ds. AIDS), biorą udział osoby zainteresowane problematyką HIV/AIDS, reprezentujące różne śro-
dowiska i dziedziny życia – lekarze, osoby żyjące z HIV, przedstawiciele różnych instytucji, psycholodzy, po-
litycy czy dziennikarze. Forum konferencyjne stwarza okazję do wymiany poglądów i doświadczeń w zakre-
sie problematyki HIV/AIDS, a także umożliwia przeprowadzenie debaty nad najbardziej aktualnymi zagad-
nieniami. 
 
Podczas tegorocznej konferencji poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia: HIV/AIDS w polityce 
społecznej, poradnictwo okołotestowe, współczesne wyzwania w terapii HIV. Zaprezentowane zostały 
również programy profilaktyczne. Podczas uroczystej sesji z okazji Światowego Dnia AIDS wręczono 
„Czerwone Kokardki” osobom szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS oraz na-
grody w konkursie „Pozytywnie Otwarci” (http://www.pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html). 
 
Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” powstała w 1993 r. jako „rezultat kilkuletniej pracy 
grupy osób zajmujących się zawodowo i społeczne opieką nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS, a 
także zagadnieniami związanymi z profilaktyką i edukacją społeczeństwa w tym zakresie (…). Za główne 
cele fundacja postawiła sobie propagowanie postaw humanitarnych w społeczeństwie, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw człowieka, pomoc żyjącym z HIV oraz chorym na AIDS”, a także pozyskiwanie środ-
ków na powyższą działalność. Obecnie w obszarze działań fundacji znajdują się: przezwyciężanie trudnych 
sytuacji życiowych (działalność wspierająca), ochrona zdrowia, ochrona praw człowieka, przeciwdziałanie 
bezrobociu, rozwój gospodarczy (promocja aktywizacji zawodowej, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji), 
nauka, kultura i ekologia, a także prowadzenie placówek dla bezrobotnych (źródło: http://bazy.ngo.pl/
search/info.asp?id=7422).  
 
Jednym z projektów Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” jest „Zielona linia AIDS” – telefon zau-
fania działający od marca 2000 r. pod numerem (022) 621 33 67. Założeniem centrum telefonicznego jest 
umożliwienie potrzebującym łatwego i szybkiego kontaktu, przy pełnym zachowaniu zasad anonimowości. 
Zakres udzielanych porad obejmuje np. informacje o placówkach wykonujących badania na obecność wiru-
sa HIV, informacje o ośrodkach pomocy chorym na AIDS oraz o metodach uzyskania pomocy w zakresie 
psychologicznym czy medycznym. „Zielona linia” pełni również funkcję profilaktyczno-edukacyjną. 
 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie http://reshumanae.org.pl/  
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„Piękno życia od poczęcia” – wystawa pro-life 
 
18 grudnia 2014 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach została zainaugurowana wystawa „Piękno życia od poczęcia”. 
Organizatorami tego przedsięwzięcia są: Stowarzyszenie KoLiber Oddział 
Katowice oraz Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie „Pro” na Uniwer-
sytecie Śląskim. Celem wydarzenia jest ukazanie „naturalnych zalet i warto-
ści płynących z ochrony ludzkiego życia od momentu poczęcia oraz jego 
wartości”. 
 
W skład ekspozycji wchodzą prace „nadesłane w ramach konkursu artystycznego, który zorganizowano 
pod tą samą nazwą. Projekt jest także częścią ogólnopolskiej akcji «KoLiber dla życia», której celem jest 
propagowanie w polskim społeczeństwie wiedzy na temat szkodliwości, konsekwencji oraz problemów 
etycznych, jakie niesie ze sobą – wciąż obecny w polskim ustawodawstwie – proceder zabijania nienaro-
dzonych dzieci”. 
 
Strona internetowa akcji „KoLiber dla Życia”: http://dlazycia.koliber.org/  
 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.pch24.pl  
 
 

 

Częstochowa: Konferencja wokół opieki paliatywnej  
 
W dniach 23-25 stycznia 2015 r. w Częstochowie na Jasnej Górze odbędzie 
się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatyw-
nej i Zespołów Hospicyjnych. Spotkanie odbywa się już po raz dziewiętnasty 
i skupia rokrocznie osoby, którym bliska jest idea opieki hospicyjnej i które 
na co dzień pracują z nieuleczalnie chorymi.   
 

Tym razem temat konferencji brzmi:  „Rodzina – pocieszenie dla chorego czy powód do zmartwień”. Poru-
szana tematyka dotyczyć będzie aspektów medycznych, bólu i innych objawów towarzyszących chorobie, 
aspektów socjalnych, bioetycznych, psychologicznych i duchowych chorych i ich rodzin, dziecka w rodzinie 
z chorobą, form pomocy i wsparcia oraz komunikacji interpersonalnej. 
 

Podczas konferencji wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci i praktycy zaangażowani w ruchu hospicyj-
nym i opiece paliatywnej w Polsce i na świecie. Organizatorzy konferencji wyrażają nadzieję, że spotkanie 
w gronie specjalistów pozwoli na zdobycie i aktualizację wiedzy oraz umożliwi uczestnikom wymianę po-
glądów i doświadczeń. 
 

Rejestracja i szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie:   
hospicjum-konferencja.pl/2015  
 

Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl 
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Konferencje naukowo-szkoleniowe: „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth 
Kübler-Ross” oraz „15 lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej” 
 
W dniach 23-26 kwietnia 2015 r. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbędzie się X Międzynaro-
dowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross” oraz VII 
Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „15 lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Me-
dycznej”.  
 
Główna tematyka konferencji będzie dotyczyć pacjenta i jego rodziny oraz rozlicznych dylematów etycz-
nych, prawnych i społecznych, z którymi na co dzień spotykają się pracownicy służby zdrowia. Podczas spo-
tkania podjęte zostanie również zagadnienie trudności terapeutyczno-pielęgnacyjnych w interdyscyplinar-
nej opiece nad pacjentem w podnoszeniu jego jakości życia. Organizatorzy konferencji podkreślają, posłu-
gując się słowami Gordona Thomasa, że istotne jest rozumieć pacjenta „(…) tak, jak gdyby być w jego wnę-
trzu. Należy patrzeć jego oczyma tak, by widzieć, jak wygląda jego świat i jak on ocenia siebie. Zamiast 
przyglądać mu się z zewnątrz, jak gdyby był jakimś okazem naukowym, należy umieć przebywać w jego 
świecie, wnikać w niego po to, by odczuć od wewnątrz, jak dla niego wygląda życie”. Ponadto podczas wy-
kładów i warsztatów zostaną poruszone m.in. następujące kwestie: miejsce tanatoedukacji w procesie 
kształcenia lekarzy i w opiece medycznej, żałoba i osierocenie, problem wielokulturowości w medycynie. 
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że uda się stworzyć okazję do podjęcia refleksji nad życiem i przemija-
niem, a także zostanie stworzona możliwość wymiany poglądów i opinii na temat zadań współczesnej me-
dycyny i jej problemów bioetycznych. 
 
Głównym organizatorem konferencji jest Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, zaś przewodniczącą 32-
osobowego komitetu naukowego jest prof. Irena Wrońska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie). 
Więcej informacji o konferencji: http://zyciodajna.systemcoffee.pl/index.php?id=4  
 

Opracowała Justyna Gajos 
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Katarzyna Wójcik, „ABC bioetyki. Jérôme Lejeune i jego pa-
cjenci z trisomią 21”, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kra-
ków 2014 

 
W serii ABC Bioetyki ukazała się właśnie nowa pozycja zatytułowana „Jérôme 
Lejeune i jego pacjenci z trisomią 21”. Przybliża ona czytelnikom postać 
Jérôme’a Lejeune’a - francuskiego lekarza, odkrywcy etiologii zespołu Downa i 
pierwszego przewodniczącego Papieskiej Akademii „Pro Vita".  Jego odkrycia 
naukowe zmieniły oblicze współczesnej genetyki, a równocześnie stały się pod-
stawą zaangażowania profesora na polu obrony życia oraz praktycznej troski 
o nie.  
 
Po śmierci Lejeune’a, która nastąpiła w 1994 r., jego przyjaciele i współpracownicy założyli fundację działa-
jącą aktualnie we Francji i USA. Jej działalność stanowi doskonały przykład tego, jak może i jak powinna 
wyglądać pełna opieka prenatalna nad pacjentem, u którego zdiagnozowano wady wrodzone. Jej pracow-
nicy pokazują, jak troszczyć się o poprawę stanu zdrowia dziecka, w jaki sposób pomóc rodzicom po jego 
przyjściu na świat oraz ułatwić mu funkcjonowanie w społeczeństwie. Jednocześnie fundacja jest pionie-
rem i głównym sponsorem badań nad genetycznymi chorobami umysłowymi, prowadzonych zarówno we 
Francji, jak i za granicą. Nadzieją naukowców jest takie zmniejszenie upośledzenia umysłowego, które po-
zwoli pacjentom stać się osobami autonomicznymi i prowadzić normalne życie. 
 

Opracowała Katarzyna Wójcik 

© Newsletter Bioetyczny -                         

wszelkie prawa zastrzeżone  

Redakcja: bioetyka@jedenznas.pl  

s. 9 

Jeśli interesujesz się zagadnieniami bioetycznymi i chciałbyś/-ałabyś opublikować na łamach            
Newslettera Bioetycznego krótki artykuł lub informację o wydarzeniach z dziedziny bioetyki,               

napisz do nas:  
 

bioetyka@jedenznas.pl 
 

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru materiałów do publikacji. 

Nr 8 

09.01.2015 

http://www.bioetyka.krakow.pl/
http://www.genethique.org/
http://www.jedenznas.pl/
mailto:bioetyka@jedenznas.pl

