
 

Publikacja RPO nt. problemów  bioetycznych 

Jak mamy decydować o tym, jak będzie wyglądać proces leczenia, gdy 

stracimy świadomość (oświadczenia pro futuro)? Jak mają wyglądać zasa-

dy wtórnego wykorzystania materiału biologicznego dla celów naukowych 

oraz zasad dokonywania przeszczepów od zmarłych (ex mortuo)? Jakie są 

zagrożenia związane z prowadzeniem badań naukowych na członkach 

grup w sposób szczególny narażonych na wykorzystanie (tzw. vulnerability 

groups) oraz uczestników badań? Na ile dopuszczalne są prognozujące 

testy genetyczne i czy można ujawniać ich wyniki innym niż pacjent? To 

przykłady problemów poruszanych w książce "Prawa człowieka 

a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami".  

Monografia stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, poświęco-
nej znaczeniu Europejskiej Konwencji Bioetycznej dla ochrony praw i wolności człowieka. Okazją była 20. 
rocznica podpisania Konwencji.  

"W 2017 roku świętowaliśmy 20-lecie Europejskiej Konwencji Bioetycznej – podstawowego, wiążącego ak-
tu europejskiego, wyrażającego minimalny standard ochrony podstawowych praw i wolności w związku 
z rozwojem nauk medycznych. Konwencja ta, podpisana, ale wciąż niestety nieratyfikowana przez Polskę, 
stanowi cenny instrument prawa międzynarodowego, który ma być odpowiedzią na dylematy wynikające 
ze znaczącego postępu w dziedzinie nauk medycznych i biotechnologii" – pisze we wstępie do publikacji 
RPO Adam Bodnar.  

Postęp ten niesie nie tylko nowe możliwości w zakresie zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób, 
lecz stanowić może zagrożenie dla fundamentalnych praw człowieka. Tymczasem nie zawsze istniejące, 
zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym, regulacje prawne stanowią wystarczające zabez-
pieczenie dla praw i wolności człowieka. Rocznica podpisania Konwencji jest więc świetną okazją do reflek-
sji nad potrzebą jej ratyfikacji, ale także nad lukami i niedoskonałościami polskiego prawodawstwa 
w zakresie regulacji kwestii bioetycznych o doniosłym znaczeniu społecznym.  

Niektóre kwestie, będące przedmiotem opracowania, wciąż budzą kontrowersje. W intencji RPO monogra-
fia wydana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z gronem wybitnych specjalistów 
powinna się stać zaczynem ponownego podjęcia publicznej debaty bioetycznej, przybliżającej nas do poro-
zumienia. 

Źródło: www.rpo.gov.pl oraz prawo.mp.pl 
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Szczecin - nowatorski program muzykoterapii w SPSK nr 2 

O zbawiennym wpływie muzyki na zdrowie człowieka wiadomo nie od 
dziś. Muzyka może nas relaksować, stymulować, może budzić w nas 
wspomnienia, czasem łagodzić ciężki stan chorobowy, w jakim znajduje 
się osoba chora. Ulgę w hospitalizacji ma przynieść muzyka, która 
w ramach programu muzykoterapii w Klinice Anestezjologii, Intensywnej 
Terapii i Ostrych Zatruć szpitala na Pomorzanach puszczana jest pacjen-
tom.  

„Pytanie, ile czuje, słyszy i co widzi pacjent leżący np. w śpiączce, nurtuje nie tylko środowisko medyczne 
od wielu lat. Są pacjenci, którzy leżeli na naszym oddziale intensywnej terapii i kiedy wracają do nas na 
wizytę kontrolną mówią nam, że mają takie wspomnienia, że w czasie hospitalizacji słyszeli brzęczenie mo-
nitorów, dźwięki metalowych narzędzi, rozmowy personelu” – mówi Marta Strzelbicka, pielęgniarka koor-
dynująca w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć Samodzielnego Publicznego Szpita-
la Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie – „Stąd pomysł, by zminimalizować u nich odbiór odgłosów, które 
kojarzą się z bólem, cierpieniem i pobytem w szpitalu, i w miarę możliwości ‘otulić’ ich dźwiękami, które 
będę dla nich kojące”. Pani Marta jest pomysłodawczynią nowatorskiego programu muzykoterapii na 
OIOM-ie szpitala klinicznego nr 2 w Szczecinie.  

Nad łóżkiem każdego pacjenta intensywnego nadzoru (sześć stanowisk) jest zainstalowany system głośni-
ków z możliwością oddzielnego sterowania. Muzyka w klinice włączana jest cyklicznie 5 razy na dobę - co 
4 godziny na 30 minut. To specjalnie opracowane bloki muzyczne. Rano pacjenci słyszą tzw. odgłosy ziemi 
– to muzyka relaksacyjna, szum fal, odgłosy lasu. W kolejnych blokach usłyszeć można kojący jazz, spokoj-
ną muzykę rozrywkową, a na wieczór, by znów się wyciszyć – odgłosy ziemi.  

Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć szpitala na Pomorzanach to jedyny oddział in-
tensywnej terapii w kraju, gdzie wdrożono taką inicjatywę. Jednym z celów jest stworzenie pacjentowi 
i jego rodzinie jak najbardziej przyjaznej atmosfery w tak trudnym okresie, jakim jest pobyt pacjenta 
w szpitalu na OIOM-ie. Chorzy leczeni w klinice to przede wszystkim pacjenci po zabiegach operacyjnych 
w bardzo ciężkim stanie, z niewydolnościami wielonarządowymi, w śpiączkach farmakologicznych, niewy-
dolni oddechowo i krążeniowo.  

By ruszyć z projektem, Marta Strzelbicka mocno zgłębiła temat. – „Chciałam być pewna, jaka muzyka i w 
jakim natężeniu będzie optymalna dla naszych chorych” - mówi. Czytała wiele opracowań na ten temat. 
W skomponowaniu odpowiednich bloków kompozycji muzycznych pomogła... Filharmonia Szczecińska im. 
Mieczysława Karłowicza. Dysponuje ona ogromną ilością nagrań i możliwości technicznych – zespół filhar-
monii bardzo wsparł pomysł i stworzył dla szpitala całodobowe nagranie, bez konieczności ciągłego włą-
czania i wyłączania muzyki.  

„W procesie powrotu do zdrowia pacjentów z intensywnej terapii ważne jest poddawanie chorego różnym 
bodźcom. Dlatego oprócz przyjaznych człowiekowi dźwięków na ścianach sal chorych pojawiły się koloro-
we fototapety przedstawiające przyjemne, naturalne krajobrazy – jezioro, morze, wydmy. Ile z tego zoba-
czy i usłyszy pacjent? Nawet gdyby miał spojrzeć na to tylko przez chwilę, a dźwięki rejestrować nieświa-
domie – to warto. Rodziny pacjentów już przyznają, że teraz jest przyjemniej - nie tak zimno i obco. Muzy-
koterapia sprawia, że pacjent w naszym oddziale czuje się bardziej komfortowo i przyjaźnie, a muzyka re-
laksacyjna jest namiastką normalności w tak trudnym okresie, jakim jest proces hospitalizacji” – mówi 
Marta Strzelbicka.  

Źródło: SPSK2 Szczecin, www.mp.pl 

Nr 58 

08.03.2019 
s. 2 

https://www.mp.pl/oit/aktualnosci/204414,szczecin-nowatorski-program-muzykoterapii-w-spsk-nr-2


 

„Budzik dla dorosłych” – 15. Wybudzenie 

To już 15. pacjent, który wybudził się ze śpiączki w klinice „Budzik dla do-
rosłych” w Olsztynie. Na przyjęcie do szpitala czeka kolejnych 600. Jeden 
„Budzik” to za mało. Ma powstać kolejny. 

Cztery miesiące temu do „Budzika dla dorosłych” funkcjonującego w Uni-
wersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie trafił 51-letni Dariusz z 
Gdańska, który uległ wypadkowi samochodowemu. „Był to jeden z naj-
trudniejszych przypadków, z którym mieliśmy do czynienia. Wstępnie 
stan pacjenta był określany jako nieodwracalne uszkodzenie mózgu, ale jak widać „Budzik” pracuje i udało 
się. Jesteśmy bardzo szczęśliwi” – wyjaśnia dr n. med. Łukasz Grabarczyk, kierownik kliniki „Budzik dla do-
rosłych”". 

Po intensywnej terapii Dariusz wraca do zdrowia, ale przed nim jeszcze długa droga. „W tej chwili pacjent 
mówi, stawia pierwsze kroki, ma jeszcze zaburzenia pamięci, ale ta pamięć powoli będzie mu wracała. W 
ciągu miesiąca uda się do domu” – dodaje dr Grabarczyk. 

W olsztyńskim „Budziku” znajduje się 8 łóżek, a na przyjęcie czeka aż 600 pacjentów. Ze względu na tak 
ogromne zapotrzebowanie w Warszawie przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim powstanie druga klini-
ka dla dorosłych w śpiączce. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało na ten cel 40 mln zł z Funduszu 
Sprawiedliwości. „To fantastyczna wiadomość, bo tu nie chodzi o konkurencję, a o dobro pacjentów. Ta-
kich „Budzików" w Polsce powinno być 5-6. Cieszymy się, że możemy stanowić wzór dla kolejnych klinik” – 
podkreśla dr Grabarczyk. 

Obecnie w Klinice „Budzik dla dorosłych” w Olsztynie przebywa 7 pacjentów. 6 lutego klinikę opuściła o 
własnych siłach pacjentka z Łodzi. Łóżko już czeka na kolejnego pacjenta, tym razem z Ciechanowa. 

Do olsztyńskiego „Budzika” trafiają pacjenci, którzy skończyli 18 lat w dniu przyjęcia, są w śpiączce nie dłu-
żej niż rok od urazu lub 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej, mają stabilne parametry ży-
ciowe i oddychają bez wspomagania mechanicznego. Na takich pacjentów czeka 8 łóżek. Klinika „Budzik 
dla dorosłych” dysponuje nowoczesnym sprzętem światowej klasy; ma m.in. tzw. cyber-oko, system, który 
służy do zbadania, czy pacjent posługuje się wzrokiem ze zrozumieniem. Pomaga nie tylko zdiagnozować 
pacjenta, ale także nawiązać z nim kontakt. W terapii pomaga także sprzęt do rezonansu magnetycznego 
– okulary i słuchawki. 

Źródło: UWM, www.mp.pl  
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Porozumienie ws. dofinansowania leczenia niepłodności w ICZMP 

Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisał porozu-
mienie z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim na dofinansowanie 
leczenia niepłodności w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. W wy-
darzeniu uczestniczył dyrektor ICZMP prof. Maciej Banach. „Podpisując 
to porozumienie dajemy ludziom szansę na szczęście” – mówił się mar-
szałek Schreiber. 

Do Instytutu popłynie w sumie trzy miliony złotych. Milion to wsparcie 
pochodzące z budżetu województwa, milion – z ministerstwa zdrowia, blisko milion zabezpiecza ICZMP. 

Dzięki temu w Klinice Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki Leczenia Niepłodności roz-
budowany zostanie działający od roku kompleksowy program leczenia niepłodności dla par. Opiera się on 
na ścisłej współpracy lekarzy różnych specjalizacji związanych z medycyną rozrodu, m.in.: andrologami, 
genetykami, endokrynologami, immunologami, którzy dokładnie badają, a w razie potrzeby leczą zarówno 
mężczyznę, jak i kobietę starających się o dziecko. 

„Wiele problemów zdrowotnych utrudniających zajście w ciążę można skutecznie leczyć ambulatoryjnie 
poprzez zabiegi operacyjne, farmakologię oraz pomoc psychologiczną. Proszę pamiętać, że nawet 80 pro-
cent par, które dotyka problem niepłodności, może go rozwiązać właśnie dzięki kompleksowemu progra-
mowi leczenia bezpłodności” – mówił minister Łukasz Szumowski. 

Wysoką skuteczność już prowadzonej diagnostyki i leczenia potwierdza dyrektor Maciej Banach: „Na 400 
objętych pomocą par, od 39 mamy potwierdzoną informację o ciąży. Kiedy jechałem na tę konferencję, 
dowiedziałem się o czterdziestej. Ponadto u ok. 20 par usunęliśmy przyczynę bezpłodności i teraz czekamy 
na ciąg dalszy – czyli wiadomość o potomstwie”. 

„Proszę pamiętać, że usunięcie przyczyny niepłodności daje szansę nie tylko na jedno, ale i więcej dzieci” – 
podkreślił marszałek Grzegorz Schreiber. 

Jak dostać się na badania i leczenie? „Wystarczy telefon do kliniki i umówienie się na pierwszą wizytę” – 
zapewnia minister Szumowski. „Niepotrzebne jest żadne skierowanie”. 

Dyrektor Banach podkreślił, że dzięki porozumieniu o dofinansowaniu diagnostyką i leczeniem objęta bę-
dzie każda para, która zgłosi się do kliniki. 

Konferencję, podczas której podpisane zostało porozumienie, poprzedziła chwila ciszy w związku ze śmier-
cią byłego premiera Jana Olszewskiego. 

Źródło: UMWŁ, www.mp.pl 
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Afirmacja życia i ochrona tradycyjnego małżeństwa i rodziny priorytetami 
Platformy Kulturalnej 

„JEDEN Z NAS dąży do wspierania życia ludzkiego we wszystkich jego wy-
miarach, odnawiając siłę zasad i ideałów, które pozwoliły na narodzenie 
się i trwanie cywilizacji europejskiej” – czytamy w Manifeście autorstwa 
prof. Rémi Brague’a zatytułowanym „Platforma Kulturalna dla Europy 
wiernej godności ludzkiej”. Dokument wytyczył priorytety dla powołanego 
właśnie think-tanku na potrzeby debaty o przyszłości Europy, który 23 lu-
tego w Paryżu uruchomiła Europejska Federacja JEDEN Z NAS. 

23 lutego w Paryżu wraz z europejskimi intelektualistami spotkali się przedstawiciele 40 organizacji człon-
kowskich Federacji JEDEN Z NAS z 19 krajów Unii Europejskiej. W konferencji pod przywództwem i patro-
natem profesora Rémi Brague’a wzięło udział 150 intelektualistów z całej Europy, a kolejne 150 wsparło 
Manifest, by uformować think-tank na potrzeby debaty o przyszłości Europy. 

Polskę w Platformie Kulturalnej JEDEN Z NAS reprezentują m.in. historyk prof. Andrzej Nowak, politolog i 
amerykanista prof. Tomasz Żyro, genetycy prof. Alina Midro oraz prof. Andrzej Kochański, a także psycho-
log zarządzania i doradca biznesu prof. Ryszard Stocki oraz literaturoznawca prof. Krzysztof Koehler. 

Podczas inauguracji Platformy Kulturalnej zostały przedstawione główne cele Manifestu, będącego m.in. 
wynikiem pracy intelektualistów zgromadzonych na ubiegłorocznym spotkaniu w Walencji. 

Afirmacja życia jest pierwszym na liście priorytetów Platformy Kulturalnej. „JEDEN Z NAS będzie bronić ży-
cia mającego się narodzić dziecka przez propozycje, które stosownie do okoliczności, zmierzać będą do za-
pewnienia większej ochrony życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci” – pisze prof. Brague. 
Platforma będzie się sprzeciwiać zarówno doświadczeniom nad genetyczną przeróbką embrionów ludzkich 
zmierzających do ich „ulepszenia” lub do nadania im określonych cech, zwłaszcza jeśli bezpieczeństwo tych 
procedur nie odpowiada minimum wymaganemu przez etykę lekarską, a także będzie walczyć z legalizowa-
niem eutanazji oraz przeciwko uporczywej terapii; popierać będzie natomiast opiekę paliatywną, która sza-
nuje życie osoby na etapie terminalnym. 

JEDEN Z NAS sprzeciwia się również zmianie definicji małżeństwa (dziś wprowadzenie małżeństw między 
osobami tej samej płci, jutro poligamia itd.) i popierać będzie działania mające na celu ochronę rodziny 
opartej na małżeństwie jednego mężczyzny z jedną kobietą. Równocześnie Platforma poprze działania na 
rzecz zwiększenia dzietności. Ponadto będzie uczulać społeczeństwo europejskie na groźbę zimy demogra-
ficznej. 

Kolejne priorytety Platformy Kulturalnej JEDEN Z NAS to afirmacja dwupłciowości i odrzucenie ideologii 
gender, afirmacja wolności myślenia, wypowiedzi i edukacji, afirmacja naturalnej płodności i równoczesny 
sprzeciw wobec surogacji i technik zapłodnienia in vitro. 

JEDEN Z NAS postuluje rozwijanie potencjału natury ludzkiej, a zatem sprzeciwia się projektom 
„transhumanistycznym”: modyfikacji genetycznej embrionu ludzkiego, tworzenia „nadczłowieka” w labora-
torium, zamrażaniu ludzi. „Te praktyki mogą oznaczać koniec jedności gatunku – który podzieliłby się wte-
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dy na wiele ludzkości o różnych właściwościach – a nawet doprowadzić do końca człowieka, jakiego zna-
my” – przekonuje prof. Brague. 

„JEDEN Z NAS dąży do wspierania życia ludzkiego we wszystkich jego wymiarach, odnawiając siłę zasad i 
ideałów, które pozwoliły na narodzenie się i trwanie cywilizacji europejskiej. Ożywia nas bardziej entu-
zjazm i nadzieja, niż niezadowolenie i cierpienie. Wśród nieładu i skrajnych emocji chcemy sprawiedliwego 
porządku i spokoju. Szukamy światła w ciemnościach” – sformułowano końcowy wniosek w Manifeście 
Platformy Kulturalnej JEDEN Z NAS.  

Źródło: jedenznas.pl 

 

Francja: próba wprowadzenia terminów „rodzic 1” i „rodzic 2” w formularzach 
szkolnych  

12 lutego br. francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło w pierwszym 
czytaniu poprawkę zastępującą określenia „ojciec” i „matka” terminami 
„rodzic 1” i „rodzic 2”. Głosowanie odbyło się w ramach projektu ustawy o 
„Szkole zaufania”. Posłanka Valérie Petit z partii LREM uzasadniała, że 
„poprawka ma na celu uwzględnienie różnorodności rodzin uczniów w 
formularzach administracyjnych szkoły”. 

Zmiany spotkały się z bardzo dużą krytyką, zarówno ze strony polityków, jak i rodziców. Specjalny komuni-
kat został też wystosowany przez Konferencję Episkopatu Francji. W odpowiedzi na liczne kontrower-
sje współautorka poprawki Anne-Christine Lang, z partii LREM zaproponowała wprowadzenie dwóch iden-
tycznych rubryk „ojciec/matka”, w których rodzice mogliby zaznaczyć określenia odpowiadające ich sytua-
cji. Dzięki temu terminy „ojciec” i „matka” mają nie zniknąć z formularzy, a równocześnie ma to pozwolić 
uniknąć problemów z hierarchizacją rodziców (ustalenie, który z nich jest „rodzicem 1”, a który „rodzicem 
2”). Propozycja posłanki ma zostać rozpatrzona w drugim czytaniu w Zgromadzeniu Narodowym za kilka 
tygodni. 

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

 

Wielka Brytania: wewnątrzłonowe operacje rozszczepu kręgosłupa zamiast 
aborcji 

Brytyjscy chirurdzy przeprowadzili operację rozszczepu kręgosłupa dziecka 

u kobiety w 24-tygodniu ciąży. Dziecko ma urodzić się w kwietniu. Jest to 

jedna z pierwszych operacji tego typu zrealizowanych w Wielkiej Brytanii 

w ramach systemu Narodowej Służby Zdrowia (ang. National Health Servi-

ce, NHS). Chirurdzy zostali przeszkoleni w Belgii, gdzie podobne operacje u 

kobiet w ciąży stosuje się już od dłuższego czasu.  

Podczas badania USG w 20. tygodniu ciąży okazało się, że rozmiar główki dziecka jest nieprawidłowy. Do-
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datkowe badania wykryły, że dziewczynka dotknięta jest rozszczepem kręgosłupa – poważną wadą rozwo-

jową wynikającą z niezamknięcia kanału kręgowego, która może powodować niedowład, a nawet całkowi-

te porażenie dolnych kończyn. Kiedy operację rozszczepu kręgosłupa przeprowadza się w trakcie ciąży, nie-

odwracalne uszkodzenia płodu są mniej poważne. „Powiedziano nam, że możemy zdecydować się na kon-

tynuację lub przerwanie ciąży, a także zaproponowano skorzystanie z chirurgii prenatalnej, na co się zgo-

dziliśmy” – wyjaśnia 26-letnia matka dziecka. Operacja przeprowadzona przez brytyjskich chirurgów po-

wiodła się. 

W Wielkiej Brytanii, gdy rodzice dowiadują się, że ich dziecko dotknięte jest tą wadą, 80% z nich decyduje 

się na dokonanie aborcji.  

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

Aborcja nie jest konieczna z przyczyn medycznych 

Jeden z najczęstszych argumentów wysuwanych w obronie ustawy obowiązują-
cej w Nowym Jorku, która pozwala na dokonanie aborcji przez cały okres ciąży, 
podaje, że aborcja bywa niezbędna ze względów medycznych. W rzeczywistości 
jednak, co potwierdzają lekarze-ginekolodzy, twierdzenie to jest niezgodne z 
prawdą. 

W przypadku zagrożenia życia matki tym, co może być konieczne, jest rozdziele-
nie dziecka i matki. Lekarz, zgodnie z przysięgą Hipokratesa i z Deklaracją Dubliń-
ską, może oddzielić dziecko od matki, robiąc wszystko, by uratować jego życie. 
Istnieje niezaprzeczalna różnica między sytuacją, gdy aborcjonista celowo 
uśmierca dziecko w łonie matki, a sytuacją, w której przeżycie dziecka po oddzie-
leniu od matki jest niemożliwe, mimo dołożenia wszelkich starań. 

W przypadku późnej aborcji dziecku wstrzykiwana jest trucizna w celu zatrzymania pracy jego serca i wy-
wołania porodu. Zajmuje to od 2 do 4 dni. Aborcja nie jest więc również rozwiązaniem w sytuacjach na-
głych.  

Poniżej przypominamy tekst Deklaracji Dublińskiej, podpisanej przez ponad 1000 ginekologów-położników 
z całego świata: 

Jako doświadczeni praktycy i badacze w dziedzinie ginekologii i położnictwa oświadczamy, że aborcja – czy-
li zamierzone zniszczenie nienarodzonego dziecka – nie jest z perspektywy medycznej konieczna, by ocalić 
życie matki.  

Podtrzymujemy, że istnieje różnica między aborcją a koniecznym leczeniem w celu podtrzymania życia mat-
ki, nawet wówczas, gdy leczenie to przyczynia się pośrednio do utraty życia jej nienarodzonego dziecka.  

Potwierdzamy, iż zakaz aborcji nie ogranicza w żaden sposób dostępu kobiet do niezbędnej im opieki. 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.washingtonexaminer.com, www.genethique.org oraz www.stopaborcji.pl 
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USA: nie będzie zakazu zabijania noworodków 

Senat Stanów Zjednoczonych nie przegłosował ustawy zabraniającej dzie-
ciobójstwa noworodków urodzonych pomimo zabiegów aborcyjnych. 
Ustawa broniąca ocalonych z aborcji zakładała, że dzieci, które narodzą się 
żywe otrzymają taki sam poziom opieki, jak każde inne dziecko na tym 
etapie rozwoju. Aby ustawa została przyjęta potrzeba było 60 głosów, za-
brakło siedmiu. 

„Nie powinno być ustawy łatwiejszej do przegłosowania niż ta, która jasno 
stwierdza, że zabijanie noworodków jest złe i nie powinno być tolerowane” – napisał w oświadczeniu abp 
Joseph F. Naumann, przewodniczący komisji ds. obrony życia przy amerykańskim episkopacie. „To, że je-
den z senatorów, a co dopiero 44, głosowało przeciw tej ustawie powinno nas przerażać i bulwersować” – 
dodaje ordynariusz Kansas City. 

Hierarcha wzywa również do zdecydowanej akcji politycznej. Jak mówi, większość Amerykanów wspiera tę 
ustawę, która blokuje rozszerzenie praktyki zabijania nienarodzonych na mordowanie noworodków. 
„Musimy domagać się sprawiedliwości dla tych niewinnych dzieci” – czytamy w oświadczeniu. 

Źródło: Michał Król SJ – Watykan, www.vaticannews.va  

Papież do Papieskiej Akademii Życia: nie poddawajmy życia logice techniki 

Technika winna służyć dobru człowieka oraz przyczyniać się do promocji i 
ochrony życia – to myśl przewodnia przemówienia, które Franciszek skie-
rował do członków Papieskiej Akademii Życia. Spotkali się oni na corocznej 
sesji plenarnej, która poświęcone jest tematowi: „Robotyka. Osoby, ma-
szyny i zdrowie”. 

Papież wskazał na dramatyczny paradoks, w którym żyje współczesny 
świat. Z jednej strony ludzie posiadają zdolności naukowe i techniczne do 
osiągnięcia dobrobytu, który może być sprawiedliwe dzielony, a z drugiej 
strony zwiększa się niesprawiedliwość i rozpowszechniają się konflikty, 
które uderzają w jedność społeczną. Przyznał, że rozwój techniczny spra-
wił, że maszyny mogą dziś rozwiązywać problemy, które wcześniej były nie do pokonania, ale niosą także 
nowe, często podstępne zagrożenia. Dlatego Franciszek położył nacisk na osobę i konieczność, aby system 
technokratyczny dystansował się od kryterium efektywności. Ważne jest, aby możliwości działania nie 
przysłoniły tego, kto to robi i dla kogo. 

„Dzisiejsza ewolucja zdolności technicznych tworzy niebezpieczne możliwości: zamiast dostarczania narzę-
dzi, które poprawiają troskę o ludzkie życie, istnieje ryzyko nadania życiu logiki urządzeń, które decydują o 
jego wartości” – stwierdził Ojciec Święty. „To odwrócenie ma doprowadzić do nikczemnych skutków: ma-
szyna nie ogranicza się tylko do kierowaniu sama sobą, ale kończy na prowadzeniu człowieka. Ludzki ro-
zum jest więc zredukowany do wyalienowanej racjonalności efektów, których nie można uznać za godnych 
człowieka”. 
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Papież wskazał członkom Papieskiej Akademii Życia, że fundamentem pod budowę uniwersalnej etyki po-
winny być prawa człowieka, gdzie człowiek i jego godność znajdują się w centrum działania i refleksji. 
Sztuczna inteligencja, robotyka i inne innowacje technologiczne winny mu służyć i chronić nasz wspólny 
dom. 

Źródło: Paweł Pasierbek SJ – Watykan, www.vaticannews.va 

 

XXXIX Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę (Częstochowa, 23 
marca br.) 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zaprasza na XXXIX Pielgrzym-
kę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę, która odbędzie się w sobotę 23 
marca 2019 r. 

Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 9:30 Mszą św. w Kaplicy Cudownego Obrazu 
koncelebrowaną przez ks. abp. Wacława Depo; podczas Eucharystii przewidzia-
no złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Po Eucharystii w Auli Jana Pawła II zaplanowano okolicznościowe przemówienia 
o. Mariana Waligóry, przeora Jasnej Góry i Wojciecha Zięby, prezesa Polskiego 
Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. 

Następnie o lokalnych liderach pro-life będzie mówiła Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edukacji Pol-
skiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, a na pytanie „Jak skutecznie budować cywilizację ży-
cia?” będzie starał się odpowiedzieć dr Paweł Wosicki, prezes Fundacji Głos dla Życia. 

„Jedność obrońców życia człowieka, czyli różne drogi do wspólnego celu” to tytuł wystąpienia Jakub Bał-
troszewicza, prezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, a o tym „jak rozmawiać z kobietą, która się 
waha?” W kontekście aborcji będzie mówił ks. Tomasz Kancelarczyk, współtwórca Bractwa Małych Stópek. 
Perspektywę lekarza oddziału neonatologii przedstawi dr med. Justyna Ferek. 

W czasie pielgrzymki zaplanowano także świadectwo rodziny wychowującej niepełnosprawne dziecko, a 
także wręczenie nagród Laureatom XV edycji Konkursu im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie 
bezbronnemu”. 

XXXIX Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę zakończy Droga Krzyżowa na Wałach Jasno-
górskich prowadzona przez ks. prałata Stanisława Maślankę, asystenta kościelnego Krucjaty Modlitwy w 
Obronie Poczętych Dzieci. 

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują miesięcznik „Droga do Bierzmowania”, Tygodnik Katolicki 
„Niedziela”, Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”, Magazyn „Głos dla Życia”. 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka organizuje bezpłatny przejazd autokarowy na tę piel-
grzymkę. Zgłoszenia do 15 marca br. w godz. 9.00 – 15.00 tel. 12 421 08 43 e-mail: biuro@pro-life.pl. Wy-
jazd autokaru z Placu Matejki w Krakowie o godz. 6.15. Planowany powrót około godz. 17.00. 

Więcej informacji: www.pro-life.pl  

Źródło: jedenznas.pl  
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VIII Bydgoskie Dni Bioetyczne (13 kwietnia 2019 r.) 

W ramach VIII Bydgoskich Dni Bioetycznych 13 kwietnia br. odbędzie się konferencja naukowa „Dylematy 
Etyczne i Społeczne w Trudnych Sytuacjach Medycznych Początku i Końca Życia”. Konferencja rozpocznie 
się o godz. 09.30 w sali Audytorium CM UMK w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 13-15. 

Specjaliści z całego kraju w dwóch sesjach naukowych wygłoszą referaty dotyczące m.in. następujących 
zagadnień: „Badania prenatalne z punktu widzenia genetyka i pediatry” (prof. Robert Śmigiel), „Leczenie, 
terapia eksperymentalna i perspektywa terapeutyczna schorzeń genetycznych” (prof. Andrzej Maciej Ko-
chański), „Osoby z zespołem Downa są wśród nas – dylematy etyczne i społeczne” (dr Monika Zazula), 
„Problemy etyczne i psychospołeczne niepełnosprawnych kobiet w ciąży” (prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska) 
oraz „Czego oczekuje chory w końcowym etapie życia?” (prof. Małgorzata Krajnik). Spotkanie zakończy 
dyskusja panelowa z udziałem specjalistów. 

Pełny program oraz plakat dostępny jest na stronie: www.bil.org.pl 

Organizatorem konferencji naukowej jest Komisja Bioetyczna Bydgoskiej Izby Lekarskiej wraz z podmiota-
mi współpracującymi, pod patronatem Prezesa Bydgoskiej Izby Lekarskiej – dr Marek Bronisz, Rzecznik 
Praw Pacjenta – Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, Przewodniczącego Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Le-
karskiej – prof. Marek Czarkowski. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Medycyna Praktyczna.  

Oprac. Justyna Gajos 

 

Kontrowersje w psychiatrii 2019 – XI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

W dniach 26–27 kwietnia 2019 roku w Centrum Kongresowym ICE Kra-
ków odbędzie się XI edycja Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
„Kontrowersje w psychiatrii 2019”.  

Zagadnienia poruszane podczas „Kontrowersji w psychiatrii 2019” będą 
dotyczyły zarówno metod psychoterapeutycznych, jak i farmakoterapii. 
Przedstawione zostaną aktualne wytyczne i algorytmy postępowania oraz 
opisy przypadków dotyczące m. in. stosowania leków i ich interakcji. Nie 
zabraknie także aktualnych informacji z zakresu prawa medycznego. Szczegółowy program oraz informacje 
o konferencji  na szkolenia.mp.pl  
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Konferencja „Oswoić tabu niepełnosprawności. Od diagnozy prenatalnej do do-
rosłości” (6 kwietnia 2019 r.) 

6 kwietnia 2019 r. Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1) 
pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty odbędzie się konferencja po-
pularno-naukowa dla nauczycieli, wychowawców dzieci i młodzieży oraz rodzi-
ców „Oswoić tabu niepełnosprawności. Od diagnozy prenatalnej do dorosłości”. 
Rozpoczęcie nastąpi o godz. 9.00. 

Zaplanowano między innymi następujące wykłady: „Niepełnosprawność inte-
lektualna. Nieoswojony lęk”, „Boję się urodzić chore dziecko”, „To trudna dro-
ga, ale to nasza droga”, „Pokora wobec współczesnej medycyny. Błędne dia-
gnozy prenatalne”, „Perspektywy edukacyjne osób z wysokim stopniem niepeł-
nosprawności”, „Jak wychować młodych liderów? Pozytywna edukacja pro-life i 
wolontariat”, „Mit wiecznych dzieci – młodzi dorośli a niepełnosprawność”. 

Wśród prelegentów znajdą się: Anna Kucharska-Zygmunt (psycholog, trener Szkoły dla Rodziców i Wycho-
wawców), Magdalena Poprawa (psycholog, terapeuta), dr n. med. Antoni Marcinek (lekarz ginekolog-
położnik, specjalista ginekologii, położnictwa oraz ginekologii onkologicznej), Magdalena Guziak-Nowak 
(dyrektor ds. edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka), s. dyrektor Paula Skwarek i s. 
Vianeja Bielaszka (nazaretanki z Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach dla upośledzonych intelektual-
nie kobiet), Anna i Zbigniew Kasprzykowie (rodzice niepełnosprawnego Karola oraz Zosi i Anielki), Katarzy-
na Waliczek (urodzona z zespołem Turnera, doktorantka na Wydziale Filozoficznym UPJPII, nauczycielka 
etyki) i inni. 

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Patronat honorowy 
nad konferencją objęło Kuratorium Oświaty w Krakowie.  

Szczegółowy program oraz dodatkowe informacje o zapisach na www.pro-life.pl  

Oprac. Justyna Gajos 
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XIX Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej "Hospicjum 2019" 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIX Ogólnopolskiej Konferen-

cji Medycyny Paliatywnej "Hospicjum 2019", połączonej z XVII Ogólnopol-

skim Forum Onkologii i Psychoonkologii, które w dniach 24-25 maja 2019 

r. odbędą się w Hotelu Filmar**** w Toruniu.  

W Konferencji "Hospicjum 2019" oraz Forum Onkologii i Psychoonkologii 

uczestniczy od 500 do 800 lekarzy, pielęgniarek, dyrektorów hospicjów, 

dyrektorów szpitali i ZOL-i, osób duchownych oraz wolontariuszy. Szczegółowe informacje TUTAJ  

Źródło: ptodm.org.pl  

 

I etap Konkursu Bioetycznego zakończony 

28 lutego br. w dziewiętnastu małopolskich szkołach ponadpodstawowych 

został przeprowadzony I etap Konkursu Bioetycznego organizowanego 

przez Międzywydziałowy Instytut Bioetyki przy UPJPII w Krakowie.  

Do  I etapu KB przystąpiło 121 uczniów. Zakwalifikowanych do II etapu KB 
zostało 55 uczestników.    

W ramach przygotowania uczestników do konkursu, ale również dla zainteresowanych bioetyką uczniów 
nie biorących udziału w KB, w szkołach organizowane są  bezpłatne wykłady oraz warsztaty o tematyce 
bioetycznej prowadzone przez specjalistów współpracujących z Międzywydziałowym Instytutem Bioetyki 
UPJPII w Krakowie. Dotychczas ponad 600 uczniów wzięło udział w warsztatach i wykładach. 

Finał konkursu odbędzie się 23 marca br. (sobota) o godzinie 11.00 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 
II w Krakowie. 

Nagrody ufundowali:  Medycyna Praktyczna oraz International Society for Clinical Bioethics. 

Konkurs został objęty patronatem JM Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Małopolskiego 
Kuratora Oświaty. 

Źródło: www.bioetyka.krakow.pl 
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III konkurs akademicki pro-life rozstrzygnięty 

W Krakowie 23 lutego 2019 r. po raz trzeci rozdano nagrody w ogólnopol-
skim konkursie akademickim na prace magisterskie i licencjackie dotyczą-
ce problematyki pro-life. 

„Byliście gotowi do obrony swojego stanowiska przed środowiskiem aka-
demickim, rodziną, znajomymi, co niejednokrotnie mogło się wiązać z 
ostracyzmem społecznym” – zwrócił się do laureatów konkursu Wojciech 
Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. 
„Uważam, że to akt odwagi i prawdziwej dojrzałości. Cieszę się, że pisząc prace, daliście przykład miłości do 
drugiego człowieka, którego nie znacie. To wspaniale świadectwo, za które bardzo dziękuję” – dodał. 

Wyrazy uznania dla laureatów konkursu wyraziła też Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty. „Jeśli 
młody człowiek podejmuje trud, aby napisać pracę z zakresu problematyki pro-life, to dokonanie takiego a 
nie innego wyboru musi być efektem przemyśleń: «Czy stać mnie na to, by w tak młodym wieku podjąć 
decyzję, kim naprawdę będę? Czy stać mnie na to, by nieść świadectwo prawdy przez całe swoje życie?» 
Jestem zachwycona, że wybraliście taką drogę” – powiedziała Barbara Nowak. […] 

Prace Komisji Konkursowej, której przewodniczącym był prof. Franciszek Adamski, podsumowała socjolog 
dr Krystyna Kluzowa. „We wszystkich trzech edycjach nadesłano 60 prac, w tegorocznej edycji – 17. Nasz 
konkurs jest więc kameralny, co wynika m.in. z tego, że nie wszyscy promotorzy chętnie akceptują tematy 
pro-life swoich dyplomantów” – przyznała dr Krystyna Kluz. „Jedni uczestnicy poruszali prawne aspekty 
problematyki pro-life, inni skupiali się na zagadnieniach biologiczno-medycznych, społecznych czy też an-
tropologicznych i etycznych. Wiele prac miało charakter interdyscyplinarny” – omówiła. Zgłoszenia konkur-
sowe napłynęły m.in. z uczelni w Katowicach, Toruniu, Opolu, Szczecinie czy Krakowie, a autorzy byli absol-
wentami m.in. takich kierunków jak filozofia, nauki o rodzinie, prawo, położnictwo, lingwistyka stosowana 
czy socjologia. 

Laureatami tegorocznej edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie zostali: mgr Anna Kubacka i mgr 
Wiesław Prostko (ex aequo I miejsce), Wioleta Waloszczyk (II miejsce), Krzysztof Sądecki (III miejsce) oraz 
Krzysztof Reszka (wyróżnienie). Komisja Konkursowa przyznała dwie nagrody w kategorii prac licencjac-
kich. Otrzymały je Adriana Poryszewska (II miejsce) oraz Izabela Flaga (III miejsce). Tematyka nagrodzonych 
prac była bardzo różnorodna m.in. status dziecka poczętego w prawie rzymskim, stan prawnej ochrony 
nienarodzonego dziecka we wszystkich krajach Unii Europejskiej, opieka nad kobietą ciężarną w hospicjum 
perinatalnym po stwierdzeniu wady letalnej dziecka, rola i zadania położnej jako członka zespołu Hospicyj-
nej Opieki Perinatalnej, nowe media w służbie integracji osób niepełnosprawnych oraz problem jakości 
życia w dyskusji nad dopuszczalnością aborcji. Laureaci zaprezentowali swoje wnioski badawcze. […] 

Organizatorem akademickiego konkursu pro-life jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w 
Krakowie. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez zmarłego 3 maja 2018 r. dr. inż. Antoniego Ziębę, 
jego założyciela i wieloletniego prezesa. Więcej na www.pro-life.pl. 

Źródło: www.pro-life.pl 
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http://www.pro-life.pl
http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/nasze-inicjatywy/iii-konkurs-akademicki-pro-life-rozstrzygniety


 

Zaproszenie na „Kananejkowe środy na Dębnikach”   

Zapraszamy na Msze św. w intencji kobiet w kryzysie oraz spotkania te-
matyczne ze specjalistami w drugą środę miesiąca o godzinie 18.00.  

Kościół św. Stanisława Kostki, ul. Konfederacka 6. 

13 marca 2019 
Jeśli nie in vitro to co? 
O problemach z płodnością 

Gościem spotkania będzie pani Daria Mikuła-Wesołowska – lekarz, naprotechnolog z bielskiego Ośrodka 
Troski o Płodność. Dyrektor Ogólnopolskiego Centrum Troski o Płodność (www.fccp.pl). 

Porozmawiamy o metodach leczenia niepłodności, a także o tym jak wesprzeć osoby, które dotyka ten pro-
blem. Jak rozmawiać na ten temat w rodzinie, dlaczego nieraz problemy z płodnością stają się przyczyną 
niezrozumienia i odsunięcia się od siebie członków rodziny. 

Szczegółowy program wszystkich spotkań TUTAJ  

Źródło: kananejka.pl  
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