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POLSKA

Apel o pełną ochronę prawną ludzkiego genomu
„Parlament powinien podjąd pracę nad pełną ochroną genomu człowieka w Polsce, ponieważ nawet najlepsze zdobycze współczesnej biotechnologii nie mogą
byd wykorzystywane przeciwko człowiekowi” – zaapelował w piątek 4 marca
Zespół Ekspertów ds. bioetycznych KEP. Wydany apel jest odpowiedzią na zalegalizowanie w Wielkiej Brytanii eksperymentów i badao genetycznych na ludzkim embrionie.
Wydane przez Brytyjską Komisję ds. Płodności Człowieka i Embriologii pozwolenie na przeprowadzanie modyfikacji genetycznych na ludzkich embrionach budzi
niepokój wielu środowisk i naukowców. Zwracają oni uwagę, że takie badania
(metoda edycji genów na poziomie komórkowym, CRISPR) może zaburzad cały
genom człowieka – „jeśli będzie on przekazywany z pokolenia na pokolenie może to nawet zagrozid istnieniu ludzkiej populacji”, ostrzegła genetyczka prof. Alicja Midro.
Zespół w czasie podjął również temat negatywnych skutków stosowania metody in vitro. Zwrócono uwagę
na kilka zagrożeo związanych z wykorzystaniem procedury in vitro, takich jak niebezpieczeostwo wystąpienia zaburzeo w rozwijającym się w sztucznych warunkach dziecku, instrumentalne traktowanie embrionów, które godzi w godnośd człowieka. Prof. Midro podkreśliła, że „naukowcy nie znają jeszcze wszystkich
mechanizmów, które w czasie stosowania metody in vitro mogą szkodzid genomowi a poprzez to również
kolejnym pokoleniom, nie mówiąc już o samym dziecku które nie dożyje do terminu porodu ponieważ ma
wady, bądź odejdzie drogą samoistnego poronienia lub w wyniku manipulacji lekarskich”.
Eksperci KEP zapowiedzieli wydanie specjalnego oświadczenia „Genom człowieka – dziedzictwo i zobowiązanie”, w którym będzie informował i przestrzegał przed zgubnymi skutkami działao manipulacji genetycznych na ludzkim embrionie.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie gosc.pl

Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie troski o dzieci urodzone
żywe pomimo próby przerwania ciąży
18 marca br. Zespół Ekspertów ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych wydał
oświadczenie będące odpowiedzią na ostatnie szokujące doniesienia medialne dotyczące wydarzenia, jakie
miało miejsce w stołecznym szpitalu ginekologiczno-położniczym im. Świętej Rodziny przy ul. Madalioskie-
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go w Warszawie oraz innych zdarzeo o podobnym charakterze, mających „znamiona niepokojącego zjawiska” – jak zauważa w piśmie Zespół KEP.
Zgodnie z relacją dziennikarzy telewizji TV Republika, z 6 na 7 marca br. w szpitalu przy ul. Madalioskiego
w Warszawie, w wyniku błędnie przeprowadzonego procederu aborcji w 24 tygodniu życia płodowego,
miało narodzid się żywe dziecko. Najprawdopodobniej przyczyną decyzji o zakooczeniu ciąży był wykryty u
dziecka zespół wad wrodzonych: zespół Downa, wada nerek i serca. Dziecko miało umierad w męczarniach
około jednej godziny, ponieważ lekarze mieli nie podjąd czynności ratujących jego życie. Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów, na wniosek ks. Ryszarda Hawla z Fundacji S.O.S. Obrona Życia Poczętego,
wszczęła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Szpital przy ul. Madalioskiego został również objęty
kontrolą ministerialną i kontrolą ze strony Rzecznika Praw Pacjenta.
Stanowisko przedstawione przez KEP jest jednoznaczne w swoim wyrazie: „Jeżeli bowiem umierającemu
dziecku w wyniku choroby letalnej jesteśmy skłonni zapewnid wszelką możliwą opiekę, to jak moglibyśmy
jej odmówid dziecku, które cierpi po żywym urodzeniu w skutek niepowodzenia próby zabicia go w procesie aborcji. Oceny moralnej konieczności troski o takie dzieci nie zmienia nieuchronnośd śmierci wynikająca ze stopnia dojrzałości płodu w momencie przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży. Dziecku, które
zabieg ten przeżyło, należy zapewnid ciepło, pokarm, opiekę medyczną oraz podjąd wysiłek utrzymania go
przy życiu. Trzeba też zbadad o ludzkie, godne warunki, jeśli dziecko to umrze”.
W ślad za przywołanym powyżej oświadczeniem, na stronie Archidiecezji Warszawskiej ukazało się oficjalne stanowisko Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza. Metropolita Warszawski
wyraził głębokie ubolewanie z powodu zajścia, jakie (zgodnie z przekazem medialnym) miało miejsce w
szpitalu im. św. Rodziny z Nazaretu w Warszawie. Wypowiedź Arcybiskupa Nycza jest bezkompromisowa –
postępowanie personelu medycznego podważa sens i prawo utrzymywania dotychczasowego patronatu
przez tę placówkę medyczną.
Oprac. Zofia Szafraoska-Czajka na podstawie archidiecezja.warszawa.pl oraz biotechnologia.pl

Wystosowano apel o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę
macierzyostwa
We wtorek 22 marca Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wraz ze środowiskami prorodzinnymi na konferencji prasowej w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej zaapelowała do Posłów i Senatorów RP o nowelizację ustawy „O planowaniu
rodziny” z dnia 7 stycznia 1993 r., w celu wyeliminowania z niej wszystkich zapisów dopuszczających możliwośd zabijania poczętych dzieci i uchwalenie takiego
prawa, które chronid będzie życie każdego człowieka od momentu poczęcia, bez
względu na stan jego zdrowia czy okoliczności poczęcia. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia opowiada się też za utrzymaniem niekaralności kobiety –
matki dziecka poczętego.
Obroocy życia zrzeszeni w PFROŻ, apelują też o kompleksową i możliwie pełną
opiekę nad matką i rodziną dziecka poczętego. W tym kontekście – czytamy: pragniemy zwrócid uwagę na koniecznośd zapewnienia stosownego wsparcia kobietom w ciąży, które znalazły
się w trudnej sytuacji materialnej czy też życiowej. Postulujemy też objęcie tych osób programem świadczenia rodzicielskiego już od chwili zarejestrowania ciąży. Jednak najbardziej zdecydowanej pomocy i
wsparcia potrzebują kobiety w ciąży problemowej, tj. w sytuacji, gdy poczęte dziecko jest prenatalnie chore, zagrożone jest zdrowie matki lub gdy ciąża jest skutkiem przestępstwa. Konieczna jest dla nich specjal-

Nr 23

s. 3

11.04.2016

na pomoc medyczna, materialna, psychologiczna i prawna. Ze swojej strony, w miarę swoich możliwości,
zapewniamy wsparcie i pomoc na każdym etapie przygotowania, uchwalania i wdrażania tego tak potrzebnego programu.
TUTAJ można przeczytad i podpisad apel.
Oprac. Justyna Gajos

Bytom: operacje dzieci w łonie matki
Ponad 80 dzieci w łonie matek z poważną wadą: przepukliną oponowo-rdzeniową zostało dotychczas zoperowanych w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu (woj. śląskie).
„Zoperowaliśmy dotąd 82 pacjentki. Zdecydowanie z naszych obserwacji wynika, że ta operacja, chod nie
ulecza dziecka całkowicie, zmniejsza stopieo niepełnosprawności. Zdecydowanie lepiej się te dzieci rozwijają” – powiedziała prof. Anita Olejek, kierownik Katedry i Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii
Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. „Najczęściej to dziecko będzie poruszało się za pomocą różnych przyrządów ortopedycznych, ale nie będzie przykute do wózka, czyli będzie samodzielne” –
dodała. Według profesor Olejek dzieci po operacji wewnątrzmacicznej są sprawniejsze nie tylko ruchowo,
ale również intelektualnie.
Rozszczep kręgosłupa z przepukliną oponowo-rdzeniową to wada wrodzona, powstająca około czwartego
tygodnia życia płodowego. Podczas rozwoju dziecka dochodzi wówczas do nieprawidłowości w zamykaniu
się rdzenia kręgowego tak, że nie jest on chroniony przez kręgosłup, ani pokryty mięśniami i skórą. Rdzeo
jest odsłonięty, przez co opływający go płyn owodniowy uszkadza zakooczenia nerwowe w okresie prenatalnym. Dzieci z rozszczepem kręgosłupa dotychczas były i w wielu przypadkach nadal są operowane zaraz
po urodzeniu. Zapobiega to infekcji uogólnionej i dalszemu uszkadzaniu komórek nerwowych. W ten sposób lekarze nie są jednak w stanie odwrócid zmian, które nastąpiły w rdzeniu kręgowym w życiu płodowym. Operacje w okresie prenatalnym pozwalają uchronid rdzeo kręgowy przed postępującym uszkodzeniem oraz zapobiec wodogłowiu, dlatego, że standardowo przeprowadza się je między 19. a 26. tygodniem ciąży. Dlatego też niezwykle ważne są badania prenatalne, które pozwalają na wykrycie wady. Według profesor Olejek liczbę dzieci, które rodzą się nieoperowane dałoby się znaczenie obniżyd, gdyby badania prenatalne przeprowadzano u wszystkich ciężarnych. Operacja wewnątrzmaciczna przepukliny oponowo-rdzeniowej niestety wiąże się również z powikłaniami. Największym zagrożeniem tego typu zabiegów jest przedwczesny poród. Doświadczenia ginekologów z Bytomia wskazują, że dzieci po operacjach
rodzą się średnio w 33. – 34. tygodniu ciąży.
Oprac. Agnieszka Jalowska, na podstawie www.mp.pl

Kraków: minęło 10 lat od powstania pierwszego Okna Życia
Krakowskie Okno Życia przy ulicy Przybyszewskiego 19 marca br. obchodziło
swoje dziesiąte urodziny. Na uroczystości jubileuszowe przybył m.in. kard.
Stanisław Dziwisz, który podziękował Siostrom Nazaretankom pełniącym przy
Oknie Życia całodobowy dyżur. Wezwał też wszystkich ludzi do bycia
„przyjaciółmi tego Okna i świadkami miłości i troski o życie”. Na uroczystościach była również obecna rodzina, która adoptowała dwoje dzieci znalezionych w krakowskim Oknie Życia.
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Okno Życia jest miejscem, w którym matka może anonimowo pozostawid nowonarodzone dziecko, bez
narażania go na niebezpieczeostwo. Pierwsze w Polsce Okno Życia powstało 19 marca 2006 r. w Krakowie
przy ul. Przybyszewskiego 39, a już w trzy miesiąc po jego otwarciu znaleziono w nim pierwsze niemowlę.
W ciągu 10 lat w całym kraju powstało 58 Okien Życia, w których do tej pory odebrano 90 dzieci.
W październiku ubiegłego roku Komitet Praw Dziecka ONZ wezwał Polskę do likwidacji Okien Życia, które
w opinii Komitetu naruszają prawo dziecka do posiadania własnej tożsamości. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podkreśla jednak, że pierwszym prawem człowieka jest prawo do życia, dlatego też nie możemy zrezygnowad z tej inicjatywy, dzięki której niejedno ludzkie życie zostało już uratowane.
Oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.niedziela.pl oraz krakow.tvp.pl

Uruchomiono pierwszą w Polsce Poradnię Bioetyczną
19 marca br. w Krakowie otwarto pierwszą w Polsce Poradnię
Bioetyczną. Jej pomieszczenia przy ul. Bernardyoskiej 3 pobłogosławił kard. Stanisław Dziwisz, który stwierdził, że miejsce, gdzie
ludzie będą mogli uzyskad poradę dotyczącą zdrowia i życia ludzkiego wpisuje się w budowanie cywilizacji życia, której promotorem był św. Jan Paweł II.
„Bioetyka stała się częścią codziennego życia. Ludzie coraz częściej poszukują kompetentnej odpowiedzi
na różne pytania związane ze zdrowiem, prokreacją i różnymi sposobami terapii – zaznaczył kard. Stanisław Dziwisz otwierając poradnię – Ogromnie cieszę się, że na terenie Uniwersytetu Papieskiego każdy,
kto boryka się z pytaniami dotyczącymi zdrowia i życia ludzkiego będzie mógł przyjśd i uzyskad poradę” –
dodał metropolita krakowski, który dziękując inicjatorom przedsięwzięcia stwierdził, że Poradnia Bioetyczna wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu osób, które borykają się z trudnymi pytaniami i wpisuje się w
budowanie cywilizacji życia, którą tak bardzo rozwijał św. Jan Paweł II, patron uczelni, przy której Poradnia
będzie działała.
Poradnia Bioetyczna to pierwsze tego typu miejsce w Polsce, w którym każdy zainteresowany może uzyskad informację lub poradę na tematy związane z bioetyką oraz otrzymad wsparcie i pomoc w rozwiązaniu
trudnych dylematów moralnych związanych z początkiem, trwaniem lub koocem życia. Wykwalifikowany
zespół bioetyków, wśród których znajdują się m.in. lekarze, pracownicy służby zdrowia, prawnicy, teolodzy i filozofowie udziela informacji w oparciu o naukę Kościoła katolickiego oraz zasady personalizmu
chrześcijaoskiego.
Działalnośd Poradni w szczególny sposób dotyczy ochrony życia ludzkiego na każdym etapie – od poczęcia
do naturalnej śmierci, niepłodności (in vitro, naprotechnologia i adopcja), diagnostyki prenatalnej, aborcji,
ciąży pozamacicznej, transplantacji, etyki lekarskiej, a także opieki nad pacjentem w stanach terminalnych
(uporczywa terapia, sedacja, stosowanie środków przeciwbólowych, reanimacja i resuscytacja, eutanazja).
W ramach działania Poradni można również uzyskad bezpłatną poradę prawną.
W Poradni Bioetycznej można uzyskad informacje lub poradę osobiście w siedzibie poradni przy ul. Bernardyoskiej 3 (Poradnia jest czynna w następujące dni: środa: 10:00-13:00 i 15:00-19:00, czwartek: 15:0018:00, piątek: 10:00-13.00 i 16:30-19:00) bądź elektronicznie przy pomocy formularza dostępnego na stronie www.poradniabioetyczna.pl. Porady udzielane są anonimowo i bezpłatnie.
Poradnię Bioetyczną współtworzą Międzywydziałowy Instytut Bioetyki przy Uniwersytecie Papieskim Jana
Pawła II w Krakowie oraz Fundacja „Jeden z nas”.
Źródło: www.jedenznas.pl
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Powstanie Parlamentarny Zespół ds. Życia
Portal prawy.pl donosi, iż z inicjatywy ks. Ryszarda Halwy z Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia powstanie Zespół Parlamentarny ds. Życia. Organizacją zespołu zajęła się poseł Krystyna Wróblewska (PiS).
Aktualnie zespół jest w trakcie tworzenia. Poseł PiS Anna Cicholska poinformowała, że 30 marca na posiedzeniu najprawdopodobniej będzie wiadomo, kto wejdzie w jego skład.
„Będziemy zajmowad się sprawami związanymi z nieszanowaniem życia i w związku z tą sytuacją z Madalioskiego, ze Szpitala Świętej Rodziny, gdzie była próba kilkakrotnego zabicia sześciomiesięcznego dziecka
przez środki poronne, przez próbę dokonania kolejnej aborcji, która też nie była skuteczna, wreszcie przez
zostawienie dziecka, żeby umierało w okrutny sposób, bez żadnej pomocy lekarzy” – mówił ks. Ryszard
Halwa, który z ramienia Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia również wejdzie w skład wspomnianego zespołu (za: prawy.pl).
Celem powstającego zespołu jest między innymi objęcie ochroną prawną wszystkich poczętych i nienarodzonych dzieci, ale także po możliwym uchwaleniu nowego prawa zakazu zabijania dzieci, monitorowanie
go tak, aby było ono przestrzegane.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie prawy.pl

Obchody Narodowego Dnia Życia oraz Dnia Świętości Życia
24 marca po raz dwunasty obchodzono w Polsce Narodowy Dzieo Życia ustanowiony przez Sejm RP uchwałą z dnia 27 sierpnia 2004 roku. Dzieo Świętości Życia został
oficjalnie uchwalony na dzieo 25 marca podczas 293. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski w 1998 roku – tego roku oficjalnie był obchodzony 4 kwietnia. Oba dni stanowią okazję do podjęcia refleksji nad godnością, świętością każdego życia ludzkiego, a także wartością jaką dla społeczeostwa jest rodzina.
Ideą tegorocznej kampanii społecznej z okazji Narodowego Dnia Życia zatytułowanej
„Naturalnie – rodzina” stało się propagowanie wśród rodzin postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne i świat, w którym żyjemy. Również z tej okazji 30 marca w Sejmie RP odbyły się centralne uroczystości, na które przybyło wielu czołowych
polskich polityków oraz zagranicznych gości (relacja). „Narodowy Dzieo Życia to okazja do budowania szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie najmniejszych, tak najmniejszych… Bez wątpienia są nimi dzieci. Bez wątpienia są nimi dzieci jeszcze nienarodzone, te przybywające w łonie matki. Wartośd ich życia nie powinna byd względna” – mówiła w tym dniu w oświadczeniu poselskim Elżbieta Duda.
W ogłoszonej 25 marca 1995 roku encyklice Evangelium vitae apelował Jan Paweł II zaapelował o to, aby
corocznie w każdym kraju obchodzono Dzieo Życia. Wskazał wówczas, że „jego podstawowym celem jest
budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeostwie świeckim wrażliwości na sens i wartośd ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji: należy zwłaszcza ukazywad, jak wielkim złem
jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijad innych momentów i aspektów życia, które
trzeba każdorazowo starannie rozważyd w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej”. Z okazji Dnia
Świętości Życia organizowane są w naszym kraju różne inicjatywy, takie jak m.in. konferencje naukowe
(m.in. konferencja pt. „Instytucje broniące życia” – KUL), dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, marsze dla życia (m.in. Marsz Szczecioski) czy też festiwale (m.in. III Festiwal Życia w Krakowie).
Obchody Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia są w całym kraju okazją do przypomnienia, że każde ludzkie życie jest święte, a także promocji wartości i daru, jaką jest rodzina.
Oprac. Justyna Gajos
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Co Polacy sądzą o aborcji?
Według prawa polskiego w zakresie przerywania ciąży, aborcja jest dopuszczalna w trzech przypadkach: w
sytuacji gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki, do poczęcia doszło w wyniku czynu zabronionego
(gwałtu, kazirodztwa, pedofilii) albo gdy przesłanki medyczne wskazują na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu.
Według badao przeprowadzonych wśród Polaków (badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowane w marcu 2016), istnieją zbieżne z prawem przekonania o możliwości przerwania ciąży przez matkę w
tych sytuacjach. Pozytywnie na pytanie: „Jak Pan(i) sądzi, czy przerwanie ciąży powinno byd dopuszczalne
przez prawo”, odpowiedziało:
- 80% ankietowanych, gdy zagrożone jest życie matki;
- 71%, gdy zagrożone jest zdrowie matki;
- 73%, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu bądź kazirodztwa.
Przyzwolenie na aborcję dziecka obarczonego upośledzeniem jest mniej akceptowalna – 53%, przeciwnych
głosów jest 30% ankietowanych, natomiast w sytuacjach trudności materialnych już tylko 14 % opowiada
się za aborcją, z przyczyn osobistych – 13%, bądź też w przypadku gdy kobieta nie chce mied dziecka – również 13%.
Oprac. Sebastian Drzewniak na podstawie www.mp.pl

Przepisy umożliwią anonimowe oddanie narządu
Jak donosi dziennik „Rzeczpospolita”, w Ministerstwie Zdrowia zakooczono prace nad nowelizacją ustawy transplantacyjnej, która ma pozwolid
na anonimowe oddanie narządu niespokrewnionej osobie.
Obecnie dawcą organu można zostad po śmierci. Jeśli ktoś chce za życia
oddad nerkę drugiej osobie, to według ustawy transplantacyjnej może to
zrobid na rzecz bliskiego krewnego w linii prostej, rodzeostwa czy małżonka. Przepis zezwala na przekazanie narządu innej osobie, ale tylko gdy
przemawiają za tym szczególne względy osobiste. Dotyczą one dalszych
krewnych czy konkubinatu. Zgodę musi wówczas wyrazid sąd rodzinny.
Nowe procedury regulujące dawstwo altruistyczne pozwolą na anonimowe oddanie narządu niespokrewnionej osobie, a jednocześnie mają uniemożliwiad dawcom i biorcom handel organami. Wykluczą więc taką sytuację, że dwie niespokrewnione osoby umawiają się, iż jedna drugiej za odpłatą przekaże nerkę. Rejestr dawców anonimowych będzie prowadził Poltransplant – Krajowe Centrum OrganizacyjnoKoordynujące ds. Przeszczepów.
Jak podaje portal Medycyna Praktyczna, „z danych Komendy Głównej Policji wynika, iż w 2015 r. policja
wszczęła 79 postępowao przygotowawczych przeciwko osobom oferującym sprzedaż organu lub chcącym
go nielegalnie kupid. Śledczy stwierdzili 57 przestępstw, a 43 osobom postawili zarzuty”.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie prawo.mp.pl
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Wrocław: 50 lat temu dokonano pierwszego w Polsce rodzinnego przeszczepu
nerki
Operację pierwszego w Polsce rodzinnego i udanego przeszczepu nerki przeprowadzono przed 50 laty we
Wrocławiu. Wykonał ją chirurg Akademii Medycznej prof. Wiktor Bross, który przeszczepił narząd 24letniej pacjentce. Dawcą był jej 30-letni brat.
Jak poinformował 30 marca br. na konferencji prasowej kierownik Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Marian Klinger, w pionierskiej operacji
zespół współtworzyli również prof. Waldemar Kożuszek, prof. Zdzisław Wiktor oraz ostatni żyjący uczestnik
tego zabiegu prof. Tomasz Szepietowski. Szepietowski podkreślił, że był to zabieg ratujący życie 24-letniej
pacjentki oraz eksperyment medyczny, który mógł spowodowad nie tylko medyczne skutki.
„Dawcą nerki był 30-letni brat pacjentki, z zawodu górnik. Musieliśmy powiadomid przed zabiegiem prokuratora oraz najwyższe władze, także partyjne. W tym czasie bowiem groziła kara sądowa za doprowadzenie
człowieka do inwalidztwa, a w myśl prawa pobranie narządu od zdrowego człowieka było takim inwalidztwem. Musieliśmy mied na to zgodę nie tylko dawcy” – powiedział prof. Szepietowski. Dodał, że wykonana
w nocy z 30 na 31 marca 1966 r. operacja trwała kilka godzin i zakooczyła się powodzeniem, a dawca po
kilkumiesięcznej przerwie powrócił nawet do pracy w górnictwie.
„Potem przeszczepiliśmy jeszcze jedną nerkę od żywego dawcy. Ojciec oddał ten narząd swemu synowi. W
sumie zespół prof. Brossa wykonał w ciągu kilku lat jedenastu przeszczepów, w tym te dwa od żywych
dawców” - mówił prof. Szepietowski.
Kierownik Kliniki Chirurgii naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej w USK we Wrocławiu prof. Piotr Szyber
podkreślił, że przełomem w przeszczepach narządów było odkrycie w 1983 r. leku immunosupresyjnego –
cyklosporyny.
„W latach 80. ponownie reaktywowaliśmy w naszym szpitalu program transplantacyjny. Postęp naukowy i
sprzętowy sprawia, że obecnie przeszczepy stały się zabiegami rutynowymi, w pełni bezpiecznymi. Ciężar z
chirurgów przeniósł się na nefrologów i leki immunosupresyjne, które sprawiają, że nie ma odrzutów narządów” - powiedział Szyber.
Lekarze zaznaczyli, że w Polsce wciąż liczba przeszczepów od żywego dawcy nie jest duża, ponieważ wynosi około 5 proc. ogólnej liczby przeszczepów. Ich zdaniem nie ma to żadnego medycznego uzasadnienia. W
USA czy krajach skandynawskich liczba żywych dawców wśród wszystkich przeszczepów waha się od 30 do
50 proc.
W 2015 r. we wrocławskim USK wykonano 7 przeszczepów nerek od żywych dawców, a w całej Polsce było
ich 60. W tym samym roku od zmarłych dawców przeszczepiono w naszym kraju 958 nerek.
Źródło: naukawpolsce.pap.pl
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Zmarł ks. Jan Kaczkowski – bioetyk i twórca Puckiego Hospicjum
Po długiej chorobie nowotworowej w poniedziałek 28 marca zmarł ks. Jan Kaczkowski – doktor teologii
moralnej, bioetyk, twórca Puckiego Hospicjum im. św. o. Pio i współtwórca projektu „Areopag Etyczny”.
Ks. Jan Kaczkowski urodził się w 1977 roku w Gdyni. Ukooczył studia filozoficzno-teologiczne w Gdaoskim
Seminarium Duchownym. Święcenia otrzymał w 2002 roku.
W 2007 roku uzyskał doktorat nauk teologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyoskiego w
Warszawie, a rok później ukooczył studia podyplomowe z bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła
II w Krakowie. W 2010 roku zdiagnozowano u niego nowotwór nerki, a dwa lata później glejak mózgu.
Napisał trzy książki: „Szału nie ma, jest rak”, „Życie na pełnej petardzie, czyli wiara, polędwica i miłośd”
oraz „Grunt pod nogami”, w których opisuje m.in. doświadczenie swojej choroby. W ostatniej z nich napisał: „Odczytuję moje chorowanie także jako pewien sens. Chcę byd bardzo prawdomówny. Ten glejak
czwartego stopnia, który bardzo źle rokuje, nie jest dla mnie niczym przyjemnym, ale też nie jest jakimś
potworem i tragedią - jestem po prostu chory. Ani ze mnie żaden wielki bohater, ani jakaś wielka ofiara.
To, co się dzieje w mojej głowie, każe mi wykorzystad ten nowotwór, żeby cały czas machad łapami i mówid
to, co mi sumienie dyktuje w kontekście prawdy. I dobid do kooca - zejśd ze stanowiska księdza, kiedy taka
będzie wola Pana Boga, i zrobid to godnie, w miarę sprawnie, z klasą. Amen”.
Na podstawie www.rp.pl oraz www.deon.pl

EUROPA

Rada Europy odrzuciła surogację
15 marca Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy odrzuciła projekt sprawozdania w sprawie praw
człowieka i zagadnieo etycznych związanych z macierzyostwem zastępczym. Przyjęcie
rozporządzenia oznaczałoby legalizację praktyki surogacji, która narusza prawa kobiety
i dziecka.
Dużą rolę w ostatecznej decyzji Komisji odegrała FAFCE – Europejska Federacja Stowarzyszeo Rodzin Katolickich, posiadająca status uczestnika przy Radzie Europy i będąca
członkiem Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy,
która wydała szereg zaleceo dot. raportu, a także propozycje rozstrzygnięd legislacyjnych. Dzisiejsze głosowanie pokazuje, że niezbędne jest podjęcie dalszej refleksji w celu zwiększenia świadomości na temat zagrożeo wypływających z surogacji zarówno dla matek, jak i dzieci. Raport został odrzucony 16 głosami przeciwko 15.
Przewodniczący Związku Katolickich Stowarzyszeo Rodzinnych w Europie Antoine Renard stwierdził, że
„nigdy nie można dopuścid do zalegalizowania macierzyostwa zastępczego, bez względu na jakiekolwiek
motywy. Te praktyki wykorzystują kobiety, naruszają ich integralnośd i godnośd, a dzieci sprowadzają do
roli towaru. To współczesna forma wyzysku, która zawiera w sobie różne formy niewolnictwa”.
Parlament Europejski już dwukrotnie potępił praktykę macierzyostwa zastępczego. Mobilizacja obywateli
w całej Europie przeciwko surogacji pokazuje, że problem jest uniwersalny i palący. Odrzucenie projektu
sprawozdania jest krokiem w kierunku większego uznania ludzkiej godności.
Oprac. Justyna Gajos
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COMECE ogłosiła dokument o leczeniu paliatywnym
Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) wydała dokument zatytułowany „Leczenie paliatywne w Unii Europejskiej”, w którym zachęca kraje członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia
wszystkim potrzebującym dostępu do takiego typu leczenia. To według Komisji szczególnie pilne zadanie w
starzejącym się społeczeostwie, gdzie coraz większa liczba ludności wymaga opieki paliatywnej.
„Medycyna paliatywna jest owocem ogromnego humanitaryzmu, wyrazem solidarności społeczeostwa z
jego najbardziej doświadczanymi osobami oraz przejawem troski o najsłabszych, a także uznaniem ich niezbywalnej godności” – podkreślają autorzy dokumentu. Struktury medycyny paliatywnej, hospicja, są
obecne we wszystkich krajach UE – „niestety nie wszędzie w wystarczającej mierze, tak by realnie odpowiadad na potrzeby społeczne. COMECE wzywa do rozwoju tych struktur przypominając jednocześnie, że
medycyna paliatywna nie jest uporczywą terapią.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.deon.pl

ŚWIAT

21 marca – Światowy Dzieo Osób z Zespołem Downa
21 marca po raz jedenasty obchodzony był na całym świecie Światowy Dzieo Osób z Zespołem Downa. Data ta (21.03.) została wybrana nieprzypadkowo – oznacza ona obecnośd trzeciego chromosomu w dwudziestej pierwszej parze. Tegoroczne obchody Światowego Dnia odbywały się pod hasłem: „Moi przyjaciele, moja wspólnota” promującym ideę włączania osób z zespołem Downa do aktywnego uczestnictwa w
życiu społecznym.
Włoska Federacja CoorDown przygotowała na tę okazję wzruszający spot How do you see me, przedstawiający codzienne życie młodej kobiety dotkniętej trisomią 21. ukazane z jej własnej perspektywy. Ten krótki
film pobudza nas do refleksji nad tym, jakim spojrzeniem my sami obdarzamy osoby dotknięte zespołem
Downa.
24 marca w stanie Indiana w USA wprowadzono prawo zakazujące dokonywania aborcji z powodu „rasy,
koloru skóry, pochodzenia, płci i wad genetycznych płodu”. Jest to drugi po Dakocie Północnej stan, który
wprowadza tego rodzaju regulacje prawne. W większości krajów w dalszym ciągu możliwe jest uśmiercenie dzieci z zespołem Downa i innymi wadami genetycznymi zdiagnozowanymi w okresie prenatalnym.
Przygotowaną przez federację Coordown kampanię społeczną można obejrzed pod linkiem: https://
www.youtube.com/watch?v=YhCEoL1pics
W obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa wpisuje się również międzynarodowa petycja Stop
Discriminating Down przeciwko rozszerzeniu narodowych programów badao prenatalnych o nową generację testów genetycznych służących wykryciu trisomii 21 i prowadzących tym samym do zwiększenia liczby
dokonywanych aborcji na dzieciach z Zespołem Downa. Więcej o akcji: stopdiscriminatingdown.com
Oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org
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Chile depenalizuje aborcję w trzech przypadkach: zagrożenia zdrowia matki,
gwałtu i poważnych wad płodu
17 marca br. Izba Deputowanych w Chile przegłosowała projekt ustawy depenalizującej aborcję w trzech przypadkach: zagrożenia zdrowia lub życia
matki, ciąży będącej wynikiem gwałtu, lub wystąpienia poważnych wad
płodu niedających mu szans na przeżycie.
Każda z trzech przesłanek została najpierw poddana oddzielnemu głosowaniu: 67 deputowanych głosowało za aborcją w przypadku ryzyka dla zdrowia matki (47 przeciw), 62 za aborcją w przypadku wad płodu (46 przeciw),
59 głosowało za aborcją w przypadku ciąży powstałej w wyniku gwałtu (47
przeciw). Projekt ustawy musi jeszcze zostad zatwierdzony przez Senat.
Do tej pory w Chile obowiązywał całkowity zakaz aborcji. Za jej dokonanie lekarzom, pielęgniarkom i samym kobietom groziła kara więzienia do 5 lat.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Wirus Zika a mikrocefalia: pierwsze próby statystycznej oceny ryzyka
Instytut Pasteura – francuska instytucja naukowo-badawcza zajmująca się mikrobiologią, immunologią i
zwalczaniem chorób zakaźnych – opublikował 15 marca br. rezultaty badao dotyczących ryzyka urodzenia
dziecka z mikrocefalią przez kobiety zarażone wirusem Zika. Według naukowców ryzyko to wynosi 1%, a
więc „jest pięddziesięciokrotnie wyższe niż normalnie”. Najbardziej ryzykowne jest zarażenie w pierwszym
trymestrze ciąży.
Badania statystyczne zostały oparte na danych zebranych w Polinezji Francuskiej w czasie trwania i bezpośrednio po zakooczeniu epidemii wirusa Zika w latach 2013-2014 i na „retrospektywnej identyfikacji przypadków mikrocefalii odnotowanych pomiędzy wrześniem 2013 a lipcem 2015”. Ich analiza wykazała początkowo, że z 8 przypadków mikrocefalii 7 (88%) wystąpiło podczas 4 miesięcy następujących bezpośrednio po epidemii wirusa Zika. Sugerowało to silny czasowy związek między epidemią a występowaniem mikrocefalii.
By lepiej scharakteryzowad ten związek, naukowcy opracowali matematyczne modele pozwalające określid
okres ciąży, podczas którego zakażenie wirusem w najwyższym stopniu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem
małogłowia. Model pokazał, że 1% płodów i noworodków, których matki zostały zakażone wirusem podczas pierwszego trymestru ciąży miało mikrocefalię, a więc ryzyko było pięciokrotnie wyższe niż normalne,
wynoszące 0,02%.
Dr Simon Cauchemez, główny autor badania, precyzuje, ze „poziom ryzyka dla zainfekowanych ciężarnych
kobiet jest niższy niż w przypadku innych wirusowych infekcji związanych z ryzykiem wystąpienia komplikacji w czasie ciąży”. Na przykład zakażenie wirusem różyczki w pierwszym trymestrze ciąży pociąga za sobą
ryzyko poważnych uszkodzeo płodu rzędu od 38% do 100%. Różnica polega jednak na tym, że w przeciwieostwie do różyczki nie znamy jeszcze szczepionki przeciwko wirusowi Zika.
Niektórzy eksperci uważają, że oszacowane przez Instytut Pasteura ryzyko „może nie byd takie samo w Polinezji Francuskiej i w Ameryce Południowej ze względu na różnice etniczne, wirusologiczne i środowiskowe”. Inne badanie przeprowadzone w Brazylii, „z dużym marginesem niepewności” oszacowuje to samo
ryzyko na 22%.
Tłum. I oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org oraz www.pasteur.fr
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26 mln potencjalnych dawców szpiku na świecie, w Polsce 1 mln
Na świecie jest już 26 mln potencjalnych dawców szpiku – poinformowano podczas odbywającego się w
Walencji 42. kongresu Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku i Krwi (EBMT). Z tej grupy prawie
1 mln dawców to Polacy.
Szybko zwiększa się liczba potencjalnych dawców szpiku kostnego, od których można pobrad krwiotwórcze
komórki macierzyste i wykorzystad je w przeszczepach pozwalających leczyd głównie choroby układu
krwiotwórczego, takie jak białaczki, chłoniaki i szpiczak. Są to tzw. transplantacje allogeniczne (od obcych
dawców).
Według danych opublikowanych podczas kongresu, na świecie liczba potencjalnych dawców szpiku zwiększyła się od jesieni 2015 r. z 25 do 26 mln. Dane o tym gromadzone są w międzynarodowej bazie potencjalnych dawców szpiku Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW). Dzięki temu stale zwiększa się liczba przeszczepów komórek krwiotwórczych od zgodnych tkankowo dawców niespokrewnionych, ponieważ wielu
chorych nie może ich znaleźd pośród najbliższych krewnych. W Europie już w 2007 r. po raz pierwszy było
więcej przeszczepieo allogenicznych od takich niespokrewnionych dawców niż transplantacji od rodzeostwa.
W 2013 r. przeszczepy od dawców niespokrewnionych stanowiły większośd tego rodzaju zabiegów allogenicznych (53 proc.). Na dawców rodzinnych przypadało 38 proc. z nich. Pozostałe 9 proc. to transplantacje
od częściowo niezgodnych dawców rodzinnych; tych zabiegów również jest coraz więcej.
Baza potencjalnych dawców szpiku szybko rośnie także w Polsce. Należymy już do krajów o największym
rejestrze osób, które zostały przebadane pod względem zgodności tkankowej i zadeklarowały gotowośd
pobrania od nich w razie potrzeby komórek macierzystych. (…)
Do przeszczepów allogenicznych najbardziej nadają się komórki macierzyste pobierane od osób blisko spokrewnionych, najlepiej od brata lub siostry. W przypadku braku zgodnego tkankowo rodzeostwa najlepszym wyborem jest w pełni zgodny dawca niespokrewniony. Takiego można znaleźd tylko w znajdujących
się na całym świcie bankach dawców szpiku. Najłatwiej to zrobid w banku krajowym, który dysponuje dużą
liczba potencjalnych dawców.
Pierwszy na świecie przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego przeprowadzono w 1973 r. W Polsce
pierwszy taki zabieg w 1997 r. wykonał prof. Jerzy Hołowiecki w Katedrze i Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach. Pacjentką była Urszula Jaworska, a wykorzystano u niej komórki szpiku pozyskane od dawcy w Amsterdamie.
Źródło: naukawpolsce.pap.pl
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Eksperci: przeszczep szpiku nie w pełni dopasowanego to kolejny przełom
Przeszczepianie szpiku nie w pełni dopasowanego do biorcy to kolejny przełom w transplantacjach krwiotwórczych komórek macierzystych – powiedzieli eksperci podczas 42. kongresu Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku i Krwi (EBMT) w Walencji.
W transplantach przełamana została kolejna bariera związana z doborem dawcy i biorcy pod względem
zgodności tkankowej. Do przeszczepów krwiotwórczych komórek macierzystych można wykorzystad dawców tylko połowicznie dopasowanych do biorcy w zakresie ludzkich antygenów zgodności tkankowej (HLA
– human leukocyte antigens). Są to tzw. dawcy haploidentyczni. Dzięki temu nie będzie już kłopotów ze
znalezieniem dawcy komórek.
Podczas kongresu podkreślono, że zabiegi z wykorzystaniem dawców haploidentycznych przestały byd jedynie eksperymentem medycznym. „To nowy kierunek w rozwoju przeszczepów komórek krwiotwórczych” – powiedział PAP dr hab. Wojciech Jurczak z kliniki hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellooskiego w Krakowie.
Nadal najlepiej jest znaleźd w pełni zgodnego dawcę wśród rodzeostwa – brata lub siostry. Jest to jednak
możliwe jedynie dla co czwartego chorego wymagającego przeszczepu szpiku. Dla 60-70 proc. pacjentów
(rasy kaukaskiej) można znaleźd w pełni zgodnego niespokrewnionego dawcę komórek (w znajdujących się
na całym świecie bankach dawców).
Jest jednak spora grupa co najmniej 30 proc. chorych, którzy wymagają przeszczepu szpiku, a nie można
znaleźd dla nich żadnego w pełni zgodnego dawcy. Dla nich nową szansą są przeszczepy komórek nie w
pełni zgodnych tkankowo. „Niemal dla każdego chorego, który ma krewnych pierwszego stopnia, może
dobrad haploidentycznego dawcę komórek krwiotwórczych” – powiedział dr hab. Jurczak. Takich dawców
można znaleźd wśród własnych dzieci, rodziców i rodzeostwa, jak również dalszych krewnych. (…)
Dotychczas tego rodzaju transplantacje wiązały się z dużym ryzykiem powstania u chorego zakażenia oraz z
niebezpieczną reakcją „przeszczep przeciwko gospodarzowi”, gdy przeszczepione komórki dawcy zaczynają
atakowad komórki biorcy. Takie powikłania grożą zgonem pacjenta. Aby uniknąd tak niebezpiecznych reakcji stosowano metody inżynierii, pozwalające usunąd wywołujące ją limfocyty T (komórki odpornościowe).
Jest to jednak kosztowna metoda i można było ją zastosowad w wyjątkowych przypadkach. Poza tym u
chorego po takim zabiegu trudno było odnowid działanie układu odpornościowego.
Nowa metoda, omawiana podczas kongresu, polega na przeszczepianiu niezmodyfikowanego szpiku. Choremu podaje się jedynie odpowiednie leki, takie jak stosowany od dawna cyklofosfamid, które hamują reakcję „przeszczep przeciwko gospodarzowi” i nie uszkadzają przeszczepionych krwiotwórczych komórek
macierzystych.
Eksperci twierdzą, że – z wykorzystaniem tej techniki – przeszczepy szpiku nie w pełni zgodnego są równie
dobre, jak pobranie komórek krwiotwórczych od w pełni zgodnego dawcy niespokrewnionego. Toteż takie
transplantacje coraz częściej są wykonywane. Od 2013 r. przeprowadza się ich więcej niż przeszczepów z
wykorzystaniem krwi pępowinowej, w której również są krwiotwórcze komórki macierzyste.
Przeszczepy haploidentyczne wykonywane są w Polsce. Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego
ds. Transplantacji "Poltransplant" prof. Roman Danielewicz poinformował PAP, że w 2015 r. przeprowadzono 25 takich transplantacji (na ogólną liczbę 1500 przeszczepów krwiotwórczych komórek macierzys-
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tych). (…)
Pierwsze przeszczepy od dawcy nie w pełni dopasowanego wykonywane są również w przypadku transplantacji całych narządów, np. nerek. Wciąż jednak są one eksperymentem medycznym.
Źródło: naukawpolsce.pap.pl

USA: chore dzieci znajdą się pod szczególną opieką medyczną
W Ameryce powstanie sied specjalnych klinik, które będą koordynowały opiekę medyczną nad blisko trzema milionami dzieci cierpiących z powodu złożonych wad i schorzeo. Pomysłodawcą projektu są amerykaoscy lekarze pediatrzy, którzy zauważają, że „opieka nad tymi dziedmi jest niezwykle czasochłonna, pracochłonna i kosztochłonna. Tymczasem w obecnym systemie nie ma żadnej zachęty dla dostawcy usług
medycznych, aby zajmowad się zbyt skomplikowanymi przypadkami”. Sied klinik opiekuoczo-medycznych
ma za zadanie podnieśd standardy i jakośd świadczonej pomocy.
przeznaczonych na ochronę zdrowia dzieci i młodzieży. Statystyki medyczne pokazują, że populacja ciężko
chorych dzieci rośnie. Przede wszystkim z powodu wzrostu liczby wcześniaków i noworodków o niskiej masie urodzeniowej. Dzięki postępowi medycyny – chirurgii, w tym chirurgii prenatalnej, oraz intensywnej
opieki medycznej nad noworodkiem – lekarze ratują coraz więcej wcześniaków i dzieci prenatalnie chorych. Z dośd dobrym skutkiem leczone są również dzieci urodzone z mukowiscydozą, schorzeniami neurologicznymi czy wrodzonymi wadami serca” (za: www.hli.org.pl).
Idea zorganizowania sieci klinik leczniczo-opiekuoczych może poprawid trudną sytuację wielu pacjentów i
ich rodzin. Będą to placówki obsadzone przez specjalistyczne zespoły lekarzy, pielęgniarek, pracowników
socjalnych, psychologów, wreszcie duchownych. Zespoły będą przygotowane do realizacji wielu potrzeb,
od żywienia i wyrobów medycznych do transportu, usług socjalnych i pomocy psychologicznej dla rodzin.
„Przeprowadzone symulacje wskazują na liczne korzyści płynące z tego pomysłu. Powstają więc stanowe i
federalne programy finansujące taki właśnie, leczniczo-opiekuoczo-koordynacyjny, model opieki zdrowotnej. Badania potwierdzają, że nowy model poprawia jakośd opieki, redukuje kosztowne wizyty w szpitalnych oddziałach ratunkowych, eliminuje potrzebę hospitalizacji oraz przybliża do spełnienia wszystkich
zdrowotnych potrzeb chorego dziecka” (za: tamże).
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.hli.org.pl

Wyhodowano naturalnych rozmiarów serce z komórek macierzystych
Zespół naukowców z Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School poinformował na łamach
czasopisma Circulation Research, że udało się wyhodowad naturalnych rozmiarów serce z komórek macierzystych. Dotychczas miały już miejsce udane próby wyhodowania tego organu, jednak udało się stworzyd
serca jedynie miniaturowych rozmiarów.
Jak informuje portal Popularna Nauka, „z serc, które nie nadawały się do transplantacji (od 73 dawców), za
pomocą detergentu usunięto komórki i zastąpiono je dwoma typami komórek serca, uzyskanymi z komórek macierzystych skóry. Warto podkreślid, że w tej metodzie niezbędny jest szkielet organu, na którym
zostają osadzone komórki macierzyste. Sam proces przypominał wznoszenie budynku od podstaw w oparciu o gotowy szkielet konstrukcyjny. Przez cały czas potrzebna była stymulacja substancjami odżywczymi, a
serce musiało się znajdowad w roztworze imitującym naturalne warunki. Po dwóch tygodniach, gdy serce
osiągnęło pożądane rozmiary, naukowcy „aktywowali” je za pomocą impulsu elektrycznego”.
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Do eksperymentu użyto pluripotencjalnych indukowanych komórek macierzystych, których wykorzystanie
nie budzi zastrzeżeo moralnych. Przed naukowcami stoi zadanie udoskonalenia efektów badania, które
będzie polegało między innymi na poprawie wydajności pluripotencjalnych komórek macierzystych. Praktyczne zastosowanie wyhodowanych narządów w celu ratowania ludzkiego życia i zdrowia może okazad się
przełomowym etapem w medycynie.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie popnauka.pl

KONFERENCJE, SYMPOZJA I SZKOLENIA

Kraków: pediatrzy o uporczywej terapii dzieci
9 marca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie w ramach cyklu „Etyka w medycynie” odbyła
się kolejna sesja naukowa. Tym razem specjaliści pediatrzy dyskutowali na temat „Lekarz pediatra obroocą
życia i godności ciężko chorego dziecka”.
„Niedostatek wiedzy fachowej powodujący strach przed podjęciem decyzji, nieracjonalne liczenie na cud,
nieumiejętnośd rozróżnienia pomiędzy zaprzestaniem uporczywej terapii a eutanazją oraz strach przed
emocjonalną reakcją rodziców – to moim zdaniem najczęstsze przyczyny podtrzymywania uporczywej terapii u małych pacjentów” – powiedział dr hab. Maciej Kowalczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie wprowadzając słuchaczy w tematykę spotkania.
Niewątpliwie zaprzestanie uporczywej terapii to jedna z najtrudniejszych decyzji, którą musi podjąd lekarz,
dlatego w 2011 roku Polskie Towarzystwo Pediatryczne opublikowało wytyczne „Zaniechanie i wycofanie
się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci”. Standardy miały ułatwid podejmowanie tak
trudnych decyzji, jednak nie wszyscy lekarze je znają i akceptują.
Spotkania etyczne odbywają się cyklicznie od 1999 roku. Ich inicjatorem jest ks. Lucjan Szczepaniak SCJ,
redaktor naczelny „Bioetycznych Zeszytów Pediatrii” Wydz. Lekarskiego CM UJ. Sesje organizowane są we
współpracy z Instytutem Pediatrii i Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie. Są kierowane głównie do młodych lekarzy, pielęgniarek i studentów kierunków medycznych. Poruszają ważne i trudne kwestie bioetyczne związane z wykonywaniem zawodu medycznego.
Oprac. Agnieszka Jalowska, na podstawie www.mp.pl

Konferencja naukowa „Ból i cierpienie-ognisko światła i ciemności. MedycynaTeologia-Kultura” (16.04.2016)
16 kwietnia br. w Auli Jana Pawła II na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyoskiego w Warszawie (ul. Dewajtis 5) odbędzie się V Konferencja Służby Zdrowia zatytułowana „Ból i cierpienie-ognisko światła i ciemności. Medycyna-Teologia-Kultura”. Konferencja odbywa się pod patronatem
Ministra Zdrowia, zaś patronat medialny nad wydarzeniem objęło czasopismo lekarskie "Puls".
Szczegółowy plan konferencji dostępny jest pod adresem: http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/1322
Oprac. Katarzyna Wójcik
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Zaproszenie: „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”
Medycyna Praktyczna po raz dziesiąty zaprasza na sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”,
które odbędzie się w Krakowie w dniu 19 maja 2016 roku. Tematem spotkania będzie próba odpowiedzi na
dośd kontrowersyjne pytanie: „Czy lekarz może pomóc choremu umrzed?”. Organizatorzy zapowiadają, że
celem sympozjum będzie wskazanie roli lekarzy w opiece nad chorymi umierającymi oraz ocena znaczenia
różnych interwencji, takich jak wzmacnianie godności umierającego oraz sposobów reagowania lekarzy na
prośby chorych o przyspieszenie śmierci.
Szczegółowe informacje na temat sympozjum można znaleźd na stronie
http://szkolenia.mp.pl/szkolenia/bigsite.html?congress_id=11455&page_id=138383

internetowej:

Oprac. Agnieszka Jalowska, na podstawie www.mp.pl
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