
 

W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zostanie otwarta klinika dia-
gnostyki i leczenia niepłodności 

Pod koniec roku zostanie otwarta pierwsza klinika diagnostyki i leczenia 
niepłodności w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi. Leczenie 
będzie obejmowało szerokorozumianą diagnostykę z wyłączeniem metody 
in vitro.   

Powstanie kliniki w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wynika 
z faktu, iż Instytut od wielu lat zajmuje się leczeniem problemu niepłodno-
ści, posiada wielu specjalistów w tej dziedzinie oraz niezbędną aparaturę 
techniczną. Instytut prowadzi kompleksową diagnostykę: hormonalną, immunologiczną, genetyczną i gine-
kologiczną. Tak wszechstronna diagnostyka jest niezbędna przy ocenie wielopłaszczyznowego problemu 
niepłodności. 

Obecnie trwają prace przygotowawcze – w Instytucie przeprowadzany jest remont, a resort zdrowia wraz z 
powołanym zespołem opracowuje treśd programu leczenia. Do czerwca mają zostad opracowane założenia 
nowego programu prokreacyjnego, które obejmą wszystkie procedury obowiązujące na świecie służące 
dokładnej diagnostyce i leczeniu niepłodności, z pominięciem in vitro. Znacznie poszerzony ma zostad pro-
ces diagnostyki w dziedzinach szczególnie istotnych oraz zostanie położony większy nacisk na męską nie-
płodnośd. Już teraz wiadomo, że program będzie obejmował m.in. porady psychologiczne, badania USG, 
porady androloga, zabiegi chirurgiczne (np. laparoskopia). Projekt diagnostyki i leczenia ma mied charakter 
wieloprofilowy. Zgłaszająca się para zostanie objęta pomocą zespołu terapeutycznego złożonego z 6-7 spe-
cjalistów (m.in. ginekologa, urologa, androloga, endokrynologa i psychologa). Otwarcie kliniki nastąpi pod 
koniec roku.   

Chociaż w Polsce istnieją kliniki diagnostyki i leczenia niepłodności, to obecne prace mają prowadzid do ich 
unowocześnienia i standaryzacji. Ponadto, dotychczasowe programy leczenia niepłodności finansowane z 
NFZ oznaczały badania w kilku placówkach oraz wiązały się z poszukiwaniem ich  we własnym zakresie. 
Program porad ma temu zapobiec oraz scentralizowad jednoznacznośd jej udzielania. Poza wprowadzaną 
standaryzacją zostanie zachowana indywidualizacja postępowania diagnostycznego i leczniczego. 

Założenia finansowe wskazują, że pokrycie kosztów ma nastąpid z Programu Poprawy Demografii (90 mln 
zł, które wcześniej obejmowały leczenie in vitro) oraz z NFZ. Ponadto, Instytut ma się starad o wyższe kon-
trakty na dotychczas finansowane badania w ramach funduszu oraz o wprowadzenie niezbędnych, a bra-
kujących zakresów porad (np. porad psychologa).  

Oprac. Zuzanna Podraza na podstawie www.termedia.pl oraz www.rynekzdrowia.pl  
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Sosnowiec dofinansuje in vitro  

Sosnowiec jest drugim po Częstochowie miastem w Polsce, które będzie dopłacad do zabiegów sztucznego 
zapłodnienia. Urzędnicy miasta Sosnowca przygotowali miejski program zdrowotny, w ramach którego 
przeznaczą 100 tys. złotych na refundację in vitro. 

Program zostanie uruchomiony w pierwszym kwartale przyszłego roku i obejmie 20 par, które zostaną wy-
łonione na drodze konkursu. Uczestnikom będzie przysługiwała możliwośd jednorazowego dofinansowa-
nia w wysokości do 5 tys. złotych. 

Sosnowiecki program zdrowotny jest odpowiedzią na wygaśnięcie rządowego programu dofinansowania 
in vitro, które nastąpi w połowie 2016 roku. W grudniu ubiegłego roku minister zdrowia, Konstanty Radzi-
wiłł, zapowiedział zakooczenie rządowego programu refundacji in vitro. Kilka tygodni wcześniej przed de-
cyzją Radziwiłła ustępujący minister, prof. Marian Zembala, przedłużył finansowany z budżetu paostwa 
„Program – Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016” o kolejne 3 
lata. 

Jak wskazywało wiele środowisk, w tym m.in. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, przed podję-
ciem decyzji o nowej edycji programu brakowało starannej i rzetelnej analizy pod kątem jego skuteczno-
ści. Ministerstwo niestety nie posiada wystarczających danych niezbędnych do przeprowadzenia takiej 
ewaluacji. „W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielonej 8 października mi-
nisterstwo podaje, że w ramach realizacji programu stworzonych zostało 51 933 ludzkich zarodków. W 
efekcie dokonania blisko 24 729 procedur sztucznego zapłodnienia rozpoczętych zostało 8 564 ciąż. 3 143 
ciąż zakooczyło się urodzeniem dziecka. W ramach realizacji programu miało miejsce 1 349 samoistnych 
poronieo. Na podstawie tych danych można stwierdzid, że wskaźnik poronieo jest bardzo wysoki i sięga 
30%. Ministerstwo nie agreguje w ogóle danych na temat liczby przeprowadzonych aborcji. Skutecznośd 
metody liczona jako odsetek żywych urodzeo względem liczby przeprowadzonych procedur wyniosła 
21,7%, ale względem deklarowanej liczby wytworzonych zarodków zaledwie 11,55%”. 

Brakuje dodatkowo danych dot. stanu zdrowia dzieci urodzonych wskutek zapłodnienia pozaustrojowego 
(przykładowo danych statystycznych na temat wzrostu i wagi urodzeniowej dzieci urodzonych w ramach 
programu), a także informacji na temat liczby wcześniaków urodzonych w ramach procedury in vitro ani 
liczby ciąż, które zakooczyły się aborcją. Ministerstwo nie dysponuje ponadto danymi na temat rzeczywi-
stych kosztów związanych z prowadzeniem ciąż wysokiego ryzyka z in vitro.  

Oprac. Justyna Gajos na podstawie wiadomosci.onet.pl oraz www.ordoiuris.pl 

 

 

Ministerstwo Zdrowia zapowiada wprowadzenie wymogu uzyskania recepty w 
celu zakupu „ellaOne”  

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt ustawy Prawo farmaceutyczne, 
wprowadzającą wymóg uzyskania recepty w celu zakupu pigułek „ellaOne”. 
Pod koniec ubiegłego miesiąca Minister Zdrowia poinformował opinię pu-
bliczną o podjęciu kroków mających na celu ograniczenie dostępności środ-
ka „ellaOne” poprzez ustawowe zakwalifikowanie go do kategorii leków wy-
dawanych na receptę. 

Dopuszczenie sprzedaży „ellaOne” w jakiejkolwiek formie równoznaczne 
jest ze stworzeniem wyłomu w polskim prawie chroniącym życia człowieka na każdym etapie jego rozwo-
ju. W celu zwrócenia uwagi Ministerstwa Zdrowia na sprzecznośd projektowanych norm z polskim porząd-

Nr 24 

5.05.2016 
s. 2 

http://wiadomosci.onet.pl/slask/sosnowiec-zaplaci-za-zabiegi-in-vitro/bbsceg
http://www.ordoiuris.pl


 

kiem prawnym, Instytut Ordo Iuris wziął udział w konsultacjach społecznych dotyczących przepisów mają-
cych dozwalad (chod na receptę) na obrót wczesnoporonnymi tabletkami ellaOne. Niestety, wprowadze-
nie wymogu uzyskania recepty w celu zakupu „ellaOne” jest działaniem tylko z pozoru chroniącym kobiety 
i dzieci przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia skutkami zażycia tego środka. 

O skutkach ubocznych i zagrożeniach dla zdrowia kobiety jakie płyną z zażycia pigułki „ellaOne”  informo-
wało już wiele środowisk w tym Instytut Ordo Iuris oraz Naczelna Izba Aptekarska. Pigułka „ellaOne”, 
określana często dla celów marketingowych mylącym mianem „antykoncepcji awaryjnej”, jest w praktyce 
środkiem o potencjalnie wczesnoporonnym działaniu. Składnik aktywny pigułek, którym jest octan ulipry-
stalu w dawce 30 mg, jest pochodną substancji czynnej niesławnych tabletek RU-486, służących do prze-
prowadzenia aborcji farmakologicznej. Octan uliprystalu oddziałuje na receptory progesteronu, doprowa-
dzając m. in. do zmian w endometrium, co skutkuje niemożnością zagnieżdżenia się zarodka i w rezultacie 
jego obumarciem.  

Pomimo licznych protestów społeczeostwa obywatelskiego, jak i ekspertyz środowisk naukowych, Mini-
sterstwo Zdrowia nie zdecydowało się na podjęcie kroków mających na celu wprowadzenie zakazu obrotu 
pigułkami „ellaOne”. W przywoływanej już korespondencji przeprowadzonej z jednym z dziennikarzy, 
rzecznik MZ wskazuje, że powodem zaniechania działao zmierzających do zakazania tego środka są przepi-
sy prawne wynikające z prawa unijnego i krajowego. W piśmie, MZ podaje nieprawdziwe informacje, jako-
by do wprowadzenia do obrotu środka „ellaOne” obligowała Polskę decyzja Komisji Europejskiej, przepisy 
Dyrektywy 2001/83/WE oraz krajowe przepisy ustawy prawo farmaceutyczne (art. 30 i 33). 

Tymczasem, jak wynika z przytaczanych przez MZ przepisów prawa unijnego, środki antykoncepcyjne i 
wczesnoporonne, do których zalicza się „ellaOne” mogą zostad objęte ograniczeniem lub zakazem ich 
sprzedaży przez poszczególne paostwa członkowskie. Stanowisko w tej sprawie zajęła również sama Komi-
sja Europejska, jednoznacznie stwierdzając, że „środki antykoncepcyjne i poronne podlegają szczególnym 
zasadom wynikającym z dyrektywy 2001/83/WE, ponieważ na mocy jej art. 4 ust. 4 paostwa członkowskie 
są upoważnione do stosowania do tych produktów własnych restrykcyjnych przepisów. Zgodnie z art. 13 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 wspomniane odstępstwo może byd również stosowane w odnie-
sieniu do produktów objętych centralnym pozwoleniem”. 

Jak wynika z powyższego, nic nie stoi na przeszkodzie, by polski rząd wprowadził ustawowo zakaz obrotu 
środkami o potencjalnie wczesnoporonnym charakterze, do których zalicza się „ellaOne”. Co więcej, 
wprowadzenie ustawowego zakazu jest konieczne w celu ochrony wartości chronionych przez polską kon-
stytucję. W celu dowiedzenia się więcej, zachęcamy do zapoznania się z kompleksową opinią wysłaną 
przez Instytut Ordo Iuris w ramach konsultacji społecznych dotyczącą projektowanych przez Ministerstwo 
zmian.  

Źródło: Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris www.ordoiuris.pl  
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Pełna ochrona prawna dziecka poczętego – obywatelski projekt ustawy Komite-
tu Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Aborcji” 

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wraz z Fundacją Pro-prawo do życia w dn. 6 kwietnia br., mo-
cą wydanego przez Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcioskiego zawiadomienia, powołali Komitet Inicjatywy 
Obywatelskiej „Stop Aborcji”. Zadaniem Komitetu będzie przede wszystkim zbiórka podpisów pod obywa-
telskim projektem ustawy o powszechnej obronie życia ludzkiego i pełnej ochronie prawnej dziecka po-
czętego. 

Projekt ustawy usuwa z polskiego systemu legislacyjnego tzw. wyjątki aborcyjne, które – jak twierdzą 
wnioskodawcy – są sprzeczne z ustawą zasadniczą. Projekt zapewnia również pełną ochronę prawną życia 
matki. Wbrew nieprawdziwym doniesieniom medialnym projekt dopuszcza prowadzenie przez lekarzy 
działao leczniczych koniecznych dla ratowania życia matki, licząc się ze skutkiem śmiertelnym tych działao 
dla dziecka (np. w przypadku ciąży pozamacicznej). Gdy rozwój wypadków nieuchronnie prowadzi do 
śmierci matki lub dziecka, do matki musi należed wybór pomiędzy ocaleniem jej życia lub życia dziecka. 

Projekt ustawy posiada także wymiar prewencyjny – nakłada na organy paostwowe i jednostki samorządu 
terytorialnego obowiązek zapewnienia pomocy, tj. wsparcia materialnego oraz opieki rodzinom dzieci po-
czętych w okolicznościach uzasadniających popełnienie przestępstwa, a także rodzicom dzieci niepełno-
sprawnych. 

Oprac. Zofia Szafraoska-Czajka na podstawie www.ordoiuris.pl 

 

Dla Życia i Rodziny przeszły ulicami marsze w Szczecinie i Warszawie 

W sobotę 24 kwietnia ulicami Szczecina i Warszawy przeszły wielkie marsze 
w obronie wartości życia i rodziny. 

Tegoroczny szczecioski Marsz dla Życia odbył się pod hasłem „Mężczyzna 
waleczne serce”, które miało podkreślid, jak ważną rolę odgrywa mężczyzna 
w walce o życie, nie tylko już narodzone, ale również za życie poczęte. Na 
Jasnych Błoniach zebrało się w tym roku kilka tysięcy ludzi, wśród których 
znalazło się wiele młodych osób. 

Świadectwo obrony życia dali w tę sobotę również mieszkaocy Warszawy, którym towarzyszyło hasło 
„Człowiek miłosierny życiu zawsze wierny”.  XI Marsz Świętości Życia został poprzedzony Mszą św., na któ-
rej metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz mówił, że obrona życia jest obowiązkiem wszystkich lu-
dzi. Marsz zakooczył się happeningiem pro-life.  

Oprac. Justyna Gajos na podstawie wiadomosci.onet.pl oraz www.rp.pl  

 

Lekarze przez 55 dni podtrzymywali funkcje życiowe kobiety, u której w 17. ty-
godniu ciąży stwierdzono śmierd mózgu. 

We wrocławskim szpitalu urodziło się dziecko, chod jego matka prawie dwa miesiące wcześniej doznała 
ciężkiego uszkodzenia mózgu. To uszkodzenie potencjalnie kwalifikowałoby pacjentkę do wykonania pro-
cedury stwierdzenia śmierci mózgowej. Ze względu na rozwijające się w łonie pacjentki dziecko zdecydo-
wano o podtrzymywaniu czynności narządów kobiety jak najdłużej.  
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Kobieta znalazła się w ciężkim stanie z powodu guza mózgu, który najprawdopodobniej dotychczas nie sta-
nowił zagrożenia dla pacjentki, a jego rozrost uaktywnił się w ciąży.  

Była to decyzja kluczowa dla dziecka, które w 17 tygodniu życia prenatalnego nie miało żadnych szans na 
przeżycie poza organizmem matki. Opieka anestezjologów nad kobietą sprawiła, że chłopiec rozwijał się 
prawidłowo i doczekał momentu, w którym mimo iż urodził się jako wcześniak, miał szanse na przeżycie.  

Dziecko urodziło się przez cesarskie cięcie w 27. tygodniu i wymagało intensywnej opieki medycznej, wspo-
magania oddechu przez respirator przez dośd długi czas, a także specjalistycznych leków. Po trzech miesią-
cach pobytu w szpitalu chłopiec został wypisany do domu. Wymaga opieki specjalistycznej z uwagi na po-
wikłania, które wiążą się z wcześniactwem, natomiast w tej chwili jego życiu nie zagraża niebezpieczeo-
stwo.  

Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl 

Szwajcaria na drodze do legalizacji diagnostyki preimplantacyjnej 

5 czerwca 2016 r. w Szwajcarii odbędzie się głosowanie nad zmianą ustawy o 
medycznie wspomaganej prokreacji. W czerwcu ubiegłego roku w referen-
dum została już zaaprobowana zmiana w konstytucji, która otworzyła drzwi 
dla legalizacji diagnostyki preimplantacyjnej. 62% obywateli poparło wtedy 
tę modyfikację. 

Ustawa wprowadzająca w życie proponowane zmiany „ustala sposoby anali-
zowania embrionów in vitro”: diagnostyka preimplantacyjna będzie dopusz-
czalna w dwóch przypadkach - w przypadku par, które są nosicielami poważnej choroby dziedzicznej oraz 
w przypadku par niepłodnych, szczególnie tych, które kilkukrotnie doświadczyły poronienia. 

Do tej pory według szwajcarskiego prawa wszystkie embriony powstałe w wyniku zapłodnienia in vitro mu-
siały zostad zaimplantowane. Nowe prawo „pozwala lekarzom na to, by wybrad i zaimplantowad tylko je-
den embrion” w celu ograniczenia ciąż bliźniaczych i trojaczych. Embriony „nadliczbowe” będą przechowy-
wane „w celu późniejszego wykorzystania”. Podczas jednego cyklu możliwe będzie stworzenie aż dwunastu 
embrionów, czyli aż czterokrotnie więcej niż aktualnie. Zakazane pozostanie tworzenie tzw. „dzieci-
lekarstw”. Koszty diagnostyki będą pokrywane przez korzystające z niej pary i nie będą objęte obowiązko-
wym ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Po stronie zmodyfikowanej ustawy opowiada się Rada Federalna oraz Parlament. Celem zmian ma byd 
„położenie kresu turystyce prokreacyjnej” oraz „sprawienie, by pary nie musiały stawad przed trudną decy-
zją o przerwaniu ciąży”. Przeciwko nowej ustawie występuje natomiast Ewangelicka Partia Ludowa, środo-
wiska chrześcijaoskie i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org 
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Włochy potwierdzają zakaz eksperymentów na ludzkich embrionach 

Włoski Trybunał Konstytucyjny potwierdził zasadnośd zakazu badao na ludzkich zarodkach. W wydanej w 
zeszłym miesiącu przez Trybunał decyzji, uznaje się, że art. 13 ustawy 40 w sprawie wspomaganego rozro-
du z 2004 r. jest konstytucyjny.  

Ustawodawstwo dot. ludzkich zarodków zostało zakwestionowane przez parę, której w klinice IVF stworzo-
no kilka zarodków. Para zażądała udostępnienia wadliwych embrionów do badao genetycznych, chod było 
to  niezgodne z ustawą 40. 

Genetyk Bruno Dallapiccoli ze szpitala dziecięcego Bambino Gesu podkreślił, że „zarodek nie jest tylko ma-
są komórek, jest czymś więcej, co zasługuje na szacunek. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego utrzymu-
jące zakaz wykorzystywania zamrożonych embrionów w celach badawczych, potwierdza tę podstawową 
prawdę i zasadę”. 

Zarodek jest człowiekiem od pierwszych chwil istnienia – od momentu połączenia się żeoskiej i męskiej ko-
mórki rozrodczej. Zapłodnienie wyznacza początek życia każdej osobie ludzkiej. 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.bioedge.org  

 

 

Surogacja to gwałt na ludzkiej godności 

Podczas wiosennego spotkania zarządu Federacji Europejskich Stowa-
rzyszeo Rodzin Katolickich (FAFCE), które odbyło się 13 kwietnia br. w 
Fatimie, zgromadzeni członkowie federacji stanowczo potępili jakiekol-
wiek formy surogacji, które niezależnie od tego, czy związane są z finan-
sową rekompensatą, zawsze prowadzą do instrumentalnego traktowa-
nia kobiet i dzieci.  

Praktyka surogacji budzi wyraźne zastrzeżenia u wszystkich członków Federacji Europejskich Stowarzyszeo 
Rodzin Katolickich (ang. Federation of Catholic Family Associations in Europe – FAFCE). Surogacja poprzez 
szybkie rozprzestrzenianie się na całym świecie, przyczynia się do coraz częstszego naruszania praw dziec-
ka. Jest również wyrazem braku poszanowania dla ludzkiej godności oraz naruszeniem norm etycznych.  

Macierzyostwo jest bezcennym darem, który bezwzględnie domaga się poszanowania i ochrony. Żadne 
dziecko nie powinno zostad pozbawione swojej rodzonej matki.  

„Sądzimy, że nie ma ani jednego powodu, aby na gruncie prawa czy etyki usprawiedliwiad praktykę suroga-
cji. Uważamy również, iż surogacja jest konsekwencją długofalowego procesu kulturowego, który oddziela 
prokreację od seksualności oraz wyraźnie narusza godnośd ludzkiej prokreacji” – zajęli stanowisko członko-
wie FAFCE. 

„Nawołujemy wszystkich przedstawicieli lokalnych władz paostwowych do działao mających na celu całko-
wity zakaz surogacji poprzez pracę nad odpowiednią międzynarodową konwencją lub specjalnym protoko-
łem uzupełniającym tekst Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Praw Dziecka. Z radością przyjęliśmy 
stanowisko Parlamentu Europejskiego, wyrażonego w Raporcie o Prawach Człowieka i Demokracji w Świe-
cie na rok 2014 oraz politykę Unii Europejskiej w tej sprawie, które jednoznacznie potępiły surogację dekla-
rując, że „powinna byd ona zakazana, a problem ten pilnie uwzględniony w instrumentach chroniących 
ludzkie prawa”. 

Uczestnicy spotkania wystosowali apel do wszystkich członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Eu-
ropy o podjęcie wyraźnych działao na rzecz ochrony ludzkiej godności. W szczególności zwrócili się z proś-
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bą do członków Komisji do Spraw Społecznych o kontynuowanie prac nad procedurami ochrony praw czło-
wieka oraz opracowanie norm prawnych związanych z problemem surogacji, aby stanowczo potępid ten 
proceder. 

„Zwracamy się również do wszystkich ludzi dobrej woli o wyrażenie sprzeciwu przeciwko praktykom suro-
gacji. Kierujemy ten apel także do wszystkich organizacji, które podzielają naganny stosunek do surogacji o 
zjednoczenie sił w nagłaśnianiu sprzeciwu oraz działao piętnujących finansowe oraz ideologiczne interesy 
środowisk zaangażowanych w tę praktykę” – apelują członkowie FAFCE. 

Oprac. Krzysztof Szymoniak 

 

 

Przyjęto ideologiczną rezolucję w sprawie wirusa ZIKA 

W środę 13 kwietnia br. Parlament Europejski przyjął ideologiczną rezolucję w sprawie wirusa ZIKA, w któ-
rej zwraca uwagę na koniecznośd przedsięwzięcia odpowiednich środków w celu zatrzymania epidemii 
oraz wzywa UE do podjęcia działao profilaktycznych. Mimo że jak dotąd nie ma naukowych dowodów po-
twierdzających zależnośd między wzrostem liczby przypadków mikrocefalii a wirusem Zika, staje się on pre-
tekstem do nawoływania do legalizacji zabijania nienarodzonych dzieci. 

Wirus Zika po raz pierwszy wystąpił w 2007 r. poza swoim znanym obszarem endemicznym, wywołując 
epidemię na wyspie Yap należącej do Sfederowanych Stanów Mikronezji, po czym w latach 2013–2014 wy-
wołał epidemię o szerokim zasięgu na obszarze Polinezji Francuskiej, która następnie rozprzestrzeniła się 
na kilka krajów w Oceanii, w tym na Nową Kaledonię i Wyspy Cooka. Epidemia dotknęła głównie Kolumbię, 
Salwador, Ekwador, Brazylię i Jamajkę, wywołując debatę nad kwestią legalizacji aborcji w tych krajach. 

W kontrowersyjnym punkcie 19. Rezolucji Parlament Europejski wzywa UE do zapewnienia w paostwach 
zagrożonych epidemią powszechnego dostępu do świadczeo opieki zdrowotnej, w tym szerokiego dostępu 
do antykoncepcji i „bezpiecznej aborcji”. 

Czytamy w punkcie 19.: „*Parlament Europejski+ zauważa z zaniepokojeniem, że w wielu krajach, których 
dotyczy ten problem, ciąża nie jest po prostu wyborem, zwłaszcza w paostwach o stale wysokich wskaźni-
kach przemocy seksualnej; *dlatego+ wzywa UE do wspierania zagrożonych paostw w zapewnieniu po-
wszechnego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki przedporodowej i poporodowej 
oraz badao diagnostycznych pod kątem wirusa Zika, a także wzywa UE do wspierania władz zagrożonych 
krajów w przekazywaniu kompleksowych informacji i pakietu świadczeo w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego, w tym odnoszących się do możliwości planowania rodziny, z naciskiem na dostęp do ca-
łej gamy wysokiej jakości metod antykoncepcji dla wszystkich kobiet i dorastających dziewcząt oraz na do-
stęp do bezpiecznej aborcji w celu zwalczania rosnącej od czasu wybuchu epidemii liczby niebezpiecznych 
zabiegów aborcji, oraz – w tym kontekście – do nawiązania z krajami partnerskimi niezbędnego dialogu na 
temat antykoncepcji oraz praw kobiet i dziewcząt”. 

Przyjęta przez PE rezolucja, chod nie ma wiążącej mocy prawnej, to jednak  wywiera presję polityczną na 
krajach Ameryki Południowej oraz wzmacnia front budowany przeciwko życiu poczętemu i cywilizacji życia. 

Z pełnym tekstem rezolucji można zapoznad się pod linkiem: www.europarl.europa.eu (+ poprawka do 
punktu 19. rezolucji).  

Oprac. Justyna Gajos  
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Wielka Brytania: kontrowersje wokół pobierania narządów od niemowląt z wa-
dami letalnymi 

Według doniesieo czasopisma Mail on Sunday, brytyjska służba zdrowia 
(UK’s National Health Service, NHS) ma zachęcad i skłaniad ciężarne kobie-
ty, których dzieci posiadają genetyczne wady letalne, do urodzenia ich w 
celu możliwości pobrania od nich narządów do transplantacji. Problem ten 
został poddany dyskusji na corocznej Konferencji Brytyjskiego Towarzystwa 
Transplantacji w Glasgow (British Transplantation Society in Glasgow). 

Nienarodzone dzieci z wadami letalnymi według niektórych lekarzy wydają się byd „idealnym” źródłem or-
ganów do przeszczepów. Szpitale w Wielkiej Brytanii odnotowują rocznie 230 zabiegów aborcji, a tylko 12 
kobiet decyduje się urodzid dziecko. Według dra Joe Brierley, specjalisty zGreat Ormond Street Hospital for 
Chindren w Londynie, wiele kobiet po niepomyślnej diagnozie prenatalnej nie decyduje się na aborcję. W 
opinii Brierley kobiety te powinny byd poinformowane o możliwości pobrania narządów od dziecka i możli-
wości przeszczepienia ich innym chorym. 

Dr Brierley mocno broni swojego zdania: „Biorąc pod uwagę, że trzy osoby dziennie umierają czekając na 
przeszczep, jestem przychylny każdej możliwości, która zwiększy liczbę dawców”. W Jego opinii kobiety, 
których ciąża może skooczyd się poronieniem lub (w przypadku, gdy dziecko rodzi się żywe) może umrzed 
jako noworodek, należy informowad o możliwości transplantacji. „Chociaż udzielanie tych informacji jest 
podstawą dobrej opieki, moim zdaniem, nie powinny byd one udzielane w tym celu, aby nakłaniad kobietę 
do nie dokonywania terminacji ciąży. Jeżeli jednak kobieta podejmie decyzję o kontynuacji ciąży z innych 
powodów, wówczas powinny zostad omówione wszystkie aspekty opieki paliatywnej, w tym możliwośd 
pobrania narządów”, dodaje. 

Bioetyk dr Trevor Stammets powiedział Mail on Sunday, że takie działania są niedopuszczalne: „Jest to nie-
dozwolona propozycja i może jedynie osłabid zaufanie społeczeostwa do przeszczepów – jednego z naj-
większych osiągnięd medycyny. Pomysł ten redukuje dziecko do niczego więcej niż tylko utylitarnego środ-
ka do celu – zbioru części zamiennych – zamiast okazad mu poszanowanie należne mu przez wzgląd na nie 
same”. 

Na podstawie doniesieo Mail on Sunday odnosi się wrażenie, jakoby oddanie narządów chorego dziecka 
do transplantacji miało byd alternatywą dla jego aborcji. Ciężarnym matkom chorego dziecka należy się 
wielopłaszczyznowe wsparcie podczas przebiegu ciąży, w trakcie porodu i czasie poporodowym. Pomoc ta 
jest obowiązkiem nie tylko opieki specjalistycznej, lecz całego społeczeostwa. 

Wobec powyższego, matka nienarodzonego dziecka z wadami letalnymi powinna mied możliwośd spokoj-
nego przeżycia ciąży i okresu okołoporodowego. Warto poinformowad rodziców dziecka o możliwości wy-
korzystania narządów ich dziecka do transplantacji będącej pomocą dla innych chorych, ale nie może to 
byd pierwszoplanową przesłanką do utrzymania ciąży i urodzenia dziecka. Dziecko nigdy nie może byd trak-
towane jako środek do osiągnięcia jakiegoś innego celu poza nim samym. 

Tłum. i oprac. Zuzanna Podraza na podstawie www.bioedge.org 
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Manifest Czechów przeciw aborcji 

Podczas czeskiego Marszu dla Życia, który 2 kwietnia przeszedł ulicami Pragi, ponad 4 tys. osób zamanife-
stowało przeciwko przerywaniu ciąży. Według statystyk w Czechach liczących 10,5 mln ludności dokonano 
w 2015 r. ok. 21 tys. aborcji. Ich liczba od lat 90. zeszłego wieku rokrocznie maleje.  

Uczestnicy marszu, wśród których byli ludzie w różnym wieku i różnym stanie (małżeostwa, rodziny, osoby 
zakonne i księża), a także wicepremier Pavel Bělobrádek, przeszli ulicami miasta trzymając w dłoniach cze-
skie flagi, antyaborcyjne transparenty i białe krzyże.  

Na placu przed pomnikiem patrona Czech św. Wacława przemówili kard. Dominik Duka i bp František Rad-
kovský, który powiedział: „Nasz kraj i Europa wymierają, a mogą je zastąpid inne narody. Wydaje się, że 
popełniamy narodowe samobójstwo”.  

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.wpolityce.pl  

 

 

Holandia – normalizacja eutanazji 

Dr Theo de Boer, profesor etyki ochrony zdrowia na Uniwersytecie Teologicznym w 
Kampen oraz wykładowca etyki na Protestanckim Teologicznym Uniwersytecie w 
Groningen, przedstawił krytykę polityki eutanatycznej istniejącą w Holandii. Jego 
uwagi dla wielu mogą byd zaskoczeniem, bowiem dr Boer w przeszłości zajmował 
się administracją prawa do eutanazji. 

Artykuł dr. de Boer zamieszczony w Christian Century, protestanckim periodyku 
amerykaoskim, zawiera dane dotyczące 4000 przypadków samobójstwa wspoma-
ganego, które profesor przeanalizował w latach 2005-2014 zasiadając w jednej z 
pięciu okręgowych komisji. W tamtym czasie uznawał praktyki eutanatyczne za do-
brze zorganizowany i humanitarny system oraz bronił go podczas zgromadzeo eku-
menicznych. Obecnie zauważa on jednak, że od 2007 r. nastąpił wzrost przypad-
ków eutanazji o 15% rocznie. Wraz z tym wzrostem rozszerzeniu uległy kryteria 
stosowania eutanazji, zezwalając nawet na stosowanie jej wobec dzieci. Zmieniły się także powody, dla 
których podejmuje się decyzję o wcześniejszym zakooczeniu życia. Podczas gdy początkowo o przedwcze-
sną śmierd prosili fizycznie cierpiący pacjenci, obecnie czynione to jest z powodu samotności, żałoby czy 
bezsensowności życia.  

Uwagi doktora de Boer uzmysławiają, że legalizacja eutanazji w Holandii oraz ciągłe poszerzanie zakresu 
przypadków, w jakich może byd przeprowadzona, doprowadziły do traktowania jej jako jednej z wielu 
praktyk medycznych. Oszacowano, że 1 na 25 zgonów jest wynikiem samobójstwa wspomaganego. Do te-
go należy doliczyd wiele przypadków nielegalnej pomocy w samobójstwie, o których mówią anonimowe 
ankiety przeprowadzone wśród lekarzy. Ponadto, według dr. de Boer, wykonywana jest sedacja paliatywna 
– odnotowuje się ok. 17000 przypadków rocznie. 

Zmianie uległ także profil pacjenta proszącego o pomoc w odejściu. Początkowo były to osoby w kooco-
wym etapie śmiertelnej choroby. Obecnie pacjenci, którzy proszą o wcześniejsze odejście cierpią z powodu 
demencji, choroby psychicznej czy szeroko pojętych kłopotów zdrowotnych związanych z wiekiem. Dr de 
Boer zaznacza, że przypadki pacjentów z nowotworami złośliwymi to mniej niż 75% żądających eutanazji. 
Według doktora pozostałe 25% chorych mogłoby żyd przez kolejne miesiące, a nawet lata.  

Prawo holenderskie traktuje samobójstwo wspomagane jako wyjątkową sytuację, jednak opinia publiczna 
zaczyna uznawad je za prawo pacjenta i obowiązek lekarza do udzielenia takiego świadczenia.  
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Uwagi przedstawione przez dr. de Boer można uznad za czerwoną lampkę, która nakazuje się zatrzymad i 
zastanowid, do jakiego stopnia praktyki eutanatyczne w Holandii wykroczyły poza ograniczające je ramy 
prawne; do jakiego stopnia społeczeostwo daje przyzwolenie na przedwczesną śmierd osób, które – jak się 
okazuje – przy dobrej woli i zainteresowaniu ogółu, mogłyby żyd. Ważne jest, aby usłyszed opinię tych, któ-
rzy kiedyś będąc propagatorami eutanazji, teraz po 14 latach widzą zagrożenie, jakie niesie ze sobą jej po-
pularyzacja. 

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

Portugalia: apel episkopatu o całkowite odrzucenie eutanazji 

Na zakooczenie 189. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Portugalii biskupi wystosowali doku-
ment, w którym zachęcają do „promowania bardziej efektywnej bliskości z cierpiącymi oraz do rozwijania 
sieci opieki paliatywnej”. Podkreślają w nim, że Kościół nigdy nie przestanie bronid życia jako bezwzględne-
go dobra człowieka.  

Apel o „całkowite odrzucenie eutanazji” jest głosem  portugalskiego Kościoła w dyskusji, którą wywołał 
obywatelski ruch „Prawo do umierania z godnością”. W ostatnim czasie zebrał on wystarczającą liczbę 
podpisów, by uruchomid debatę o eutanazji i wspomaganym samobójstwie w portugalskim parlamencie.  

Oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie pl.radiovaticana.va 

 

Chiny: kolejny eksperyment przeprowadzony na genomie ludzkiego embrionu  

Rok po kontrowersyjnym eksperymencie edycji genów ludzkiego zarodka, chioscy naukowcy opublikowali 
wyniki kolejnych, etycznie dwuznacznych, badao z wykorzystaniem materiału genetycznego ludzkiego em-
brionu. 

Opublikowany w Journal of Assisted Reproduction and Genetics artykuł omawia użycie do eksperymentu 
213 zarodków pozyskanych przy pomocą metody in vitro i niewykorzystanych do implantacji z powodu po-
siadania nadliczbowego chromosomu. Do genomu 26 z nich wprowadzono przy użyciu techniki edycji ge-
nów CRISPR mutację, która powinna zabezpieczad komórki układu immunologicznego przed ludzkim wiru-
sem niedoboru odporności. Ostatecznym celem eksperymentu było zatem zbadanie możliwości wyprodu-
kowania dzieci odpornych na HIV. 

Jedynie w przypadku 4 zarodków edycja genów się powiodła. U pozostałych embrionów, albo zabrakło w 
ich genomie wprowadzonej mutacji albo też niespodziewanej mutacji uległy inne, niemodyfikowane geny. 
Wszystkie 26 zarodków zniszczono po 3 dniach. 

Przedstawione rezultaty nie wskazują jednoznacznie na sukces użycia metody CRISPR, ani tym bardziej nie 
usprawiedliwiają jej wykorzystania do eksperymentów na genomie ludzkich embrionów. Fakt, że do takich 
badao jednak dochodzi, budzi poważny niepokój środowisk naukowych. W żadnym innym kraju, poza 
Wielką Brytanią, nie zdecydowano się dotychczas na modyfikacje genetyczne ludzkiej linii zarodkowej z 
powodu ich nieprzewidywalnych konsekwencji. Jedyne, co wiadomo, to że raz wprowadzone do populacji 
zmiany, są nieodwracalne. Pomimo międzynarodowego sprzeciwu, chioscy naukowcy planują kolejne po-
dobne eksperymenty, jako argument przedstawiając fakt, że nie pozwalają przeznaczonym do ekspery-
mentów zarodkom rozwinąd się w dzieci mające przyjśd na świat. 

Oprac. Marta Słotkowicz na podstawie www.bioedge.org oraz www.medicalxpress.com  
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Aborcja selektywna rzeczywistością w Kanadzie 

Opublikowane na początku kwietnia w Journal de l’Association médicale 
canadienne (JAMC) badanie ponownie otwiera debatę o aborcji selektyw-
nej w Kanadzie. Dysproporcje w liczbie urodzeo chłopców i dziewczynek, 
przede wszystkim w kanadyjskich rodzinach indyjskiego pochodzenia, wy-
stępują tam od „co najmniej dwudziestu lat”. Autorzy badania „sugerują, 
że w większości przypadków wytłumaczeniem tego zjawiska jest selektyw-
na aborcja”. 

W prowincji Ontario kobiety indyjskiego pochodzenia, które mają co naj-
mniej dwoje dzieci, „wydają na świat 138 chłopców na 100 dziewczynek”, zaś jeśli mają troje dzieci, rodzą 
166 chłopców na 100 dziewczynek. Według raportu w przypadku matek o indyjskim pochodzeniu, które 
mają dwie córki, a przy trzeciej ciąży poddały się aborcji, stosunek wynosi 326 chłopców do 100 dziewczy-
nek. Jeśli natomiast kobieta dokonała aborcji więcej niż jeden raz, liczba sięga aż 409 chłopców na 100 
dziewczynek”. 

W Kanadzie nielegalne jest wykorzystywanie zapłodnienia in vitro do selekcji płci dziecka, jednak „nic nie 
stoi na przeszkodzie, by kobieta w 14. tygodniu ciąży wykonała badanie USG określające płed dziecka”, a w 
przypadku gdy jest to dziewczynka, dokonała aborcji. 

Zdaniem autorów badania, „w ciągu ostatnich dwudziestu lat odnotowano zgon około 4472 dziewczynek 
przed urodzeniem, spośród których większośd pochodziła od par, w których jedno lub dwoje rodziców wy-
wodziło się z Indii”. Marcelo Urquia, epidemiolog w szpitalu Św. Michała w Toronto, który kierował bada-
niem, wyjaśnia, że „znaczna częśd tych dziewczynek została uśmiercona poprzez aborcję, jednak dokładne 
liczby nie są znane”. W Kanadzie aborcja jest legalna i bezpłatna od 1988 roku. „Kwestia przyczyn, dla któ-
rych kobiety decydują się na przerwanie ciąży, nie jest w ogóle analizowana”. 

Aby wytłumaczyd, dlaczego w badaniu położono akcent na pary pochodzące z Indii, naukowcy podkreślają, 
że „jest to kraj, w którym dysproporcje między urodzeniami dziewczynek i chłopców są udokumentowane, 
a jednocześnie ten, którego obywatele stanowią największą grupę imigrantów w Kanadzie”. Magaly Pirotte 
z Federacji Planned Parenthood w Quebecu (propagującej m.in. antykoncepcję i aborcję) uważa, że to ba-
danie „otwiera drzwi ku dyskryminacji pewnej populacji i na nowo wywołuje kwestię przyczyn, dla których 
kobiety decydują się na aborcję”. Jej zdaniem skoro w Kanadzie generalnie nie pyta się kobiet o przyczynę 
decyzji o dokonaniu aborcji, nie powinno się też tego robid w przypadku kobiet o indyjskim pochodzeniu.  

 Alana Cattapan, badaczka na Uniwersytecie Dalhousie w Halifax stwierdza jednak, że „zaniepokojenie 
kwestią aborcji selektywnej nie odnosi się wyłącznie do społeczności indyjskiej”. Trzy lata temu deputowa-
ny Mark Warawa zaproponował, by Parlament zajął się problemem aborcji selektywnych, jednak jego 
wniosek nie został przyjęty. 

 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org 
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Zmiany demograficzne na świecie 

Amerykaoska agencja rządowa odpowiedzialna za spis ludności (US Census Bureau) opublikowała raport 
zatytułowany „Starzejący się świat: 2015” (An Aging World: 2015), w którym przedstawiła prognozy demo-
graficzne na najbliższe lata. Według zebranych danych, ludzkośd starzeje sie w tempie szybszym niż nastę-
pują urodzenia, co może spowodowad, iż do 2020 r. na świecie będzie dwa razy więcej ludzi w okresie po-
produkcyjnym (+65) niż dzieci do 5 roku życia. Ciekawe stwierdzenie dotyczy Chin, które według badao 
agencji wkrótce zostaną pokonane liczebnie przez Indie. Agencja wskazuje także na ciągle malejący współ-
czynnik dzietności na świecie wynoszący 2,1 dzieci na kobietę. W Europie stanowi on 1,6.  

Trend ten odbija się w zestawieniu 25 najstarszych społeczeostw, z którym zaraz po Japonii z 26,6% ludno-
ści powyżej 65 roku życia aż 22 kraje znajdują się w Europie: w Niemczech 21,5% społeczeostwa to osoby 
w wieku powyżej 65 lat, we Włoszech 21,2%, a w Grecji to 20,5 % populacji kraju. Najmłodsze kraje według 
zestawienia to Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie osoby powyżej 65 roku życia stanowią mniej niż 
1% populacji. Tendencje te będą się utrzymywad, a to oznacza, że w 2050 r. pojawią się kolejne problemy. 
Badacze zadają pytanie, kto będzie utrzymywał starzejące się społeczeostwa, bowiem malejąca liczba osób 
w wieku produkcyjnym będzie skutkowała mniejszym wpływem kapitału do budżetu paostwa, tym samym 
stwarzając problem z wypłatą emerytur oraz zabezpieczeniem świadczeo zdrowotnych. Kolejne sprawa 
dotyczy opieki nad bezdzietnymi małżonkami, którzy na starośd mogą polegad jedynie na sobie nawzajem. 
Do jakiego stopnia paostwo będzie mogło zapewnid im pomoc, gdy zostaną sami? 

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolioska na podstawie www.mercatornet.com  

 

Przeszczep macicy: dziecko za jaką cenę? 

W niektórych krajach, takich jak Szwecja, USA czy Wielka Brytania, przepro-
wadza się w ostatnich miesiącach coraz więcej eksperymentalnych prze-
szczepów macicy. Kobieta decydująca się na taki przeszczep musi byd goto-
wa na poddanie się kilku inwazyjnym operacjom i przyjmowanie leków im-
munosupresyjnych, a także na to, że jej ciąża będzie ciążą wysokiego ryzy-
ka. Czy kwestia przeprowadzania przeszczepów, które nie ratują życia, a 
których celem jest wyłącznie „polepszenie jakości życia”, nie powinna zo-
stad poddana głębszej refleksji? 

Ryzyko, na które naraża się kobieta poddająca się przeszczepowi macicy, obejmuje samą operację (m.in. 
długotrwałe znieczulenie), jak również cały okres trwania ciąży oraz poród. Leki immunosupresyjne mające 
zapobiec odrzutowi są niebezpieczne zarówno dla zdrowia kobiety, jak i jej dziecka. O ile ciało biorczyni nie 
odrzuci przeszczepu, będzie miała ona możliwośd dwukrotnego zajścia w ciążę. Ryzyko odrzutu przeszcze-
pionego organu nie ustaje jednak przez całą ciążę, a jeśli uda się doprowadzid do porodu, następuje on 
przez cesarskie cięcie (również ono jest ryzykowne, gdyż nerwy przeszczepionej macicy nie są połączone z 
ciałem biorczyni - ustanowione są jedynie połączenia krwionośne - co wiąże się z „brakiem odczuwania”). 
Po porodzie kobieta będzie musiała poddad się kolejnej operacji, podczas której organ zostanie usunięty. 
W sumie są to cztery potencjalne bardzo poważne operacje – po każdej z nich organizm kobiety potrzebuje 
odpowiedniego czasu na regenerację. 

Dr Natasha Hammond-Browning, profesor prawa na Uniwersytecie w Southampton, stawia pytanie, czy 
narażanie się na te wszystkie niebezpieczeostwa rzeczywiście poprawia jakośd życia kobiet? Czy kobiety są 
o tym ryzyku odpowiednio poinformowane, zanim zdecydują się wziąd udział w eksperymentalnym prze-
szczepie macicy? Należy pamiętad, że w przeciwieostwie do przeszczepów twarzy czy ręki, przeszczepy ma-
cicy są „przeszczepami tymczasowymi” i że angażują one dodatkowo życie kolejnej osoby (poza dawcą i 
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biorcą), a więc życie dziecka. Ich rezultat jest niepewny, a długoterminowe efekty uboczne są bardzo kosz-
towne dla zdrowia. Czy zatem zanim kolejne kobiety zdecydują się na tę ryzykowną metodę prowadzącą 
do urodzenia dziecka, nie powinniśmy rozpocząd poważnej debaty nad tą kwestią?  

 

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

 

Irak: nasila się problem nielegalnego handlu organami 

W obliczu rosnących trudności ekonomicznych Irakijczycy zwrócili się w stronę nielegalnego handlu ludzki-
mi organami. 

Według raportu BBC, krajowe gangi oferują nawet do 10 000 $ za nerkę, a swoje propozycje kierują głów-
nie do najbiedniejszej części społeczeostwa. Według statystyk Banku Światowego prawie jedna czwarta  
ludności tego kraju żyje w skrajnej nędzy, a niektóre pozbawione do życia środków rodziny aktywnie po-
szukują handlarzy narządów. „To zjawisko jest tak powszechne, że władze nie są w stanie go zwalczyd”, 
powiedział Firas Al-Bayati, rzecznik praw człowieka. Dodał, że w ostatnich trzech miesiącach sam osobiście 
zajmował się sprawami 12 handlarzy, którzy zostali aresztowani za handel nerkami. Powodem, dla którego 
zdecydowali się oni sprzedad swój narząd, była bieda i brak środków do życia.  

Zgodnie z prawem irackim oddanie narządu dozwolone jest jedynie w gronie bliskich krewnych. Surowo 
zabrania się handlu narządami pod groźbą kary od trzech lat więzienia aż do dożywocia. 

Według angielskiego serwisu informacyjnego NIQASH, dawcy organów otrzymują zazwyczaj 4 000 $ za ner-
kę, natomiast regionalni handlarze sprzedają uzyskane organy nawet do 20 000 $. 

Regionalne władze przygotowują się do wdrożenia przepisów zakazujących handlu.  

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

 

 

Opieka paliatywna i hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat 

W dniu 21 kwietnia br. w Auditorium Maximum UJ w Krakowie odbyła się 
już II edycja Konferencji pod nazwą Opieka paliatywna i hospicyjna – me-
dycyna, humanizm, wolontariat, którego treścią przewodnią było 
„Współczesnośd wobec śmierci i umierania”.  

Konferencja składała się z trzech sesji. Sesja pierwsza nawiązywała do filo-
zoficzno-psychologiczno-humanistycznych aspektów śmierci i umierania. 
W tej części można było usłyszed 5 wystąpieo, podczas których wybitni 
przedstawiciele polskiej nauki dotykali takich tematów jak: Przemiany postaw wobec śmierci (prof. dr hab. 
Antonina Ostrowska), Śmierd człowieka w perspektywie teologicznej (ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. 
UPJPII), Przekształcanie więzi z osobą bliską pod wpływem choroby terminalnej ( dr nauk hum. Bernadetta 
Janusz), Problematyka sensu życia u jego kresu, (mgr Natalia Czyżowska), oraz aspekt prawny w wystąpie-
niu mgr Małgorzaty Żmudki pt. Zaprzestanie terapii daremnej w świetle obowiązującego prawa polskiego. 

Sesja druga poświęcona była medycznym aspektom śmierci i umierania. Pięd kolejnych wystąpieo dotyczy-
ło w kolejności: Jakośd życia pacjentów w zaawansowanej chorobie nowotworowej (prof. dr hab. med. 
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Wojciech Leppert), Granice intensywnej terapii ( prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek), Scenariusz umiera-
nia i opieka paliatywna z chorobami degeneracyjnymi układu nerwowego (lek. med. Anna Adamczyk), 
Opieka hospicyjna dla chorych ze schorzeniami innymi niż nowotwory (dr med. Tomasz Grądalski), Kres ży-
cia – w szpitalu czy w domu? (prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki), oraz wystąpienie studentów Koła Nau-
kowego przy Klinice Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej UJCM dotyczące czynników prognostycznych zwią-
zanych z odwodnieniem pacjentów nowotworowych objętych opieką paliatywną.  

Częśd trzecia nawiązywała do codziennych doświadczeo w pracy z osobami chorymi terminalnie. Dwa wy-
stąpienia: dr med. Jolanty Życzkowskiej oraz mgr Elżbiety Wesołek dotyczyły refleksji nad tematem co 
oznacza „dobra śmierd” i jakie są oczekiwania pacjentów w ostatnim okresie ich życia, a także  podjęto 
próbę odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest opieka hospicyjna w opiece długoterminowej nad pacjen-
tem.  

Na zakooczenie odbyła się dyskusja panelowa podsumowująca całośd konferencji.  

Temat śmierci i umierania jest zawsze aktualny, ponieważ – chod na różnym etapie życia – dotyka każdego 
człowieka. Bardzo ważne jest podejmowanie refleksji nad tym tematem, gdyż współczesnośd niesie ze so-
bą wiele problemów, które należy szybko rozwiązad, aby opieka ta mogła byd sprawowana w sposób god-
ny i służebny względem tych, którzy jej potrzebują. Potrzeba między innymi zmian w przepisach prawnych, 
które pomogłyby w pełniejszym realizowaniu opieki, potrzebna jest także edukacja społeczna dotycząca 
np. terapii daremnej czy przygotowania rodzin osób chorych terminalnie do rozstania się z ukochaną oso-
bą. 

Na zakooczenie konferencji podkreślono potrzebę kontynuowania tego typu spotkao i pogłębiania refleksji 
dotyczącej opieki paliatywnej i hospicyjnej wobec osób chorych terminalnie.  

Oprac. Renata Laszko  

 

Konferencja naukowa „Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia redu-
ta człowieczeostwa?” (Katowice, 18 maja 2016) 

Katedra Teorii I Filozofii Prawa WPIA UŚ oraz Koło Naukowe „Prawo i Bioe-
tyka” zapraszają na Ogólnopolską studencko-doktorską konferencję nau-
kową, pt. „Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia reduta czło-
wieczeostwa?”. Konferencja odbędzie się 18 maja br. w Katowicach. 

„Postęp jaki dokonuje się w biotechnologii i medycynie, konfrontuje nas z 
nowymi i trudnymi wyzwaniami prawnymi oraz moralnymi. Nadrzędnym 
celem konferencji jest pogłębiona refleksja nad sytuacjami, w których pra-
wo do swobodnego decydowania o sobie doznaje ograniczeo, a interes jednostki stawad może w sprzecz-
ności z tak czy inaczej pojmowanym interesem społecznym (publicznym)” – piszą organizatorzy. 

Więcej informacji: http://bioetyka2016.blogspot.com/  

Oprac. Justyna Gajos 

 

Zaproszenie: „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” (Kraków, 19 maja 2016) 

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 
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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 internetowej: http://
szkolenia.mp.pl/szkolenia/bigsite.html?congress_id=11455&page_id=138383 

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

 

 

92. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę 

W dniach 20-22 maja br. na Jasnej Górze odbędzie się już 92. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia. 
Rekolekcje poprowadzi ks. dr hab. Andrzej Muszala. 

Rekolekcje rozpoczną się w piątek 20 maja o godz. 10.00, a zakooczą w niedzielę 22 maja uroczystą Msza 
Świętą na Szczycie Jasnej Góry i Aktem Zawierzenia Matce Bożej Polskiej Służby Zdrowia o godz. 11.00. 

Więcej informacji oraz program spotkania: http://kdsz.pl/news.php  

Oprac. Justyna Gajos 

 

 

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową „Wokół równości w opiece 
zdrowotnej” (Kraków, 11-13 listopada) 

Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscypli-
narnym Centrum Etyki UJ zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową 
pt. „Wokół równości w opiece zdrowotnej”, która odbędzie się w dniach 11 
– 13 listopada 2016 w Krakowie. 

Konferencja będzie poświęcona etycznym problemom związanym z równo-
ścią w opiece zdrowotnej. Przedmiotem planowanych w jej trakcie dyskusji, 
do których oprócz bioetyków są zapraszani również lekarze, prawnicy i eko-
nomiści, mają byd zwłaszcza cztery kręgi tematyczne: 1. rozumienie równości w opiece zdrowotnej, 2. rów-
ny dostęp do świadczeo zdrowotnych w świetle polskiego prawodawstwa, 3. przejawy i powody etycznie 
rażącej nierówności w polskiej opiece zdrowotnej, 4. równośd w opiece zdrowotnej a równoległe prywatne 
finansowanie świadczeo gwarantowanych (przez opłaty bezpośrednie i dodatkowe ubezpieczenia). 

Różne aspekty tej tematyki będą przedmiotem dziesięciu wykładów plenarnych i kilkunastu krótszych wy-
stąpieo, których lista jest jeszcze otwarta. 

Swoje wystąpienia w ramach wykładów plenarnych zapowiedzieli już m.in. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz 
(Wydział Filozoficzny KUL), prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz (Instytut Filozofii UJ), Anna Janczewska-
Radwan (Ekspert ds. systemu ochrony zdrowia BCC), prof. dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski (Instytut Filo-
zofii UŁ), dr n. med. Konstanty Radziwiłł (Minister Zdrowia), prof. dr hab. Andrzej Rzeplioski (UW, Wydział 
Prawa; Prezes TK). 

Więcej informacji o konferencji: www.bioet.pl    

Oprac. Justyna Gajos 
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Konferencja w ramach IX Kongresu Polonii Medycznej „Jak zapewnid pacjentom 
lepszą opiekę – współczesne wyzwania dla lekarzy” (Warszawa, 2-4 czerwca 
2016) 

W ramach IX Kongresu Polonii w dn. 2-4 czerwca 2016 r. w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa  
„Jak zapewnid pacjentom lepszą opiekę – współczesne wyzwania dla lekarzy”. 

Program naukowy kongresu obejmie prezentacje najnowszych kierunków w medycynie oraz sesje i debaty 
poświęcone m.in. oczekiwaniom pacjentów i realiom edukacji medycznej, optymalnemu modelowi opieki 
onkologicznej i stomatologicznej, a także promowaniu wiedzy medycznej o szczepieniach. O wysoki po-
ziom merytoryczny wygłaszanych referatów zadba Komitet Naukowy z przewodniczącym prof. Markiem 
Rudnickim – informują organizatorzy.  

Wśród tysiąca zaproszonych gości znajdą się lekarze i studenci uczelni medycznych, eksperci i badacze za-
służeni dla rozwoju wielu dziedzin medycyny, jak również znamienici przedstawiciele świata nauki, polityki 
i kultury – z Polski oraz m.in. Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, USA i krajów byłego bloku 
wschodniego. 

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźd na stronie internetowej: 
www.kongrespoloniimedycznej.org   

Oprac. Justyna Gajos 
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