
 

Papież Franciszek przekazał pieniądze na operację chorej dziewczynki 

Papież Franciszek dofinansował operację 1,5-rocznej Julii z Lubertowa, która przez rzadką 
chorobę nóg – hemimelię kości strzałkowych, nie może chodzić. Jedynym rozwiązaniem 
dla dziewczynki w naszym kraju była amputacja kończyn, rodzice jednak nie poddali się i 
od wielu miesięcy zbierali pieniądze na operację, która może być przeprowadzona w Sta-
nach Zjednoczonych w klinice dr. Drora Paleya. Koszt pierwszej operacji wynosi 350 tys. 
dolarów, a NFZ zwraca tylko część kosztów zabiegu. Całą potrzebną kwotę, jak podkreśla 
Wiesław Kosicki, dyrektor Caritas archidiecezji Lubelskiej, udało się zebrać „dzięki pomocy 
bardzo wielu ludzi nie tylko z Polski, ale z całego świata. Wśród nich jest papież Franci-
szek”. Operacja pozwoli Julii stanąć na nóżki oraz chodzić. 

List do Ojca Świętego napisali rodzice dziewczynki. Wobec pozytywnej odpowiedzi stolicy Apostolskiej oraz przeka-
zanego przez nią wyjątkowego daru, rodzice Julii wyrażają wielkie zaskoczenie oraz ogromne szczęście. Termin za-
biegu został wyznaczony na 27 maja br. Operacja będzie polegać na rekonstrukcji stawów skokowych, wyprostowa-
niu kości piszczelowych i pierwszym wydłużaniu nóżek oraz odpowiednim ustabilizowaniu stópek. Dr Paley po zapo-
znaniu się z przypadkiem Julki przewiduje, że operacja z dużym prawdopodobieństwem zakończy się sukcesem 
(ponad 99%). 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.medexpress.pl oraz www.dziennikwschodni.pl  
 
 

Narodowy Dzień Życia (24 marca) oraz Dzień Świętości Życia (25 marca) 

Papież Jan Paweł II w ogłoszonej 25 marca 1995 r. encyklice Evangelium vitae apelował: 
„proponuję (…), aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia, podobnie jak dzie-
je się to już z inicjatywy niektórych Konferencji Episkopatów. Trzeba, aby dzień ten był 
przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. 
Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społe-
czeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w 
każdej kondycji: należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak 
pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniają-
cej się sytuacji historycznej”. W odpowiedzi na wezwanie papieża podczas 293. Zebrania Plenarnego Episkopatu Pol-
ski w 1998 r. uchwalono w Polsce 25 marca Dniem Świętości Życia. 6 lat później, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
uchwałą z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustanowił Narodowy Dzień Życia, obchodzony 24 marca. Celem tego święta jest 
promowanie wartości rodziny, kształtowanie postawy odpowiedzialności za nią, a także wzmacnianie relacji rodzin-
nych. 

Świętość życia jest podstawowym paradygmatem personalistycznej bioetyki, który określa, że życie ludzkie jest rze-
czywistością świętą, nienaruszalną, powierzoną każdemu człowiekowi, aby jej strzegł. Zasada świętości życia domaga 
się jego bezwarunkowego poszanowania i ochrony. „Szczególnie odnosi się to do życia zagrożonego, osłabione-go, 
narażonego na unicestwienie przez nieodpowiedzialne manipulowanie na jego embrionalnych stadiach, praktyki 
przerywania ciąży, dzieciobójstwa czy eutanazji. Zasada ta nie dokonuje żadnego rachunku strat i korzyści, lecz wy-
chodzi z ogólnoludzkiego przeświadczenia, że życie osoby ludzkiej, nawet osłabione, jest bezcenne, jest najwyższą 
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wartością doczesną człowieka; każdy ma prawo do jego ochrony” (A. Muszala, Jakość życia czy świętość życia, w: 
„Medycyna Praktyczna” nr 11/2007, s. 145). Czytamy w encyklice Evangelium vitae, iż uznanie prawa człowieka do 
poszanowania swojego podstawowego dobra, jakim jest życie, stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz 
istnienia wspólnoty politycznej (por. EV 2). Należy również zaznaczyć, że „zasada «świętości życia» nie wywodzi się 
jedynie z kręgów chrześcijańskich, lecz z szerszego kręgu myśli personalistycznej, w którym osoba ludzka i jej inte-
gralne dobro jest celem wszelkiej działalności (…)” (A. Muszala, Jakość życia czy świętość życia…). Koncepcja święto-
ści życia opiera się po pierwsze na podstawowej filozoficznej kategorii ludzkiej godności, wyrażonej w imperatywie 
moralnym I. Kanta: „Postępuj tak, abyś człowieczeństwa, tak w swej osobie, jak też w osobie każdego innego, uży-
wał zawsze jako celu, nigdy jako środka”, a współcześnie – także w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: 
„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw” (art. 1). Po drugie zasada świę-
tości życia opiera się na danych z Objawienia – wielu bioetyków chrześcijańskich wskazuje na religijne przesłanki 
tejże zasady, takie jak: stworzenie człowieka na obraz Boży (Rdz 1, 27), wcielenie Chrystusa, przeznaczenie do życia 
nadprzyrodzonego i przykazanie miłości bliźniego (por. A. Muszala, Jakość życia czy świętość życia…). „Z prawdy o 
świętości życia wynika zasada jego nienaruszalności, wpisana od początku w serce człowieka, w jego sumienie” (EV 
40). 

Troskę o ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, a także walkę o respektowanie pra-
wa do poszanowania życia dla każdego człowieka, podejmuje dziś wiele grup społecznych, stowarzyszeń, fundacji, 
środowisk naukowych oraz kościelnych czy duszpasterskich. Z okazji obchodzonych 24 i 25 marca w naszym kraju 
Dnia Życia oraz Dnia Świętości Życia, organizowanych jest wiele inicjatyw mających na celu promowanie wartości 
życia oraz rodziny. Wyrazem tej troski i walki o życie człowieka są przykładowo podejmowane na skalę całej Polski 
dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego, organizowane konferencje, spotkania czy sympozja poświęcone ochro-
nie życia ludzkiego, a także kampanie społeczne, konkursy oraz marsze dla życia i rodziny.   

Oprac. Justyna Gajos 

Sejm RP zarekomendował ratyfikację Konwencji Rady Europy 

6 lutego 2015 r. sejm przyjął ustawę w sprawie uznania Konwencji Rady Europy o za-
pobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, upoważniając 
tym samym prezydenta Bronisława Komorowskiego do jej ratyfikacji. Przeciwko pro-
jektowi głosowało 175 posłów, 254 posłów poparło go, 8 wstrzymało się od głosu. 

Konwencja Rady Europy wzbudza w społeczeństwie i na arenie politycznej wiele kon-
trowersji o charakterze prawnym, kulturowym i etycznym. Powodem licznych debat i 
sporów jest pytanie czy w Konwencji rzeczywiście chodzi o zapobieganie i zwalczanie 
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. O ratyfikowanie Konwencji apelowały organizacje feministyczne oraz 
lewicowe, natomiast ostro krytykowały ją różne środowiska prawnicze, prorodzinne, pomocowe, działacze społecz-
nie, Forum Kobiet Polskich, Episkopat Polski oraz część parlamentarzystów. Jak podaje źródło, prezes Forum Kobiet 
Polskich Ewa Kowalewska przesłała do mediów oświadczenie, w którym zaznaczyła, że Konwencja nie wnosi niczego 
nowego w odniesieniu do przeciwdziałania przemocy. Jej pierwszorzędnym celem jest natomiast wymuszenie na 
Polsce przyjęcia prawa, które „wprowadzi zmianę definicji płci, zmusi do wykorzeniania stereotypowym ról związa-
nych z płcią, np. macierzyństwa, ojcostwa czy rodziny”. Podczas dyskusji w sejmie poprzedzającej głosowanie w 
dniu 6 lutego posłanka Marzena Wróbel przekonywała, że Konwencja zwiększy przemoc wobec kobiet, ponieważ 
„nie chodzi w niej o przeciwdziałanie temu zjawisku, ale o przemodelowanie ideologiczne społeczeństwa”.  

Z kolei Antoni Szymański, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (PFROŻ), wskazując że Konwencja 
przyczyni się do zwiększenia poziomu przemocy, powołał się na wyniki badań Agencji Praw Podstawowych UE, z 
których wynika, że w krajach, gdzie Konwencja została przyjęta, przemoc narasta. Jego zdaniem Konwencja 
„deprecjonuje podstawowe wspólnoty społeczne: małżeństwo i rodzinę. Jej ratyfikacja zobowiązuje do wykorzenia-
nia pozytywnych tradycyjnych wartości, wprowadza ideologię gender jako obowiązkową do naszego społeczeń-
stwa”.   

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.hli.org.pl 
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Trwają obrady rządowe nad projektem tzw. ustawy in vitro 

W połowie lutego pod obrady rządu trafił projekt ustawy o leczeniu niepłodności zwanej ustawą in vitro. W Polsce 
brakuje jak dotąd regulacji prawnych dot. przeprowadzania procedury zapłodnienia pozaustrojowego.  

Projekt ustawy wzbudza obecnie wiele kontrowersji. Autorzy projektu, wbrew współczesnej wiedzy medycznej, zali-
czyli in vitro do sposobów leczenia niepłodności. Sprzeciwił się temu stanowisku Rzecznik Praw Pacjenta: „Na wstę-
pie należy wskazać, że zapłodnienie in vitro nie jest metodą leczenia niepłodności”. 

We wtorek 17 lutego na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nową wersję projektu. Wprowadzone 
do niego zmiany przewidują że „zastosowanie in vitro byłoby możliwe po wyczerpaniu innych metod leczenia nie-
płodności prowadzonych przez co najmniej 12 miesięcy. Bez wyczerpania innych źródeł i w terminie krótszym niż 
rok od rozpoczęcia leczenia, in vitro będzie można zastosować, «jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest 
możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod». Wśród nowych propozycji jest też dopuszczenie prze-
kazania zarodków do dawstwa anonimowego po śmierci obojga dawców lub po 50 latach od dnia, w którym zarodki 
zostały przekazane do banku komórek rozrodczych i zarodków w celu ich przechowywania. W ocenie MZ rozwiąza-
nie to będzie służyć ochronie zarodków. W ramach dawstwa partnerskiego możliwe miałoby też być przeniesienie 
zarodka do organizmu kobiety po śmierci osoby, od której pobrano komórki rozrodcze i utworzono z nich zarodek, 
gdyż – jak wskazał Radziewicz-Winnicki – «nieprzeniesienie zarodka do organizmu biorczyni mogłoby spowodować 
zniszczenie zarodka (za ten czyn ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5) oraz ze 
względu na to, że pozostały małżonek/osoba pozostająca we wspólnym pożyciu w kolejnym związku może być na-
dal bezpłodna»” (źródło: www.mp.pl).  

„Doprecyzowano też termin «zarodek zdolny do prawidłowego rozwoju» (a takie, jeśli nie zostały przeniesione do 
organizmu kobiety, nie mogą być niszczone), który oznacza taki zarodek, u którego «nie stwierdzono rozwoju nie-
prawidłowego w stopniu uniemożliwiającym jego zastosowanie w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji». 
Poprzednia wersja definicji stanowiła, że są to embriony, u których w wyniku testowania stwierdzono «obecność 
potencjału uprawdopodobniającego prawidłowy rozwój». Nowe zapisy doprecyzowują, że zakazane jest stosowanie 
genetycznej diagnostyki preimplantacyjnej w celu wyboru wszystkich cech fenotypowych, w tym płci dziecka. Wy-
jątkiem mają być sytuacje, gdy wybór taki pozwala uniknąć ciężkiej, nieuleczalnej choroby dziedzicznej. Poprzednia 
wersja projektu zakazywała diagnostyki jedynie dotyczącej wyboru płci” (źródło: tamże). 

Rozpatrzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów kolejnej wersji projektu zostało zaplanowane na 26 lutego. Rząd 
zakłada, że parlament najpóźniej w czerwcu zakończy prace nad projektem ustawy. 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.hli.org.pl oraz www.mp.pl   

s. 3 
Nr 10 

03.03.2015 

http://www.mp.pl
http://www.hli.org.pl
http://www.mp.pl


 

Kobieta po zapłodnieniu in vitro urodziła nie swoje dziecko  

W ostatnim miesiącu w prasie i telewizji pojawiła się wiadomość o pomyłce, do której do-
szło w trakcie procedury zapłodnienia in vitro, dokonanej w szczecińskiej klinice.  

Dziecko urodziło się w sierpniu minionego roku. Z powodu licznych wad wrodzonych, który-
mi obciążony był noworodek, postanowiono wykonać u niego badania genetyczne. Analiza 
DNA potwierdziła, że kobieta, która urodziła dziecko, nie jest biologiczną matką dziewczyn-
ki.  

Rodzice dziecka poddali się procedurze in vitro w Laboratorium Wspomaganego Rozrodu w szpitalu w Policach, któ-
re należy do szpitala klinicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dane przedstawione me-
diom wskazały na to, że podczas zabiegu nasienie męża przez pomyłkę zostało połączone nie z komórką jajową żo-
ny, lecz z komórką pochodzącą od innej kobiety.  

Szpital potwierdził, że doszło do takiego błędu. Sprawa jest aktualnie badana, jednak nie zajmie się nią szczecińska 
prokuratura, ponieważ nie dopatrzono się w tym incydencie znamion przestępstwa. Byłoby nim narażenie człowie-
ka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tymczasem w tej sytuacji 
do tego nie doszło.  

W Polsce nie ma ustawy, która regulowałaby kwestie zapłodnienia pozaustrojowego. Niezależnie od tego realizowa-
ny jest tzw. „program leczenia niepłodności metodą in vitro”. Działa on bez żadnej podstawy prawnej, co zresztą 
jest powodem zastrzeżeń wielu prawników i polityków. 

W kontekście etycznym można w tej sytuacji wysunąć argument tzw. „równi pochyłej”. Oznacza to, że jeśli zgodzi-
my się na stosowanie procedury in vitro, może dojść do kolejnych kontrowersyjnych lub niedopuszczalnych etycznie 
wydarzeń, takich jak mająca miejsce w szczecińskiej klinice pomyłka, ale także: tzw. „potrójne rodziciel-
stwo” (materiał do zapłodnienia pochodzi od trzech osób), urodzenie dziecka przez mężczyznę (który ma zachowa-
ne narządy płciowe żeńskie po zmianie płci) czy manipulacje genetyczne na embrionach. 

Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie: www.mp.pl, www.hli.org.pl  

  
 

Szczecin: uzyskano środki na międzynarodowy projekt badań komórek macie-
rzystych  

Profesor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM) Mariusz Ratajczak poprowadzi międzynarodowe badania 
komórek macierzystych dorosłych tkanek. Wspólny projekt zespołu badawczego PUM z uniwersytetem Yale z USA 
uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki. Projekt „Procesy starzenia a multipotencjalność komórek ma-
cierzystych dorosłych tkanek” opierać się będzie na współpracy z laboratorium prof. Diane Krause z Yale University 
w New Haven – poinformowała PAP rzeczniczka PUM Kinga Brandys. Wysokość dofinansowania projektu z Narodo-
wego Centrum Nauki wyniesie 1,675 mln zł. 

Według prof. Ratajczaka celem projektu jest współpraca dwóch niezależnych dotąd grup badawczych zajmujących 
się biologią komórek VSEL (ang. very small embryonic-like stem cells – małe komórki macierzyste o charakterze em-
brionalnym) w procesach regeneracji. Oba zespoły w dwóch niezależnych modelach mają ocenić potencjał regene-
racyjny komórek VSEL izolowanych z dorosłych tkanek – potencjał krwiotwórczy oraz zdolność do różnicowania w 
komórki nabłonka płuc – tłumaczył naukowiec. 

Wcześniejsze badania prof. Ratajczaka wykazały, że te bardzo małe i bardzo rzadko spotykane w organizmie komór-
ki mają właściwości komórek macierzystych, czyli mogą przekształcać się w innego typu komórki i tkanki. Sformuło-
wano hipotezę, że to jedyne komórki macierzyste pluripotencjalne, czyli mogące dać początek każdej tkance w or-
ganizmie, które krążąc we krwi, szukają miejsc wymagających naprawy, np. w sercu, w płucach. Ich liczba w organi-
zmie miałaby maleć w procesie starzenia się, czego efektem byłby spadek wraz z wiekiem ich zdolności napraw-
czych. 
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Odkrycie zostało zakwestionowane przez niektórych badaczy. Potwierdzenie hipotezy o VSEL to byłby krok w kierun-
ku przedłużania życia organizmów. Polscy i amerykańscy naukowcy chcą m.in. określić wpływ wieku osobnika na plu-
ripotencjalność komórek VSEL izolowanych z dorosłych tkanek i opracować metodę zahamowania spadku ich liczby 
wraz z upływem wieku. 

Koncepcja, że w dorosłych tkankach znajdują się komórki macierzyste o szerokim potencjale różnicowania została 
ostatnio zakwestionowana, stąd w projekcie badawczym pomysł współpracy międzynarodowej dwóch niezależnie 
dotąd pracujących nad zagadnieniami biologii komórek VSEL zespołów badawczych – tłumaczył profesor. […] 

Źródło: Serwis Nauka w Polsce; www.naukawpolsce.pap.pl 

 

Pierwszy w Polsce przeszczep krzyżowy nerek od żywych dawców 

Pierwszy w Polsce tzw. przeszczep krzyżowy nerek od żywych dawców niespokrewnio-
nych przeprowadzili we wtorek specjaliści Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Trans-
plantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Operacje pobrania ne-
rek i ich przeszczepienia wykonali prof. Andrzej Chmura, prof. Artur Kwiatkowski oraz 
dr Rafał Kieszek. Koordynatorem transplantacyjnym całego przedsięwzięcia była Alek-
sandra Tomaszek. […] 

Prof. Chmura powiedział, że zabieg przeprowadzono u dwóch par, w których mężczyźni 
chcieli oddać nerkę swym partnerkom, ale nie mogli tego zrobić z powodu niezgodnej 
grupy krwi lub próby krzyżowej, która wykazała, że nie można między nimi wykonać przeszczepu. Jeden z nich ma 
grupę krwi 0, a jego partnerka – grupę A. W drugiej parze były te same grupy krwi, ale w układzie odwrotnym: bior-
czyni z grupą krwi A, a dawca – z grupą 0. „Osoba z grupą krwi A zwykle może otrzymać nerkę od partnera, który ma 
grupę 0, ale tylko wtedy, gdy tzw. próba krzyżowa jest negatywna, czyli taka, że biorca nie wytwarza przeciwciał 
przeciwko tkankom dawcy. Niestety, w przypadku drugiej pary mimo kompatybilnej grupy krwi okazało się dawczyni 
wytwarza przeciwciała przeciwko tkankom partnera. Konieczny był przeszczep krzyżowy” – podkreśla koordynator 
Aleksandra Tomaszek.  

Obie pary musiały się wymienić nerkami, żeby skorzystać z możliwości wykonania przeszczepu od żywych dawców 
niespokrewnionych. Prawo w Polsce dopuszcza takie zabiegi. Według art. 13. Ustawy Transplantacyjnej musi być to 
jednak uzasadnione „szczególnymi względami osobistymi”. „Przeszczepy krzyżowe wykonywane są wtedy, gdy po-
tencjalni biorcy, którzy mają wśród swoich bliskich osoby, które chcą i mogą być dawcą nerki, ale z przyczyn immu-
nologicznych (niezgodność grup krwi, przeciwciała anty HLA u biorcy – przyp. PAP) nie mogą być dawcą dla swojego 
bliskiego” – powiedział PAP prof. Artur Kwiatkowski. Dawca taki może oddać nerkę biorcy z innej pary, w zamian za 
przeszczepienie nerki od dawcy żywego z tej pary, która jest w podobnej sytuacji. Dobry dobór porównywalnych par, 
różniących się wyłącznie immunologicznie, wymaga jak największej liczby kandydatów do takiej procedury, czyli ko-
ordynacji centralnej. 

Dr Rafał Kieszek powiedział, że warszawska Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciąt-
ka Jezus do pierwszego przeszczepu krzyżowego przygotowywała się 3 lata. Do tej pory do warszawskiej kliniki zgło-
siło się 30 par zainteresowanych takimi zabiegami. „Jesteśmy w stanie przeprowadzić jednocześnie więcej przeszcze-
pów krzyżowych od żywych dawców, na przykład z jednoczesnym udziałem trzech par” – dodał prof. Chmura.  

W Stanach Zjednoczonych, gdzie takie transplantacje wykonywane są od wielu lat, przeszczepy krzyżowe wykonuje 
się jednocześnie nawet u kilkudziesięciu par. Wymaga to jednak koordynacji wielu ośrodków transplantologicznych. 
W Europie w tak dużej skali jeszcze nie przeprowadzono tych operacji. Największy ośrodek tego rodzaju zabiegów 
jest w Rotterdamie. Polscy transplantolodzy chcą współpracować z Czechami, gdzie z przeszczepów krzyżowych sko-
rzystało już ponad 70 par. Nerki od żywych dawców można byłoby przesyłać samolotem. 

Prof. Chmura uważa, że przeszczepy krzyżowe od żywych dawców niespokrewnionych są przyszłością transplantolo-
gii, gdyż pozwalają lepiej dobrać dawców i biorców pod względem zgodności antygenowej. „Przed laty wydawało się, 
że ryzyko odrzucenia narządu znacznie zmniejszają nowe leki immunosupresyjne. Dziś wiemy, że nadal bardzo waż-
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ne jest jak najlepsze dopasowanie dawców i biorców” – powiedział. To ogromna szansa szczególnie dla osób oczeku-
jących na przeszczep, które nie mają żadnej spokrewnionej osoby, która mogłaby oddać im nerkę. Pary zaintereso-
wane przeszczepami krzyżowymi mogą się zgłaszać do koordynatora warszawskiej kliniki, Aleksandry Tomaszek. 

W Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie wykonywanych jest 
40 proc. wszystkich krajowych przeszczepów od żywych dawców. W 2014 r. przeprowadzono w całej Polsce 55 ta-
kich zabiegów. 

Źródło: Serwis Nauka w Polsce; www.naukawpolsce.pap.pl 
 
 
 

Prace nad projektem ustawy dot. klauzuli sumienia  

Sejmowa komisja ustawodawcza właśnie rozpatrzyła dwa projekty dotyczące klauzuli sumienia. Wpłynęły one do 
Sejmu w lipcu 2014 r., bezpośrednio po tym, jak dyrektor szpitala im. Św. Rodziny prof. Bogdan Chazan, powołując 
się na klauzulę sumienia, odmówił wykonania aborcji. 

Pierwszy projekt złożyli posłowie SLD. Zakłada on nowelizację ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych. Posłowie zaproponowali wprowadzenie zapisu o tym, że w przypadku, gdy lekarz poinfor-
muje zatrudniającego go świadczeniodawcę o możliwości odmowy udzielenia danego świadczenia ze względu na 
klauzulę sumienia, ten umowę gwarantującą wykonanie takiego świadczenia będzie musiał podpisać z podwykonaw-
cą. 

Według posłów SLD aktualne uregulowanie klauzuli sumienia wywołuje szereg wątpliwości, głównie w zakresie obo-
wiązku wskazywania innego lekarza, który wykona kwestionowane świadczenie. „Praktyka ostatnich lat pokazuje, że 
w Polsce nie zdarzają się przypadki przymuszania lekarzy przez ich przełożonych do wykonywania zabiegów przery-
wania ciąży. Natomiast niepokojąco często mamy do czynienia z odmową udzielenia gwarantowania świadczeń 
zdrowotnych w placówkach finansowanych ze środków publicznych z naruszeniem klauzuli sumienia. Prowadzi to 
nierzadko do niemożliwości wyegzekwowania przez pacjenta należnych mu świadczeń” – piszą posłowie SLD w uza-
sadnieniu projektu.  

Drugi projekt przedstawili parlamentarzyści Twojego Ruchu. Jest on znacznie bardziej radykalny, ponieważ posłowie 
proponują wykreślenie przepisów dotyczących klauzuli sumienia z dwóch ustaw: o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty oraz o zawodach pielęgniarki i położnej. Według nich w praktyce klauzula sumienia jest często nadużywana, co 
pociąga za sobą zagrożenie zdrowia i życia, w szczególności kobiet w ciąży. Komisja odrzuciła ten projekt, uznając za 
niedopuszczalne wykreślenie przepisów dot. klauzuli sumienia z dwóch wspomnianych ustaw. 

Natomiast projekt SLD, zgodnie z decyzją sejmowej komisji ustawodawczej, może być dalej procedowany. Oznacza 
to, że jest dopuszczalny i marszałek Sejmu może nadać mu dalszy bieg i skierować do merytorycznych komisji. 

Wokół dopuszczenia projektu nowelizacji ustawy o klauzuli sumienia toczy się dyskusja. Propozycje zmian wzbudzają 
wiele wątpliwości zarówno środowiska lekarskiego, jak i prawniczego.  

Biuro Legislacyjne (BL) wniosło o wstrzymanie prac nad projektem. Wskazało bowiem, że może on naruszać przepisy 
Konstytucji dotyczące m.in. wolności sumienia. Biuro oceniło, że „składanie przez lekarzy informacji o możliwości 
skorzystania z klauzuli sumienia już na gruncie obowiązujących przepisów budzi wątpliwości co do zgodności z art. 
53 ust. 7 Konstytucji, który stanowi, że nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia 
swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania”.  

Zastrzeżenia co do projektu zmian w ustawie zgłosiło także Biuro Analiz Sejmowych, które uważa, że propozycja So-
juszu prowadzi do przerzucenia na podmioty lecznicze spoczywającego na państwie obowiązku zapewnienia dostę-
pu do świadczeń zdrowotnych, co do których lekarze mogą zgłaszać sprzeciw sumienia. 

Projekt zmian spotkał się również ze sprzeciwem posłów PiS. „Umożliwienie zabijania dziecka nie jest żadnym świad-
czeniem zdrowotnym” – powiedziała posłanka Krystyna Pawłowicz. 
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Podczas konferencji prasowej, która odbyła się po posiedzeniu komisji, politycy SLD wyrazili nadzieję, że propozycją 
Sojuszu jak najszybciej zajmie się sejmowa komisja zdrowia, a także, że będą chcieli „skończyć z prymatem poglądów 
lekarzy nad zdrowiem i bezpieczeństwem pacjentów i pacjentek”. 

Nie bez znaczenia w dyskusji jest fakt, że projekt został dopuszczony do dalszych prac sejmowych, jednak dotychczas 
Trybunał Konstytucyjny nie rozpatrzył złożonej przez Naczelną Radę Lekarską skargi konstytucyjnej dotyczącej obec-
nych ograniczeń. Przypomnijmy, że NRL wskazała we wniosku do Trybunału, iż zapis ustawy dot. klauzuli sumienia 
jest niekonstytucyjny co najmniej w dwóch aspektach. Po pierwsze według tego zapisu lekarz jest zobowiązany wy-
konać świadczenie niezgodne z jego sumieniem, gdy istnieje przypadek niecierpiący zwłoki, ale nie zagraża życiu pa-
cjenta ani nie grozi ciężkim uszkodzeniem ciała czy ciężkim rozstrojem zdrowia. Drugi zapis, wymieniony przez NRL 
jako niekonstytucyjny, określa, że lekarz, który zamierza skorzystać z klauzuli sumienia, ma obowiązek powiadomie-
nia o tym przełożonego oraz obowiązek uzasadnienia i odnotowania tego faktu w dokumentacji medycznej. Według 
NRL lekarz nie może być zmuszany do ujawniania i odnotowywania w dokumentacji medycznej swojego światopo-
glądu.  

Warto nadmienić, że na początku lutego br. sejmowa komisja ustawodawcza wyraziła pozytywną opinię nt. zarzu-
tów NRL zawartych w jej wniosku. 

Przypomnijmy, że klauzula sumienia dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych obowiązuje w Polsce od 
drugiej połowy lat 90., kiedy weszły w życie nowe ustawy regulujące wykonywanie tych zawodów. Zgodnie z tym 
zapisem lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem. Ma on 
jednak obowiązek wskazać pacjentowi realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w pod-
miocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód 
na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie 
przełożonego. Na klauzulę sumienia lekarz nie może się powołać w przypadkach niecierpiących zwłoki, np. gdy zwło-
ka w udzieleniu pomocy mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub cięż-
kiego rozstroju zdrowia.  

Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl 

 

Naczelna Rada Lekarska: apel do lekarzy  

W związku z wdrażaniem od 1 stycznia 2015 r. w naszym kraju pakietu onkologicznego oraz 
powstałym przez nie „chaosem, ograniczeniami finansowymi i naciskami administracyjnymi” 13 
lutego br. Naczelna Rada Lekarska (NRL) zaapelowała do lekarzy i lekarzy dentystów, by zgod-
nie z Kodeksem Etyki Lekarskiej w decydowaniu o sposobie diagnostyki i leczenia chorych ich 
najwyższym doradcą było dobro pacjenta. 

Naczelna Rada Lekarska przypomniała i podkreśliła „niedopuszczalność narzucanych przez no-
we przepisy zasad selekcji chorych”. NRL zaznaczyła ponadto, iż „chaos, ograniczenia finansowe 
i naciski administracyjne wynikające z nowych przepisów doprowadziły do poważnych zaburzeń w zakresie organiza-
cji opieki nad pacjentami. Szczególnie jaskrawo dostrzegalne są trudności, jakie napotykają pacjenci ze schorzeniami 
nowotworowymi, którzy z różnych powodów nie znaleźli się w tzw. pakiecie i chorzy nieonkologiczni. Placówki po-
dejmujące się leczenia tych pacjentów ryzykują często poważne trudności finansowe”. 

Władze samorządu medyków wskazali, że „w trudnej sytuacji stworzonej przez zarządzających systemem ochrony 
zdrowia pacjenci nie powinni mieć wątpliwości, że lekarze i lekarze dentyści będą im pomagali i otaczali ich opieką, 
nawet jeżeli utrudniają im to tworzone wbrew opiniom środowiska przepisy”. 

„W tej sytuacji Naczelna Rada Lekarska, przypominając treść art. 2. Kodeksu Etyki Lekarskiej mówiącego, że mecha-
nizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania zasady dobra 
chorego jako najwyższej wartości, zwraca się do wszystkich lekarzy, aby nie zważając na trudności rozregulowanego 
systemu ochrony zdrowia, w tym złych przepisów pakietu onkologicznego, otaczali chorych zgodną z aktualną wie-
dzą, etyczną opieką, jakiej potrzebują”. 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.mp.pl oraz www.nil.org.pl 

s. 7 
Nr 10 

03.03.2015 

http://www.mp.pl
http://www.mp.pl
http://www.nil.org.pl


 

Prezydent Polski podpisał ustawę o ochronie zwierząt doświadczalnych 

W piątek 6 lutego 2015 r. prezydent RP podpisał ustawę o ochronie zwierząt doświadczalnych. Obowiązująca w Pol-
sce ustawa z 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach nie uwzględniała wszystkich regulacji unijnych. Nowy doku-
ment przewiduje, iż w lokalnych komisjach etycznych, wydających zgody na badania na zwierzętach, obok naukow-
ców zasiądą przedstawiciele organizacji ochrony zwierząt i praw pacjentów. Ponadto, nowa ustawa o ochronie zwie-
rząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych ma zmniejszyć cierpienie zwierząt i ograniczyć ryzyko 
prowadzenia doświadczeń zbędnych i nieuzasadnionych. 

Ustawa zakłada m.in. istnienie komisji etycznych – 15-osobowej krajowej (KKE) i 12-osobowych lokalnych (LKE) – 
które będą udzielały zgód na prowadzenie projektów wymagających doświadczeń na zwierzętach. Regulacje zawarte 
w ustawie mają również zapewnić faktyczny wpływ środowisk prozwierzęcych na decyzje dotyczące dopuszczania 
eksperymentów. 

Wydając zgodę na prowadzenie doświadczenia, komisja etyczna będzie musiała ocenić, czy spodziewane korzyści z 
doświadczenia są większe niż szkoda dla zwierząt. W ustawie znalazł się także zapis gwarantujący współpracę lokal-
nych komisji etycznych z lekarzem weterynarii, który nadzoruje instytucje prowadzące doświadczenia. Co więcej, 
nowy dokument zakłada monitorowanie stanu zwierząt laboratoryjnych. W tym celu zobowiązuje hodowców, do-
stawców i użytkowników do zapewnienia zwierzętom właściwej opieki weterynaryjnej. Instytucje, w których prowa-
dzi się badania na zwierzętach, będą musiały powołać specjalny zespół ds. ich dobrostanu. 

„Autorzy ustawy położyli duży nacisk na wdrażanie metod alternatywnych, które pozwolą uniknąć wykorzystywania 
zwierząt do doświadczeń, albo znacznie je ograniczać. Procedury będą wykonywane tylko wówczas, kiedy nie można 
zastosować alternatywnych metod badawczych. Ustawa nakazuje ograniczenie liczby zwierząt wykorzystywanych w 
danej procedurze. Nakłada też wymóg, zgodnie z którym wykorzystywane do badań zwierzęta mają być utrzymywa-
ne w warunkach odpowiednich dla ich gatunku, a zastosowane metody badawcze ograniczają do minimum lub eli-
minują ból, cierpienie i przedłużający się stres. Na wniosek strony społecznej zapisano zakaz stosowania metod, któ-
re uniemożliwiają zwierzętom poddawanym procedurom wydawanie głosu (np. przecinania strun głosowych)”. 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.naukawpolsce.pap.pl 
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Parlament Europejski: debata o udziale obywateli w życiu publicznym UE 

W czwartek 26 lutego 2015 r. w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie 
publiczne dot. instytucji Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO). Instytucja ta 
została wprowadzona przez Traktat Lizboński, podpisany 13 grudnia 2007 r., i daje 
obywatelom Unii Europejskiej prawo do pośredniej inicjatywy w sprawie uchwala-
nia nowego prawa UE. Na mocy traktatu grupa co najmniej miliona obywateli z 
określonej liczby państw członkowskich może zwrócić się do Komisji Europejskiej o 
przestawienie projektu w danej sprawie i podjęcie działań prawnych. 

Wysłuchanie publiczne dotyczyło praktyki oraz reformy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. W nocie prasowej 
zamieszczonej na stronie internetowej posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego można przeczytać, że „spotkanie 
potwierdziło, że Europejska Inicjatywa Ustawodawcza jako organ zmierzający do wprowadzania w życie demokracji 
partycypacyjnej na poziomie UE zawiera istotne luki utrudniające korzystanie z tego instrumentu. W założeniu EIO 
miała reagować na oczekiwania obywateli Europy i zapewnić im czynny udział w stanowieniu prawa. Tymczasem 
choć od momentu wejścia w życie Traktatu z Lizbony, który wprowadził EIO wpłynęła duża liczba inicjatyw, entu-
zjazm wobec EIO uległ osłabieniu. Polityk przypomniał jeden z najbardziej kontrowersyjnych przypadków odrzucenia 
inicjatywy: „Inicjatywa obywatelska JEDEN Z NAS mająca na celu ochronę życia nienarodzonych, została odrzucona, 
mimo że spełniała wszystkie warunki formalne, zebrała blisko 2 mln podpisów i uzyskała poparcie 20 krajów UE. Py-
tanie brzmi: czy Komisja może w sposób arbitralny odrzucić inicjatywę obywatelską w przypadku spełniania niezbęd-
nych wymogów?”. 

W opinii dr. Tomasa Molnara z Corvinus University w Budapeszcie hamowanie inicjatyw przez Komisję Europejską 
grozi utratą zaufania obywateli do UE. Komisja powinna wg niego współpracować z obywatelami, o ile tylko inicjaty-
wa jest zgodna z wymogami formalnymi, przekazywać ją do Parlamentu Europejskiego, a tymczasem wykazuje nie-
chęć w stosunku do EIO. Z kolei komisarz Timmermans przyznał, że „choć inicjatywa nie spełniła wszystkich oczeki-
wań, nie może jej zabraknąć. Za największe wyzwanie dla UE uznał sceptycyzm ze strony obywateli. Podkreślił, że 
inicjatywa obywatelska nie rozwiąże wszystkich problemów, jednak po zreformowaniu może przyczynić się do odbu-
dowania zaufania”. Timmermans zagwarantował, że w kwietniu „przedstawi rozwiązanie wskazanych problemów, 
tak, aby inicjatywa obywatelska spełniała swoją funkcję dialogu politycznego”. 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie http://ujazdowski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1141%3Aujazdowski
-europejsk-inicjatyw-obywatelsk-moe-uratowa-tylko-gboka-reforma-i-zniesienie-arbitralnoci-komisji-europejskiej&catid=20%
3Akontakt-centrum-prasowe&Itemid=14&lang=pl  
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Wielka Brytania: „dzieci trojga rodziców” 

W środę 3 lutego br. brytyjscy deputowani zezwolili na przeprowadzanie 
„zapłodnienia in vitro z zamianą mitochondriów”, czyli wykonywanie sztucznego 
zapłodnienia z udziałem trzech osób. Tym samym Zjednoczone Królestwo stało się 
pierwszym krajem, w którym zalegalizowano „produkcję” dzieci z użyciem materia-
łu genetycznego trojga rodziców. Technika ma w zamyśle zapobiec dziedziczeniu 
chorób mitochondrialnych, m.in. pewnych postaci cukrzycy oraz chorób układu 
nerwowego u dzieci poczętych na drodze zapłodnienia pozaustrojowego.  

Ma się to odbywać poprzez zamianę wadliwego matczynego materiału genetycznego obecnego w mitochondriach 
(organellach komórkowych niezależnych od jądra komórkowego), stanowiącego około 1% DNA komórki jajowej, na 
„zdrowe” mitochondria dawczyni – stąd termin „troje rodziców”. W takiej sytuacji rodzicami dziecka będą 
„właścicielka” jądra komórkowego, czyli głównej części materiału genetycznego komórki jajowej oraz „właściciel” 
plemnika, natomiast kobieta oddająca swoje mitochondria będzie uznawana jedynie za dawczynię narządów. Pomy-
słodawcą tej metody jest profesor Doug Turnbull z Uniwersytetu Newcastle. Choć technika budzi ogromne nadzieje 
na wyeliminowanie pewnej grupy chorób, to wiąże się ona z nieznanymi dotychczas niebezpieczeństwami praktycz-
nymi i negatywną oceną etyczną.  

W liście otwartym adresowanym do Ministerstwa Zdrowia Wielkiej Brytanii 45 europosłów, wśród nich Francuz José 
Bové, wyraziło poważny niepokój w związku z legalizacją tej kontrowersyjnej metody. Francuski eurodeputowany 
napisał na swojej stronie internetowej, że nie zgadza się na poddanie społeczeństw europejskich dyktatowi 
„czarnoksiężników”. Wyjaśnia, że „ta decyzja podjęta w Wielkiej Brytanii pozostaje w sprzeczności z prawem euro-
pejskim, w szczególności narusza dyrektywę o badaniach klinicznych z 2001 roku”, na co zwracał zresztą uwagę kato-
licki biskup pomocniczy Westminsteru John Sherrington. Dyrektywa europejska stanowi, że „żadne próby terapii 
genetycznej nie mogą być podejmowane, gdyby miały prowadzić do zmiany dziedzictwa genetycznego osoby”. 

José Bové stawia podstawowe pytania o to, czy człowiek musi wdrażać w życie wszystkie technologie, które jest w 
stanie opracować? „Ewolucja terapii genetycznych i manipulacji transgenicznych jest zbyt szybka. Stały się one przez 
to niekontrolowane, wręcz niemożliwe do kontrolowania. Do tej pory główne wysiłki genetyków były ukierunkowa-
ne na manipulacje genetyczne roślin, następnie zwierząt. Dziś, jak należało się tego spodziewać, to człowiek stał się 
najbardziej pożądanym obiektem tych działań”. 

Dr Miguel Jean, lekarz pracujący w Centrum Uniwersyteckim w Nantes, jest „zaniepokojony, by nie powiedzieć zdu-
miony, zalegalizowaniem tej techniki”. Zauważa, że jest ona „całkowicie eksperymentalna i nie będziemy mieli żad-
nych możliwości cofnięcia jej rezultatów”. Dodaje: „nie mamy pojęcia, jakie relacje zachodzą między DNA jądrowym 
a DNA mitochondrialnym. Jeśli to drugie będzie zamieniane na „zdrowe”, następstwa są nie do przewidzenia. Nie 
będziemy mieli możliwości odwrócenia wpływu tych zmian na rozwój dzieci urodzonych dzięki tej metodzie”. Pyta-
ny, czy wynikiem tych ingerencji może być pojawienie się innych chorób genetycznych, dr Jean Miguel odpowiada 
krótko: „nie wiemy nic na ten temat”. 

Tymczasem poparcie dla rządowego projektu wyrazili m.in. brytyjscy naukowcy, nobliści oraz 40 naukowców z 14 
innych krajów. Także w Polsce metoda spotyka się z entuzjazmem. „Z zadowoleniem odnotowuję fakt, że zespoły 
badawcze na świecie podejmują tak trudne wyzwania i są bliskie przekroczenia bariery, która uniemożliwia zapobie-
ganie dramatycznym, nieuleczalnym chorobom, takim jak choroby mitochondrialne” – komentował doniesienia z 
Wielkiej Brytanii prof. Stanisław Wołczyński, dodając – „wiem, że u niektórych osób wzbudzi to gwałtowny sprzeciw, 
ale sprzeciw też budzi cierpienie, jakie niosą choroby mitochondrialne”. 

Przeciwnicy tej metody twierdzą, że takie działania to pierwszy krok w kierunku „projektowania dzieci”. Wśród nich 
takie obawy wyrażają m.in. przedstawiciele kościołów anglikańskiego oraz katolickiego, według których metoda ta 
nie jest ani etyczna, ani bezpieczna, i w dodatku wiąże się z niszczeniem embrionów.  

Rodzi się także pytanie, czy praktyka „potrójnego rodzicielstwa” to jeszcze terapia, czy raczej manipulacja na ludzkim 
gatunku? Bioetyk ks. dr hab. Andrzej Muszala odpowiada: „wydaje się raczej, że to drugie. Dlatego byłbym bardzo 
ostrożny w tak daleko posuniętej ingerencji w ludzki genotyp. Pomijając już sam fakt, że cały proceder jest możliwy 
tylko w zapłodnieniu in vitro”.  
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Dla filozofa Pierre Le Coz, dawnego członka francuskiego Narodowego Komitetu Etyki (CCNE), w momencie gdy 
dziecko nie poczyna się jako owoc połączenia dwóch, lecz trzech materiałów DNA, dochodzi do „naruszenia sanktua-
rium ludzkiego genomu. To silne symboliczne rozdarcie, ponieważ stanowi ingerencję w dziedzictwo genetyczne ma-
jącego się urodzić dziecka”.  

 
Tłum. i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org oraz Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl 

 

Macierzyństwo zastępcze: kontrowersyjna decyzja Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka 

Zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu państwo włoskie naruszyło prawo pary 
małżeńskiej do uznania dziecka, które nie ma z nią żadnej więzi biologicznej i które zostało urodzone w Ro-
sji przez matkę zastępczą, za swoje. Trybunał nakazał Włochom wypłacenie parze odszkodowania za nieu-
zasadnione odebranie jej dziecka. 

Decyzja Trybunału odnosi się do apelacji wniesionej w 2012 r. przez parę z miejscowości Colletorto, która 
po nieskutecznym poddaniu się procedurze zapłodnienia in vitro we Włoszech, zdecydowała się na skorzy-
stanie z praktyki macierzyństwa zastępczego w Rosji. We Włoszech praktyka ta jest prawnie zakazana, na-
tomiast w Rosji jest ona legalna. Dziecko urodziło się w marcu 2011 r. i zostało zarejestrowane w moskiew-
skim urzędzie stanu cywilnego jako potomek włoskiej pary. Jednakże po powrocie do ojczyzny małżeństwu 
odmówiono wpisania aktu urodzenia dziecka do włoskich ksiąg, zauważając, że nie jest ono ani dzieckiem 
biologicznym pary, ani też dzieckiem przez nią adoptowanym. 

Włoskie władze uznały, że rosyjski akt urodzenia zawiera fałszywe informacje co do prawdziwej tożsamości 
rodziców dziecka. Po przeprowadzeniu testów DNA, które wykazały, że dziecko nie ma żadnej więzi biolo-
gicznej z włoską parą, sąd zdecydował, że powinno ono trafić do rodziny zastępczej. Ustalono ponadto, że 
para z Colletorto nie powinna mieć kontaktów z dzieckiem i nie może go adoptować. Sąd ocenił, że mał-
żonkowie chcieli mieć dziecko z powodów egoistycznych, jak również po to, by rozwiązać problemy w ich 
związku. 

Trybunał w Strasburgu negatywnie ocenił decyzję sądu włoskiego o odebraniu dziecka parze i powierzeniu 
go opiece społecznej, uznając że miało tu miejsce naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego i 
prywatnego pary. Jednocześnie dodał, że wyrok nie jest równoznaczny z koniecznością „zwrócenia” dziec-
ka małżonkom, ponieważ bez wątpienia zdążyło już ono nawiązać więzi emocjonalne z rodziną zastępczą, 
w której żyje od 2013 r. Obowiązkiem Włoch jest natomiast zapłacenie parze 20 tys. euro za doznane szko-
dy moralne (żądała ona 100 tys. euro) i 10 tys. euro za poniesione koszty procesowe. 

Należy zauważyć, że uznanie rodzicielstwa pary z Colletorto lub przyznanie jej przez włoski sąd prawa do 
adopcji dziecka oznaczałoby pośrednie usankcjonowanie praktyki macierzyństwa zastępczego, która prze-
cież jest we Włoszech zakazana. Taka decyzja utorowałaby drogę innym parom chcącym „zamówić” dziec-
ko u matki zastępczej. Uzasadniając swój wyrok, Trybunał w Strasburgu podał, że „odebranie dziecka rodzi-
nie może nastąpić tylko z bardzo poważnych powodów”. Tymczasem włoskie sądy odebrały dziecko parze 
Campanelli właśnie dlatego, że nie była ona rodziną dziecka.  

W większości europejskich krajów praktyka macierzyństwa zastępczego jest zakazana. Włoskie pary, które 
chcą „zamówić” dziecko u matki zastępczej, wyjeżdżają w tym celu do takich krajów jak Rosja, Ukraina, czy 
ostatnio Grecja. 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.repubblica.it oraz www.lanuovabq.it  
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Jak prawa człowieka zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prze-
kształcają się w prawa post- i trans-humanistów 

Gregor Puppinck, dyrektor Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości, 
wyjaśnia w jaki sposób pod wpływem indywidualizmu, sceptycyzmu oraz rozwo-
ju biotechnologii obowiązujące prawa człowieka stają się prawami tzw. trans-
humanistów.  

Głównym założeniem podpisanej w 1950 r. Europejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka była ochrona podstawowych praw każdej istoty ludzkiej, a także uznanie 
niezbywalnej godności człowieka. W czasie, gdy powstawała Konwencja, świat 
nie dysponował rozwiniętymi dzisiaj technologiami, które mogą modyfikować 
naturę człowieka. Wówczas ludzka natura i godność stanowiły trwały i niezmienny fundament ustanawianych praw. 
Aktualnie nowoczesne metody biotechnologii mogą nie tylko wzmacniać naturalne zdolności człowieka, ale także 
zaopatrzyć go w nowe cechy. Wraz z rozwojem nauki oraz pojawieniem się możliwości, które dają współczesne tech-
nologie, powstaje nowy człowiek, który jednocześnie domaga się nowych praw. W odpowiedzi na te zmiany od sys-
temu prawnego (jako narzędzia organizacji życia społecznego) oczekuje się opracowania nowych rozwiązań ustawo-
dawczych umożliwiających integrację zdobyczy nauki z nową antropologiczną koncepcją człowieka. Jesteśmy świad-
kami modyfikacji ustanowionych wcześniej praw człowieka, a ta zmiana jest w istocie wynikiem redefinicji samej 
osoby ludzkiej (istota ludzka jako „ulepszony człowiek”). Powyższy tok myślenia powoduje dwuznaczne rozumienie 
takich pojęć jak „ludzka godność” i „wolność”, które stanowią podstawę dyskusji o prawach człowieka.  

Źródłem pojawiających w ciągu ostatnich dekad nowych interpretacji praw człowieka, były nowe koncepcje tworzo-
ne przez społeczeństwa w odniesieniu do osoby ludzkiej. Po humanizmie nastąpił personalizm, a obecnie prawa post
-humanistów torują drogę dla praw trans-humanistów.  

Post-humanizm to dominacja indywidualnej woli danego człowieka nad jego naturą. W konsekwencji pierwotnie 
ustanowione prawa człowieka zastępuje się „prawem jednostek”. Mimo iż pojęcia uzgodnione w trakcie ratyfikowa-
nia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka pozostały takie same, ich interpretacja nie tylko uległa znacznej modyfi-
kacji, ale także zrewolucjonizowała ich znaczenie. Oczywiście, współcześnie również uznaje się zawarte w Konwencji 
prawo do życia, jednak przegrywa już ono na przykład z prawem decydowania o momencie własnej śmierci lub z 
prawem do przerwania ciąży.  

Trans-humanizm zakłada zastosowanie dostępnych technologii (w tym biotechnologii) do modyfikowania, ulepsza-
nia człowieka. Dostęp do tych technologii staje się podstawowym prawem jednostki do stawania się „pełniejszym” 
człowiekiem. Poprzez włączenie możliwości korzystania ze zdobyczy nauki do puli podstawowych praw każdej jed-
nostki ludzkiej, technologia uzyskuje społeczne przyzwolenie na to, by wpływać na ewolucyjny rozwój człowieka.  

Zapewniając ludziom „prawo do posiadania potomstwa nieobciążonego chorobami” Trybunał Europejski w zakres 
praw człowieka włączył dostęp do technik genetycznej selekcji. Tym samym eugenika, jako jedno z praw trans-
humanizmu, staje się jednym ze współczesnych narzędzi „ulepszania” ludzkiej natury.  

Obserwujemy przejście od pierwotnej natury ludzkiej (humanizm), poprzez dowolne użycie własnej woli (post-
humanizm), aż do stosowania technologii w modyfikowaniu ludzkiej natury (trans-humanizm). Korzystanie z możli-
wości, jakie daje współczesna nauka, postrzegane jest jako przedłużenie naszej wolności i autonomii w niczym nie-
skrępowanym procesie samostanowienia. Zatem, pozostając z dala od kwestionowania praw człowieka, post- i trans
-humanizm odradza i potęguje nadzieje na spełnienie obietnicy osiągnięcia przez człowieka pełni szczęścia złożonej 
ludzkości już w XVIII wieku.  

Jeżeli chodzi o moralną ocenę tego zjawiska, Trybunał odrzuca wszelką argumentację o takim charakterze, gdyż od-
nosi się ona zawsze tylko do jednej, ściśle określonej koncepcji człowieka, a ta zawsze będzie uważana za nieobiek-
tywną i względną. Przykład tego rozumowania odnaleźć można w orzeczeniu Trybunału z 2010 r., w którym uznano, 
iż „zastrzeżenia oparte na ocenie moralnej nie są same w sobie wystarczającymi argumentami przeciwko technikom 
wspomaganego rozrodu, jak np. dawstwo oocytów”. Prawne ograniczanie wolnej woli człowieka oparte na ściśle 
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określonej koncepcji człowieka, a ta zawsze będzie uważana za nieobiektywną i względną. Przykład tego rozumowa-
nia odnaleźć można w orzeczeniu Trybunału z 2010 r., w którym uznano, iż „zastrzeżenia oparte na ocenie moralnej 
nie są same w sobie wystarczającymi argumentami przeciwko technikom wspomaganego rozrodu, jak np. dawstwo 
oocytów”. Prawne ograniczanie wolnej woli człowieka oparte na ściśle określonej koncepcji człowieka i rozumieniu 
jego dobra, nie znajduje dzisiaj poparcia Trybunału, którego przekonują jedynie argumenty naukowe. Przykładowo 
w rozpatrywanej niedawno sprawie dwóch kobiet starających się o adopcję dziecka, Trybunał odrzucił moralny argu-
ment rządu jednego z państw, które chciało wprowadzić zakaz prawa do adopcji w takich sytuacjach, prosząc o 
przedstawienie dowodów naukowych świadczących jednoznacznie, iż wychowanie przez rodziców tej samej płci nie 
jest dobre dla dziecka.  

W argumentacji Trybunału wyraźnie widoczny jest sceptycyzm, relatywizm oraz zwątpienie w zdolność prawodaw-
ców do właściwej oceny, co jest dobre, a co złe. Dla Trybunału źródłem „prawdy” pozostaje jedynie nauka, na bazie 
której opracowuje swoje orzeczenia. A przecież scjentyzm to jedynie azyl sceptyków przed przyjęciem nihilizmu.  

Moralny sceptycyzm podważa pierwotne rozumienie praw człowieka, wykazując, iż powstały one na bazie pozanau-
kowych wyborów moralnych. Tym samym redukuje prawa człowieka jedynie do zasady wolności, która okazuje się 
bliżej niezdefiniowaną samowolą jednostki. To wyraźne przejście od praw człowieka do „praw jednostki”. 

Znamienne jest to, iż Trybunał uznaje swoje orzecznictwo jako postępowe oraz uważa „Konwencję jako dokument, 
którego interpretację powinno się dostosowywać do dzisiejszych realiów”. Trybunał, określając siebie jako 
„sumienie Europy”, zamierza odnowić, ujednolicić społeczeństwo europejskie, a także spowodować jego postęp. 

Oprac. Krzysztof Szymoniak na podstawie www.genethique.org 

 

Zakaz dokonywania aborcji po 20. tygodniu ciąży w dwóch stanach USA 

11 lutego 2015 r. w dwóch stanach USA: Karolinie Południowej i Wirginii Zachodniej odbyły się głosowania 
nad projektami ustaw zakazującymi aborcji po 20. tygodniu ciąży. Oba projekty zostały przyjęte znaczną 
większością głosów - w Wirginii Zachodniej stosunkiem 87 głosów „za” do 12 głosów „przeciw”, zaś w Ka-
rolinie Południowej 80 do 27 głosów. W stanie Wisconsin trwają prace nad przygotowaniem podobnego 
projektu ustawy. 

Już 12 stanów USA zakazało przeprowadzania aborcji po 20. tygodniu ciąży lub nawet wcześniej. Sondaże 
wskazują, że liczba Amerykanów opowiadających się za zniesieniem prawa do późnej aborcji stopniowo 
rośnie – w ostatnich badaniach opowiedziało się za tym 56% respondentów. 

Mimo to Stany Zjednoczone wciąż znajdują się wśród krajów o najbardziej permisywnej polityce dotyczącej 
tzw. późnych aborcji. Do pozostałych państw należą m.in.: Chiny (brak ograniczeń), Holandia (aborcja moż-
liwa do 24. tygodnia ciąży), Kanada (brak ograniczeń), Korea Północna (brak ograniczeń), Singapur (aborcja 
możliwa do 24. tygodnia ciąży) oraz Wietnam (brak ograniczeń). 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org  
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Kontrowersyjne eksperymenty amerykańskich naukowców 

Pod koniec stycznia 2015 r. w czasopiśmie „American Journal of Transplantation” 
ukazał się artykuł opisujący badania amerykańskich naukowców, które mają dopro-
wadzić do zwiększenia liczby narządów potrzebnych do przeszczepów. Eksperymen-
ty prowadzone przez firmę Ganogen polegały na wszczepieniu ludzkiej nerki, pocho-
dzącej z płodu ludzkiego po aborcji, do organizmu dorosłego szczura.  

Naukowcy wszczepili szczurowi nerkę pobraną z ludzkiego płodu, używając do tego 
zaawansowanych technik mikrochirurgicznych i wykorzystując specjalne urządzenie 
służące do wyrównania ciśnienia tętniczego. Poprzednio podjęte próby nie powiodły się m.in. dlatego, że ciśnienie 
szczura jest trzy razy wyższe niż u płodu ludzkiego.  

Jednym z autorów eksperymentu jest Edward Gu, student czwartego roku medycyny na Duke University School of 
Medicine, a jednocześnie współzałożyciel i dyrektor generalny firmy Ganogen, działającej w Redwood City w Kalifor-
nii. „Przeprowadziliśmy to badanie na szczurach, by pokazać, że narządy ludzkich płodów mogą przetrwać w zwie-
rzęcym organizmie, mogą w nim funkcjonować, utrzymując biorcę przy życiu, a także rozwijać się i rosnąć”, mówi 
Gu. Szczury ze wszczepionymi nerkami przeżyły około 4 miesięcy, a jeden z nich żył nawet 10 miesięcy. Naukowcy 
twierdzą, że ta technologia jest możliwa do zastosowania nie tylko z nerkami, lecz także z innymi organami, np. ser-
cem, wątrobą, płucami.  

Krótkoterminowym celem badaczy jest umożliwienie wykorzystania narządów pochodzących z ludzkich abortowa-
nych płodów do testowania leków, zanim przystąpi się do prób klinicznych na żywych ludziach. W perspektywie dłu-
goterminowej planuje się natomiast wszczepianie narządów do organizmów większych zwierząt (np. świń), by urosły 
one do wystarczająco dużych rozmiarów, aby można je było z powrotem przeszczepić człowiekowi.  

Gu zaznacza, że jego badania są finansowane jedynie przez rodzinę, przyjaciół i małych inwestorów, bez żadnej po-
mocy państwa. Podkreśla, że jest to działanie bardziej etyczne niż w przypadku poczynań naukowców, którzy rów-
nież wykorzystują do badań tkanki ludzkie pochodzące z płodów po aborcji, ale czynią to za pieniądze podatników. 
Ujawnia, że nerki użyte w ich eksperymencie zostały zakupione od firmy Stem Express wyposażającej laboratoria 
biomedyczne na całym świecie w ludzkie komórki i tkanki. Zapewnia, że on i jego współpracownicy „nie chcą w ża-
den sposób zachęcać do aborcji. Jeśli jednak narządy są dostępne, lepiej jest wykorzystać je, by uratować czyjeś ży-
cie, zamiast wyrzucić je na śmietnik”. 

Cytowany przez portal LifeScience etyk ze Stanford Law School Hank Greely dodaje, że kluczowy jest fakt, by decyzja 
o dokonaniu aborcji była całkowicie oddzielona od kwestii oddania narządów płodu do badań naukowych. Jeśli cho-
dzi o kwestię ksenotransplantacji (czyli przeszczepów międzygatunkowych), jego zdaniem są one etycznie dopusz-
czalne, o ile nie mamy do czynienia z mózgiem, narządami płciowymi czy „zewnętrznymi elementami ciała, które 
nadałyby zwierzęciu ludzki wygląd”. 

Należy jednak pamiętać, że – w świetle etyki personalistyczno-chrześcijańskiej – „bezpośrednie przerywanie ciąży, to 
znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym za-
bójstwem niewinnej istoty ludzkiej” (EV, 62). W opisanym przypadku mamy do czynienia z jaskrawym przykładem 
uprzedmiotowienia człowieka (w stadium płodowym) i używania go jako środka do celu. Trzeba podkreślić, że jakie-
kolwiek wykorzystywanie tkanek i narządów płodów abortowanych – niezależnie czy są to aborcję wykonane w spo-
sób „legalny” czy nie – jest głęboko nieetyczne i stanowi niedopuszczalną formę komercjalizacji medycyny. Dodatko-
wo w powyższym przypadku zło moralne powiększone jest przez powiązanie aborcji z niezwykłe kontrowersyjną 
praktyką przekraczania granicy międzygatunkowej, jaka dokonuje się w ksenotransplantacjach.  

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.lifescience.com, www.medicaldaily.com, www.ganogen.com 
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USA: przeszczep serca u 6-dniowego noworodka  

Przeszczep serca odbył się u sześciodniowego noworodka w szpitalu pediatrycznym w stanie Arizona w 
USA. Oliwer Crawford to najmłodszy pacjent, któremu w historii USA przeprowadzono taką operację.  

U dziecka w okresie prenatalnym zdiagnozowano poważną wadę serca, a kiedy 7 tygodni przed planowym 
terminem rozpoczął się przedwczesny poród, rokowania na przeżycie chłopca były bardzo niewielkie. 
Dziecko po kilku godzinach od przyjścia na świat umieszczono na krajowej liście osób oczekujących na 
przeszczep. Odpowiedniego dawcę znaleziono już po dwóch dniach, co pozwoliło przeprowadzić u chłopca 
skomplikowaną 10-godzinną operację. Dziecko przeżyło zabieg i według informacji ze szpitala, w którym 
jest leczony, jego stan systematycznie się poprawia. Chłopiec jest jednak wcześniakiem, waży zaledwie 2,8 
kg. Według rodziców, którzy spodziewali się najgorszego, życie tego dziecka jest dla nich prawdziwym cu-
dem.  

Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl 

 

Wspomagane samobójstwo legalne w Kanadzie 

 
Sąd Najwyższy Kanady zniósł zakaz pomagania w samobójstwie osobom chorym na 
nieuleczalne schorzenia. Wspomagane samobójstwo będzie możliwe w przypadku 
osób skrajnie cierpiących na poważne i nieuleczalne choroby, lecz niekoniecznie 
śmiertelne. Prawo do skrócenia życia przy pomocy innych osób będą mieli wyłącznie 
dorośli, którzy są świadomi swojej decyzji i którzy z powodu swojej choroby cierpią w 
sposób trudny do zniesienia.  
 
Podjęta jednogłośnie przez Sąd Najwyższy Kanady decyzja znosi zakaz wspomaganego samobójstwa, który został 
wprowadzony w tym kraju w 1993 roku. Dotychczas przyczynienie się do samobójstwa innej osoby przez namawia-
nie do takiego czynu lub pomoc w nim było w Kanadzie przestępstwem, za które groziło do 14 lat pozbawienia wol-
ności. Argumentem do zniesienia zakazu miał być brak jego uzasadnienia w kanadyjskiej konstytucji.  
 
Sąd najwyższy wskazał, iż w dotychczasowej sytuacji prawnej „ludzie, którzy są poważnie i nieuleczalnie chorzy, nie 
mogą szukać pomocy lekarza w umieraniu i mogą być skazani na życie w ciężkich i niedających się znieść cierpie-
niach. Osoba, której to dotyczy, ma dwie opcje: może przedwcześnie odebrać sobie życie, często przy pomocy gwał-
townych lub niebezpiecznych środków, lub może cierpieć do czasu, aż umrze z przyczyn naturalnych. To okrutny dy-
lemat”.  
 
Pozew o zezwolenie nieuleczalnie chorym Kanadyjczykom na korzystanie z eutanazji wniosło do Sądu Najwyższego 
Kanady Stowarzyszenie Wolności Obywatelskich Kolumbii Brytyjskiej (ang. British Columbia Civil Liberties Association 
– BCCLA). Pozwy takie składali także indywidualni chorzy, np. nieżyjąca już Gloria Taylor oraz rodzina innej zmarłej 
kobiety Kay Carter. Taylor, która cierpiała na stwardnienie zanikowe boczne otrzymała od Sądu Najwyższego Kolum-
bii Brytyjskiej orzeczenie, iż zakaz wspomaganego samobójstwa nie ma w jej przypadku zastosowania; chora zmarła 
wkrótce potem bez korzystania z eutanazji. Cierpiąca na degenerację rdzenia kręgowego Kay Carter dokonała samo-
bójstwa przy pomocy lekarza w Szwajcarii, gdzie jest to legalne.  
 
Orzeczenie Sądu Najwyższego Kanady o zniesieniu zakazu eutanazji wejdzie w życie za 12 miesięcy. 

 
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl  
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Jaskólski i Wlodawer laureatami Amerykańsko-Polskiej Nagrody Naukowej 

Naukowcy prof. Mariusz Jaskólski z Polski i dr Alexander Wlodawer z USA, których wspólne odkrycie struktury białka 
wirusa HIV przyczyniło się do powstania leku na AIDS, zostali laureatami pierwszej edycji Amerykańsko-Polskiej Na-
grody Naukowej. Ideą nagrody, przyznawanej wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz American 
for the Advancement od Science (AAAS), jest promocja polsko-amerykańskiej współpracy naukowej.  

Jak informują we wspólnym komunikacie FNP i AAAS, „tandem Jaskólski-Wlodawer" został wyłoniony spośród 55 
nominacji, które oceniało jury złożone z wybitnych przedstawicieli polskiego i amerykańskiego środowiska naukowe-
go. Otrzymują oni nagrodę za badania strukturalne białek o znaczeniu medycznym, które przyczyniły się do opraco-
wania nowych terapii leczenia chorób człowieka, takich jak AIDS czy białaczka u dzieci. […] 

Pierwszy z nagrodzonych jest profesorem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Natomiast Wloda-
wer, który studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim i wyemigrował z Polski w 1968 roku, od prawie 30 lat jest 
związany z Narodowym Instytutem Raka (NCI) w Frederick pod Waszyngtonem, gdzie kieruje Laboratorium Krystalo-
grafii Makromolekuł. Współpracują ze sobą od 27 lat, kiedy – jak opowiadał w rozmowie z PAP Wlodawer – Jaskólski 
przyjechał w ramach wymiany naukowej do jego laboratorium w NCI. Wspólnie napisali 37 prac, które były dotąd 
cytowane ok. 2450 razy, co świadczy o znaczeniu ich wspólnych badań dla dziedziny nauki, jaką uprawiają. […] 

Amerykańsko-Polska Nagroda Naukowa została ustanowiona w 2013 r. Przyznanie jej odbywa się raz na dwa lata w 
drodze konkursu opartego na nominacjach. Oficjalne ogłoszenie nazwisk laureatów pierwszej edycji nagrody nastąpi 
podczas rozpoczynającego się w czwartek w San Jose w Kalifornii corocznego zjazdu AAAS, natomiast uroczyste wrę-
czenie nagrody odbędzie się w Waszyngtonie 27 kwietnia. Każdy z laureatów otrzyma równowartość 5 tys. USD. 

Źródło: Serwis Nauka w Polsce; www.naukawpolsce.pap.pl 
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VI Międzynarodowa Konferencja Imienia ks. prof. dr hab. Tadeusza Stycznia pt. 
Wielcy Obrońcy Życia (Lublin, 23 marca 2015 r.) 

23 marca 2015 r. w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w 
Lublinie z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja imienia 
ks. prof. dr hab. Tadeusza Stycznia pt. Wielcy Obrońcy Życia. 

Wystąpienia i prelekcje będą dotyczyć m.in. poniższych zagadnień: „Ochrona życia w Polsce i na świecie: Karol Woj-
tyła – Jan Paweł II”, „Bohaterskie obrończynie życia w Auschwitz-Birkenau”, „Świętość życia w pracy ginekologa-
położnika prof. Włodzimierza Fijałkowskiego”. Ponadto podczas konferencji uwaga zostanie skupiona wokół nastę-
pujących obrońców ludzkiego życia: ks. prof. Tadeusz Styczeń, Teresa Strzembosz, abp Kazimierz Majdański, Walenty 
Majdański, ks. Jan Zieja. Przewidziana w tym dniu jest również sesja plakatowa nt. obrońców życia w różnych krajach 
i ich działań na rzecz obrony życia. Na zakończenie wydarzenia zaplanowano spotkanie Polskiego Stowarzyszenia 
Familiologicznego.  

Program konferencji oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: http://www.pswbp.pl/index.php/
pl/koa-naukowe-zdr/zdrowie/5429-konferencja-wielcy-obrocy-ycia-23-marca-2015r-kul  

Oprac. Justyna Gajos 

 

Konferencja naukowa Medyczne, etyczne i prawne aspekty sprzeciwu sumienia 
w praktyce medycznej (Bydgoszcz, 28 marca 2015 r.) 

28 marca 2015 r. w sali audytoryjnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika (CM UMK) w Bydgoszczy w ramach „Bydgoskich Spotkań Bioetycznych” 
odbędzie się konferencja naukowa pt. Medyczne, etyczne i prawne aspekty sprzeci-
wu sumienia w praktyce medycznej. Organizatorami spotkania są: Bydgoska Izba 
Lekarska (BIL) oraz Komisja Bioetyczna BIL, II Katedra Kardiologii CM UMK, Studenc-
kie Towarzystwo Naukowe CM UMK, Fundacja „Wiatrak”, Okręgowa Izba Pielęgnia-
rek i Położnych w Bydgoszczy, Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska w 
Bydgoszczy.  

Więcej informacji o konferencji: http://www.oipip.rzeszow.pl/index.php?
option=com_content&task=blogcategory&id=19&Itemid=12  

Oprac. Justyna Gajos 

 

XXV sesja naukowa z cyklu „Etyka w medycynie” pt. Wkład Krakowskiej Szkoły 
Pediatrów w troskę o chore dziecko (Kraków, 10 marca 2015 r.) 

Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie za-
praszają na XXV sesję naukową z cyklu „Etyka w medycynie” pt. Wkład Krakowskiej Szkoły Pediatrów w troskę o cho-
re dziecko. Sesja naukowa z okazji 50-lecia istnienia Instytutu Pediatrii Szpitala Dziecięcego w Krakowie, która odbę-
dzie się 10 marca 2015 r. w auli. im. prof. Macieja L. Jakubowskiego (Kraków, ul. Wielicka 265). W programie spotka-
nia zaplanowano m.in. następujące wystąpienia: „Zmiana podejścia do dziecka jako pacjenta w medycynie” (prof. dr 
hab. Krzysztof Fyderek) oraz „Chrześcijańska tożsamość lekarza” (ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ). 

Więcej informacji nt. sesji naukowej: http://www.szpitalzdrowia.pl/xxv-sesja-naukowa-z-cyklu-etyka-w-medycynie/  

Oprac. Justyna Gajos 
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Konferencja naukowa Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeń-
stwie. Wyzwania dla organizatorów opieki (Poznań, 15 maja 2015 r.) 

Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego Katedry Profilaktyki Zdrowotnej we współpracy z Katedrą Geriatrii i Geronto-
logii oraz z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Pozna-
niu organizują VII Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeń-
stwie. Wyzwania dla organizatorów opieki. Spotkanie odbędzie się 15 maja 2015 r. w Centrum Kongresowo-
Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i będzie obejmować następujące zagadnienia: gerohigiena, 
problemy zdrowotne osób starszych (profilaktyka, leczenie, rehabilitacja, opieka), formy aktywizacji seniorów, obcią-
żenie opiekunów, relacje międzypokoleniowe, wsparcie społeczne seniorów, krajowe i zagraniczne rozwiązania 
związane z opieką nad osobą starszą, wolontariat, nowe technologie a osoby starsze, różne inicjatywy podejmowane 
na rzecz seniorów.  

Więcej informacji o konferencji: https://www.ump.edu.pl/index.php?strona=1_aktualnosci&news=1924 

Oprac. Justyna Gajos 
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