
 

Papież Franciszek: teorią gender ryzykujemy uczynienie kroku wstecz 

W katechezie wygłoszonej 15 kwietnia 2015 r. podczas audiencji ogólnej papież 
Franciszek podjął temat różnicy między mężczyznami i kobietami oraz komple-
mentarności płci. 

Na początku rozważania papież odwołał się do biblijnej Księgi Rodzaju, w której 
Bóg „po stworzeniu świata i wszystkich istot żyjących, stworzył dzieło sztuki, to 
znaczy istotę ludzką, którą uczynił na swój obraz - «na obraz Boży go stworzył: 
stworzył mężczyznę i niewiastę» (Rdz 1,27). Jak wszyscy wiemy, różnica płci jest 
obecna u różnych form życia, na długiej drabinie istot żyjących, ale tylko w męż-
czyźnie i kobiecie nosi ona w sobie obraz i podobieństwo Boga. Biblijny tekst po-
wtarza to aż trzy razy w dwóch wersach! Mężczyzna i kobieta są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Wynika z 
tego, że nie tylko mężczyzna sam w sobie jest obrazem Boga i nie tylko kobieta sama w sobie jest obrazem Boga, ale 
także mężczyzna i kobieta, jako para, są obrazem Boga. Różnica między mężczyzną a kobietą nie ma na celu ich prze-
ciwstawienia sobie lub podporządkowania, ale ma służyć ich jedności i rodzeniu nowych pokoleń, zawsze na obraz i 
podobieństwo Boga”. 

„Kultura nowożytna i współczesna – kontynuował Papież – stworzyła nową przestrzeń wolności i głębi, dzięki której 
możemy wzbogacić nasze rozumienie tych różnic. Jednak wprowadziła ona także wiele wątpliwości i sceptycyzmu. 
Zastanawiam się na przykład, czy tak zwana teoria gender nie jest wyrazem frustracji lub rezygnacji, której celem jest 
zatarcie różnicy płci, ponieważ nie potrafi już się z nią skonfrontować. Tak, grozi nam uczynienie kroku wstecz. Usu-
nięcie różnicy jest w rzeczywistości problemem, nie zaś rozwiązaniem. By rozwiązać problemy w relacji, mężczyzna i 
kobieta powinni więcej ze sobą rozmawiać i wzajemnie się słuchać, lepiej się poznawać i bardziej darzyć wzajemną 
miłością. Muszą traktować siebie z szacunkiem i przyjaźnie współpracować. Na tych ludzkich fundamentach, wspie-
ranych łaską Boga, możliwe jest zbudowanie jedności małżeńskiej i rodzinnej na całe życie. Więź małżeńska i rodzin-
na jest czymś poważnym, i jest tym dla wszystkich, nie tylko dla wierzących. Chciałbym przestrzec intelektualistów, 
by nie zaniedbywali tego tematu, traktując go jako coś drugorzędnego, gdy chodzi o zaangażowanie na rzecz społe-
czeństwa bardziej wolnego i sprawiedliwego”.  

Papież wskazał następnie na rolę kobiety w społeczeństwie: „Niewątpliwie musimy zrobić o wiele więcej na rzecz 
kobiety, jeśli chcemy na nowo umocnić wzajemność między mężczyznami a kobietami. Potrzeba, by kobieta nie tyl-
ko była bardziej słuchana, ale aby jej głos miał rzeczywisty ciężar i autorytet uznany w społeczeństwie i Kościele”. 
Dodał, że sposób, w jaki Jezus poważał kobietę, jest dla nas światłem oświetlającym długą drogę, z której do tej pory 
przeszliśmy tylko kawałek. „Nie zrozumieliśmy jeszcze dogłębnie tego, co może dać nam geniusz kobiety, tego co 
kobieta może dać społeczeństwu i także nam samym”. Podkreślił, iż kobiety umieją patrzeć na rzeczy innymi oczami i 
że ich spojrzenie uzupełnia sposób patrzenia mężczyzn. „Tą drogą należy iść bardziej kreatywnie i śmiało” – zachęcił 
papież. 

Oprac. i tłum. Katarzyna Wójcik na podstawie http://vaticaninsider.lastampa.it/ 
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Aktualny stan prac sejmowych nad projektem ustawy o in vitro 

W dniu 9 kwietnia 2015 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o leczeniu niepłodności. Oprócz 
projektu rządowego przedstawiono także cztery inne projekty ustaw regulujących kwestie sztucznego zapłodnienia: 
autorstwa PiS, projekt Twojego Ruchu oraz dwa projekty SLD. 

Do dalszych prac w sejmowej Komisji Zdrowia skierowano dwa projekty: rządowy projekt ustawy o legalizacji sztucz-
nego zapłodnienia oraz projekt SLD - o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 
tkanek i narządów. Odrzucono drugi projekt lewicy oraz zgłoszony przez PiS projekt ustawy o ochronie genomu 
ludzkiego i embrionu ludzkiego. 

Warto przypomnieć, że rządowy projekt zakłada wiele rozwiązań kontrowersyjnych etycznie. W myśl tego doku-
mentu m.in.: w ramach kwalifikacji do zabiegu in vitro nie będzie ograniczeń wieku czy stanu cywilnego; będzie 
można powołać do życia sześć embrionow, a gdy kobieta ukończy 35 lat lub zaistnieją takie wskazania medyczne – 
więcej; projekt dopuszcza także zamrażanie embrionów i przechowywanie ich do 20 lat oraz nie zawiera informacji, 
jaki będzie los embrionów po upływie tego czasu; z in vitro będzie można skorzystać nie tylko w przypadku niepłod-
ności, ale także w celu uniknięcia dziedzicznej choroby genetycznej; prawo do życia będą miały tylko embriony 
„zdolne do prawidłowego rozwoju”; dopuszcza się diagnostykę genetyczną embrionów oraz ich selekcję; embrion 
będzie można przekazać na rzecz anonimowej biorczyni; nie przewiduje się możliwości ujawnienia dzieciom tożsa-
mości dawców komórek rozrodczych i rodzeństwa biologicznego.  

W związku z sejmową debatą nad projektami ustaw regulujących procedury sztucznego zapłodnienia Prawica RP 
wystosowała oświadczenie w obronie życia, w którym czytamy, że „żaden z przepisów polskiego prawa nie zezwala 
na zniszczenie życia dziecka w fazie zarodkowej dlatego, że zostało poczęte jako «nadliczbowe»”. Prawicowi politycy 
przypominają także, że Sejm RP w uchwale z dnia 21 lipca 2006 r. większością głosów stwierdził, iż „niszczenie ludz-
kich embrionów (…) narusza art. 157a Kodeksu karnego, przewidujący prawnokarną ochronę zdrowia dziecka po-
czętego”. Liderzy ugrupowania wyrazili głos sprzeciwu wobec zabijania embrionów w słowach: „Zdecydowanie 
sprzeciwiamy się negacji ich ludzkiej godności i ich dyskryminacji przejawiającej się szczególnie przez odmawianie 
im praw zawartych w polskich przepisach dotyczących ochrony życia dzieci poczętych”. 

Politycy zaapelowali do Sejmu RP, wzywając „do uczciwych działań przeciw bezprawiu wobec dzieci poczętych poza-
ustrojowo, które to działania muszą poprzedzać jakiekolwiek debaty na temat ustawodawstwa in vitro”.  

Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl oraz www.hli.org.pl 
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Pigułka ellaOne bez recepty od 15. roku życia  

Minister zdrowia podpisał projekt zmiany do rozporządzenia dotyczącego sprze-
daży pigułki ellaOne w Polsce, które weszły w życie od połowy kwietnia. Najistot-
niejszy fragment zatwierdzonego rozporządzenia brzmi: „hormonalne środki 
antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego, posiadające kategorię dostęp-
ności OTC, wydaje się bez recepty osobie, która ukończyła 15. rok życia”. Ozna-
cza to, że mimo ograniczenia wiekowego, nie zmieniła się dotychczasowa decy-
zja o swobodnym dostępie do środków antykoncepcji postkoitalnej. Co więcej, 
ellaOne będą mogły kupować bez jakichkolwiek ograniczeń także starsze dzieci.  

Przypomnijmy, że na początku br. Komisja Europejska zdecydowała, że środek stosowany jako antykoncepcja post-
koitalna, sprzedawany pod nazwą ellaOne, może być dostępny w krajach UE bez recepty. Ostateczną decyzję co do 
dostępności środka miały podjąć władze państw członkowskich. W naszym kraju środki zostały dopuszczone do 
sprzedaży, ponieważ Polski rząd i ministerstwo zdrowia uznało, że firma produkująca ellaOne otrzymała już na to 
zgodę od KE, a zatem władze Polski nie są stroną w tej sprawie.  

Od początku jednak aptekarze w Polsce apelowali do premier Ewy Kopacz i ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza o 
podjęcie „bezzwłocznych, zdecydowanych i skutecznych działań w celu wprowadzenia regulacji prawnych, które 
zapewnią, by produkty zawierające octan uliprystalu wydawane były wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej”. W 
uzasadnianiu swojego stanowiska Naczelna Izba Aptekarska podawała argumenty bezpieczeństwa. Podkreślano, że 
z uwagi na działania niepożądane tabletek zawierających octan uliprystalu i interakcje z wieloma lekami, znacznie 
bezpieczniejsze dla zdrowia kobiet byłoby wydawanie tych tabletek wyłącznie na receptę, po przeprowadzonym 
badaniu lekarskim.  

EllaOne to produkt antykoncepcyjny przeznaczony do stosowania w tzw. „przypadkach nagłych”, np. gdy stosowana 
antykoncepcja zawiodła. Substancja czynna preparatu, octan uliprystalu, jest doustnym, syntetycznym, selektyw-
nym modulatorem receptora progesteronowego. Główny mechanizm działania polega na hamowaniu lub opóźnia-
niu owulacji, ale środek ten ma także działanie wczesnoporonne.  

Dodatkowo wiadomo, że środek ten ma wiele działań niepożądanych, szczególnie dla dziewcząt w okresie dojrze-
wania. Z charakterystyki produktu ellaOne wynika także, że przed użyciem pigułki należy wykluczyć ciążę, ponieważ 
„dostępna jest bardzo ograniczona ilość danych dotyczących stanu zdrowia płodu/noworodka w przypadku naraże-
nia ciąży na działanie octanu uliprystalu. Pomimo że nie stwierdzono wpływu teratogennego, wyniki badań na zwie-
rzętach są niewystarczające, aby ocenić toksyczny wpływ na reprodukcję”.  

Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl oraz www.hli.org.pl 
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Legalne aborcje w Polsce 

Według danych NFZ w 2014 r. w Polsce przeprowadzono 1812 legalnych aborcji. 
Chodzi o zabiegi przerywania ciąży, które nie są karalne zgodnie z ustawą o pla-
nowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przery-
wania ciąży. Z informacji od NFZ wynika, że rok wcześniej szpitale wystąpiły o 
rozliczenie 1354 takich zabiegów. 

W katalogu NFZ procedura legalnej aborcji widnieje pod nazwą M17 – indukcja 
poronienia. Najwięcej takich zabiegów w 2014 r. rozliczono w dolnośląskim od-
dziale Funduszu – 289, mazowieckim – 269 i wielkopolskim – 214. W oddziale 
łódzkim miało miejsce 190 legalnych zabiegów przerwania ciąży, w małopolskim – 184, pomorskim – 173. Śląski NFZ 
rozliczył ich 108, kujawsko-pomorski – 107, świętokrzyski – 99, opolski – 54, zachodniopomorski – 65, warmińsko-
mazurski – 26 i podlaski – 20. Najmniej zabiegów było w woj. lubuskim – 2, lubelskim – 5 i podkarpackim – 7. 

Wyżej wymienione dane pochodzą z podsumowania rozliczeń szpitali z NFZ. Niepokojący jest natomiast fakt, że rząd, 
który jest zobowiązany do corocznego przedstawiania w Sejmie sprawozdania z wykonania ustawy o planowaniu 
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o skutkach jej stosowania 
dotychczas nie upublicznił danych za 2013 rok. Ostatnie tego typu zestawienia przygotowane przez resort zdrowia 
dotyczą roku 2011 r., kiedy to przeprowadzono 669 zabiegów legalnego przerwania ciąży i 2012 r., w którym odnoto-
wano 752 aborcji.  

Konsultant Krajowy w dziedzinie Perinatologii – prof. Mirosław Wielgoś uważa, że wzrost wykonywanych legalnie 
aborcji może być związany z większą dostępnością badań prenatalnych, zaznaczając jednocześnie, że badania te słu-
żą również do wykrywania wad płodu, które można leczyć. Opinia profesora jest spójna z zestawieniami resortu 
zdrowia na temat legalnych aborcji i potwierdza fakt, iż najczęstszą przyczyną przerwania ciąży, zgodnego z prawem 
jest choroba dziecka. Mamy więc do czynienia przede wszystkim z postępowaniem eugenicznym, mającym na celu 
niedopuszczenie do urodzenia się dzieci chorych, nie tylko z wadami letalnymi, ale także np. obciążonych zespołem 
Downa.  

Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl oraz www.hli.org.pl 

 

Polacy chętnie oddadzą szpik 

Ponad 740 tys. polskich potencjalnych dawców szpiku widnieje w światowym rejestrze Bone Marrow Donors World-
wide (BMDW), co daje Polsce trzecie miejsce w Europie i siódme na świecie pod względem liczebności osób, które 
zostały wpisane na listę. W bazie znajduje się już ponad 25 milionów osób. Zgłoszenie się do rejestru oznacza przeby-
cie wstępnych badań, po których potencjalny dawca umieszczony zostaje na liście. Jeżeli gdziekolwiek na świecie 
znajduje się chory, który potrzebuje przeszczepu szpiku, a nie można go pobrać od rodziny, wówczas przeszukuje się 
bazę. W ten sposób dobiera się jak najbardziej odpowiedni szpik. Potencjalny dawca jest informowany, a następnie 
pobiera się od niego materiał przeszczepowy. Szpik pobrano już od 930 polskich dawców zgłoszonych do światowe-
go rejestru.  

Wartym uwagi jest fakt, że to głównie młodzi Polacy chcą oddać szpik, co wyróżnia polskich dawców na tle Europy. 
W krajowym rejestrze dawców osoby do 30. roku życia stanowią aż 40% ogólnej liczby wpisanych na listę, a dawcy 
między 30 a 40. rokiem życia – 37 %.  

Polski rejestr potencjalnych dawców szpiku od ponad roku współpracuje z rejestrem amerykańskim i europejskim. W 
roku 2014 został on przeszukany ponad 15. tys. razy, zarówno przez ośrodki krajowe, jak i zagraniczne z 45 państw.  

Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl 
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Interdyscyplinarny projekt polskich naukowców pt. Prawne i etyczne standardy 
genetyki reprodukcyjnej 

Grupa pięciu polskich naukowców w 2014 r. rozpoczęła prace nad projektem naukowym pt. Prawne i etyczne stan-
dardy genetyki reprodukcyjnej. W swoim założeniu projekt ma służyć podjęciu analizy istniejących standardów praw-
nych i etycznych, przyjmowanych lub proponowanych w genetyce klinicznej w odniesieniu do sfery ludzkiej prokrea-
cji. Program realizowany jest w ramach programu Sonata bis i zakończy się w 2017 r. 

Kierownik projektu, dr Marta Soniewicka, podkreśla, że jego podstawowym celem „jest wskazanie głównych etycz-
nych kontrowersji, pojawiających się w kontekście genetyki reprodukcyjnej i ustalenie granic prawnej interwencji w 
sferę ludzkiej prokreacji. W szczególności celem projektu jest próba wypracowania spójnych założeń etycznych dla 
modeli regulacji genetyki reprodukcyjnej w Polsce” (za: www.biotechnologia.pl). Dalej koordynator programu zazna-
cza, że przez genetykę reprodukcyjną należy rozumieć wszelkiego rodzaju badania i testy genetyczne przeprowadza-
ne w celach reprodukcyjnych i obejmuje ona: diagnostykę prenatalną, preimplantacyjną diagnostykę genetyczną, a 
także badania prekoncepcyjne. „Przedmiotem badań będą między innymi takie zagadnienia jak: selekcja genetyczna, 
udoskonalanie genetyczne, prawa reprodukcyjne (w tym dostęp do reprodukcyjnych badań genetycznych i kryteria 
zastosowań), prewencja genotypowa i fenotypowa w medycynie”. 

W gronie naukowców zajmujących się projektem, oprócz dr Marty Soniewickiej (Katedra Filozofii Prawa i Etyki Praw-
niczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego), znajdują się: dr inż. Małgorzata Karbarz 
(Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Międzywydziałowy 
Instytut Bioetyki na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie), dr Błażej Kmieciak (Zakład Prawa Medycznego Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi), dr Wojciech Lewandowski (Katedra Etyki Szczegółowej na Wydziale Filozofii Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), mgr Filip Bardziński (Instytut Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu). 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.biotechnologia.pl  
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Pierwsza w Europie transplantacja „zatrzymanego” serca 

Zespół medyczny szpitala w Papworth (Cambridge, Wielka Brytania) doniósł o 
pierwszej w Europie zakończonej sukcesem transplantacji serca po uprzednim 
zatrzymaniu jego pracy. Pierwszy na świecie przypadek takiej operacji został opi-
sany w Australii w 2014 r. 

Przeszczep serca polega na pobraniu bijącego organu od osoby z orzeczoną przez 
komisję lekarską śmiercią pnia mózgu. Pobrany narząd transportowany jest w 
temp. 6-8 stopni Celsiusza do szpitala, gdzie na zabieg wszczepienia serca czeka 
już biorca. Pierwszej na świecie udanej transplantacji serca dokonał w 1967 r. w 
szpitalu Grooteschuur w Kapsztadzie zespół chirurga Christiaana Barnarda. W Polsce wykonawcą pierwszej udanej 
transplantacji tego organu jest prof. Zbigniew Religa – miała ona miejsce 5 listopada 1985 r. w Centrum Chorób Ser-
ca Zabrzu. Był to przełom w polskiej medycynie transplantacyjnej. Według danych Centrum Organizacyjno-
Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant w 2014 r. wykonano 76 przeszczepów serca we wszystkich ośrod-
kach transplantacyjnych w Polsce.  

Pierwsza udana próba transplantacji „zatrzymanego” serca jest wynikiem ponad 10-letniej pracy badawczej. Kiedy 
podczas opisywanego przypadku zespół medyczny zaobserwował asystolię (brak aktywności elektrycznej serca), miał 
on niewiele czasu, by przywrócić akcję serca. Serce udało się jednak „zrestartować” kilka minut po tym, jak przestało 
bić. Dr Stephen Large, kierownik zespołu, tłumaczył, że „śmierć potwierdzono 5 minut po zatrzymaniu akcji serca. W 
tym czasie ciało zostało przewiezione na salę operacyjną, gdzie po ok. 6 minutach od zatrzymania krążenia przywró-
cono pracę serca”. Biorcą jest 60-letni mężczyzna z Londynu cierpiący na schyłkową niewydolność serca z powodu 
zawału, który przeszedł w 2008 r. Szpital potwierdził, że okres rekonwalescencji przebiegł pomyślnie i pacjent został 
wypisany po 4 dniach pobytu na oddziale intensywnej terapii.  

Zastosowanie nowej procedury przyczyniło się do powstania dyskusji, w której zdaniem wielu ekspertów, liczba 
transplantacji przeprowadzanych tą metodą mogłaby zwiększyć się o 25%.  

Niestety, w świadomości wielu ludzi stale istnieje przekonanie, że dopóki bije serce, człowiek wciąż żyje. Pomimo, że 
prawo polskie nie wymaga zgody rodziny zmarłego na transplantację i zgoda domniemana dawcy jest wystarczają-
cym przyczynkiem do rozpoczęcia procedury transplantacyjnej po orzeczeniu śmierci pnia mózgu, to w praktyce zgo-
da rodziny jest kluczowa. Opisany wyżej przypadek niesie więc nadzieję, że możliwości „ożywiania” i przeszczepiania 
mięśnia sercowego po naturalnym zaprzestaniu jego pracy, u osoby z uprzednio orzeczoną śmiercią pnia mózgu, są 
możliwe. Rodzi się pytanie, czy możemy sobie pozwolić na czas dłuższy niż 6 minut dla serca, które ma być przezna-
czone do transplantacji. Z pewnością ciągły rozwój medycyny pozwoli nam niedługo uzyskać odpowiedź w tym te-
macie.  

Oprac. i tłum. Magdalena Drożdż na podstawie www.genethique.org   
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Konwencja przeciwko handlowi narządami ludzkimi 

W dniach 24-27 marca 2015 r. w Santiago de Compostela w Hiszpanii odbyła się konferencja Rady Europy, podczas 
której 14 państw: Albania, Austria, Belgia, Czechy, Grecja, Włochy, Luksemburg, Mołdawia, Norwegia, Polska, Portu-
galia, Hiszpania, Turcja oraz Wielka Brytania podpisało Konwencję o przeciwdziałaniu handlowi narządami ludzkimi. 
Aby Konwencja weszła w życie, musi ją ratyfikować przynajmniej 5 państw. Konwencja jest otwarta do podpisu dla 
47 państw członkowskich Rady Europy i krajów do niej nienależących. 

Sekretarz Generalny Rady Europy, Thobjorn Jagland, określił handel organami jako poważne naruszenie praw czło-
wieka. Stwierdził, że niemożliwe jest określenie tego procederu liczbami, ale pewnym jest, że wiąże się on z bardzo 
dużymi obrotami pieniężnymi. Podczas gdy nerka od młodego człowieka jest sprzedawana za 2.5 tys. euro, znane są 
przypadki, gdy na Ukrainie biorcy musieli zapłacić nawet 200 tys. euro za organ do przeszczepu. Handel organami 
jest jednym z głównych nielegalnych sposobów zarabiania pieniędzy, a zyski z tej działalności szacuje się na ok. 1,3 
miliarda dolarów rocznie .  

Konwencja wskazuje na prawne narzędzia zakazujące handlu organami oraz chroniące ofiary tego nielegalnego pro-
cederu. Regulacja kwestii handlu narządami ma na celu wprowadzenie środków zapobiegawczych, które zagwaran-
tują równy dostęp do przeszczepów. Przewidziano także odszkodowania dla ofiar oraz ich ochronę. Ponadto nazywa 
przestępstwem usuwanie organów zarówno od zmarłych, jak i żywych ludzi bez uzyskania świadomej zgody i wyko-
rzystywanie ich do transplantacji lub innych celów. Ma ona także na celu ułatwienie międzynarodowej współpracy w 
ściganiu handlarzy narządami. 

Oprac. i tłum. Agnieszka Jalowska i Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.mp.pl oraz www.bioedge.org  

 

Belgia: eutanazja ze względu na problemy psychiatryczne 

Belgijski rzecznik praktyk eutanatycznych, dr Wim Distelmans, ogłosił, iż rocznie 
co najmniej 50 pacjentów z problemami psychiatrycznymi decyduje sie na euta-
nazję. Chodzi o osoby w wieku 20-30 lat, które uznały, że nie potrafią już radzić 
sobie ze swoim stanem. Początkowo rodziny tych osób sprzeciwiały sie eutanazji, 
lecz z czasem zaaprobowały decyzję chorych. Distelmans traktuje rolę rodziny 
jako kluczową podczas eutanazji: „Nalegamy, aby eutanazja miała miejsce w 
obecności rodziny. Jest to komfort nie tylko dla pacjenta, ale i dla późniejszego 
funkcjonowania jego bliskich. Dzięki temu mają oni świadomość, że taka była 
wola chorego”. Belgijski lekarz konsekwentnie głosi, że eutanazja jest aktem miłości. Swój pogląd wyraził ostatnio 
zdjęciem przedstawiającym zarys swojej postury, a obok niej napis „eutanazja” po niderlandzku: Levensbeeindiging 
Op Verzoek, w którym pierwsze litery wytłuszczonym drukiem tworzą wyraz LOVE – miłość.  

Zwolennicy eutanazji szukają coraz to nowszych form przekonywania społeczeństwa o słuszności swojego stanowi-
ska wobec śmierci na życzenie. Sprzeciw wobec eutanazji broni się swoim jedynym i niepodważalnym argumentem, 
mówiącym, iż życie i jego ochrona jest wartością przynależną człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci.  

Oprac. i tłum. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org  
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Kansas i Oklahoma: zakaz przeprowadzania aborcji po zakończeniu pierwszego 
trymestru ciąży 

Dwa stany USA, Kansas i Oklahoma, wprowadziły – odpowiednio 7 i 13 kwietnia 2015 r. – zakaz dokonywania aborcji 
po 12. tygodniu ciąży. W obu stanach uznano metodę uśmiercania płodów w tym okresie (tzw. „metodę rozszerze-
nia i wypróżnienia” – ang. surgical dilation and evacuation, D&E), polegającą na rozszerzeniu szyjki macicy i opróż-
nieniu jamy macicy przy pomocy kleszczy i rurki ssącej, za „okaleczanie” (ang. mutilation) płodu.  

W myśl ustawy aborcja po 12. tygodniu ciąży byłaby jednak dopuszczalna w sytuacji, gdy mogłaby ona uratować ży-
cie matki lub gdy ciąża zagrażałaby zdrowiu ciężarnej kobiety. 

Oprac. i tłum. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org 

 

Surogatki w Indiach nieświadome ryzyka 

Indyjskie kobiety, które decydują się na „wydzierżawienie” swojej macicy, często nie są 
świadome ryzyka, z jakim wiąże się zostanie „matką zastępczą”. Dr Malene Tanderup z 
duńskiego Aarhus University przebadała 14 surogatek pod kątem wiedzy nt. ryzyka 
związanego z noszeniem ciąży mnogiej, cięcia cesarskiego itp. Jak twierdzi dr Tande-
rup, ciąża jest najbardziej niebezpiecznym okresem w życiu kobiety, dlatego matki za-
stępcze powinny być świadome tego, na co się godzą. 

W większości krajów świata instytucja „matek zastępczych” jest nielegalna, Indie pozo-
stają jednak popularnym celem tzw. turystyki „rent-a-womb”, która przynosi rocznie 
od 0,5 do 2,3 miliarda dolarów. 

Kobiety w Indiach, które decydują się na zostanie surogatkami, są najczęściej ubogie i 
niewykształcone. Suma 3-7 tys. dolarów, które surogatki „zarobią” podczas ciąży zna-
cząco poprawia ich sytuację bytową, stwarza możliwości kształcenia dzieci czy rozkrę-
cenia niewielkiego biznesu. 

Żadna z 14 kobiet przebadanych przez dra Tanderup nie wiedziała, ile embrionów zostało wprowadzonych do jej 
macicy, podczas gdy jest ich zazwyczaj kilka, nawet do siedmiu. Kiedy Tanderup zapytała lekarzy, czy informują ko-
biety o liczbie transferowanych embrionów, jeden z nich powiedział: „Nie, nigdy ich o tym nie informujemy. To są 
niepiśmienne, niewykształcone dziewczyny.” Tymczasem z każdym dodatkowym embrionem rośnie ryzyko zarówno 
dla matki, jak pozostałych płodów. Dzieci z ciąż mnogich są bardziej narażone na wcześniactwo, porażenie rdzenio-
we czy problemy z nauką, matki z kolei częściej zapadają na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę czy krwawienia poporo-
dowe. 

Większość przebadanych klinik dokonuje selektywnej aborcji zgodnie z życzeniem „rodziców”. Śmiercionośny roz-
twór jest wstrzykiwany w niechciane płody ok. 10. tygodnia ciąży. Zabieg ten niesie ze sobą niebezpieczeństwo in-
fekcji oraz poronienia pozostałych płodów. W takim wypadku kobieta, która otrzymuje wynagrodzenie za każdy ko-
lejny miesiąc ciąży, w przypadku poronienia dostanie mniejszą pensję. 

Wcześniejsze badania przeprowadzone przez dr Jesani z Indian Journal of Medical Ethics wykazały, że zdrowie i do-
brostan matek-surogatek nie są w wystarczającym stopniu brane pod uwagę. „Lekarze wydają się być bardziej lojalni 
wobec rodziców zamawiających dziecko, niż wobec surogatek” – twierdzi Jesani. Dotyczy to nie tylko obcokrajow-
ców, ale również rodziców pochodzących z Indii. 

Ustawa regulująca indyjski rynek matek zastępczych – The Assisted Reproductive Technology Bill – została uśpiona 
na lata za sprawą aktywistów argumentujących, że jest zbyt miękka oraz gospodarki zajmującej przeciwną pozycję. 

Oprac. i tłum. Agnieszka Janiak na podstawie www.theglobeandmail.com 

s. 8 

ŚWIAT 

Nr 12 

05.05.2015 

http://www.genethique.org
http://www.theglobeandmail.com


 

Australia: zmiana obowiązujących przepisów prawnych dot. szczepień ochron-
nych dzieci 

12 kwietnia br. australijski rząd ogłosił nową kontrowersyjną politykę szczepień, 
w myśl której rodzicom, którzy nie zaszczepią swoich dzieci, zostanie wstrzyma-
na wypłata świadczeń społecznych.  

Nowy plan wymaga od rodziców zaszczepienia dzieci na takie choroby zakaźne 
jak: odra, świnka, różyczka, tężec i polio. Ci z nich, którzy nie podejmą szczepie-
nia, mogą utracić ze świadczeń opieki społecznej nawet 2100 dolarów rocznie. 
Do tej pory dotacje prorodzinne przyznawane były bez względu na decyzję o 
szczepieniu ochronnym. Szacuje się, że ok. 39 tys. australijskich dzieci nie zostało 
zaszczepionych z powodu „obiekcji” swoich rodziców. Istotnie bardzo często jako 
powód rezygnacji z immunizacji jej przeciwnicy podają osobiste przekonania filo-
zoficzne i religijne. 

Minister Scott Morrison, który ogłosił nową politykę, powiedział, że społeczność medyczna jednogłośnie wyraziła 
wsparcie dla planu powszechnego szczepienia, a wszystkie argumenty „przeciw” były według nich nie do przyjęcia. 
Premier Australii, Tony Abbott, podkreśla że wprowadzenie nowych przepisów ma chronić społeczeństwo przed za-
grożeniem oraz zapewnić mu bezpieczeństwo. 

Kontrowersje wokół tego tematu rodzą się na osi: autonomia i prawo rodziców do decydowania o ingerencji me-
dycznej u swoich dzieci a zagrożenie wybuchu epidemii społecznych. Coraz częstsze zjawisko rezygnacji ze szczepień 
ochronnych doprowadziło przykładowo w 2010 r. w USA do zwiększonej zapadalności na krztusiec. Jak podają eks-
perci w dziedzinie epidemiologii „rezygnacja ze szczepień ochronnych może w przyszłości doprowadzić do epidemii 
chorób, które do niedawna udawało się kontrolować”. Ponadto w debatach publicznych podkreśla się, iż takie szcze-
pienia stanowią wyraz solidarności społecznej. 

Oprac. i tłum. Justyna Gajos na podstawie www.bioedge.org oraz www.mp.pl   
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VIII Sympozjum Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej. Co i komu lekarz może 
powiedzieć o swoim pacjencie (Kraków, 7 maja 2015 r.) 

W dniu 7 maja 2015 r. w Krakowie odbędzie się VIII Sympozjum Dylematy etyczne w praktyce 
lekarskiej. Co i komu lekarz może powiedzieć o swoim pacjencie. Spotkanie już tradycyjnie odbę-
dzie się tuż przed Konferencją „INTERNA”, organizowaną przez Medycynę Praktyczną. Głównym 
tematem tegorocznego spotkania będzie tajemnica lekarska. Prelegenci przedstawią historię i 
sens tajemnicy lekarskiej, jej umocowanie w polskim prawodawstwie oraz problemy związane z 
jej zachowaniem w codziennej lekarskiej praktyce. Podczas jednej z sesji poruszona zostanie 
również kwestia możliwości ujawniania przez lekarza informacji o pacjencie dziennikarzowi – 
temat ten zostanie omówiony z perspektywy lekarza, dziennikarza i prawnika. Wśród prelegentów na sympozjum 
wystąpią m.in: ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. Andrzej Zoll, dr hab. Marek Czarkowski, dr Konstanty Radziwiłł. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.  

Szczegółowy program i inne informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej: 
http://szkolenia.mp.pl/szkolenia/bigsite.html?congress_id=10219&page_id=115187 

Oprac. Agnieszka Jalowska  

 

 

Konferencja naukowa Klauzula sumienia: między anarchią a totalitaryzmem 
(Kraków, 22 maja 2015 r.) 

22 maja br. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (ul. Bernardyńska 3) odbędzie się konferencja nau-
kowa Klauzula sumienia: między anarchią a totalitaryzmem. Organizatorami spotkania są Instytut Bioetyki UPJP II, 
Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II UPJPII, Fundacja „Jeden z Nas” oraz Parlament Europejski – Europejscy Kon-
serwatyści i Reformatorzy. 

Uroczystego otwarcia konferencji o godz. 9.00 dokonają ks. kard. Stanisław Dziwisz, rektor UPJP II ks. prof. Wojciech 
Zyzak oraz Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji „Jeden z Nas" Jakub Bałtroszewicz. Podczas sesji pierwszej 
(godz. 9.30) którą poprowadzi ks. dr hab. Andrzej Muszala, swoje referaty wygłoszą: ks. dr hab. Grzegorz Hołub 
(„Filozoficzno-teologiczne osadzenie klauzuli sumienia”), prof. Aleksander Stępkowski („Istota i funkcja sprzeciwu 
sumienia”), prof. Andrzej Zoll („Charakter prawny występujących w polskim ustawodawstwie klauzul sumienia”) 
oraz prof. Kazimierz Ujazdowski („Polska tożsamość konstytucyjna, a klauzula sumienia”). Sesji drugiej (godz. 11.10) 
przewodniczył będzie o. prof. Jarosław Kupczak OP; podjęte zostaną podczas niej następujące zagadnienia: „Co się 
wydarzyło w szpitalu św. Rodziny” (prof. Bogdan Chazan), „Postulat zmian w prawie polskim dotyczący klauzuli su-
mienia” (Marek Jurek), „O znaczeniu klauzuli sumienia” (prof. Ryszard Legutko), a także „O prymacie prawa Bożego 
nad prawem stanowionym” (ks. prof. Piotr Mazurkiewicz). O 12.30 w planie przewidziana została dyskusja, której 

moderatorem będzie o. prof. Jarosław Kupczak OP. Zakończenie konferencji nastąpi ok. godz. 14.00. 

Oprac. Justyna Gajos 
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VIII Interdyscyplinarna Konferencja z cyklu „Człowiek i świat – wymiary odpo-
wiedzialności” pt. Współczesne wyzwania dla etyki (Warszawa, 29 maja 2015 r.) 

Zakład Filozofii Moralności i Etyki Globalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 
oraz Zakład Filozofii Moralnej i Bioetyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizują VIII Interdyscyplinar-
ną Konferencję z Cyklu „Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności” pt. Współczesne wyzwania dla etyki, która 
odbędzie się 29 maja br. w Warszawie. 

Organizatorzy spotkania zapraszają do namysłu oraz dyskusji, w ramach której podjęte zostaną następujące zagad-
nienia: „Jakie jest aktualne miejsce etyki pośród innych regulatorów życia społecznego?”, „Jak należy rozumieć dzi-
siaj określenie: etyka współczesna oraz czy opozycja «etyka tradycyjna - etyka współczesna» jest dla etyki rozróżnie-
niem istotnym?”, „Jakie zadania stoją przed współczesną etyką?”, „Jaki jest stosunek współczesnej etyki do kwestii 
globalnych?”, „Jaka jest rola współczesnej etyki środowiskowej i etyki zrównoważonego rozwoju?”, „Czy, a jeśli tak, 
to dlaczego istnieje potrzeba rozwijania etyki techniki i technologii?”, „Czy bioetyka jest etyką przyszłości oraz jaki 
rodzaj bioetyki jest konieczny, aby zachować współczesne rozumienie człowieczeństwa?”. Inne poruszone podczas 
konferencji problemy dotyczyć będą m.in. miejsca etyki w świecie konsumpcjonizmu i hedonizmu oraz jej roli w in-
terpretacji praw człowieka, oczekiwań etyki w stosunku do radykalizujących religii, a także zagadnieniu transhumani-
zmu. 

Więcej informacji o konferencji: http://wsns.aps.edu.pl/instytut-filozofii-i-socjologii/wydarzenia/viii-konferencja-cz%
C5%82owiek-i-%C5%9Bwiat-wymiary-odpowiedzialno%C5%9Bci-wsp%C3%B3%C5%82czesne-wyzwania-dla-
etyki.aspx  

Oprac. Justyna Gajos  

 

 

VI Konferencja z cyklu „Nauka-Etyka-Wiara”, pt. Nauka i wiara – wyzwania przy-
szłości (Rydzyń, 4-7 czerwca 2015) 

W dniach 4-7 czerwca br. w Radzynie k. Leszna odbędzie się VI Konferencja z cyklu „Nauka
-Etyka-Wiara”, pt. Nauka i wiara – wyzwania przyszłości. Organizatorem spotkania są: 
Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauk, Ruch Chrześcijański Mt28 oraz Gdańskie Forum 
Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza. 

Celem konferencji jest wymiana myśli na temat różnych aspektów relacji między nauką, 
etyką i wiarą. Tematyka tegorocznego spotkania zostanie ukierunkowana „na problemy 
etyczne związane z nauką i stosowaniem nowoczesnych technologii, a także obroną życia i 
godności człowieka”. Wśród zagadnień etycznych związanych z myślą przewodnią konfe-
rencji „Czyńcie sobie ziemię poddaną (Rdz 1, 28)” poruszone zostaną m.in. następujące problemy: obrona życia i 
godności człowieka, etyka zawodowa i klauzula sumienia, obecne i przyszłe trendy społeczne i ich konsekwencje, a 
także problemy etyczne związane z rozwojem nauki. 

Więcej informacji nt. konferencji można uzyskać na stronie internetowej: 

http://chfpn.pl/index/?id=02b1be0d48924c327124732726097157  

Oprac. Justyna Gajos 
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VIII Konferencja Edukacyjna czasopisma „Medycyna Paliatywna w Prakty-
ce” (Gdańsk, 12-13 czerwca 2015 r.) 
 
W dniach 12- 13 czerwca w Gdańsku odbędzie się VIII Konferencja Edukacyjna czasopisma „Medycyna Paliatywna w 
Praktyce”, w programie której przewidziane są między innymi następujące wykłady: „Czy katolicki lekarz może wyłą-
czyć respirator?” (ks. P. Aszyk) oraz „Jak rozróżnić, kiedy działanie lub odstąpienie od niego staje się przyzwoleniem 
na naturalną śmierć, a kiedy jest assisted dying? Praktyczne wskazówki dla lekarzy” (ks. M. Machinek). 
Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie internetowej:  
http://www.paliatywna.viamedica.pl/8.2015/pl/Program,39.html 

 
 Oprac. Barbara Burczyk-Fitowska 
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