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Polska: Sejm uchwalił ustawę o in vitro
W dniu 25 czerwca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o leczeniu niepłodności, w której
zakres wchodzą m.in. regulacje stosowania zapłodnienia metodą in vitro. Wcześniej odrzucono szereg zaproponowanych przez Jarosława Gowina poprawek.
Zgłosił on m.in. preambułę o „nienaruszalnej, niezbywalnej godności człowieka”
oraz o „ochronie prawnej ludzkiego życia na każdym etapie jego rozwoju”. Zaproponował też, by w treści ustawy znalazł się zapis o dostępie do procedury in vitro
tylko dla par małżeńskich. Nie wolno byłoby też powołać do życia więcej niż dwa
embriony i oba byłyby podane do organizmu matki. Obowiązywałby zakaz niszczenia i selekcji embrionów, a diagnostyka preimplantacyjna byłaby dozwolona tylko
w odniesieniu do chorób uleczalnych. Ważny był również wniosek Gowina o zdefiniowanie zarodka jako „organizmu
ludzkiego powstałego z połączenia ludzkiej gamety męskiej i żeńskiej”. „Zarodki są zamrażane, żeby sięgnąć po nie
później, pod warunkiem, że rodzice zdecydują się na takie zapłodnienie. Nie może być tak, że zarodki mają warunkowe prawo do życia” – mówi poseł.
Posłanka Marzena Wróbel również wypowiedziała głos w obronie szacunku dla życia ludzkiego, mówiąc: „Ta ustawa
uderzy w ład etyczny. To jest ustawa, która nie szanuje życia ludzkiego. Zarodek, to nie rzecz, to istota ludzka, to
człowiek w najwcześniejszym stanie rozwoju. Co stanie się z tymi milionami zarodków, które będą miały ochronę
państwa tylko przez 20 lat?” – pytała. – „Zarodek to osoba ludzka.”
Wiceminister zdrowia natomiast podkreślał, że ustawa po raz pierwszy w polskiej historii przewiduje ochronę zarodków, nie pozwala ich niszczyć, wprowadza za to sankcje karne. Ponadto limituje okres, w którym można je przetrzymywać.
Zgodnie z zapisami ustawy przygotowanej przez resort zdrowia z procedury in vitro będą mogły korzystać osoby w
związkach małżeńskich oraz osoby we wspólnym pożyciu, potwierdzonym zgodnym oświadczeniem. Stosowanie
procedury będzie możliwe u par, które podjęły wcześniej leczenie niepłodności i trwało ono co najmniej 12 miesięcy.
Ustawa dopuszcza zapłodnienie maksymalnie sześciu komórek jajowych oraz zezwala na dawstwo zarodków. Zabrania natomiast ich tworzenia w celach innych niż pozaustrojowe zapłodnienie.
W kwestii preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej nowe przepisy pozwalają na jej przeprowadzenie w celu wykrycia „ciężkiej, nieuleczalnej” choroby u dziecka, natomiast zabraniają takiego stosowania diagnostyki, które miałoby
służyć dokonania wyboru cech dziecka, tj. koloru oczu, włosów, itp.
W myśl ustawy karane będzie niszczenie zarodków zdolnych do prawidłowego rozwoju – grozić będzie za to kara
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Oczywiście regulacje prawne dotyczące problemów sztucznego zapłodnienia
są w naszym kraju niezbędne. W dniu 11 czerwca br. Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił wyrok dla Polski, uznając,
że naruszyła unijną dyrektywę w sprawie jakości tkanek i komórek ludzkich, bo nie wprowadziła odpowiednich przepisów dotyczących komórek rozrodczych, tkanek płodowych i ludzkich embrionów. Trybunał przyznał rację Komisji
Europejskiej, która pozwała Polskę w tej sprawie we wrześniu 2013 r. Mimo, iż w Polsce kwestia przeszczepiania tka-
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nek i komórek jest już regulowana prawem krajowym, to regulacje te były niepełne, ponieważ brakuje jakichkolwiek
zakazów czy ograniczeń w sprawie dotyczących trzech kategorii: komórek rozrodczych, ludzkich embrionów i tkanek
płodu. Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki w dniu drugiego czytania projektu ustawy w Sejmie (11
czerwca) komentował wyrok: „Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził to, co wszyscy wiemy – że nie udało
nam się wdrożyć tych przepisów na czas. W Polsce długo trwało zebranie koalicji politycznej, która przygotowałaby
właściwy projekt ustawy (…)”.
Istotnie ważną kwestią w obecnej sytuacji jest, by przy okazji prac nad ustawą temat in vitro i związane z nim zagadnienia etyczne były elementem edukacji naszego społeczeństwa, szczególnie ludzi młodych. Niezależenie od regulacji prawnych, które są bardzo potrzebne w naszym kraju, trzeba mieć świadomość, czym zapłodnienie in vitro jest,
w jaki sposób naraża jego uczestników oraz jakie rodzi dylematy moralne. Rozważania etyczne, przykładowo na temat losu zamrożonych „nadliczbowych” dzieci danej pary, powinny zawsze poprzedzać decyzję tych osób o skorzystaniu z procedury in vitro.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Drugi miejski program in vitro w Częstochowie
Częstochowa przygotowuje się do wdrożenia drugiego programu in vitro – poinformował prasę Rzecznik Urzędu
Miasta w Częstochowie Włodzimierz Tutaj. W czerwcu br. program powinien trafić do Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji, a prawdopodobnie jesienią rozpocznie się procedura wyboru uczestników. Program ma
trwać kilka lat i ma uzupełnić już funkcjonujący program ministerialny. „Nasz ma być dodatkową szansą dla mieszkańców Częstochowy” – wyjaśnia Tutaj.
Przypomnijmy, że Częstochowa jako pierwsza w kraju wprowadziła w 2012 r. miejski program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców”. Do 2014 r. zakwalifikowano do niego łącznie 33 pary,
wśród których urodziło się siedmioro dzieci. Realizowany w latach 2012–2014 program był skierowany do małżeństw, które wyczerpały inne możliwości leczenia. Jednym z warunków kwalifikacji był wiek kobiety między 20 a 37
rokiem życia. Każda zakwalifikowana do programu para mogła otrzymać jednorazowe dofinansowanie do zabiegu
zapłodnienia pozaustrojowego in vitro w wysokości 3 tysięcy złotych.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Warszawa: Otwarcie Poradni Zdrowego Rodzicielstwa
12 czerwca 2015 r. dokonano uroczystego otwarcia Poradni Zdrowego Rodzicielstwa
im. Jana Pawła II, której twórcami są Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia, założona w 1989 r. przez ks. Ryszarda Halwę, oraz prof. Bogdan Chazan. Poradnia opiera
swoją działalność na dwóch filarach: rzetelnej wiedzy medycznej oraz wierności nauczaniu Kościoła katolickiego, natomiast jej założeniem jest pomoc kobietom, małżeństwom i całym rodzinom w poszanowaniu godności życia ludzkiego od poczęcia do
naturalnej śmierci. W skład zespołu wchodzą specjaliści z różnych dziedzin: naprotechnolodzy, ginekolodzy-położnicy, położne, psychologowie, prawnicy, instruktorzy
naturalnych metod rozpoznawania płodności (m.in. instruktorzy modelu Creightona i
nauczyciele metody Rötzera), kapłan, neonatolodzy, pediatrzy oraz specjaliści z takich
dziedzin, jak dietetyka, kardiologia czy chirurgia.
„Problemy dotyczące zdrowia prokreacyjnego kobiet dotyczą osobistej, intymnej części ich życia. Postępowanie diagnostyczne i leczenie powinno być w tych przypadkach prowadzone w atmosferze zaufania, wzajemnego zrozumienia i dyskrecji, bez niepotrzebnego pospiechu i dodatkowego stresu. Konieczne jest uwzględnienie systemu wartości
małżonków. Najlepiej, jeżeli personel medyczny i pacjenci mają te same poglądy dotyczące wartości życia człowieka,
także przed urodzeniem, godności ciała, poszanowania dla prawa naturalnego i naturalnych mechanizmów płodności. Duża część naszego społeczeństwa chce żyć, pracować, a także dbać o zdrowie przestrzegając prawa naturalne-
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go i chrześcijańskich wartości. Koncepcja tworzenia Poradni Zdrowego Rodzicielstwa (w przyszłości Centrum Pomocy Rodzinie) wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom” – tłumaczył prof. Chazan.
Strona internetowa Poradni Zdrowego Rodzicielstwa:
http://zdrowerodzicielstwo.pl/
Oprac. Justyna Gajos

Pierwszy w Polsce tzw. przeszczep łańcuchowy nerek
W klinice chirurgii ogólnej i transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
w Warszawie we wtorek 23 czerwca br. odbył się pierwszy w Polsce tzw. przeszczep łańcuchowy nerek pobranych od żywych, niespokrewnionych dawców.
Przeszczep łańcuchowy został przeprowadzony pomiędzy trzema parami, które
wymieniły się między sobą nerkami. Są wśród nich pacjenci, którzy chcieli być
dawcami tego narządu dla bliskiej im osoby, ale nie mogli tego zrobić bezpośrednio z powodu niezgodnej grupy krwi lub tzw. niezgodności immunologicznej
(występowanie przeciwciał anty HLA u biorcy - PAP).
Jednym z dawców jest młody mężczyzna, który chciał oddać nerkę matce dializowanej z powodu schyłkowej niewydolności tego narządu, ale między nimi jest niezgodność immunologiczna. Inny pacjent nie mógł otrzymać nerki od
swojej siostry, ponieważ mają niezgodne grupy krwi. W trzeciej parze, w której dawcą jest mąż pacjentki, również
jest niezgodność immunologiczna.
W tej sytuacji między tymi parami został przeprowadzony przeszczep krzyżowy nerek (nazywany wymianą łańcuchową, gdy w takim zabiegu uczestniczą co najmniej trzy pary). Nerka młodego mężczyzny została przeszczepiona
pacjentowi, który nie mógł otrzymać narządu od swej siostry. Jego matka natomiast otrzymała nerkę od trzeciej
pary, w której między małżonkami również istnieje niezgodność immunologiczna.
„Jesteśmy szczęśliwi. Wszystko przebiegło zgodnie z planem i bez komplikacji – powiedział PAP biorący udział w
przeszczepie dr Rafał Kieszek. – Zarówno dawcy, jak i biorcy czują się dobrze, a przeszczepione nerki wydzielają
mocz“. „Najbliższe dni pokażą, jak szybko można będzie wypisać naszych pacjentów – zaznaczył lekarz.
„Wymianę łańcuchową” przeprowadził zespół specjalistów w składzie: prof. Andrzej Chmura, prof. Artur Kwiatkowski oraz dr Rafał Kieszek. Koordynatorem transplantacyjnym całego przedsięwzięcia była mgr Aleksandra Tomaszek.
W lutym 2015 r. ten sam zespół specjalistów przeprowadził pierwszy w Polsce tzw. przeszczep krzyżowy nerek od
żywych dawców niespokrewnionych u dwóch par. Przygotowywano się do niego trzy lata. W warszawskiej klinice
wykonywanych jest 40 proc. wszystkich przeszczepów od żywych dawców w kraju. W 2014 r. przeprowadzono w
całej Polsce 55 takich zabiegów.
Na przeprowadzenie pierwszego przeszczepu łańcuchowego w Polsce zgodziła się Komisja Etyczna Krajowej Rady
Transplantacji oraz sąd. Zgoda sądu była potrzebna, ponieważ polskie prawo nie pozwala na pobranie i przeszczepienie nerki od tzw. dawcy altruistycznego, jednak art. 13 Ustawy Transplantacyjnej dopuszcza możliwość przekazania narządów osobie niespokrewnionej w przypadku „szczególnych względów osobistych”.
Pomysłodawcą przeszczepów łańcuchowych był Felix T. Rapaport z Stony Brook University w 1986 r. Pierwszy taki
program na świecie rozpoczęto w Korei Południowej w 1991 r. Dzisiaj realizowane są w Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, a od lutego 2015 r. również w Polsce.
W USA w jednym z przeszczepów łańcuchowych uczestniczyło 9 par, najwięcej na świecie. „W niektórych ośrodkach
transplantologicznych już połowa przeszczepów od żywych dawców przypada na tego rodzaju przeszczepy łańcuchowe” – powiedział PAP prof. Artur Kwiatkowski. Niektóre są organizowane między kilkoma ośrodkami zajmującymi się tego rodzaju przeszczepami.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce; www.naukawpolsce.pap.pl
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Nagrody WHO dla polskich fundacji
Fundacje „Akogo?” i „Rodzić po ludzku” zostały wyróżnione nagrodą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za
szczególne osiągnięcia w zakresie zdrowia publicznego. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że przyznanie dwóch wyróżnień fundacjom z Polski świadczy o międzynarodowym uznaniu dla działalności polskich organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia. Ostatni raz WHO przyznała nagrodę instytucji polskiej w 2009 r.
Fundacja „Akogo?” poza uznaniem otrzymała nagrodę pieniężną, ufundowaną przez Zjednoczone Emiraty Arabskie i
jest pierwszą instytucją z Europy Środkowej uhonorowaną tą nagrodą od momentu jej ustanowienia. Doceniono
przede wszystkim działalność prowadzonej przez fundację kliniki „Budzik”, w której opiekę otrzymują dzieci pozostające w śpiączce po ciężkich urazach mózgu, a w szczególności „sukcesy w zakresie innowacyjnych metod leczenia, diagnozy, neurorehabilitacji”.
Fundacja „Akogo?” działa w Polsce od 2002 r. z inicjatywy aktorki Ewy Błaszczyk-Janczarskiej oraz ks. Wojciecha
Drozdowicza. Aktorka założyła fundację po tym, jak w 2000 r. jej córka Ola zakrztusiła się tabletką, wskutek czego
zapadła w śpiączkę, w której jest do dzisiaj. Celem inicjatywy była pomoc dzieciom w podobnej sytuacji, w tym m.in.
budowa kliniki dla dzieci w śpiączce po ciężkich urazach mózgu. Cel udało się zrealizować i klinika, pod symboliczną
nazwą „Budzik”, rozpoczęła swoją działalność przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w lipcu 2013 r. Od tamtej pory wybudziło się w niej już 18 dzieci.
Druga nagrodzona fundacja „Rodzić po ludzku” powstała w 1996 r., a celem jej powołania była zmiana sytuacji na
polskich porodówkach i stworzenie ogólnopolskich standardów opieki okołoporodowej, które obowiązywałyby we
wszystkich szpitalach w Polsce. Działalność fundacji osiągnęła swój cel, ponieważ standardy opieki okołoporodowej
są sukcesywnie wdrażane do polskich szpitali od kilku lat, co znacznie poprawiło jakość tej opieki i podniosło poziom
przestrzegania praw pacjenta w tej dziedzinie. Fundacja mimo osiągnięcia kluczowego celu nie przestaje działać,
organizuje m.in. konferencje i szkolenia dla personelu medycznego, czy wspiera lokalne inicjatywy pomagające rodzicom w okresie okołoporodowym. Poza tym prowadzi jedyną w Polsce bazę/wyszukiwarkę szpitali
(www.gdzierodzic.info).
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl
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Urodziło się dziecko matki, której w dzieciństwie zamrożono tkanki jajnika
To pierwszy taki przypadek na świecie, kiedy urodziło się dziecko po przeszczepieniu
matce zamrożonych w dzieciństwie tkanek jajnika. Matką poddaną eksperymentalnej terapii jest 27-letnia Belgijka, która w wieku 13 lat przechodziła przeszczep szpiku i chemioterapię z powodu niedokrwistości sierpowatej. Przed zastosowaniem
chemioterapii pobrano od niej zdrową tkankę prawego jajnika i zamrożono, aby ją
uchronić. Lewy jajnik uległ uszkodzeniu w przebiegu leczenia niedokrwistości
i przestał funkcjonować, gdy kobieta miała 15 lat.
Po dziesięciu latach lekarze wszczepili cztery zachowane fragmenty jajnika do nieczynnego lewego narządu. W ten
sposób kobieta odzyskała płodność i zaszła w ciążę w sposób naturalny. W listopadzie 2014 r. urodziła zdrowego
chłopca.
Dr Isabelle Demeestere – ginekolog, która zajmowała się pacjentką – uważa, że powodzenie procedury wymaga dalszych badań u bardzo młodych kobiet, które są jeszcze niedojrzałe płciowo. Może mieć to coraz większe znaczenie,
ponieważ wzrasta liczba osób, które wymagają chemioterapii z powodu chorób hematologicznych zdiagnozowanych
w dzieciństwie. Pobieranie zdrowej tkanki przed leczeniem może uchronić te osoby przed problemami związanymi z
niewydolnością jajników, jako skutkiem ubocznym chemioterapii.
Dr Demeestere podkreśla jednak, że tego rodzaju terapia nie jest odpowiednia dla wszystkich. Powinny być do niej
kwalifikowane głównie pacjentki o wysokim ryzyku uszkodzenia jajników, ponieważ procedura ta wiąże się
z ryzykiem uszkodzenia usuniętego, zdrowego jajnika lub przeniesienia komórek nowotworowych w czasie przeszczepiania.
Dotychczas przeszczepiano tkankę jajnika jedynie u starszych kobiet. W ten sposób przyszło na świat już ok. 40 dzieci.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Sukces lobby aborcyjnego i homoseksualnego w Parlamencie Europejskim
9 czerwca 2015 r. w wyniku przeprowadzonego w Parlamencie Europejskim głosowania przyjęto kontrowersyjny
raport autorstwa M. Noichl dotyczący strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn po 2015 r.
Przyjęty przez PE raport pod pozorem walki o poprawę sytuacji kobiet propaguje ewidentnie ideologiczne cele, które
z rzeczywistymi potrzebami kobiet niewiele mają wspólnego. Stanowi on kolejny element szeroko zakrojonej akcji
wywierania presji na te państwa Unii Europejskiej (takie jak Polska, Węgry czy Malta), które opierają się presji środowisk skrajnej lewicy w zakresie ochrony ludzkiego życia, tożsamości małżeństwa i autonomii życia rodzinnego.
Raport Noichl wykorzystuje znaną prawu traktatowemu zasadę równości kobiet i mężczyzn do forsowania, obcej
europejskiemu prawu pierwotnemu, ideologicznej koncepcji „równości genderowej” (gender equality). Wzywa się
państwa członkowskie w szczególności do promowania aborcji na życzenie, jako jednego z praw reprodukcyjnych i
seksualnych (pkt 53). Ponadto rezolucja nawołuje do upowszechniania procedury in vitro „bez dyskryminacji” (pkt
59), co w praktyce oznacza presję, by dzieci sztucznie powoływane do życia mogły być oddawane parom homoseksualnym. Wniosek ten znajduje dodatkowe potwierdzenie w punkcie 31 rezolucji, który wzywa do prawnego uznania
„rodzicielstwa osób LGBT”. W tym aspekcie, skrajne rekomendacje z raportu Noichl znajdują swój wyraz w rozwiązaniach rządowego projektu ustawy legalizującej procedurę in vitro, które przewidują instytucję „dawstwa” gamet i
zarodków dostępną również dla związków osób tej samej płci.
Raport Noichl wzywa jednocześnie do podporządkowania wszystkich szczebli edukacji w państwach członkowskich
ideologicznej „perspektywie gender” i do zwalczania obecnych w kulturze różnic w sposobie funkcjonowania kobiet i
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mężczyzn (lit. U, pkt 60, pkt 53). W myśl tego ideologicznego podejścia, naturalne zróżnicowania między kobietami i
mężczyznami są określane stygmatyzującym mianem „stereotypów”. Dodatkowo, raport Noichl postuluje tworzenie
studiów genderowych i rozwijanie w tym ideologicznym duchu badań feministycznych na uczelniach wyższych (pkt
67) wzywając do uwzględniania polityki gender maistreaming na każdym szczeblu legislacji. W ten sposób, hasło
walki z dyskryminacją jest instrumentalnie wykorzystywane w celu promowania politycznych roszczeń subkultur
LGBTQ oraz skrajnych działań organizacji feministycznych dążących do likwidacji prawnej ochrony życia ludzkiego na
prenatalnym etapie jego rozwoju.
Raport M. Noichl nie jest dokumentem prawnie wiążącym, jednak jego przyjęcie stanowi kolejną próbę wywarcia
przez radykalne środowiska presji w celu narzucenia społeczeństwom Europy radykalnej lewicowej ideologii. Znajdujące się w nim postulaty stanowią także jaskrawe pogwałcenie zasady subsydiarności, stanowiącej jeden z fundamentów integracji Europejskiej.
Źródło: Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
http://www.ordoiuris.pl/

Manifestacja przeciwko zjawisku macierzyństwa zastępczego we Francji
18 czerwca 2015 r. przed Pałacem Sprawiedliwości w Paryżu odbyła się manifestacja
przeciwko zjawisku macierzyństwa zastępczego, której organizatorem był kolektyw
La Manif pour tous. Organizatorzy demonstracji chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec
„tej niegodnej praktyki, która jest wyrazem zniewolenia kobiet i traktowania dzieci
jak towar”. Przekonywali, iż zakaz macierzyństwa zastępczego we Francji nie jest
wystarczający, ale należy zakazać tej praktyki również dla Francuzów, którzy korzystają z niej za granicą (w Tajlandii, Indiach, Nepalu, USA czy Nigerii), a następnie
próbują rejestrować swoje dzieci we Francji.
Mobilizacja Francuzów 18 czerwca w obronie wartości kobiety i dzieci okazała się być sukcesem, bowiem ujawnia
olbrzymi sprzeciw obywateli Francji wobec prawnego przyzwolenia na rejestrację dzieci urodzonych z macierzyństwa zastępczego wydanego na mocy decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2014 r.
Oprac. Katarzyna Wójcik

Włochy: ogromna demonstracja w obronie rodziny i przeciwko ideologii gender
Około milion osób 20 czerwca br. złączyło się w Rzymie na demonstracji w obronie rodziny i dzieci pod hasłem:
„Bronimy naszych dzieci. Stop dla gender w szkole”. Zgromadzeni manifestowali przeciwko wdrażaniu do publicznych szkół ideologii gender, a także przeciwko projektowi ustawy o związkach cywilnych, który zatwierdza homoseksualne małżeństwa. Manifestacje przyniosły efekt, bowiem włoski minister oświaty zagwarantował, iż ideologia gender nie wejdzie do programu nauczania. Nakaz wycofania ideologii z publicznych placówek oświatowych wydał już
burmistrz Wenecji, Luigi Brugnaro.
Na początku maja na ręce prezydenta Włoch została przekazana przez przedstawicieli 41 organizacji społecznych
petycja obywatelska nosząca tytuł „O szkołę, która uczy, a nie indoktrynuje”. 180 tys. osób, które podpisało petycję,
wyraziło pragnienie „aby wszyscy uczniowie mogli w szkole znaleźć nie destabilizujące ideologie, ale środowisko,
które zapewniłoby zdrowy rozwój osobowości, w zgodzie z etyką i podstawową rolą wychowawczą rodziny”. Sygnatariusze postulowali także, aby programy edukacyjne zostały podporządkowane „podstawowym zasadom dotyczącym uczuciowości i seksualności w poszanowaniu naturalnej różnicy płci i praw rodziny” (za: http://www.hli.org.pl/).
Oprac. Justyna Gajos na podstawie http://wpolityce.pl/ oraz http://www.hli.org.pl/
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Francja: rozgorzała debata na temat eutanazji
We Francji rozgorzała debata na temat eutanazji, którą według statystyk popiera
większość Francuzów. Powrót dyskusji został zapoczątkowany decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu, który zezwolił lekarzom na odłączenie od aparatury podtrzymującej życie Vincenta Lamberta, znajdującego się
od 7 lat w stanie wegetatywnym. Doznał on uszkodzenia mózgu w wypadku samochodowym i jest całkowicie sparaliżowany. Decyzji tej sprzeciwiają się rodzice Lamberta i, jak zapowiadają, nadal będą toczyć batalię o jego życie. Tak więc sprawa
nie jest zamknięta, choć wyrok Trybunału jest ostateczny. Żona i sześcioro z
ośmiorga rodzeństwa chorego przyjęło decyzję Trybunału z wdzięcznością, twierdząc, że takie byłoby życzenie samego Vincenta. We Francji funkcjonuje tzw. prawo Leonettiego, które nie legalizuje eutanazji, lecz wprowadza zastrzeżenie, że leczenie pacjenta nie powinno być prowadzone „z nadmiernym uporem”. Prawo to jest zasadniczo niejasne
i wprowadza zamęt, nie uwzględniając przy tym etycznej strony eutanazji. Niniejsza regulacja zachęca do przemyśleń
na temat, czym różni się eutanazja bierna od zaprzestania uporczywej terapii. Sprawa we Francji może niestety
wpłynąć na prawodawstwo innych krajów Unii Europejskiej, w których eutanazja pozostaje nielegalna.
Problem eutanazji, który staje się współcześnie udziałem coraz większej części społeczeństwa na całym świecie,
przywodzi na myśl pewną sytuację opisaną w książce Marii Starzyńskiej pt. „Kuszenie św. Antoniego”, wydanej w
1979 r. Wstrząsająco jest ona aktualna do dziś. Rzecz dzieje się w fikcyjnym państwie, które zalegalizowało tzw.
Ustawę 212 o eutanazji, stawiającą bohaterów książki wobec dramatycznych wydarzeń i wyborów. Ustawa ta jest
inaczej nazywana ustawą łaskawej śmierci, a zawarte w niej rozwiązania mają stwarzać pozory świadczonego miłosierdzia. Przykładowo reguluje ona zasady postępowania w przypadku, gdy chory nie jest w stanie wyrazić swojej
woli – wówczas „do podjęcia decyzji o skorzystaniu z dobrodziejstwa ustawy upoważnia się członków najbliższej rodziny: w przypadku pozostawania w związku małżeńskim – współmałżonka; gdy chory nie pozostaje w związku małżeńskim – rodziców lub pełnoletnie dzieci; w przypadku nieposiadania krewnych pierwszego stopnia – decyzję podejmuje komisja w składzie: lekarz prowadzący, lekarz specjalista z innej jednostki służby zdrowia, prokurator okręgowy”. Społeczeństwo, w którym obowiązuje ustawa o łasce śmierci, to przede wszystkim społeczeństwo pełne cierpienia i niegodziwości, od których nie ma już odwrotu.
Oprac. Barbara Burczyk-Fitowska na podstawie www.mp.pl

Niemcy: debata nad legalizacją wspomaganego samobójstwa
W Bundestagu (niższej izbie niemieckiego Parlamentu) zostały złożone dwa projekty ustawy mającej zalegalizować
wspomagane samobójstwo; dyskusja nad nimi ma odbyć się w lipcu 2015 r.
Jak podaje dziennik Die Welt, pierwszy projekt został napisany wspólnie przez co najmniej jednego posła z każdej
partii reprezentowanej w Bundestagu i jest on pomyślany jako kompromis między zakazem eutanazji i wspomaganego samobójstwa, a ich legalizacją. W przeciwieństwie do Belgii, Holandii i Szwecji, w myśl tego projektu pomoc w
samobójstwie nie będzie mogła być źródłem wynagrodzenia. Drugi projekt, opracowany przez Renate Künast
(Zieloni) et Petra Sitte (lewicowa partia Die Linke) idzie dalej i opowiada się za „prawem do śmierci”.
Aktualnie w Niemczech lekarze nie mogą przepisywać ani podawać pacjentom śmiercionośnych środków. Wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych dotyczących wspomaganego samobójstwa oczekiwane jest na listopad 2015 r.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org
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Czy samobójstwo wspomagane to jedyne rozwiązanie?
Eutanazja 54-letniego Brytyjczyka dokonana w szwajcarskiej klinice Dignitas poruszyła zarówno zwolenników samobójstwa wspomaganego, jak i jego przeciwników,
którzy natychmiast rozpoczęli publiczne manifestowanie swojego stanowiska.
Jeffrey Spector zdecydował się zakończyć przedwcześnie swoje życie, ponieważ cierpiał z powodu guza rdzenia kręgowego i obawiał się, że wkrótce może dojść do całkowitego paraliżu. Dzień przed śmiercią przyznał, iż rzeczywiście pospieszył się ze
swoją decyzją, jednak prosi, aby go nie osądzać. Dodał, że pomimo iż rodzina jest
przeciwna jego decyzji, on czyni to dla ich dobra.
Dr Peter Saunders z organizacji Care Not Killing promującej opiekę nad chorymi i przeciwstawiającej się eutanazji,
stwierdził, że większość pacjentów cierpiących na nowotwory czy porażenie czterokończynowe nie chce umierać,
lecz szuka wsparcia i opieki, aby móc żyć w miarę komfortowych warunkach tak długo jak to tylko możliwe.
Tezę tą poparł Timothy James, starszy wykładowca prawa medycznego i etyki na uniwersytecie w Birmingham w
Anglii, odnosząc się do raportu brytyjskiego Parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich i Służby Zdrowia
(PHSO) na temat przypadków pacjentów terminalnie chorych, których odejście pozbawione było godności. Stwierdził on, że powodem dla którego osoby chore decydują się na samobójstwo wspomagane jest strach przed bólem i
samotnym umieraniem w warunkach szpitalnych. Ponownie potwierdza się, że zapewnienie godnego odchodzenia
osobom śmiertelnie chorym daje im spokój i skutkuje odrzuceniem pomysłu samobójstwa wspomaganego czy eutanazji.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

Eutanazja w Belgii – krytyka
Rafael Cohen-Almagor, izraelski profesor nauk politycznych na uniwersytecie w Hull w Anglii, skrytykował belgijski
system prawny w kwestiach związanych z procedurami przeprowadzania eutanazji. Według Almagora, Belgowie powinni być zaniepokojeni liczbą celowego skracania życia pacjentów bez ich jasnej i dobrowolnej zgody.
Profesor zaobserwował, że eutanazja stała się już cechą kultury belgijskiej. Ponad 90% tamtejszych lekarzy wyraża
swoje poparcie dla eutanazji; podobny procent społeczeństwa akceptuje ten sposób zakończenia życia. Wielokrotnie
miały miejsce przypadki eutanazji bez świadomej zgody 80-letnich pacjentów cierpiących na demencję lub będących
w śpiączce. Uśmiercanie takich pacjentów nawet w Belgii jest niezgodne z prawem, ale lekarze zdają się to ignorować, tłumacząc swoje decyzje subiektywną oceną stanu pacjenta. W takich warunkach presja społeczna utrudnia
przeciwnikom śmierci na życzenie skuteczną obronę swoich poglądów.
W swoim artykule Cohen-Almagor odnosi się też do stanowiska rady Belgijskiego Towarzystwa Intensywnej Opieki
Medycznej, według którego skracanie procesu umierania z zastosowaniem środków medycznych można niekiedy
uznać za właściwe, nawet gdy pacjent nie odczuwa dyskomfortu z powodu swojego stanu. Co więcej, ostateczna
decyzja dotycząca opieki terminalnej leży w gestii zespołu medycznego, a nie bliskich chorego. Almagor zauważa
brak słowa „zgoda” w zaleceniach rady.
Belgia zalegalizowała eutanazję w 2002 r., a 12 lat później zezwolono na uśmiercanie nieletnich. Belgijskie społeczeństwo traktuje życie w sposób instrumentalny i wygląda na to, że stąpa po tzw. równi pochyłej. Podejmowanie
kolejnych decyzji dotyczących eutanazji może już tylko pogorszać istniejącą sytuację, przyczyniając sie do tworzenia
tzw. cywilizacji śmierci, przed którą przestrzegał św. Jan Paweł II.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

Nr 14

s. 9

06.07.2015

ŚWIAT

Komórki macierzyste w leczeniu blizn pozawałowych serca – nowy rozdział medycyny regeneracyjnej
W dzisiejszym świecie, kiedy średnia długość życia wydłuża się, medycyna regeneracyjna daje nadzieję na utrzymanie jego jakości na coraz bardziej satysfakcjonującym poziomie. Znaczącą rolę w tym względzie odgrywają komórki macierzyste, które wykorzystywane są m.in. w kardiologii do regeneracji komórek mięśnia
sercowego w bliźnie pozawałowej.
Komórki macierzyste w pierwszym rzędzie kojarzą się często z embrionalnymi
komórkami macierzystymi (ESC). W świetle oceny moralnej należy uwzględnić
fakt, iż niszczenie życia ludzkiego znajdującego się w stadium embrionu, jest moralnie niedopuszczalne. Komórki te zachowują się jak przeszczep allogeniczny, to znaczy wymagają podawania leków
zapobiegających ich odrzuceniu. Poza tym ESC wprowadzone do dorosłego organizmu zamiast integrować, powodują tworzenie się potworniaków.
Aktualnie prowadzone są badania z wykorzystaniem somatycznych (dorosłych) komórek macierzystych. Badania te
nie budzą kontrowersji moralnych, jak w przypadku wspomnianych wyżej komórek embrionalnych, gdyż wykorzystują dorosłe komórki macierzyste, znajdujące się w komórkach osobników dorosłych. Charakteryzują się one tym, że są
multipotentne, tzn. mogą dać początek kilku różnym typom komórek, lub unipotentne – mogą się różnicować tylko
do jednego typu komórek.
Równolegle prowadzone są badania na myszach z wykorzystaniem tzw. komórek VSEL (very small embryonic-like
stem cell), których odkrycie w komórkach dorosłego człowieka ogłosił w 2006 r. prof. Mariusz Ratajczak. Mają one
łączyć pluripotencjalność embrionalnych komórek macierzystych i brak właściwości onkogennych – aktualnie badania te wzbudzają wiele kontrowersji.
Na poziomie badań klinicznych wykorzystywane są komórki macierzyste tkanki tłuszczowej, szpiku kostnego, czy też
progenitorowe komórki mięśnia sercowego, które jak udowadnia szereg autorów, mają możliwość samoodnowy i
różnicowania w różne komórki kardiomiocytów (komórki mięśnia sercowego).
Komórki te za pomocą cewników, stosowanych rutynowo w kardiologii, próbuje się wprowadzać w obszar blizny
pozawałowej. Do tej pory wyniki nie są jednoznaczne, ale dają nadzieję na poprawę funkcji skurczonej (frakcji wyrzutowej) mięśnia sercowego – na poziomie dotychczasowych badań funkcja ta poprawia się o około 3-5%.
W trudnej sytuacji medycyny transplantacyjnej, medycyna regeneracyjna pozwala mieć nadzieję na poprawę funkcjonowania niewydolnych narządów, a tym samym na polepszenie jakości życia. Pozostaje nam mieć nadzieję, że
znajdą się środki finansowe pozwalające na kontynuację badań naukowych w tej dziedzinie.
Oprac. Magdalena Drożdż
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Karolina Północna: zniesiono obowiązkowe badanie USG przed dokonaniem
aborcji
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał za niezgodną z prawem ustawę, która wymagała przeprowadzania obowiązkowego badania USG u kobiet chcących poddać się aborcji. Tym samym przychylił się do wyroku Sądu Apelacyjnego, który już wcześniej określił tę ustawę jako niekonstytucyjną i zablokował jej stosowanie.
Celem prawa wprowadzonego w 2011 r. było umożliwienie „kobietom zobaczenia ich dziecka, usłyszenia bicia jego
serca i uzyskania od lekarza potrzebnych wyjaśnień, zanim ciąża zostanie usunięta”. Ustawodawcy byli zdania, iż informacje te są niezbędne do świadomego podjęcia decyzji, która jest przecież decyzją nieodwołalną. Wykonanie badania USG prowadziło do rezygnacji z aborcji w przypadku 70% kobiet. Przeciwnicy ustawy uważali jednak ten obowiązek za nieuzasadnioną przeszkodę na drodze do aborcji i sposób upokarzania kobiet, które podjęły taką decyzję.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

WYDARZENIA, KONFERENCJE I SYMPOZJA

Kraków: relacja z konferencji o opiece paliatywnej i hospicyjnej
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim zorganizowało 9 czerwca br. konferencję pt. „Opieka paliatywna i hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat”.
Głównym celem konferencji było przekazanie jej uczestnikom wiedzy na temat, czym jest medycyna paliatywna i jak
ważną rolę odgrywa ona w opiece nad terminalnie chorymi pacjentami. Uczestnicy spotkania mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat wolontariatu – m.in. czym się zajmuje i jakie są jego formy, jak zostać wolontariuszem, na
czym polega praca wolontariuszy w hospicjum.
Zgodnie z założeniami organizatorów, konferencja miała pobudzić do refleksji nad omawianymi zagadnieniami, skłonić do dyskusji, a przy tym wpłynąć na zwiększenie świadomości i wiedzy na temat medycyny paliatywnej, opieki
hospicyjnej oraz wolontariatu.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Częstochowa: konferencja naukowa „Wartość życia. Aspekty filozoficznoetyczne”
Na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 24 czerwca br. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Wartość życia. Aspekty filozoficzno-etyczne”.
Przedmiotem naukowej refleksji stał się fenomen ludzkiego życia oraz wartość
życia pozaludzkiego.
Podczas obrad pierwszej sesji, na której głos zabrał m.in. inż. Antoni Zięba – działacz pro-life, podjęto zagadnienie współczesnych wyzwań związanych z wartością
życia, a w jego ramach m.in. temat dot. aktualnych i pilnych wyzwań dla obrońców życia człowieka w Polsce. W dwóch następnych sesjach odbywających się równolegle wygłoszone referaty oraz
debaty dot. między innymi następujących zagadnień: wartość życia w posteugenicznym świecie, filozoficzno-prawny
problem możliwości orzekania i wykonywania kary śmierci w kontekście prawa do życia, zagadnienie integracyjnego
kształcenia dzieci upośledzonych, troska o życie w działalności Jérôme’a Lejeune’a i jego Fundacji, problem wartości
życia w kontekście kryzysu ekologicznego i edukacji ekologicznej. Swoje miejsce w konferencji znalazła również bioetyka w następujących wystąpieniach: „Bioetyka – czy dla wszystkich? Teoretyczny i praktyczny wymiar bioetyki” oraz
„(Bez-)warunkowość afirmacji (bez-)warunkowej wartości tajemnicy życia jako fundamentalna aporia współczesnych
sporów bioetycznych”.
Oprac. Justyna Gajos
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XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego 2015 (Gdańsk, 3-5 września 2015)
W dniach 3-5 września 2015 r. w Gdańsku odbędzie się XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego 2015.
Podczas obrad kilku sesji Poltransplantu, Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnej, a także trzech
sesji plenarnych zostaną podjęte między innymi zagadnienia dot. przeszczepiania trzustki i wysp trzustkowych w cukrzycy, nerek i wątroby, pobierania i przeszczepiania narządów od dawców po zatrzymaniu krążenia, dawcy i biorcy
w podeszłym wieku oraz problematyka trudnych przypadków w transplantologii klinicznej.
Ramowy plan oraz szczegóły dot. Kongresu dostępne są na stronach:
http://www.mp.pl/zjazdy/szkolenia/show.html?id=10093 oraz
http://www.kongresptt.viamedica.pl/12.2015/pl/Informacje_ogolne,6.html
Oprac. Justyna Gajos

Przewodnik: bioetyka dla młodych
W maju br. ukazał się Przewodnik: bioetyka dla młodych. Wydawcą publikacji
jest działająca we Francji i USA Fundacja Jérôme Lejeune. W Polsce przewodnik
ukazał się dzięki współpracy Fundacji „Jeden z Nas” oraz Międzywydziałowego
Instytutu Bioetyki przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Wydanie francuskie, zatytułowane Manuel Bioéthique des Jeunes (Podręcznik bioetyki dla młodzieży), zostało opublikowane w 2006 r. i okazało się wielkim sukcesem: ponad 300 tys. egzemplarzy trafiło do szkół, a przez to do uczniów oraz ich
rodziców. Do tej pory podręcznik został przetłumaczony na język angielski, hiszpański, portugalski, włoski, rumuński, węgierski i szwedzki.
Dokonujące się w ostatnich dziesiątkach lat zmiany cywilizacyjne, postęp technologiczny oraz liczne odkrycia naukowe w dziedzinie biomedycyny przyczyniają się do powstawania pytań i są zarzewiem debat na temat ludzkiego życia
– jego godności i nienaruszalności od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Rodzi się przy tym również wiele
dylematów moralnych. Przewodnik: bioetyka dla młodych podejmuje najbardziej aktualne kwestie bioetyczne, krytycznie konfrontując czytelnika z najnowszymi odkryciami naukowymi oraz zasadami etycznymi. „Stajemy dziś wobec wielu nowych problemów związanych z rozwojem nauk medycznych i biologicznych. Czy embrion ludzki jest
człowiekiem? Czy godzi się powoływać go do istnienia w probówce? Czy wolno wykorzystywać ludzkie komórki macierzyste do badań naukowych, do produkcji leków i kosmetyków? Co zrobić w przypadku diagnozy prenatalnej
orzekającej o ciężkim schorzeniu płodu? Czy wolno przeszczepiać serce, wątrobę, trzustkę? W jaki sposób opiekować
się chorym w ostatnich etapach jego życia? Kiedy człowiek naprawdę umiera?” – czytamy we wprowadzeniu.
„Przewodnik napisany jest w duchu personalizmu. W propozycji etycznych rozwiązań unika odniesienia do przesłanek religijnych, by mógł być przyjęty przez wszystkie środowiska wyznaniowe. Jako jedyne kryterium przyjmuje godność osoby ludzkiej i prawo moralne wypisane w sumieniu wszystkich ludzi”.
Publikacja Przewodnik: bioetyka dla młodych może stanowić cenne narzędzie edukacyjne nie tylko dla młodzieży,
lecz także dla dorosłych. Zawarte w książeczce treści są uniwersalne, całość natomiast stanowi w prosty sposób przygotowane kompendium wiedzy.
Informacje dot. Przewodnika: bioetyka dla młodych można uzyskać na stronie internetowej
www.jedenznas.pl/zamawiam
Oprac. Justyna Gajos
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Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego – Rekrutacja 2015/2016
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego informuje o rozpoczętej rekrutacji na Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej
św. Jana Bożego, która potrwa do 18 września 2015 r.
Dwusemestralne studia odbywają się w trybie mieszanym i realizowane są w formie wykładów teoretycznych (9
zjazdów) oraz zajęć praktycznych w ośrodkach szpitalnych i pomocowych Bonifratów w całym kraju. Założeniem studiów jest realizacja nowego modelu zespołowej opieki duszpasterskiej z udziałem duchownych i osób świeckich,
kształcenie w zakresie duszpasterstwa ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także przygotowanie do pełnienia
funkcji kapelana lub asystenta świeckiego w zespołach duszpasterskich.
Więcej informacji: www.rekrutacja.upjp2.edu.pl
Oprac. Justyna Gajos

Jeśli interesujesz się zagadnieniami bioetycznymi i chciałbyś/-ałabyś opublikować na łamach
Newslettera Bioetycznego krótki artykuł lub informację o wydarzeniach z dziedziny bioetyki,
napisz do nas:

bioetyka@jedenznas.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru materiałów do publikacji.
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