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POLSKA

Ustawa o leczeniu niepłodności wejdzie w życie
22 lipca br. prezydent Bronisław Komorowski poinformował o podpisaniu ustawy o in vitro. Wcześniej ustawę przyjął Sejm i Senat. Ogłaszając decyzję prezydent podkreślił, że „nie jest prezydentem ludzkich sumień”. „Jestem zwolennikiem kompromisu politycznego w tych wszystkich trudnych kwestiach, które
ludzi dzielą. Kompromis polityczny nie musi i nie oznacza kompromisu moralnego, bo o własnym sumieniu decydują ludzie” – powiedział.
Według prezydenta Komorowskiego prawo nie może zmuszać i nie zmusza nikogo do decyzji, które są niezgodne z jego etyką, natomiast musi uwzględniać fakt, że w społeczeństwie ludzie mają różną wrażliwość i
różne poglądy. „Każdy w ramach społeczeństwa i w ramach państwa powinien robić to, co do niego należy.
W moim przekonaniu rolą prezydenta jest dbanie o konstytucyjność ustaw. O to, aby ustawy, porządek
prawny, był w zgodzie z fundamentem systemu prawnego, jakim jest konstytucja” – powiedział prezydent.
Ponadto podkreślił, że ustawa wnosi „ewidentny postęp w stosunku do dzisiaj obowiązujących rozwiązań,
a konkretnie – jako postęp w stosunku do sytuacji, kiedy brak jest jakichkolwiek regulacji ustawowych w
tej ważnej kwestii”. Ustawa wprowadza m.in. ograniczenia w stosowaniu metody in vitro, których dzisiaj
nie ma.
Do decyzji prezydenta odnieśli się przedstawiciele KEP. Abp Stanisław Gądecki w liście do prezydenta napisał: „Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczący KEP jak najserdeczniej proszę Pana Prezydenta o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpoznania ustawy o tzw. leczeniu niepłodności lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego”.
Jak podkreśla arcybiskup, jest to podyktowane powodami merytorycznymi, „wynikającymi z niezgodności
wspomnianej ustawy z Konstytucją RP, w tym z fundamentalnym prawem nakazującym bezwarunkową
ochronę i życia ludzkiego oraz poszanowanie przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka”.
Arcybiskup zwraca też uwagę, że procedura in vitro dotyczy również nienarodzonych dzieci. „Im właśnie,
tuż po poczęciu, odbiera się prawo do rozwoju, narodzin i godnego życia. W ten sposób traktuje się je nie
jako osoby ludzkie, ale jako przedmioty, którymi można dowolnie dysponować” – podkreśla.
Prezydium KEP przypomniało także, że „podobnie jak w przypadku aborcji – katolicy nie mogą stosować in
vitro, m.in. dlatego, że kosztem urodzin jednej osoby ludzkiej niszczone są inne nienarodzone dzieci”. Hierarchowie zachęcają małżonków pragnących potomstwa, aby podjęli metody leczenia niepłodności, które
są „godziwe z punktu widzenia moralnego”. „W przypadku niemożności zrodzenia potomstwa, Kościół zachęca do adopcji sierot, które dla odpowiedniego rozwoju ludzkiego potrzebują ogniska domowego” – na-
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pisano.
Prawnicy nie są zgodni, co do tego, czy ustawa o leczeniu niepłodności jest zgodna z konstytucją. Konstytucjonalista prof. Marek Chmaj ocenia, że jest zgodna, natomiast dr Ryszard Balicki podkreśla, że Trybunał
Konstytucyjny powinien zbadać m.in. przepisy dot. pobierania komórek rozrodczych od osób, które nie są
w stanie wyrazić na to zgody.
Wątpliwość wobec tego zapisu wyraził prezydent Komorowski, zapowiadając, że zwróci się do Trybunału
Konstytucyjnego o zbadanie tej kwestii.
„Ta ustawa dotyczy delikatnych kwestii i również z tego powodu wymaga bardzo szczegółowej analizy.
Ponieważ w debacie publicznej został podniesiony zarzut niekonstytucyjności i to wyrażony przez strażnika Konstytucji, czyli Prezydenta RP, to myślę, że warto byłoby te wszystkie wątpliwości rozstrzygnąć” –
ocenił dr Ryszard Balicki z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
„To jest zbyt delikatna materia, żebyśmy sobie pozwolili na funkcjonowanie w obrocie prawnym ustawy,
co do której będziemy mieli wątpliwości, czy jest konstytucyjna” – dodaje Balicki.
„Ta kwestia wymaga głębszego namysłu i warto byłoby, gdyby Trybunał Konstytucyjny się nad nią zastanowił. Dysponowanie własną osobą jest elementem istotnym, który dotyka m.in. kwestii godności człowieka” - uważa dr Balicki.
Z pełnym tekstem ustawy o in vitro można zapoznać się pod adresem:
http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/608_u.htm
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Naprotechnologia na Mazowszu
6 lipca br. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę o leczeniu niepłodności metodą naprotechnologii. Oznacza to, że od nowego roku zostanie wprowadzony w życie „Program wsparcia leczenia
niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2016-2018”.
Przyjecie uchwały jest odpowiedzią na apel wystosowany w marcu 2015 r. przez Obywatelski Ruch Promocji Naprotechnologii.
Samorząd poinformował o przyjęciu programu leczenia niepłodności w sprawozdaniu z poniedziałkowej
sesji. „Środki finansowe na jego realizację pochodzić będą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Metoda ta nie zakłada przeprowadzania drogich zabiegów, co pozwoli na skorzystanie z dofinansowania przez wszystkie grupy społeczne. Również te, które nie będą w stanie przeznaczyć na własne leczenie znacznych środków finansowych” – czytamy na stronie Sejmiku. Program leczenia niepłodności na Mazowszu był zainspirowany programem przyjętym przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.
Przypomnijmy, że NaProTechnologia, której twórcą jest prof. Thomas Hilgers, powstała 30 lat temu. Nazwa pochodzi od słów Natural Procreative Technology (metoda naturalnej prokreacji). Jest ona metodą
diagnozowania i leczenia niepłodności polegającą na wnikliwej obserwacji kobiecego organizmu, prowadzeniu dokładnych analiz fizjologicznych i biochemicznych, co prowadzi do rozpoznania problemu niepłodności indywidualnie dla danej pary małżeńskiej. Kolejnym etapem jest włączenie leczenia hormonalnego
lub chirurgicznego oraz ustalenie najbardziej optymalnego momentu współżycia, którego owocem mogłoby być poczęcie dziecka.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie https://gloria.tv
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Sejm uchwalił ustawę o tzw. uzgodnieniu płci
W czwartek 23 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o tzw. uzgodnieniu płci. Oficjalnie projekt przedstawiono
jako służący rozwiązaniu problemów osób cierpiących na transseksualizm oraz ułatwieniu nader wąskiej
grupie osób cierpiących na zaburzenia tożsamości płciowej dokonania zmian wpisu o płci w aktach stanu
cywilnego. W rzeczywistości uchwalona ustawa na nowo definiuje pojęcie płci, bowiem uzależnia możliwość jej zmiany wyłącznie od prywatnych odczuć osoby zainteresowanej. Inicjatorem projektu jest Anna
Grodzka. Kontrowersyjną ustawę poparło 252 posłów, 158 było przeciwko, 11 wstrzymało się od głosu.
„Sprawami o uzgodnienie płci będzie zajmował się tylko jeden sąd – w Łodzi. Rozprawy będą przebiegały w trybie nieprocesowym. Rola sądu została sprowadzona do zbadania kompletności dokumentów. Sąd będzie jedynie zatwierdzał zmianę płci według życzenia wnioskodawcy. W myśl ustawy wniosek o uzgodnienie płci może złożyć osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozostaje w związku małżeńskim. W celu
dokonania zmiany płci wystarczające będzie przedstawienie dwóch orzeczeń od dowolnie wybranych seksuologów lub psychiatrów. Nie ma absolutnie żadnych wymogów co do wyglądu zewnętrznego wnioskodawcy (…). Ustawa będzie miała zastosowanie nie tylko do osób cierpiących na transseksualizm, ale także do wszystkich, których zaburzenia tożsamości płciowej pozwalać będą na kwestionowanie wpisów metrykalnych. Chodzi zwłaszcza o osoby transgenderyczne, podejmujące praktyki homoseksualne lub transwestytów, ale również osoby cierpiące na
choroby psychiczne – schizofrenię lub chorobę afektywną dwubiegunową – objawiające się m.in. w zaburzeniach tożsamości płciowej” (za: http://www.hli.org.pl/).
Instytut Ordo Iuris na Rzecz Kultury Prawnej zwraca uwagę na trzy główne zagrożenia, które niesie ze sobą
ustawa: 1) rozmycie pojęcia płciowości, 2) zatarcie, istotne z punktu widzenia porządku prawnego, z konstytucją na czele, podziału na kobiety i mężczyzn, aż wreszcie 3) stworzenie formalnej procedury, która
pozwoli w ekspresowy sposób dokonać zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie subiektywnych żądań jednostki. Instytut podkreśla także, że „wprowadzenie proponowanych zmian będzie prowadzić nie
tylko do zasadniczej destabilizacji systemu prawnego, ale również umożliwi praktyki społecznie patologiczne. Wyjątkowa łatwość zmiany płci metrykalnej grozi przede wszystkim nadużyciami w kontekście instytucji małżeństwa. Łatwo bowiem sobie wyobrazić, jak po zmianie płci opartej jedynie o poświadczone przez
dwóch lekarzy osobiste odczucia jednostki, będzie mogła ona wstąpić w związek małżeński z osobą formalnoprawnie płci przeciwnej, ale jednak pod względem fizycznym, genetycznym, a nawet społecznym tej
samej płci. Tak ukształtowane przepisy godzą w konstytucyjną ochronę instytucji małżeństwa, jaką przewiduje art. 18 Konstytucji. Warto także pamiętać o możliwych nadużyciach w sferze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności, w aspekcie wieku emerytalnego”.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie http://www.hli.org.pl/ oraz http://www.ordoiuris.pl/

Nr 15

s. 4

04.06.2015

Pierwszy przeszczep tkanek jajnika w Polsce
Lekarze z Kliniki Leczenia Niepłodności i Szpitala „Gameta” w Rzgowie k/
Łodzi dokonali jako pierwsi w Polsce przeszczepienia tkanek jajnika. Zabieg przeprowadzono u 28-letniej pacjentki, u której półtora roku wcześniej usunięto narządy rodne z powodu nowotworu złośliwego. Głównym
celem przeszczepu było przywrócenie funkcji wydzielania hormonów żeńskich przez jajnik. Bez jajników pacjentka miała stężenie hormonów podobne do tego, jakie mają kobiety w podeszłym wieku, po menopauzie.
Zdaniem dra Radwana – kierownika zespołu, który zajmował się pacjentką – młoda kobieta jest przypadkiem szczególnym. Nowotwór zdiagnozowano u niej bowiem w trakcie ciąży. Pacjentka nie zaakceptowała
opcji usunięcia ciąży i natychmiastowego rozpoczęcia leczenia onkologicznego. Dziecko urodziło się w 34.
tygodniu ciąży, kiedy zdecydowano się na cięcie cesarskie. „Protokół onkologiczny przewidywał natychmiastowe usunięcie wszystkich narządów rodnych. Kolejnym etapem leczenia miała być agresywna radiochemioterapia, której powikłaniem byłoby zniszczenie jajników. Dlatego podjęliśmy decyzję, aby – po usunięciu jajników – jeden z nich został szczegółowo przebadany, a drugi – przetransportowany do laboratorium naszej kliniki” – powiedział Radwan. „Przez półtora roku pobrane tkanki narządu były zamrożone w
specjalnych warunkach. Pacjentka przeszła w tym czasie pełen cykl terapii onkologicznej”.
Dr Radwan tłumaczył dziennikarzom, że jednym z poważniejszych powikłań występujących u kobiet po
leczeniu onkologicznym narządów rodnych, jest zniszczenie funkcji jajników, czyli przedwczesna menopauza. U młodej pacjentki może powodować ona wiele zagrożeń dla zdrowia, związanych m.in. z rozwojem osteoporozy i chorób sercowo-naczyniowych, a także narażać ją na negatywne następstwa psychiczne. W medycynie coraz częściej bierze się pod uwagę potrzebę zachowania funkcji prokreacyjnych i endokrynologicznych u osób, które będą poddawane leczeniu onkologicznemu.
Zabieg u 28-letniej pacjentki polegał na wszczepieniu tkanek jajnika do wytworzonej przez chirurgów kieszonki z otrzewnej w jamie brzusznej. Operacja się powiodła, natomiast o tym, czy tkanki jajnika podjęły
swoją czynność, będzie wiadomo za ok. 2 miesiące.
Przeszczepienie odbyło się w ramach programu naukowego, który prowadzony jest w klinice „Gameta” od
trzech lat. Jest to procedura eksperymentalna, dlatego na jej wykonanie uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej. Na podobny przeszczep czeka już druga pacjentka. W jej przypadku – ponieważ kobieta ma zachowane narządy rodne – w wyniku leczenia możliwe byłoby zajście w ciążę.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

„Jaśki” kontra „dron aborcyjny”
W sobotę 27 czerwca z Frankfurtu nad Odrą przyleciał do Słubic „dron aborcyjny” z pigułkami poronnymi.
Kobiety z holenderskiej fundacji Women on waves postanowiły „pomóc” kobietom w Polsce zabijać swoje
dzieci w okresie prenatalnym. Chciały tym samym pokazać, że w naszym kraju nie są przestrzegane prawa
kobiet w kontekście dostępu do bezpiecznych usług aborcyjnych.
Organizacje pro-life „przywitały” członkinie fundacji Women on waves, organizując happening przeciwko
ich inicjatywie. Na miejsce lądowania zostały przywiezione tzw. „Jaśki” – plastikowe figurki obrazujące małego człowieka w wieku 9 tygodni. Aborcja farmakologiczna jest możliwa właśnie do dziewiątego tygodnia
ciąży. Osoby organizujące proaborcyjną akcję wykazywały dużą niechęć i dystans wobec plastikowych mo-
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deli człowieka.
Niestety, często z dużą łatwością przychodzi mówić o pseudo-wolności, którą promują członkinie Women
on vaves, natomiast dużo trudniej skonfrontować się z prawdą o konsekwencjach działania, do którego zachęcają kobiety z holenderskiej fundacji.
Może ktoś zaproponuje akcję odwetową „Dron pro-life” np. z nowo wydanym, rekomendowanym w wielu
środowiskach „Przewodnikiem: bioetyka dla młodych”. Niestety, w wielu przypadkach tego rodzaju działania promujące prawo oraz politykę aborcyjną wynikają po prostu z niewiedzy społeczeństwa.
Oprac. Magdalena Drożdż na podstawie http://niezalezna.pl/

EUROPA

Europejska Inicjatywa Obywatelska JEDEN Z NAS ujawnia przed Trybunałem Europejskim prawdziwe oblicze organizacji Marie Stopes International
Po tym jak w marcu 2015 r. Komisja Europejska udzieliła bezzasadnej odpowiedzi na postulat poparty
przez ponad 2 mln ludzi, mający na celu zwiększenie prawnej i politycznej ochrony życia ludzkiego, Europejska Inicjatywa Obywatelska JEDEN Z NAS ujawnia przed Trybunałem Europejskim prawdziwe oblicze
Marie Stopes International (MSI) – międzynarodowej organizacji pozarządowej zapewniającej usługi aborcyjne w ponad 40 krajach na całym
świecie, a także dobrze znanej z ideologii eugenicznej. Złożony przez
obrońców życia wniosek jest odpowiedzią na wniosek organizacji Marie Stopes, która chce stać się oskarżycielem posiłkowym przeciwko
Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej JEDEN Z NAS.
Organizacja MSI została utworzona w 1976 r. Tim Black przejął wówczas upadającą klinikę Marie Stopes w
Londynie i przekształcił ją w społeczny biznes mający na celu przede wszystkim generować zyski finansowe.
„Jego wizją było uczynienie usług związanych z planowaniem rodziny towarem, który będzie mógł być kupowany i sprzedawany w taki sam sposób, jak żel po goleniu czy pomadka do ust. Był przekonany, że taki
rodzaj usług należy odłączyć od profesji medycznej, a ludzi traktować bardziej jako klientów aniżeli pacjentów” – można przeczytać we wniosku złożonym przez obrońców życia. Wśród podmiotów, które finansują
organizację lobbującą aborcje, można wyróżnić głównie: Brytyjski Departament Rozwoju Międzynarodowego (UK’s Department for International Development), Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (US Agency for International Development), Fundację Billa i Melindy Gates oraz Unię Europejską. Ta
ostatnia, jak wynika ze sprawozdania finansowego MSI za rok 2011 i 2013, udzieliła organizacji w latach
2010-2013 łącznie ponad 5 mln £. Budżet MSI w samym 2013 roku powiększył się aż o 22% i wyniósł ok.
2,2 mln £.
Liczba usług aborcyjnych, których dostarcza Marie Stopes International z roku na rok jest coraz wyższa:
350 tys. w 2005 r., ponad 900 tys. w 2009, 1,3 mln w 2010, 2,2 mln w 2012 i 3,3 mln w roku 2014. W statystykach organizacji aborcja oraz tzw. Post Abortion Care (opieka po dokonaniu aborcji) są zestawiane razem, co ma zatrzeć faktyczną różnicę pomiędzy nimi. Różne źródła potwierdzają jednak, że pojęcie Post
Abortion Care jest eufemizmem, dzięki któremu można przeprowadzać aborcję tam, gdzie jest to nielegalne. Zabieg ten odbywa się poprzez metodę, którą przyjęło nazywać się „regulacją cyklu” (ang. menstrual
regulation) lub odsysaniem pod ciśnieniem (ang. Manual Vacuum Aspiration – MVA). W przypadku, gdy
kobiecie opóźnia się miesiączka, podejmuje się działanie polegające na „wyssaniu” zawartości macicy przy
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pomocy specjalnej strzykawki bez wcześniejszego wykonania testu ciążowego. Powodem, dla którego nie
traktuje się tej procedury jako aborcji jest ten, że nie ma pewności, czy zaistniała ciąża. Nie ma jednak w tej
sytuacji wątpliwości, że jeżeli kobieta była w ciąży, to ciąża została przerwana – ów zabieg nie ma żadnego
innego celu, jak tylko ten – dokonać aborcji. Proceder „regulacji cyklu” jest próbą ominięcia przepisów prawa w krajach, w których zabieg przerywania ciąży jest nielegalny. Dodatkowo, w celu obniżenia kosztów
procedury, przyrządy stosowane w zabiegach są wielokrotnego użytku, w związku z czym poważnie wzrasta ryzyko zakażenia AIDS.
W złożonym do Trybunału Europejskiego wniosku, zostały przywołane fragmenty pism Marie Stopes International, które wyraźnie wskazują na jej eugeniczną ideologię, będącą podbudową dla działań organizacji.
Według Marie Stopes wielkim zaniedbaniem, marnotrawstwem, nieostrożnością i nierozumnością jest pozwalać „najniższym i najgorszym członkom społeczeństwa na produkowanie zakrzywionych i podrzędnych
(gorszych) niemowląt”. „(…) Lepsze klasy ludzi, uwolnione od kosztów związanych z utrzymaniem instytucji, szpitali, więzień itp., wypełnionych głównie przez gorszą rasę ludzi, mogłyby sobie pozwolić na powiększenie swoich własnych rodzin, i jednocześnie (…) mogłyby również pomnożyć stukrotnie swój wkład w
ludzką wartość życia i przyczynić się do wzrostu bogactwa państwa”. Marie Stopes wyraża w swoich pismach również wielką wiarę i nadzieję, że zdąży jeszcze ujrzeć w pokoleniu swoich wnuków ludzkość, w
której wszystkie „czerniejące” i „niepokojące” elementy zostaną wyeliminowane. Autorzy wniosku nadmieniają także, iż Marie Stopes jest dobrze znana z przesyłania poezji Adolfowi Hitlerowi, a książki jej autorstwa rekomenduje się wśród neonazistów.
Europejska Inicjatywa Obywatelska JEDEN Z NAS wyraża przekonanie, że podjęte przez nią działania stanowią cenną okazję, aby publicznie, w obecności Trybunału Europejskiego odsłonić eugeniczną ideologię i
taki sam charakter działań organizacji Marie Stopes International.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie https://agendaeurope.wordpress.com

Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję o ochronie rodziny
Obradująca w Genewie na początku lipca Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję o ochronie rodziny,
potwierdzającą jej niezbywalne prawa. Za przyjęciem dokumentu głosowało 29 państw (m.in. Chiny, Indie,
Rosja, Paragwaj, Wenezuela, Pakistan i spora część krajów afrykańskich), przeciwko opowiedzieli się przedstawiciele 14 krajów (w tym m.in. USA, Estonia, Francja, Niemcy, Irlandia,
Holandia, Wielka Brytania, Japonia), 4 państwa wstrzymały się od głosu
(Brazylia, Meksyk, Argentyna i Macedonia).
Jak zaznacza HLI Polska, głosowanie nad projektem dokumentu poprzedziła bezprecedensowa dyskusja, w czasie której starły się poglądy środowisk prorodzinnych oraz radykalnych zwolenników zniszczenia rodziny i
seksualizacji młodego pokolenia. Po raz pierwszy w historii Organizacji
Narodów Zjednoczonych przyjęto kompleksową uchwałę, która wzywa
do ochrony rodziny jako podstawowej komórki społecznej, uznaje pierwszorzędne prawo rodziców do wychowania dzieci i wzywa wszystkie państwa do tworzenia polityki pro-rodzinnej. Jednocześnie głosowanie
7 członków UE oraz USA przeciwko rezolucji o ochronie rodziny ujawnia nam faktyczne cele ich polityki – z
pewnością nie jest to ochrona praw człowieka.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie http://www.hli.org.pl/
oraz https://agendaeurope.wordpress.com

Nr 15

s. 7

04.06.2015

Hiszpania: przełomowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego odnośnie klauzuli
sumienia dla farmaceutów
Hiszpański Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie klauzuli sumienia dla farmaceutów, na mocy którego aptekarzom będzie przysługiwało prawo odmowy sprzedaży pigułek „dzień po”. Trybunał uzasadnia swoją decyzję przysługującym każdemu obywatelowi prawem wolności sumienia i religii zawartym
w art. 16 hiszpańskiej konstytucji.
Postanowienie Trybunału rozpatrywano w oparciu o przypadek farmaceuty z Sewilli, który za odmowę
sprzedaży pigułki „dzień po”, został ukarany przez sądownictwo w Andaluzji grzywną w wysokości 3 tys.
euro. Nowe ustawodawstwo, które chroni sumienie farmaceutów, budzi nadzieję na wyeliminowanie w
tym obszarze prawa istniejących dotychczas niejasności związanych z niejednoznaczną interpretacją przepisów.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie https://agendaeurope.wordpress.com

Odkrycie francuskich naukowców ułatwi wytwarzanie komórek iPS
Dzięki odkryciu dokonanemu w 2006 r. przez Japończyka Shinya Yamanaka naukowcy są w stanie wytwarzać indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPS), które mogą przekształcić się w każdą komórkę ludzkiego organizmu. Uzyskuje się je przy pomocy procedury polegającej na wprowadzeniu mieszanki
czterech genów do zróżnicowanych komórek organizmu. Komórki iPS wzbudzają duże nadzieje wśród naukowców, gdyż mają one wiele potencjalnych zastosowań w medycynie regeneracyjnej, a przy tym nie wiążą się z niedogodnościami występującymi w przypadku embrionalnych
komórek macierzystych, takimi jak ryzyko odrzutu i przede wszystkim problemy etyczne (związane m.in. z niszczeniem embrionów).
„Przeprogramowywanie komórek” nie jest jednak pozbawione trudności.
Jedną z nich jest zjawisko „zaprogramowanej śmierci komórkowej”, które
ogranicza liczbę wytworzonych komórek iPS.
Dwa zespoły francuskich naukowców, m.in. z Narodowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych Francji (INSERM) oraz z Uniwersytetu Claude Bernard w Lyonie
odkryły cząsteczkę, która ułatwia produkcję komórek iPS. Cząsteczka o nazwie „netrin-1” pozwala zapobiegać zaprogramowanej śmierci komórkowej. Naukowcy stwierdzili jednocześnie, iż po dodaniu tej cząsteczki produkcja komórek iPS zwiększyła się piętnastokrotnie. Nie zauważono przy tym negatywnego wpływu
cząsteczki na stabilność genomową i zdolność komórek iPS do różnicowania się. Wyniki badań, które zostały opublikowane 8 lipca w czasopiśmie Nature Communication, są bardzo obiecujące i dają nadzieję na coraz większe sukcesy przy produkcji komórek iPS.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org
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Niemcy: jedność przeciw eutanazji
W czasopiśmie medycznym Federalnej Izby Lekarskiej Deutsches Ärzteblatt podsumowano stanowisko
trzech religii monoteistycznych wobec eutanazji. Zarówno kościoły chrześcijańskie, jak i wyznaniowe związki żydowskie oraz muzułmańskie, jednoznacznie opowiadają się przeciw eutanazji.
W przygotowanym przez Deutsches Ärzteblatt materiale cytowano arcybiskupa Kolonii kard. Rainera Maria
Woelki’go, który niedawno podczas konferencji ostrzegł przed „szalonym założeniem, że godnym przeżycia
jest tylko życie młode, piękne i wysportowane. Państwo, które uznaje ludzką godność za najwyższe dobro,
powinno zadbać o to, by możliwe było godne towarzyszenie ludziom na ich ostatniej drodze, nie zaś umożliwiać szybką śmierć.”
Przewodniczący rady Ewangelickiego Kościoła Niemiec, protestancki biskup Bawarii, Heinrich BedfordStrohm, wypowiadał się w podobny sposób. „Kto stawia na nowe rozwiązania prawne dotyczące zakończenia życia, osłabia naszą zbudowaną na ochronie życia kulturę społeczną” – stwierdził biskup. Pismo medyczne cytuje także rabina Toma Kucerę, który zwraca uwagę na to, że we współczesnym dyskursie wśród
żydowskich teologów nie ma poparcia dla eutanazji.
Natomiast Centralna Rada Muzułmanów w Niemczech wydała oświadczenie na temat eutanazji, w którym
napisano: „Odrzucamy bezpośrednią aktywną pomoc w umieraniu świadczoną nieuleczalnie ciężko chorym, zarówno w przypadku samodzielnie decydujących się na to umierających, jak i w przypadkach, w których z wnioskiem występują osoby trzecie”.
Podsumowanie stanowiska głównych religii na temat eutanazji zbiega się z obradami Bundestagu nad projektami ustaw dotyczących wspomaganego samobójstwa, których czytanie odbyło się 2 i 3 lipca. Projekt
posłów Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej jako jedyny zakłada bezwarunkowy zakaz tej procedury. Inne
przyzwalają na udział lekarzy we wspomaganym samobójstwie. Najbardziej skrajna jest propozycja Zielonych i Partii Lewica, która zakłada całkowitą legalność eutanazji.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

ŚWIAT

USA: głośny proces dotyczący losu zamrożonych embrionów
W Stanach Zjednoczonych toczy się aktualnie proces pomiędzy dwojgiem
rozwiedzionych małżonków w sprawie „opieki nad ich nienarodzonymi
dziećmi”. Sąd po przesłuchaniu pary w kwestii przyszłości ich zamrożonych embrionów ma w ciągu trzech miesięcy ogłosić swoją decyzję. Nie
jest to pierwszy tego rodzaju proces w USA, ale wyrok ten, jako precedensowy w Kalifornii, może stać się kluczowy dla prawodawstwa tego regionu, gdyż w USA los embrionów różni się w zależności od prawa każdego
stanu.
Formularze, które w momencie tworzenia embrionów podpisują pary poddające się procedurze zapłodnienia in vitro, nie zawsze precyzują, co stanie się z embrionami w przypadku rozstania się pary. W przeszłości
w podobnych przypadkach wymiar sprawiedliwości USA opowiadał się zazwyczaj po stronie tego małżonka, który nie zgadzał się na umożliwienie narodzin dzieci, uznając, że nie można zmusić nikogo do zostania
rodzicem wbrew jego woli. W dwóch przypadkach kobiet, które w wyniku chemioterapii były bezpłodne,
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sąd zezwolił im na zachowanie embrionów.
Jeden z ojców, który toczy z byłą żoną spór o losy zamrożonych embrionów, tłumaczy, że „pozostawienie
embrionów na zawsze w stanie zamrożenia jest jednoznaczne z ich zabiciem. Mam zamiar rozpocząć nowy
etap mojego życia i założyć nową rodzinę, co jednak nie oznacza, że mam pozwolić, by dwa istnienia, które
wcześniej stworzyłem, zostały zniszczone lub na zawsze przechowywane w zamrażarce”.
Szacuje sie, że w Stanach Zjednoczonych zamrożonych jest aktualnie ponad 500 tys. embrionów, które nie
zostały wykorzystane przez pary poddające się zapłodnieniu in vitro. Od niedawna proponuje się sprzedaż
tych embrionów parom cierpiącym na podwójną niepłodność, w cenie 20 tys. dolarów za embrion. Dr
Alexandra Henrion-Claude, genetyk i dyrektor ds. badań w INSERM w szpitalu Necker w Paryżu, nazywa to
zjawisko „nową formą niewolnictwa”, zaznaczając, iż w odróżnieniu do embrionów niewolnicy mieli dostęp do wiedzy o swoich korzeniach. „W tym przypadku odmawiamy człowieczeństwa ludzkim embrionom, które stają się towarem na rynku, możliwym do zakupu w specjalnej ofercie. Jak zareaguje dziecko,
nawet jeśli będzie kochane, gdy dowie się, że zostało kupione przez rodziców za 20 tys. dolarów?”
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Tydzień promocji NPR w USA
W dniach 19-25 lipca pod hasłem „Naturalne metody planowania rodziny. Dobre dla ciała. Wspaniałe dla
duszy” miała miejsce w USA ogólnokrajowa kampania edukacyjna na temat współczesnych metod rozpoznawania płodności. Celem Tygodnia Świadomości Naturalnego Planowania Rodziny było przybliżenie społeczeństwu wiedzy dot. metod NPR oraz chrześcijańskiej wizji seksualności, małżeństwa i rodziny.
Podczas kampanii zwracano między innymi uwagę na znaczenie naturalnych metod rozpoznawania płodności oraz na ich zalety – wysoką skuteczność, ekologiczność i efektywność. Założeniem akcji było dotarcie
z rzetelną wiedzą do jak największej liczby małżonków. „Media oraz środowiska zaangażowane w upowszechnianie antykoncepcji podważają zaufanie małżonków do NPR. Wielu katolików nie zna nowoczesnych metod rozpoznawania płodności – do małżeństw nie dociera najnowsza wiedza. Powszechna niewiedza na temat biomedycznych aspektów NPR zbiega się z brakiem zrozumienia tego, co Kościół naucza o
ludzkiej prokreacji w świetle antropologii, teologii i etyki” (za: http://www.hli.org.pl/).
Tydzień promocji NPR celowo został zaplanowany na drugą połowę lipca – tak, aby wydarzenia związane z
kampanią zbiegły się z obchodami rocznicy wydania encykliki Humanae vitae o zasadach moralnych w
dziedzinie przekazywania życia ludzkiego. Dokument ten został ogłoszony 25 lipca 1968 r. przez Pawła VI i
do dziś, w obliczu zagadnień dot. miłości małżeńskiej i ludzkiej prokreacji, nie traci na swej aktualności.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie http://www.hli.org.pl/

Sąd Najwyższy zalegalizował małżeństwa par homoseksualnych
w USA
26 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy uznał legalność małżeństw jednopłciowych we
wszystkich stanach USA, powołując się w wyroku na 14. poprawkę amerykańskiej
konstytucji. Sąd stwierdził, iż „żaden związek nie jest głębszy niż małżeństwo, gdyż
ucieleśnia on ideały miłości, wierności, oddania, poświęcenia i wartości rodziny. Prawo do zawarcia małżeństwa jest prawem fundamentalnym”.
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Za wprowadzeniem małżeństw jednopłciowych głosowało pięciu sędziów, zaś czterech było przeciwko.
Decyzja została więc podjęta najmniejszą możliwą różnicą głosów. Są uznał, iż 14 stanów, które odmawiały
dotąd prawa do zawierania takich małżeństw, musi teraz nie tylko je zalegalizować, ale też uznać homoseksualne związki małżeńskie, które zostały zawarte gdzie indziej.
Natychmiast po ogłoszeniu decyzji Sądu Najwyższego prezydent Barack Obama nazwał ją „wielkim krokiem
w marszu na drodze ku równouprawnieniu”, dodając, iż „geje i lesbijki mają teraz prawo zawierać małżeństwa tak jak każdy inny”.
Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich USA abp Joseph E. Kurtz stwierdził w swoim oświadczeniu, iż „niezależnie od tego, co niewielka większość Sądu Najwyższego może uchwalić w tym okresie historii, istota osoby ludzkiej i małżeństwa pozostają niezmienne”. Przypomniał, że „jedyne znaczenie małżeństwa jako związku jednego mężczyzny i jednej kobiety jest wpisane w nasze męskie i kobiece ciała” oraz
zachęcił wszystkich ludzi dobrej woli do przyłączenia się „do głoszenia dobra, prawdy i piękna małżeństwa
tak jak prawidłowo rozumiano je przez tysiąclecia”.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.francetvinfo.fr

Pierwsza „biokończyna” wyhodowana w laboratorium
Naukowcom z Massachusetts General Hospital w Bostonie (USA) udało się uzyskać pierwszą na świecie
kończynę wyhodowaną całkowicie w laboratorium. Zastosowana technika w przyszłości mogłaby pomóc
uzyskać funkcjonalne kończyny ludziom, którzy je utracili. Największą zaletą „biokończyny” jest całkowita
zgodność z tkankami pacjenta, dzięki czemu maleje ryzyko odrzutu i konieczność stosowania leków immunosupresyjnych.
Wykorzystując metodę stosowaną dotychczas w hodowli mięśnia sercowego, płuc oraz nerek, kierujący
zespołem Harald Otto, pobrał od szczura (dawcy) przednią kończynę. Następnie, przy użyciu środków chemicznych usunięto z niej tkanki miękkie, pozostawiając jedynie kolagenowy „szkielet”, będący rusztowaniem naczyń, ścięgien, mięśni i kości. Tak przygotowany materiał umieszczono w bioreaktorze i poddano
ponownemu zasiedleniu przez komórki nabłonkowe wyściełające naczynia krwionośne oraz mioblasty budujące mięśnie, tym razem pobrane od biorcy. Po 2-3 tygodniach umięśnioną kończynę pokryto przeszczepami skóry. Stymulacja bodźcami elektrycznymi wykazała prawidłowe przewodzenie impulsów w postaci
zaciskania i rozluźniania części obwodowej kończyny, natomiast po przeszczepieniu do organizmu biorcy,
zaobserwowano w niej obieg krwi.
Aby kończyna była w pełni funkcjonalna, należy spróbować odtworzyć także kości i chrząstki. Niekoniecznie dotyczy to jednak nerwów – dotychczasowe przeszczepy rąk pokazują, że wrastają one stopniowo od
biorcy.
Według prognoz Haralda Otto, aby przeszczep „biokończyn” możliwy był u ludzi, powyższa metoda potrzebuje jeszcze co najmniej dziesięciu lat pracy i udoskonaleń.
Tłum. i oprac. Marta Słotkowicz na podstawie www.mp.pl oraz www.newscientist.com
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WYDARZENIA, KONFERENCJE I SYMPOZJA

Kongres „Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina odpowiada i pyta” (KUL, 23-24 września 2015 r.)
W dniach 23-24 września 2015 r. odbędzie się kongres pt. „Obudzić (nie)
odkryty potencjał rodziny. Rodzina odpowiada i pyta”, na który zaprasza
Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.
„Celem kongresu jest przedstawienie potencjału współczesnej rodziny z punktu widzenia różnych dyscyplin
nauki, a przede wszystkim z perspektywy pedagogicznej i polityki społecznej, prowadzonej w naszym kraju.
W dobie przemian społecznych, świadomościowych i kulturowych, zagadnienie potencjału rodziny jest niezwykle istotne. Dlatego też chodziłoby o to, aby omawiając rolę i funkcje współczesnej rodziny, oprócz ukazywania zagrożeń i dysfunkcji związanych z jej transformacją, wskazać na istniejący w jej ramach potencjał.
Współczesna rodzina nie traci na znaczeniu w tworzeniu kapitału społecznego swoich członków, wyposaża
ich w zasoby i umiejętności korzystania z nich oraz określa sposoby radzenia sobie w świecie współczesnym. Potencjał rodziny wyraża się we wzajemnej pomocy, wspólnym korzystaniu z wytworzonych dóbr,
tworzeniu sieci wsparcia i opieki, przekazywaniu wartości i zachowywaniu ciągłości kulturowej, a także kreowaniu przyszłego losu ludzkości” – zaznaczają organizatorzy. „Przedmiotem naszego namysłu uczynić
chcemy możliwości wyzwolenia potencjału rodziny w sytuacji zdrowia i choroby, kryzysu w życiu rodziny,
możliwości wykorzystania swojego potencjału przez usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych
i placówek niosących pomoc rodzinie. Można też podjąć namysł nad programem pracy z rodziną, profesjonalną pomocą dla rodziców i rodzin, czy niezrealizowanym potencjałem dzietności rodzin”.
Więcej informacji o kongresie: http://www.kul.pl/aktualnosci,art_56178.html
Oprac. Justyna Gajos

Monografia „Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne
i prawne” (KUL)
Ukazała się pierwsza w Polsce monografia pt. „Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne
i prawne” pod redakcją Piotra Stanisza, Jakuba Pawlikowskiego i Marty Ordon, wydana przez wydawnictwo KUL.
Monografia jest wyczerpującym opracowaniem, które wchodzi do księgarń akurat w czasie trwającej dyskusji społecznej i naukowej na temat klauzuli sumienia oraz debaty dot. przypadku prof. Chazana. Pozycja
zawiera w sobie większość materiałów z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej 28 listopada
2013 r. przez Katedrę Prawa Wyznaniowego KUL, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we współpracy z lubelskim oddziałem Stowarzyszenia Civitas Christiana, a także Krajową
Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Książka została podzielona na trzy części i poprzedzona jest aktualnym
przesłaniem ks. abp. Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych.
Pierwsza część monografii to rozważania religijne i etyczne na temat sumienia i jego prezentacja w etyce,
stanowisko Kościoła katolickiego wobec wzbudzających obiekcji moralnych procedur medycznych, a także
omówienie relacji między kontrowersyjnymi przepisami w tej dziedzinie. Wartym uwagi jest ukazane sta-
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nowisko świadków Jehowy, a także rozważenie sytuacji, w której lekarz jest świadkiem Jehowy. Druga
część obejmuje perspektywy prawne, wypowiada się w niej prof. Andrzej Zoll. Omówione zostają kontrowersje związane z prawem do aborcji, prawa pacjenta w kontekście odmowy udzielenia świadczeń, problem niekonstytucyjności art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W części medycznej
(trzeciej) zawarte są rozważania nad klauzulą sumienia z perspektywy lekarza internisty, lekarza genetyka
klinicznego, z perspektywy Kodeksu Etyki Lekarskiej (Konstanty Radziwiłł) oraz w zawodach: pielęgniarki i
położnej, w praktyce aptecznej i w zawodzie diagnosty laboratoryjnego.
Niniejsza monografia jest do nabycia w wersji papierowej i elektronicznej na stronie wydawnictwa KUL.
Oprac. Barbara Burczyk-Fitowska na podstawie www.mp.pl

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
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