Nr 16
07.09.2015

POLSKA I EUROPA

Jak traktować pacjentkę po stracie ciąży – rekomendacje postępowania dla personelu medycznego na Mazowszu
W województwie mazowieckim opracowano rekomendacje postępowania z pacjentkami po stracie ciąży. Rekomendacje skierowane są do personelu oddziałów położniczo-ginekologicznych w tym regionie, a także
do pacjentek pragnących pożegnać się z dzieckiem. Przygotowane zalecenia są odpowiedzią na częste przypadki nieuregulowanych zasad postępowania z pacjentami po niekorzystnym zakończeniu ciąży. Mają one
również służyć zapewnieniu kobietom, które tego chcą, godnego pożegnania się z dzieckiem, zachowania po nim pamiątek oraz pochówku.
„Według danych naukowych, około 10-12 proc. rozpoznanych ciąż kończy się poronieniem przed ukończeniem 22 tygodnia. W roku 2014 w województwie mazowieckim odnotowano 6321 poronień samoistnych
oraz 260 martwych urodzeń. Zmarło 138 noworodków żywo urodzonych, w tym 118 o masie powyżej 500
g. Największą liczbę martwych urodzeń i zgonów obserwowano wśród dzieci o masie między 500 g a 999 g
(dane ze sprawozdania MZ-29). Strata dziecka, również tego jeszcze nienarodzonego, to jedna z największych traum dla rodziców, szczególnie matki. Często stan psychiczny, duchowy osoby, która przeżyła traumę nie spotyka się ze zrozumieniem nawet najbliższego otoczenia” – czytamy w opracowanym dokumencie. Celem opracowanych rekomendacji jest upowszechnienie dobrych praktyk postępowania w oddziałach położniczo-ginekologicznych na terenie województwa mazowieckiego. Rekomendacje dotyczą zapewnienia szacunku i godnego postępowania wobec matki i dziecka w przypadku poronienia, urodzenia martwego dziecka, dziecka niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami.
Przygotowany dokument zawiera także informacje dot. regulacji prawnych (m.in. urlopu macierzyńskiego,
zasiłku pogrzebowego), zalecenia udzielenia pomocy psychologicznej, a także wskazówki dot. przeżywania
żałoby.
Rekomendacje zostały opracowane w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przez zespół w składzie: konsultant wojewódzki w dziedzinie perinatologii, konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii, konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego, psycholog, ksiądz oraz przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Rekomendacje można pobrać przez stronę internetową Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: http://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/30697,Jak-traktowac-pacjentke-po-stracieciazy-rekomendacje.html
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.mazowieckie.pl
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Włochy: sztuczne zapłodnienie heterologiczne w wersji „low-cost”
Włoska prasa opisuje historię pary, która z powodu niepłodności kobiety zdecydowała się na sztuczne zapłodnienie heterologiczne (tzn. takie, do którego wykorzystuje się nasienie lub komórkę jajową obcego
dawcy). Gdy znalezienie dawczyni komórki jajowej we Włoszech okazało się niemożliwe, para postanowiła
skorzystać z usług jednej z hiszpańskich klinik. By obniżyć koszty zabiegu, wybrała jednak niecodzienne
rozwiązanie: nasienie mężczyzny zostało wysłane kurierem do Barcelony, gdzie przy użyciu komórki jajowej dawczyni dokonano zapłodnienia. Następnie embrion został zamrożony i odesłany do prywatnej kliniki w Turynie, w której dokonano jego wszczepienia do macicy kobiety.
Sztuczne zapłodnienie heterologiczne jest we Włoszech legalne od kwietnia 2014 roku, ale zaostrzone regulacje dotyczące dawstwa gamet (musi być ono anonimowe i bezpłatne) sprawiają, że pary chcące z niego skorzystać mają dużą trudność ze znalezieniem dawców. Aktualnie ok. 8 tysięcy włoskich par udaje się
corocznie za granicę, by tam poddać się zapłodnieniu in vitro. Jak komentują włoskie media, zapłodnienie
w wersji „low cost”, które dzięki wysyłce gamet i embrionów nie wiąże się z koniecznością wyjazdu, pozwala oszczędzić na wydatkach związanych z podróżą, pobytem za granicą, wizytami lekarskimi oraz przerwą w pracy.
Sztuczne zapłodnienie heterologiczne wiąże się z tymi samymi dylematami etycznymi co sztuczne zapłodnienie homologiczne, a dodatkowo sprzeciwia się ono jedności i wierności małżonków oraz prowadzi do
pogwałcenia podstawowych relacji rodzinnych, gdyż dziecko, które rodzi się w wyniku tej procedury, nie
jest genetycznie potomkiem jednego ze swoich rodziców. Opisywany powyżej przypadek wysyłania ludzkiego embrionu pocztą to przykład przedmiotowego traktowania osoby ludzkiej mającego miejsce podczas przeprowadzania tej procedury.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Vincent Lambert będzie żył
Lekarze Vincenta Lamberta zdecydowali o nieodłączaniu go od sondy żywieniowej. Wnieśli też pozew o prawną ochronę dla swojego pacjenta.
Takiej decyzji nikt się nie spodziewał – jest ona bowiem sprzeczna z decyzją wydaną przez Trybunał w Strasburgu (por. Newsletter Bioetyczny nr
14). O odłączenie go od jedzenia i picia od kilku lat walczy jego żona i
część rodzeństwa. Choć Trybunał w Strasburgu pozwolił wykonać na Lambercie wyrok śmierci, lekarze nie zgodzili się na taki krok. Sytuacja pielęgniarza pozostającego w stanie wegetatywnym była opisywana błędnie
przez niektóre media: „pozwolono go odłączyć od aparatury”. Trudno nazwać aparaturą jedzenie i picie.
Warto odnotować decyzję podjętą przez jedno z polskich hospicjów o przyjęciu Vincenta, żeby uchronić
od zadania mu śmierci.
Przypomnijmy, że Vincent Lambert doznał uszkodzenia mózgu w wypadku samochodowym i jest całkowicie sparaliżowany, od 7 lat znajduje się w stanie wegetatywnym. Kilka miesięcy temu Europejski Trybunał
Praw Człowieka w Strasburgu zezwolił lekarzom na odłączenie pacjenta od aparatury podtrzymującej jego
życie. Decyzji tej sprzeciwi się rodzice Vincenta Lamberta.
Oprac. Barbara Burczyk-Fitowska na podstawie http://gosc.pl/doc/2603241.Vincent-bedzie-zyl
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Pionierska transplantacja obu dłoni u dziecka
8-letni Zion Harvey w wieku 2 lat stracił dłonie, stopy i nerkę wskutek
poważnego zakażenia. To właśnie u niego chirurdzy ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii przeprowadzili pierwsze w historii przeszczepienie obu
dłoni u dziecka. Dotychczas takie przeszczepy wykonywano tylko u dorosłych. Operację, która trwała 10 godzin przeprowadził 40-osobowy zespół pod kierownictwem L. Scotta Levina, kierownika Katedry i Kliniki
Chirurgii Ortopedycznej Uniwersytetu Pennsylvania, szefa Programu
Przeszczepiania Dłoni w Szpitalu Dziecięcym w Filadelfii. „Ta operacja to
zwieńczenie wielu lat treningu, miesięcy planowania i przygotowań całego zespołu” – powiedział Levin.
Dyrektor Szpitala Dziecięcego w Filadelfii podkreśla, że „to niebywałe osiągnięcie pokazuje światowy poziom umiejętności lekarzy, pielęgniarek, terapeutów i innego personelu, którzy mają zaszczyt służyć naszym pacjentom i ich rodzinom swoimi zdolnościami i poświęceniem”.
Zanim przeprowadzono operację, należało znaleźć odpowiedniego dawcę. Te działania koordynowane były w ramach Programu Donacji „Dar Życia”, funkcjonującego we wschodniej części Pensylwanii, południowym New Jersey oraz w Delaware. Wiceszef programu powiedział, że „jak w każdym tego typu przypadku
do operacji nie doszłoby bez szczodrości dawców i ich rodzin. Dziękujemy im za ich bezinteresowność i za
dar, który umożliwił tę operację”.
Podwójne przeszczepienie ręki to złożona procedura, która wymaga specjalnego przygotowania. Na początku biorca musi przejść szeroką diagnostykę. Przypomnieć należy, że Zion 4 lata wcześniej miał przeszczepioną nerkę, ofiarowaną mu przez matkę. Z tego powodu przyjmował leki immunosupresyjne, czyli
zapobiegające odrzuceniu przeszczepu przez organizm. Dzięki temu mógł stać się kandydatem do kolejnego przeszczepu.
Sam zabieg był również bardzo skomplikowany. Chirurdzy połączyli kości za pomocą metalowych płytek i
śrub, a następnie połączyli naczynia krwionośne. Kiedy udało się uzyskać krążenie krwi w przeszczepianych dłoniach, połączono mięśnie, ścięgna i nerwy. Szef zespołu zajmującego się przeszczepianiem rąk
szpitala dziecięcego w Filadelfii dr L. Scott Levin powiedział, że kiedy Zion Harvey obudził się po operacji,
na jego twarzy pojawił się uśmiech.
Chłopiec przechodzi obecnie rehabilitację. „Z każdym dniem jest lepiej. Wczoraj złapał kawałek pizzy i zdołał przenieść go do ust” – cieszy się matka chłopca. Zion chce, żeby po jego wyjściu ze szpitala zorganizować przyjęcie, na którym pokaże nowe dłonie. Przeszczep obu dłoni pobranych od anonimowego dawcy
pozwoli chłopcu na większą aktywność. Lekarze twierdzą, że będzie mógł grać w piłkę, a nawet wykonywać ćwiczenia fizyczne.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl oraz www.naukawpolsce.pap.pl
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Najbardziej kontrowersyjny zabieg w historii transplantacji. Czy można przeszczepić człowiekowi głowę?
Pierwszy przeszczep głowy zaplanowany został na rok 2017. Ochotnik, który podda się temu zabiegowi –
Walery Spiridonow, od urodzenia cierpi na rdzeniowy zanik mięśni i porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Stan Walerego sukcesywnie się pogarsza. Nigdy nie stał, ani nie chodził. Przypuszcza się, że operacja przeszczepienia jego głowy do innego ciała mogłaby uratować mu życie. Ciało ma pochodzić od dawcy w stanie śmierci mózgowej oraz musi zgadzać się wzrost i typ immunologiczny. Tę ryzykowną operację
planuje przeprowadzić Sergio Canavero – neurochirurg z Turyńskiej Grupy Zaawansowanej Neuromodulacji z zespołem 100 chirurgów. Najtrudniejsze będzie połączenie rdzenia i nerwów. Zabieg ma trwać 36 godzin i kosztować 13 mln euro.
W 1970 roku przeszczepiono głowę małpie, nie udało się jednak połączyć rdzeni i po 9 dniach zwierzę
zmarło.
Zabieg przeszczepu głowy, nawet gdy będzie udany, niesie ze sobą kilka bardzo poważnych problemów
etycznych. Należy zastanowić się, czy to co jest (z małym prawdopodobieństwem) możliwe technicznie,
jest tym samym etyczne? Czy można kogoś pozbawić życia i czy samemu można sobie to życie odebrać w
imię bardzo mało prawdopodobnej poprawy jakości życia w innym ciele? Już samo określenie
„transplantacja głowy” brzmi surrealistycznie. Waleremu Spiridionowi zostanie odcięta głowa! Jest to jednoznaczne z jego zabiciem, zwłaszcza, że powodzenie przeszczepu jest minimalne przy niewyobrażalnie
dużym ryzyku. To czyn podwójnie nieetyczny: ze strony samego Spiridonowa, a także lekarzy dokonujących dekapitacji. Samobójstwo i zabójstwo, czy samobójstwo wspomagane? Cel: poprawa jakości życia w
innym ciele, środek – zabójstwo. Jaka przyświeca temu czynowi intencja? Poprawa jakości życia biorcy?
Rozgłos? Korzyści własne lekarza? Poświęcenie pierwszego ochotnika w imię dobra ludzkości? Osobie, a
nie ludzkości należy się prawo do życia od początku do naturalnego końca bez naruszania jej tożsamości.
Celem medycyny jest miedzy innymi: zapobieganie przedwczesnej śmierci, leczenie chorób, łagodzenie
cierpień i dobro osoby, a nie ludzkości. Założywszy, że zabieg się uda i głowa biorcy razem z ciałem dawcy
będą żyć, to kto będzie kim? Z pozycji etyki personalistycznej zostanie poważnie naruszona tożsamość
osobowa biorcy i dawcy, a także zasada całościowości. Kościół katolicki, który dawstwo organów uważa za
szlachetny dar dla drugiego człowieka, wypowiada się zdecydowanie w Karcie Pracowników Służby Zdrowia: „z implantowanych narządów należy wykluczyć mózgowie i gruczoły płciowe, które zapewniają tożsamość osobową i prokreacyjną osoby”.
Oprac. Barbara Burczyk-Fitowska na podstawie http://swiatwiedzy.interia.pl/archiwum,numer,8,rok,2015

Naukowcy z Uniwersytetu w Ohio stworzyli ludzki mózg z przeprogramowanych
komórek skóry
Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego w Ohio (The Ohio State University) ogłosili, iż w wyniku przeprogramowania komórek skóry udało im się stworzyć ludzki mózg. Rezultaty badań zaprezentował 18 sierpnia
2015 roku dyrektor projektu, Rene Anand. Uzyskany przez naukowców mózg ma wielkość mózgu pięciotygodniowego płodu i jest on „najbardziej rozwiniętym ludzkim mózgiem” spośród tych, które zostały do tej
pory wytworzone w warunkach laboratoryjnych. Anand zapewnia, że zawiera on aż 99% genów i komórek
normalnego mózgu.
W eksperymencie naukowcy wykorzystali komórki skóry, które przekształcili w komórki pluripotencjalne,
tzn. takie które mogą dać początek jakiejkolwiek tkance organizmu. Następnie umieścili je w odpowiednim środowisku i ukierunkowali ich rozwój tak, by rozwinęły się w mózg. Do dalszego rozwoju organu nie-
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zbędne byłoby jego ukrwienie przy pomocy sieci naczyń krwionośnych i sztucznego serca, co na ten moment jest poza zasięgiem naukowców.
Osiągnięcie ma pozwolić m.in. na testowanie eksperymentalnych leków przeciw takim chorobom jak choroba Parkinsona czy Alzheimera, a także na analizowanie wpływu toksyn na rozwijający się mózg. Anand
zaznacza, że nie może tu być mowy o żadnych dylematach etycznych, gdyż sztuczny organ jest pozbawiony
możliwości odbierania bodźców sensorycznych i zdolności myślenia.
Wiele szczegółów eksperymentu jest zachowywanych w tajemnicy, gdyż osiągnięcie naukowców ma zostać
opatentowane. Ten brak przejrzystości budzi jednak sceptycyzm środowiska naukowego, które podchodzi
do ogłoszonych rewelacji z dużą ostrożnością.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Możliwe całkowite zwalczenie epidemii AIDS
ONZ opublikowała raport, w którym prognozuje możliwość wyeliminowania AIDS do 2030 roku. Tak pozytywne plany stały się możliwe dzięki leczeniu przeciwwirusowemu, ograniczającemu zakaźność nosicieli HIV. Rozwój
leków ratujących życie dokonał się dość dynamicznie w ciągu ostatnich 15
lat.
„Zakończenie do 2030 roku epidemii AIDS, która stanowi zagrożenie dla
zdrowia publicznego, jest planem ambitnym, ale realistycznym, jak pokazuje historia ostatnich 15 lat” – powiedział sekretarz generalny ONZ Ban Ki
Mun.
W raporcie zawarte są bardzo pozytywne statystyki: liczba zgonów związanych z AIDS spadła od 2004 roku
o ponad 40 proc. do 1,2 mln rocznie. Od 2001 roku o 35 proc. zmalała liczba nowych zakażeń wirusem HIV i
wyniosła w 2014 roku 2 mln rocznie. Zdecydowanym sukcesem jest spadek liczby zakażeń wśród dzieci, aż
o 58 proc. w ciągu 14 lat. Udało się to osiągnąć dzięki testom w kierunku zakażenia HIV wykonywanym u
kobiet ciężarnych oraz zapewnieniu tym, które są zakażone HIV leków uniemożliwiających przekazanie wirusa dziecku. Pierwszym krajem na świecie, w którym wyeliminowano przekazywanie wirusa HIV z matki
na dziecko jest Kuba.
UNAIDS – agenda ONZ ds. AIDS, dąży do tego, aby do 2030 roku każdy chory miał dostęp do zapobiegania,
leczenia i wsparcia. Organizacja liczy także na to, że w ciągu najbliższych 15 lat liczba nowych zachorowań
oraz zgonów spadnie do 200 tys. rocznie. Raport wskazuje, że nakłady na walkę z AIDS wzrosły w latach
2001-2015 o ponad 17 mld dolarów rocznie i mają być jeszcze większe. Dzięki temu, że przeznacza się na
leczenie więcej funduszy oraz koszt leków jest znacznie niższy niż wcześniej obecnie około 15 mln ludzi
otrzymuje leki antyretrowirusowe (hamujące namnażanie się wirusa HIV w organizmie). W stosunku do
2000 roku jest to wielki postęp – wtedy leczono jedynie 700 tys. osób. W ciągu ostatnich 15 lat wzrosła
również oczekiwana długość życia osób zakażonych wirusem z 36 do 55 lat.
Mimo optymistycznych danych zawartych w raporcie, międzynarodowa organizacja Lekarze bez Granic
ostrzega przed wpadaniem w samozadowolenie. W swoim oświadczeniu wskazuje bowiem, że ponad połowa z prawie 37 mln osób na świecie zakażonych HIV nie ma dostępu do leków.
Raport ONZ został przedstawiony w Addis Abebie w Etiopii, gdzie odbyło się spotkanie około 5 tys. delegatów ze 193 państw, którzy omawiają strategie finansowania nowych globalnych celów rozwoju.
Oprac. Agnieszka Jalowska, na podstawie www.mp.pl
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Pierwsza naukowa publikacja dotycząca sztucznego serca CARMAT
28 lipca 2015 roku w czasopiśmie medycznym The Lancet opublikowany został artykuł autorstwa prof. Carpentiera i jego współpracowników ujawniający strzeżone dotąd informacje o trzech pacjentach, którym
zostało wszczepione sztuczne serce CARMAT (informacje o przeszczepach były przez nas publikowane
w Newsletterze Bioetycznym nr 9 i nr 13).
Artykuł zawiera szczegóły dotyczące przebiegu wszczepienia sztucznego serca oraz analizę przyczyn zgonu
dwóch pierwszych pacjentów. Jak podają lekarze, żaden ze zgonów (które nastąpiły odpowiednio 74 i 270
dni po przeszczepie) nie był spowodowany zablokowaniem protezy przez skrzep krwi, ani też mechanicznym uszkodzeniem serca. Ich zdaniem przyczyną śmierci pacjentów było uszkodzenie podzespołów elektronicznych sztucznego serca.
8 kwietnia 2015 roku sztuczny organ wszczepiono trzeciemu pacjentowi. Prognozy lekarzy są ostrożne, ale
też optymistyczne. Jednocześnie podkreślają oni, iż każdy kolejny przeszczep pozwala im czynić znaczne
postępy w pracy nad sztucznym sercem. Planowany jest już czwarty przeszczep, jednak jego termin jest na
ten moment trzymany w tajemnicy.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Laudato si’ – o „ekologicznej” encyklice papieskiej
W maju br. ukazała się encyklika papieża Franciszka Laudato si’. W trosce o wspólny
dom (wł. Laudato si’, mi’ Signore – Pochwalony bądź, Panie mój), która jako autorytatywny dokument papieski skierowany jest nie tylko do katolików, ale także do
„każdej osoby mieszkającej na tej planecie”. Papież Franciszek wyraża nadzieję, że
encyklika pomoże rozpoznać wielkość, pilność i piękno stojącego przed ludzkością
wyzwania ochrony wspólnego domu obejmującą troskę o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w dążeniu do zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju, oraz że jego
nauczanie wpłynie na przebieg Szczytu Klimatycznego, który odbędzie się pod koniec tego roku w Paryżu.
Encyklika Laudato si’ jest w gruncie rzeczy rozważaniem na gruncie bioetyki. Odkąd w latach 60. XX wieku
bioetyka narodziła się jako dyscyplina naukowa, istnieje napięcie pomiędzy bioetyką proklamującą wolność
i autonomię człowieka w wyznaczaniu granic ingerencji w ciało a bioetyką globalną zakładającą integrację
ludzkiego działania, które wyraża się w ekologii. Franciszek zdecydowanie opowiada się za drugim podejściem. Jak refren powtarza w dokumencie słowa: „wszystko na świecie jest ze sobą powiązane”. Dlatego
też z perspektywy Franciszka, sprzeciwy wobec badań nad komórkami macierzystymi oraz sprzeciwy wobec niszczenia lasów w Amazonii są ze sobą powiązane; najważniejsze jest zachowanie naturalnego porządku. „Papież Benedykt – pisze Franciszek, zwrócił uwagę, że środowisko naturalne jest pełne ran spowodowanych przez nasze nieodpowiedzialne zachowania” – pisze. „Również środowisko społeczne ma
swoje rany. Ale wszystkie one są w istocie spowodowane tym samym złem, czyli ideą, że nie istnieją niepodważalne prawdy, które kierują naszym życiem, a więc wolność ludzka nie ma granic”.
Papież wskazuje, że musi być respektowany naturalny porządek zawarty w środowisku i ludzkim życiu.
„Technologia powiązana z finansami, aspirująca do bycia jedynym rozwiązaniem problemów,
w rzeczywistości nie jest w stanie dostrzec tajemnicy różnorodnych powiązań istniejących między rzeczami
i z tego względu niekiedy rozwiązuje jeden problem, tworząc kolejne” – tego argumentu Franciszek używa
do skrytykowania aborcji: „Ponieważ wszystko jest ze sobą powiązane, nie da się pogodzić obrony przyrody z usprawiedliwianiem aborcji. Niewykonalny wydaje się proces edukacyjny na rzecz przyjęcia osób słabych, przebywających wokół nas, które są czasami uciążliwe lub kłopotliwe, jeśli nie otacza się opieką ludz-
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kiego embrionu, mimo że jego pojawienie się może być powodem trudności i problemów (…)”.
Franciszek naucza o „ekologii ludzkiej” jako o niezbędnej relacji człowieka z prawem moralnym, wpisanym
w jego naturę, relację konieczną, by można było stworzyć bardziej godne środowisko. To co leży u podstaw
niedopuszczalności teorii gender, Papież wyraża w następujący sposób: „Akceptacja własnego ciała jako
daru Boga jest niezbędna, by przyjąć cały świat jako dar Ojca i wspólny dom, natomiast logika dominacji
nad własnym ciałem przekształca się niekiedy w subtelną logikę panowania nad stworzeniem. Poznawanie
i akceptowanie własnego ciała, aby o nie dbać i szanować jego znaczenie, stanowi podstawowy element
prawdziwej ekologii człowieka. Także docenienie własnego ciała w jego kobiecości lub męskości jest konieczne, aby móc rozpoznać siebie w spotkaniu z innym, różnym od siebie. W ten sposób można z radością
przyjąć specyficzny dar drugiego czy drugiej jako dzieła Boga Stwórcy i wzajemnie się ubogacić. Z tego
względu nie jest zdrowa postawa usiłująca «zatrzeć różnicę płci, bo nie potrafi z nią się konfrontować»”.
Pełny tekst encykliki Laudato si’ dostępny jest m.in. na stronie internetowej: http://w2.vatican.va/content/
francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.bioedge.org
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KONFERENCJE, SYMPOZJA I SZKOLENIA

Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawo sumienia pracowników służby
zdrowia – teoretyczne uwarunkowania, prawne wyzwania i szanse” (Warszawa,
5 września 2015)
W obecnych czasach system opieki zdrowotnej stał się obszarem licznych kontrowersji i dyskusji na temat
sprzeciwu sumienia. Dotyczą one chociażby możliwości pogodzenia prawa pacjenta do określonego zabiegu medycznego z moralną autonomią pracownika służby zdrowia – jakie są granice takiej autonomii? Jest
to temat dyskutowany w wielu środowiskach, gdyż medyk staje dziś często między oczekiwaniami różnych
grup społecznych a osądem moralnym, dyktującym mu powstrzymanie się od pewnych działań.
Organizowana przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris we współpracy z Katedrą Historii Doktryn
Politycznych i Prawnych WPiA UW konferencja rozpocznie się w Auli dawnej Biblioteki UW 5 września br. o
godzinie 9.30.
Więcej informacji: http://konferencja.ordoiuris.pl/pol/
Oprac. Magdalena Drożdż

Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Oblicza śmierci mózgowej” (Kraków,
6 października 2015)
„W ostatnich latach pojawiło się wiele zastrzeżeń do definicji śmierci człowieka, określanej mianem śmierci
mózgowej. Wątpliwości te mają charakter pytań tak natury humanistycznej, jak i empiryczno-medycznej.
Generalnie wpisują się one w poszukiwanie tego momentu, w którym można powiedzieć, że istota ludzka
kończy swą ziemską egzystencję. Zauważa się, że wiele z tych pytań ma charakter praktyczny. Chodzi o dylematy łączące się ze śmiercią pnia mózgu i błędy popełniane w stwierdzeniu tego fenomenu. Stąd zdarza
się niekiedy, że śmierć pnia mózgu jest utożsamiana z pewnymi formami śpiączki czy też stanami wegetatywnymi. Niesie to wiele niebezpiecznych konsekwencji praktycznych tak dla medycyny reanimacyjnej, jak
i transplantologii” – czytamy w zaproszeniu na konferencję naukową pt. „Oblicza śmierci mózgowej”, która
odbędzie się 6 października 2015 roku o godz. 9.00 na Akademii Ignatianum w Krakowie (ul. Kopernika 26).
Fenomen śmierci wymaga interdyscyplinarnego podejścia i analizy zagadnienia z perspektywy filozofii, teologii, medycyny, psychologii i prawa. Konferencja stanowić będzie interdyscyplinarne spotkania, które ma
stworzyć możliwość krytycznej wymiany poglądów pomiędzy filozofami, teologami, lekarzami i biologami.
„Chcemy przedyskutować takie zagadnienia, jak natura śmierci mózgowej, czy mózg decyduje ostatecznie
o tożsamości osoby, czy śmierć mózgu jest końcem istnienia osoby, jakie dylematy psychologiczne pojawiają się w związku z problematyka śmierci mózgowej. Dyskusja ta może mieć istotny wpływ na wyjaśnienie wielu nieporozumień, jak i na proces doprecyzowania, a nawet poszukiwania wiarygodnego kryterium
śmierci człowieka/osoby. W dalszej kolejności, planowane referaty mogą stać się pomocne w samej praktyce medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem działań łączących się ze wzrastającym zapotrzebowaniem
na organy do transplantacji” – zaznaczają organizatorzy.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00, a swoje referaty wygłoszą: 9.10 – Wojciech Mudyna „Medyczny opis
śmierci i umierania”; 9.40 – Ireneusz Ziemiński „Filozofia analityczna wobec śmierci człowieka”; 10.10 –
Izabella Stępkowska „Krytyka definicji śmierci mózgowej”; 10.40 – Grzegorz Hołub „Śmierć człowieka a
śmierć osoby”. Po przerwie: 11.10 – Zbigniew Włodarczyk „ Śmierć mózgu a transplantologia”; 11.40 – Tadeusz Biesaga „Harwardzka definicja śmierci człowieka”; 12.10 – Józef Makselon „Człowiek wobec śmierci.
Spojrzenie psychologiczne”; 12.40 – Józef Bremer „Śmierć mózgowa a tożsamość człowieka”. Następnie:
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14.10 – Andrzej Muszala „Śmierć człowieka w perspektywie teologicznej”; 14.40 – Jerzy Brusiło „Troska o
umierających”; 15.10 – Sebastian Gałecki „Wokół ontologii śmierci”; 15.40 – Piotr Stanisław Mazur „Kres
życia a cel życia”; 16.10 – Piotr Aszyk „Jeśli nie definicja śmieci mózgowej, to co?” oraz 16.40 – Piotr Duchliński „Panel dyskusyjny”.
Organizatorami konferencji są: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Instytut
Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie.
Oprac. Justyna Gajos

Zaproszenie: Konferencja „Komunikacja kliniczna – współczesne standardy nauczania” (Kraków, 24-25 września 2015)
W dniach 24-25 września 2015 roku w Krakowie odbędzie się pierwsza Międzynarodowa Konferencja pt. „Komunikacja kliniczna – współczesne standardy nauczania”.
Podczas konferencji zostaną przedstawione wykorzystywane na świecie i w Polsce
metody nauczania komunikacji z pacjentami. Swoją wiedzą i doświadczeniem w tym
zakresie podzielą się eksperci z polskich uniwersytetów medycznych oraz członkowie Europejskiego Towarzystwa ds. Komunikacji w Opiece Zdrowotnej (EACH), m.in.
prof. Jonathan Silverman (Prezydent EACH, Wielka Brytania), prof. Evelyn van WeelBaumgarten (Prezydent-Elekt EACH, Holandia) i prof. Marcy Rosenbaum
(Przewodnicząca Komitetu ds. Nauczania EACH, USA). Oprócz wykładów uczestnicy
konferencji będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez polskich i
zagranicznych nauczycieli komunikacji klinicznej.
Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie internetowej: mp.pl/kk2015
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.szkolenia.mp.pl

Szkolenia dla pracowników medycznych z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową
Krajowe Centrum ds. AIDS – agenda Ministra Zdrowia oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res
Humanae” organizują szkolenia dla pracowników medycznych z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń
przenoszonych drogą płciową. 4-dniowe szkolenia odbywać się będą w podwarszawskiej miejscowości
uzdrowiskowej Konstancin-Jeziorna w dwóch terminach: 28 września – 1 października 2015 oraz 26-29
października 2015.
W programie szkolenia w 10 blokach tematycznych (np. epidemiologia, zagadnienia etyczno-prawne,
aspekty medyczne, punkty konsultacyjno-diagnostyczne, aspekty psychospołeczne) uwzględniono m.in.
tematy dot. ekspozycji zawodowej na HIV i postępowania poekspozycyjnego, epidemiologii, medycznych i
społecznych aspektów HIV/AIDS oraz wybrane elementy narkomanii.
Więcej informacji oraz program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej:
http://reshumanae.org.pl/szkolenia/pracownicy-medyczni/
Oprac. Justyna Gajos na podstawie http://reshumanae.org.pl
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Konferencja naukowa „Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej” (Kraków, 20-21 listopada 2015)
W dniach 20-21 listopada 2015 roku w Krakowie w Collegium Nowodworskiego (Uniwersytet Jagielloński) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Problematyka umierania i śmierci w perspektywie
medyczno-kulturowej”. Organizatorami wydarzenia są Zakład Filozofii i
Bioetyki, WNZ, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum we współpracy z Kliniką Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej UJCM oraz z Polskim
Towarzystwem Badania Bólu, natomiast patronat nad konferencją obejmie Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech
Nowak, Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera, Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN.
„Celem konferencji jest pogłębienie namysłu nad umieraniem i śmiercią w aspektach medycznych, prawnych, etyczno-filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych i kulturowych” – czytamy w zaproszeniu.
Zjazd naukowy stwarza możliwość uczestnictwa w jednych z 4 warsztatów: „Trening życia i umierania”,
„Trudne rozmowy”, „Mój bliski umiera, jak mam sobie z tym poradzić?. Rodzina i chory dorosły w okresie
umierania i śmierci” oraz „Żałoba po stracie dziecka”.
Więcej informacji o konferencji: http://www.bioetyka.wnz.cm.uj.edu.pl/konferencje
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
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