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Europejska Federacja Ruchów Obrony Życia One of Us uruchamia ekspercką petycję oraz domaga się od Komisji Europejskiej zaprzestania finansowania ze
środków publicznych nieetycznych programów
W czwartek 24 września Międzynarodowa Federacja Planned Parenthood (International Planned Parenthood Federation – IPPF) wraz z
tzw. grupą All of Us zorganizowała na terenie Parlamentu Europejskiego kontrowersyjne wydarzenie, na którym organizacja stanowczo broniła wobec zgromadzonych na sali eurodeputowanych swoich interesów. Po przesłuchaniu dokonanym przez członka Parlamentu Europejskiego europosłanka Sophia In’t Veld (Alliantie van
Liberalen en Democraten voor Europa, Holandia), główny zwolennik IPPF, oświadczyła: „IPPF jest absolutnie legalną organizacją, i – tak, otrzymuje ona wsparcie od Komisji Europejskiej”. Wydarzenie to przypomniało Europejczykom o rzeczywistości i zagrożeniu handlem ludzkimi organami, ujawnionym w nagraniach z ukrytej kamery przedstawiających członków amerykańskiej organizacji IPPF. Przedsięwzięte przez
IPPF wydarzenie wskazuje na pilną potrzebę przywrócenia apelu organizacji Jeden z Nas o zaprzestanie finansowania ze środków publicznych nieetycznych badań i programów pociągających za sobą niszczenie
ludzkich embrionów.
Inicjatywa Obywatelska Jeden z Nas ostrzegła przed zagrożeniem i dramatem, jakie pociągają za sobą eksperymenty na embrionach (które najczęściej powodują niszczenie ludzkich embrionów), a także przed fundowanymi przez UE programami wdrażającymi aborcję w rozwijających się krajach. Mające miejsce w
ostatnich miesiącach wydarzenia niepokoją i wyraźnie ostrzegają przed zagrożeniem handlem ludzkimi organami. Taka działalność jest w Stanach Zjednoczonych zakazana i traktowana jako przestępstwo. Planned
Parenthood znajduje się aktualnie pod lupą Kongresu Stanów Zjednoczonych, a Niższa Izba wycofała już
tymczasowo przekazywane na organizację środki.
Niespodziewanie, chociaż istnieje różnica pomiędzy niektórymi działaniami podejmowanymi przez Stany
Zjednoczone i Unię Europejską (UE finansuje jedynie badania na ludzkich embrionach, a nie na częściach
ludzkich płodów), IPPF przyznała, że obawia się o swoje ekonomiczne interesy w przypadku, gdy Inicjatywa
Obywatelska Jeden z Nas odniesie sukces w powstrzymaniu finansowania nieetycznych programów. IPPF
wraz z zapewniającą globalne usługi aborcyjne organizacją Marie Stopes International, oficjalnie wystąpiła
z prośbą o przyznanie jej statusu strony trzeciej podczas zbliżającego się przełomowego przesłuchania w
Luksemburgu, na którym chce występować przy Komisji Europejskiej przeciwko Jeden z Nas.
W świetle rozwoju tych wydarzeń Europejska Federacja Ruchów Obrony Życia Jeden z Nas z ożywioną siłą
domaga się dzisiaj, aby w zagadnienie handlu ludzkimi organami i związanym z nim zagrożeniem, na przykładzie problemu finansowania ze środków publicznych UE badań na ludzkich embrionach czy zagranicznych programów zapewniających aborcję, mogących angażować takie organizacje jak IPPF, została przeprowadzona prawdziwa i w pełni demokratyczna debata oraz przedsięwzięte zostało w tej sprawie odpo-
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wiednie śledztwo.
Dziś eksperci w obszarach opieki zdrowotnej, prawa i polityki z całej Europy dołączają do sygnatariuszy, by
potwierdzić, że inicjatywa Jeden z Nas wzywa do kluczowej i słusznej debaty – by ograniczyć finansowanie
unijne do programów etycznych, które nie pociągają za sobą niszczenia ludzkich embrionów.
Aby podpisać apel, wejdź na stronę: https://www.oneofusappeal.eu/pl/
Oprac. Justyna Gajos

POLSKA

Nowa ustawa o in vitro weszła w życie
Z dniem 1 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa o leczeniu niepłodności, nazywana potocznie ustawą o in vitro. Dokument ten został podpisany 22 lipca br. przez prezydenta Komorowskiego, który ogłaszając
swoją decyzję podkreślił, że prawo nie może zmuszać i nie zmusza nikogo do decyzji, które są niezgodne z jego systemem etycznym, natomiast musi uwzględniać fakt, że w społeczeństwie ludzie mają różne
wrażliwości i różne poglądy.
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 embrionów. Istotne jest, że kobiety formalnie nie pozostające w związku z żadnym mężczyzną, ale posiadające w
klinikach in vitro zamrożone komórki jajowe i embriony, będą mogły je wykorzystać tylko wtedy, jeśli będą
miały partnera, który zgodzi się na procedurę dawstwa. Ustawa bowiem „wyklucza możliwość zastosowania u biorczyni komórek rozrodczych albo zarodków w przypadku, kiedy jest ona kobietą samotną”. Zgodnie z zapisami ustawy zabrania się także tworzenia embrionów w celach innych niż pozaustrojowe zapłodnienie.
W kwestii preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej nowe przepisy pozwalają na nią w celu wykrycia
„ciężkiej, nieuleczalnej” choroby u dziecka, natomiast zabraniają, aby diagnostykę stosowano do wyboru
cech dziecka, tj. koloru oczu, włosów, itp.
W myśl ustawy karane będzie niszczenie embrionów zdolnych do prawidłowego rozwoju – grozić będzie
za to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
Niezależenie od regulacji prawnych in vitro, które właśnie wchodzą w życie w naszym kraju, trzeba mieć
świadomość, czym jest zapłodnienie in vitro oraz jakie rodzi dylematy moralne. Rozważania etyczne, np. o
tym, co się stanie z zamrożonymi „nadliczbowymi” dziećmi danej pary, powinny zawsze poprzedzać decyzję tych osób o skorzystaniu z procedury sztucznego zapłodnienia.
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
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W Białymstoku będą prowadzone badania nad ludzkim genomem
Wspólne z Amerykanami badania nad ludzkim genomem będzie prowadził Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – poinformowano podczas centralnej inauguracji roku akademickiego uczelni medycznych, połączonej z 65-leciem tamtejszego Uniwersytetu Medycznego.
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Jacek Nikliński powiedział, że współpraca międzynarodowa jest „kluczem do sukcesu na świecie”, dlatego uczelnia angażuje się w wiele tego typu przedsięwzięć. Jednym z nich będą w najbliższych miesiącach badania – wspólne z uniwersytetem medycznym na
Florydzie – nad ludzkim genomem. W styczniu ma zostać zorganizowana konferencja założycielska poświęcona badaniom nad sekwencjonowaniem genomu.
Rzecznik białostockiego Uniwersytetu Medycznego prof. Lech Czyczewski powiedział PAP, że trwają badania pilotażowe (krew do badań oddało na razie 15 osób, w ramach całego projektu przebadanych będzie
ok. 10 tys. osób). Projekt pod nazwą „Badania całkowite genomu ludzkiego” finansuje uniwersytet z Florydy. „To jest bardzo przełomowy projekt. Niezwykle kosztowny. Ma za zadanie przebadanie genomu populacji Podlasia. Wszelkiego rodzaju badania idą w tej chwili w kierunku połączenia informacji, które możemy otrzymać z całego genomu ludzkiego, z chorobami” – mówi Chyczewski. Tłumaczy, że porównanie całego genomu zdrowego człowieka ze szczegółową wiedzą o genomie chorego daje informacje o skłonnościach do zachorowania.
Takich skomplikowanych genetycznych analiz statystycznych dokonują komputery. Wkrótce na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zostanie oddane do użytku nowoczesne centrum obliczeniowe – tzw.
Europejskie Centrum Bioinformatyczne. Powstał budynek z odpowiednim zapleczem, trwa instalacja komputerów o olbrzymich mocach obliczeniowych, które będą służyć do tych analiz.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest jedną z najlepszych uczelni medycznych w Polsce. Ma status
Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). W ramach KNOW wspólnie z wieloma instytucjami
m.in. z Olsztyna i Białegostoku będzie prowadził projekt „Strateg Med.”, m.in. z wykorzystaniem najnowocześniejszego urządzenia PET/MRi do skanowania ludzkiego ciała łączącego tomografię pozytonową i rezonans magnetyczny. Wszystko ma służyć tzw. medycynie spersonalizowanej, czyli dopasowaniu metod
leczenia do konkretnego chorego.
źródło: Serwis Nauka w Polsce http://www.naukawpolsce.pap.pl/

Klauzula sumienia niezbywalnym prawem obywatela-lekarza
12 czerwca 2014 roku Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich skierowało pismo do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr. Macieja Hamankiewicza, w którym zwróciło uwagę na szereg kroków, które zmierzają do ograniczania lekarzom możliwości stosowania klauzuli sumienia. W odpowiedzi 26 czerwca 2014 roku prezes NRL zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności klauzuli sumienia z Konstytucją i prawem międzynarodowym. Sędziowie 7 października br. po
ponad ośmiogodzinnej debacie uznali ostatecznie, że ochrona sumienia nie jest drugorzędna wobec zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń nie mających związku z
bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia. Prawa jednej grupy obywateli, poza prawem do ratowania
zdrowia i życia, nie mogą być realizowane z pogwałceniem konstytucyjnego prawa do wolności sumienia,
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które przysługuje każdemu obywatelowi. Lekarz nie ma również obowiązku wskazać innej placówki bądź
lekarza, u którego pacjent może uzyskać dane świadczenia, ma jedynie obowiązek odnotowania zaistniałej
sytuacji w dokumentacji medycznej, jak również uprzedniego poinformowania pracodawcy, że będzie kierował się klauzulą sumienia.
Zarówno sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, jak i środowisko lekarskie nie było jednogłośne. Ministerstwo Zdrowia chciało literalnego traktowania klauzuli sumienia w kwestii obowiązku wskazania przez lekarza innej placówki. Wywołało to sprzeciw samorządu, który uznał, że lekarz wskazując innego wykonawcę
stawałby się pomocnikiem w czynie zabronionym. W ustnym uzasadnieniu sędziowie uznali, że obowiązek
ten powinien ciążyć na NFZ. Jeśli urzędnicy NFZ czy MZ nie ustalą listy placówek, w których świadczenia są
wykonywane bez powoływania się na klauzulę sumienia, może okazać się, że wyrok Trybunału zablokuje
możliwość przerwania ciąży będącej następstwem czynu zabronionego (np. gwałtu). W takiej sytuacji legalna aborcja jest możliwa do 12. tygodnia ciąży.
„Wolność sumienia każdego człowieka jest kategorią pierwotną – przypomnieli sędziowie. – W świetle
hierarchii wartości konstytucyjnych trudno jest przyznać, że inne prawa pacjenta niezwiązane z jego życiem i zdrowiem mogłyby mieć pierwszeństwo przed wartością, jaką jest w demokratycznym państwie
prawnym wywodzona wprost z godności człowieka wolność sumienia”. Sędziowie podkreślili, że klauzula
sumienia ma szczególne uzasadnienie w przypadku lekarzy, bo to oni są niemal codziennie konfrontowani
z trudnymi decyzjami i muszą mieć możliwość podejmowania ich w zgodzie z własnym sumieniem. Klauzula chroniąc autonomię i suwerenność lekarzy, daje nadzieję, że chroniona w ten sposób wrażliwość sumień tej grupy zawodowej przełoży się na troskę o holistycznie pojmowane dobro każdego pacjenta.
Oprac. Magdalena Drożdż na podstawie www.mp.pl

Prezydent zawetował ustawę o uzgodnieniu płci
Prezydent RP Andrzej Duda zawetował 2 października 2015 r. ustawę o uzgodnieniu płci i skierował ją do
ponownego rozpatrzenia przez parlament. Ustawa miała „uprościć procedurę zmiany płci” wpisanej w dokumenty, jeśli nie odpowiada ona „płci odczuwanej”. Jak podaje informacja na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP, w jego opinii „ustawa ta jest pełna luk i nieścisłości, a także stoi w sprzeczności z dotychczasową praktyką orzeczniczą. Rozwiązania przyjęte przez parlament dopuszczają m.in. wielokrotną zmianę płci metrykalnej na podstawie uproszczonych procedur oraz nie wymagają wykazania trwałości
poczucia przynależności do określonej płci. Ustawa dopuszcza także zawarcie małżeństwa przez osoby tej
samej płci biologicznej oraz adopcję przez takie pary dzieci”.
Poselski projekt ustawy o uzgodnieniu płci wniosła 3 stycznia 2013 r. grupa posłów Twojego Ruchu. Projekt przygotowany został z inicjatywy Anny Grodzkiej (obecnie niezrzeszona). W uzasadnieniu utrzymywano, że celem tej regulacji jest stworzenie odrębnej procedury sądowej służącej uzgodnieniu płci metrykalnej osób określanych jako „transseksualne” i „interseksualne” z ich subiektywnym przeświadczeniem o
posiadaniu odmiennej tożsamości płciowej. Sejm uchwalił ustawę o uzgodnieniu płci w dniu 23 lipca br.,
Senat rozpatrzył ją w dniu 7 sierpnia br., zaś prezydent zawetował 2 października br.
W uzasadnieniu weta Kancelaria Prezydenta argumentowała, że „dopuszczenie przez ustawodawcę do
uzgodnienia płci jedynie na podstawie subiektywnego kryterium tożsamości płciowej, bez uwzględnienia
innych okoliczności prawnych i biologicznych, jest rozwiązaniem wyabstrahowanym z systemu prawnego”, dodając, że „stan cywilny nie należy do zakresu «samookreślenia się człowieka», jest wyznaczany
zawsze przez przepisy bezwzględnie obowiązujące, nie jest więc przedmiotem swobodnej dyspozycji”.
Głosowanie nad wnioskiem prezydenta miało odbyć się podczas ostatniego w tej kadencji posiedzenia Sej-
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mu, 9 października. Tego dnia podczas wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw
Człowieka, które miało przedstawić dla Sejmu sprawozdanie w sprawie ponownego uchwalenia ustawy o
uzgodnieniu płci (czyli zaakceptowania lub odrzucenia prezydenckiego weta) nie zakończono prac, ponieważ nie wybrano posła sprawozdawcy. Z tego powodu nie odbyło się głosowanie w tej sprawie, co oznacza, że ustawa o uzgodnieniu płci została odrzucona.
Oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.prezydent.pl, www.hli.org.pl oraz http://gazetaprawna.pl/

EUROPA

Biuro Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy odrzuciło petycję przeciwko
zabijaniu dzieci żywo urodzonych podczas późnych aborcji
Biuro Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zignorowało ponad 224 tysiące podpisów zebranych pod petycją, która wzywała Zgromadzenie do podjęcia działań na rzecz zbadania i wyraźnego potępienia praktyki uśmiercania lub porzucania bez opieki dzieci urodzonych
żywo w wyniku późnej aborcji. Petycja była największym tego typu
apelem w historii Rady Europy.
Celem złożonej 16 kwietnia petycji było zwrócenie uwagi Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZP RE) na wstrząsającą praktykę
porzucania oraz uśmiercania nowo narodzonych dzieci, które przeżyły późną aborcję. Problem ten jest powszechny na całym kontynencie, a do przypadków naruszeń praw człowieka w tym zakresie dochodzi także
w Polsce. W zeszłym roku polską opinię publiczną poruszyła wiadomość o dziewczynce urodzonej żywo
podczas aborcji w jednym z wrocławskich szpitali. Także w zeszłym roku Instytut Ordo Iuris zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu uśmiercenia dziecka, które urodziło się żywe w trakcie aborcji przeprowadzonej w
szpitalu w Opolu. W innych państwach europejskich tego rodzaju praktyki są realizowane jeszcze częściej –
badania opublikowane w British Journal of Obstetrics and Gynaecology wskazują, że każdego roku co najmniej 10% dzieci w wieku powyżej 23 tygodnia od poczęcia rodzi się żywo w trakcie przeprowadzanej w
celu ich uśmiercenia procedury aborcyjnej. Podkreślić trzeba, że życie innych dzieci urodzonych żywo powyżej 23 tygodnia jest ratowane przez lekarzy.
Proceder uśmiercania dzieci urodzonych w wyniku aborcji stoi w ewidentnej sprzeczności z gwarancjami
prawa do życia zawartymi w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Praktyki te w oczywisty sposób spełniają przesłanki dyskryminacji, uzależniając życie dzieci od tego czy należą do arbitralnie określanej kategorii „chcianych” bądź „niechcianych”. Mimo tego 2 października Biuro Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy większością głosów odrzuciło petycję przeciwko zabijaniu noworodków uznając, że rozważanie tego
tematu i debata nad nim byłyby „politycznie niestosowne”. Biuro podzieliło opinię Komisji Spraw Prawnych
i Praw Człowieka, która uznała petycję za zbyt wrażliwą politycznie i mogącą potencjalnie tworzyć podziały
w Zgromadzeniu.
Ordo Iuris aktywnie angażowało się w tę problematykę jeszcze na etapie prób zainteresowania
nią Komitetu Ministrów Rady Europy. Inicjator petycji do ZPRE – European Center for Law and Justice, planuje ponowne podjęcie tego tematu w przyszłym roku.
źródło: Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris http://www.ordoiuris.pl/
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„Zielone światło” dla przeszczepów macicy w Wielkiej Brytanii
Komisja etyczna NHS Health Research Authority zatwierdziła możliwość przeszczepiania macicy w Wielkiej
Brytanii. Od przyszłego roku w ramach badań klinicznych 10 kobiet zostanie poddanych procedurze przeszczepienia macicy. Grupę stanowić będą kobiety w wieku 24–38 lat, które urodziły się bez tego narządu.
Warunkiem poddania się przeszczepowi są sprawnie funkcjonujące jajniki, produkujące komórki jajowe.
Komisja etyczna wyznaczyła także jako jeden z warunków długoterminowość relacji partnerskich/
małżeńskich przyszłej matki i ojca. Nie określiła jednak jednoznacznie czasu trwania związku.
Przez około rok czasu pacjentka będzie znajdować się pod nadzorem lekarzy, a następnie wytworzone w
procedurze in vitro embriony zostaną umieszczone w przeszczepionej macicy. Poród odbędzie się poprzez
cesarskie cięcie. Macice będą mogły być pobrane tylko od kobiet, u których stwierdzono śmierć pnia mózgu i zostały zakwalifikowane do pobrania narządów. Po 6-u miesiącach od porodu macica będzie usunięta, gdyż nie jest ona narządem niezbędnym do życia, a utrzymanie przeszczepu wymaga przyjmowania
leków obniżających odporność w celu zapobieganiu odrzutowi.
Z punktu widzenia etyki katolickiej pojawiają się poważne zastrzeżenia co do procedury przeszczepu macicy, zwłaszcza gdyby miała ona być użyta w kontekście sztucznego zapłodnienia.
Tłum. i oprac. Agnieszka Lewkowicz na podstawie www.newscientist.com

Niemcy skłaniają się ku samobójstwu wspomaganemu
W listopadzie niemiecki parlament zamierza podjąć debatę nad czterema wersjami roboczymi ustawy o samobójstwie wspomaganym.
Obecny stan rzeczy wskazuje na to, iż w społeczeństwie dominuje postawa tolerancji wobec samobójstwa wspomaganego. Aktualnie prawo niemieckie zezwala lekarzom na podanie zabójczego środka pacjentom, którzy wyrazili takie życzenie.
Projekt przedstawiony przez Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną proponuje karanie wszystkich, którzy żądają opłaty za pomoc w samobójstwie na życzenie. Chrześcijańscy demokraci opowiadają sie za całkowitym zakazem samobójstwa wspomaganego. Natomiast Partia Zielonych oraz lewica próbują usunąć wszelkie przeszkody prawne blokujące
swobodny dostęp do samobójstwa wspomaganego. Z kolei socjaldemokraci chcą zezwolić lekarzom na pomoc pacjentom w dokonaniu samobójstwa pod warunkiem, że cierpienie spowodowane jest nieuleczalną
chorobą. Angela Merkel popiera pierwszą propozycję uściślając wymiar kary do 3 lat więzienia dla tych,
którzy oferują płatną usługę. Podkreśla jednak możliwość otrzymania zgody na samobójstwo wspomagane
w indywidualnych przypadkach. Propozycja przedstawiona przez A. Merkel zyskała poparcie niemieckiego
kościoła ewangelickiego.
Pracę nad ustawą bacznie obserwuje Szwajcaria i jej proeutanatyczne organizacje. Ich członkowie obawiają
się , że dyskusje w Niemczech wpłyną na szwajcarskie usługi oferowane w tym kraju. Wiadomym jest, iż
Szwajcaria chętnie przyjmuje obcokrajowców, którym rodzime prawo zabrania dokonania samobójstwa na
życzenie. Jeśli Niemcy zaakceptują prawo do śmierci na życzenie, wówczas eutanatyczne usługi w Szwajcarii mogą stracić na popularności.
Niemcy jak dotąd nie angażowały się w otwarte dyskusje wokół przyspieszania śmierci osób chorych. Teraz, idąc śladem swoich zachodnich sąsiadów, chcą wprowadzić legalizacje samobójstwa wspomaganego.
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Najbardziej pesymistyczna prognoza może oznaczać, iż wkrótce, zamiast efektywnej opieki paliatywnej,
pomoc ciężko chorym będzie niczym innym jak umożliwienie im śmierci w wybranym przez nich momencie.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.genethique.org

ŚWIAT

Stosowana podczas in vitro pożywka może wpływać na płeć dziecka
Naukowcy z Peking University Hospital III w Chinach zauważyli, że skład pożywki hodowlanej używanej
podczas procedury in vitro może wpływać na to, jak rozwijają się embriony płci męskiej i żeńskiej, pośrednio wpływając na płeć dziecka, jakie urodzi się w jej wyniku. Bez względu na to, czy połączenie gamet jest
wynikiem klasycznego zapłodnienia pozaustrojowego czy mikromanipulacji, nowo powstałe embriony
umieszcza się na specjalnej pożywce, która ma stymulować je do dalszego rozwoju i wzrostu, zanim zostaną umieszczone wewnątrz macicy.
Badania na krowach wykazały, że rodzaj pożywki hodowlanej stosowanej w procedurze in vitro może wpływać na szybszy wzrost embrionów męskich. Sprzyja temu większa zawartość glukozy w używanym preparacie. Aby dowiedzieć się, czy podobny efekt występuje w przypadku ludzkiego embrionu, zespół Jinliang
Zhu z Peking University Hospital III w Chinach przeanalizował ponad 4400 procedur in vitro, przeprowadzonych w latach 2011–2013. Stosowano wówczas cztery rodzaje pożywek różnych producentów. Ich skład
jest chroniony ścisłą tajemnicą. Zauważono, że rodzaj pożywki miał wpływ na płeć najzdrowszych i najlepiej rozwijających się embrionów, a więc na płeć rodzącego się później dziecka (związek utrzymywał się
także po wzięciu poprawki na potencjalnie istotne czynniki, w tym wiek rodziców, wskaźnik masy ciała czy
rodzaj niepłodności). Przy zastosowaniu jednej z pożywek odsetek chłopców wynosił 56,1%, a przy innej
tylko 45 %.
W Kanadzie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach Europy Zachodniej, wybór płci dziecka,
powstającego w procedurze in vitro, jest nielegalny. Wyjątek stanowią tylko przesłanki medyczne, np. wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia choroby genetycznej związanej z płcią.
Tłum. i oprac. Agnieszka Lewkowicz na podstawie www.newscientist.com

Wielka Brytania z najlepszą opieką paliatywną
Grupa badaczy skupionych wokół czasopisma The Economist (The
Economist Intelligence Unit) opracowała ranking 80 państw świata
według stanu opieki paliatywnej*. Pierwsze miejsce zajęła Wielka
Brytania tuż przed Australią, Nową Zelandią, Irlandią, Belgią i Tajwanem. W pierwszej dziesiątce znajdują się ponadto Niemcy, Holandia,
USA i Francja. W klasyfikacji ogólnej Polska znalazła się na 26. miejscu. Przy tworzeniu zestawienia uwzględniono 20 czynników wskazujących na efektywność opieki paliatywnej. Zgrupowano je w 5-ciu kategoriach: 1. ogólny stan opieki zdrowotnej i paliatywnej wraz z określeniem rządowej strategii w tych dziedzinach, 2. specjaliści oraz osoby zaangażowane w opiekę paliatywną, 3. dostępność opieki paliatywnej dzięki publicznemu finansowaniu oraz dotacjom prywatnym, 4. jakość
opieki paliatywnej mierzona poprzez udzielane świadczenia medyczne oraz pomoc psychologiczną, 5. świadomość społeczna oraz zaangażowanie wolontariuszy.
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Państwa, które znalazły się w czołówce rankingu cechuje przede wszystkim głęboko zakorzeniony w świadomości obywateli system opieki paliatywnej. Wiąże się on z wysokim poziomem wydatków państwa na
opiekę zdrowotną zintegrowaną z opieką paliatywną. Ponadto istnieje bardzo dobrze rozwinięty system
szkoleń dla osób zaangażowanych w ten rodzaj opieki, którymi niekoniecznie muszą być przedstawiciele
świata medycznego, lecz także wolontariusze oraz rodziny pacjentów. Co ciekawe, w wielu krajach kształcenie lekarzy i pielęgniarek w tematyce paliatywnej jest częścią składową ogólnego wykształcenia. Za ważny element uważany jest dostęp do pomocy psychologicznej i duchowej dla chorych i ich rodzin.
Kraje, które przodują dzięki wysokiemu standardowi opieki paliatywnej, nie pozwalają, aby osoby ciężko
chore pozostawały bez pomocy. Okazuje się, że koszty związane z opieką paliatywną pokrywane są za chorych w 80-100 % przypadków. We wszystkich tych krajach śmierć i umieranie nie stanowią tematów tabu.
Jeśli chodzi o nasz kraj, to pozycja 26. w zestawieniu ogólnym nie jest tym, czego oczekiwalibyśmy. Gdy
spojrzymy na miejsce Polski w poszczególnych kategoriach, to biorąc pod uwagę liczbę specjalistów zajmujemy 30. miejsce, w kwestii dostępności do opieki paliatywnej jesteśmy na 40. miejscu, a jakość opieki to
miejsce 27. Najlepiej wypadamy w kategorii zaangażowania społecznego w problem – tu znajdujemy się na
miejscu 15.
Twórcy raportu opracowali wnioski, których wdrożenie w życie spowodowałoby polepszenie stanu opieki
paliatywnej. Uznali oni, iż wiele niedociągnięć wynika z braku zarówno regulacji prawnych, jak i mechanizmów ułatwiających dostęp do opieki paliatywnej nie tylko w warunkach szpitalnych, ale i w domach czy
hospicjach. Należy wspierać wolontariuszy oraz rodziny osób, których pomoc stanowi olbrzymi wkład w
całościową opiekę paliatywną. Ponadto koniecznym pozostaje stworzenie odpowiedniego klimatu do ulepszania opieki paliatywnej poprzez zwiększanie świadomości społecznej oraz zachęcanie do otwartych rozmów na temat śmierci i umierania.
Opieka paliatywna stanowi ważny element funkcjonowania każdego społeczeństwa. Perspektywa starości i
związanych z nią chorób roztacza się przed każdym z nas. Nie unikniemy tego momentu życia. Nieuchronnie do niego zmierzamy i tylko od nas zależy, w jaki sposób będziemy go przeżywać. Brak środków finansowych nie jest jedyną barierą w udzielaniu pomocy osobom chorym. Bowiem nawet Wielka Brytania zajęłaby dopiero 17. miejsce w omawianym rankingu, gdyby nie świadomość społeczna i przekonanie, że każdy
może przyczynić się do stworzenia warunków pozwalających chorym na godne odejście z tego świata.
* Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opieka paliatywna jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Celem jej jest poprawienie jakości życia
chorych oraz ich rodzin. Obejmuje ona zwalczanie bólu, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Wspomaga
rodziny chorych zarówno w trakcie choroby, jak i w okresie osierocenia. Opieka paliatywna jest specjalistycznym świadczeniem
medycznym.

Pełną treść raportu dot. stanu opieki paliatywnej można znaleźć na stronie The Economist Intelligence
Unit: http://www.economistinsights.com/healthcare/analysis/quality-death-index-2015/fullreport
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska

Nobel z chemii za badania mechanizmów naprawy DNA
Tomas Lindahl, Paul Modrich i Aziz Sancar zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie
chemii za badania mechanizmów naprawy DNA - ogłosił 7 października 2015 r. w Sztokholmie Komitet Noblowski.
Jak uzasadnił swoją decyzję Komitet Noblowski, naukowcy „wyjaśnili na poziomie molekularnym, w jaki
sposób komórki naprawiają uszkodzone DNA i chronią informację genetyczną”. Przyczynili się też do zrozu-
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mienia mechanizmów rozwoju nowotworów, które są efektem zaburzeń procesów naprawy.
Badania nad mechanizmami naprawczymi nie tylko dostarczyły fundamentalnej wiedzy na temat funkcjonowania komórek i wyjaśniły podłoże rzadkich chorób genetycznych, ale mogą też posłużyć do udoskonalenia terapii przeciwnowotworowych. Obecnie wykorzystywane radioterapia i chemioterapia unieczynniają mechanizmy naprawy DNA w szybko dzielących się komórkach nowotworu, co prowadzi do ich zniszczenia.
Jeszcze na początku lat 70. XX w. naukowcy wierzyli, że DNA jest cząsteczką niezwykle stabilną, jednak
prof. Tomas Lindahl udowodnił, że tempo powstawania wad w zasadzie powinno wykluczyć rozwój życia
na Ziemi. Starając się wyjaśnić, dlaczego życie jednak powstało, odkrył molekularny mechanizm naprawy
DNA przez wycinanie zasady (BER - base excision repair). Pozwala on na usuwanie uszkodzeń pojedynczych
zasad DNA podczas jego replikacji. Pozwala to uniknąć błędów – mutacji.
Drugi z tegorocznych noblistów – prof. Aziz Sancar – zbadał kolejny mechanizm – naprawę przez wycięcie
nukleotydu (NER - nucleotide excision repair). Pozwala on na usuwanie uszkodzeń DNA spowodowanych
czynnikami chemicznymi (mutagenami) lub fizycznymi (jak naświetlenie ultrafioletem). NER usuwa duże
uszkodzenia DNA, zniekształcające strukturę jego podwójnej helisy. U osób, które mają wady genetyczne
zmniejszające skuteczność działania NER (na przykład xeroderma pigmentosum), wystawienie skóry na
działanie promieni słonecznych powoduje raka skóry.
Z kolei prof. Paul Modrich zademonstrował, w jaki sposób komórki korygują błędy, do których dochodzi
podczas ich podziału, przy replikacji DNA. Ten mechanizm – naprawa niesparowanych zasad (ang. mismatch repair, MJR) – pozwala zmniejszyć częstotliwość błędów podczas replikacji DNA mniej więcej tysiąckrotnie. Nieprawidłowe funkcjonowanie MMR występuje na przykład w dziedzicznym niepolipowatym raku jelita grubego (zespół Lyncha).
Tegoroczny Nobel z chemii ucieszył wielu naukowców zajmujących się badaniem DNA. „W moim instytucie
– Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie – bardzo wiele osób zajmuje się reperacją DNA. Tym
bardziej się tą nagrodą cieszymy” – powiedziała prof. Iwona Fijałkowska. Wyraziła przy tym nadzieję, że ów
Nobel zwróci uwagę osób, które nie pracują bezpośrednio w genetyce czy biochemii, jak ważnym problemem jest powstawanie uszkodzeń w DNA, a później ich prawidłowa naprawa.
Prof. Barbara Tudek z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN i z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego zwróciła uwagę, że nobliści przyczynili się do tego, że niektóre typy nowotworów mogą
być leczone w sposób selektywny, tzn. że bierze się na cel tylko komórki nowotworowe, a nie cały organizm.
W opinii prof. Grzegorza Mlostonia z Uniwersytetu Łódzkiego „tegoroczna nagroda Nobla w dziedzinie
chemii trafia do rąk naukowców, którzy dokonali przełomowych odkryć w dziedzinie badania cząsteczki
kwasu deoksyrybonukleinowego”. Jak tłumaczył, laureaci ustalili, że naprawy uszkodzonej cząsteczki DNA
można dokonywać zarówno metodami biochemicznymi, jak i fotochemicznymi, przy użyciu światła. „Jest
to olbrzymie osiągnięcie, które bardzo daleko posuwa do przodu naukę w dziedzinie terapii, poszukiwania
metod zwalczania wielu powszechnych chorób mających swoje podłoże w uszkodzeniu struktury cząsteczki
DNA” - podkreślił.
źródło: Serwis Nauka w Polsce http://naukawpolsce.pap.pl/

Nr 18

s. 10

02.11.2015

KONFERENCJE, SYMPOZJA I SZKOLENIA

II jesienne spotkanie z naprotechnologią
W dniach 2-3.10.2015 r. w Gdańsku odbyła się w konferencja na temat ochrony
zdrowia prokreacyjnego. To już drugie takie jesienne spotkanie, zorganizowane z
inicjatywy Fundacji „Naprocentrum” z Gdańska oraz Stowarzyszenia Katolickich
Lekarzy Polskich.
Podczas spotkania, którego główna część odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności, przybliżono m.in. zagadnienia dotyczące występowania, diagnostyki i
leczenia nowotworów narządu rodnego oraz roli umiejętności obserwowania organizmu w profilaktyce nowotworów. Jedna sesja natomiast została poświęcona
problemom psychologicznym i duchowym kobiet z zaburzeniami zdrowia w sferze
płodności np. po poronieniu. Zgodne z wiodącym tematem przybliżono również zagadnienie naprotechnologii. Dr n. med. Aleksandra Maria Kicińska, konsultant naprotechnologii i prezes poradni zdrowia prokreacyjnego „Naprocentrum” wyjaśnia, że naprotechnologia to otaczanie interdyscyplinarną opieką pacjentów
w taki sposób, aby doprowadzić organizm kobiety i mężczyzny do zdrowia i do poczęcia dziecka w sposób
naturalny. Poradnia, którą kieruje dr Kicińska zajmuje się kompleksowym leczeniem niepłodności małżeńskiej, nawykowych poronień, przedwczesnych porodów i zaburzeń cyklu miesiączkowego dla kobiet w każdym wieku.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.gdansk.gosc.pl

Oblicza śmierci mózgowej
Człowiek i jego śmierć, a tym bardziej uchwycenie jej momentu, wciąż pozostają tajemnicą. Zadaniem
przedstawicieli nauk medycznych i filozofii pozostaje próba określenia chwili śmierci osoby. Tak w kilku słowach brzmi posumowanie konferencji zatytułowanej „Oblicza śmierci mózgowej”, która odbyła się w dniu
6 października 2015 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła ll.
Punktem wyjścia w dyskusji była tzw. harwardzka definicja śmierci mózgowej, która powstała w latach 60.
XX wieku na potrzeby ustalenia momentu zaprzestania uporczywej terapii u chorych w nieodwracalnej
śpiączce. Definicja ta została później „przeredagowana” i użyta na potrzeby transplantacji. Już w latach
70. rozpoczęła się nad nią dyskusja. Powstanie definicji, opinie na jej temat takich etyków jak Edmund Pellegrino i zastosowanie jej w transplantologii przedstawił ks. prof. Tadeusz Biesaga SDB w wystąpieniu zatytułowanym „Reinterpretować czy porzucić harwardzką definicję śmierci?”. Tematy pozostałych wystąpień
to: „Analiza obowiązujących w Polsce kryteriów i sposobu stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania
czynności mózgu” (dr n. med. Izabella Stępkowska), „Śmierć człowieka a śmierć osoby” (ks. prof. Grzegorz
Hołub), „Człowiek wobec śmierci. Spojrzenie psychologiczne” (ks. prof. Józef Makselon), „Śmierć człowieka
w perspektywie teologicznej” (ks. prof. Andrzej Muszala), „Troska o człowieka na granicy życia i śmierci” (o. dr Jerzy Brusiło OFM Conv), „Definicja śmierci mózgu: kontrowersje ontologiczne” (dr Sebastian Gałecki), „Kres życia a cel życia” (prof. Piotr S. Mazur), „Współczesny dyskurs wokół śmierci” (ks. dr hab. Piotr
Aszyk SJ). Podczas konferencji zabrał głos także lekarz dr n. med. Piotr Przybyłkowski – transplantolog, który zaprezentował zagadnienie „Śmierć mózgu a transplantologia”.
Kościół katolicki w swoim oficjalnym nauczaniu uznaje za etycznie godziwe dawstwo narządów nieparzys-
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tych (np. serca) pod warunkiem, że stwierdzono śmierć dawcy oraz że dawca wyraził swoją zgodę w sposób wyraźny, a nie tylko domniemany. Samo zdefiniowanie śmierci człowieka pozostawia zaś naukom medycznym.
Przedstawiciele nauk biologicznych zobowiązani są do podejmowania namysłu nad obecną definicją śmierci człowieka. Wskazuje na to wciąż trwająca dyskusja wśród etyków, lekarzy, przedstawicieli innych nauk
biologicznych i humanistycznych. Stanowiska dyskutantów podczas konferencji były w tej kwestii spolaryzowane, jednak nie tak ostro, jak trwająca obecnie w Polsce dyskusja.
Oprac. Barbara Burczyk-Fitowska

Kongres Federacji Ruchów Obrony Życia „Jan Paweł II patronem obrońców życia
i rodziny”
Pod hasłem „Jan Paweł II patronem obrońców życia i rodziny” w sobotę 17 października w Krakowie-Łagiewnikach odbył się Kongres Federacji Ruchów Obrony Życia. Spotkanie zgromadziło kilkaset osób zaangażowanych w obronę ludzkiego życia. Obradowano w dwóch sesjach –
w pierwszej z nich zaprezentowano wykłady zaproszonych gości, część
druga to panele dyskusyjne oraz debata z udziałem słuchaczy.
Uroczystego otwarcia Kongresu dokonał ks. kard. Stanisław Dziwisz,
metropolita krakowski, podczas którego wyraził podziękowanie wszystkim ruchom za obronę życia i prosił jednocześnie o czujność dla dobra
Polski, Ojczyzny, Kościoła.
O lekarzach w obronie życia referował prof. Bogdan Chazan. Zwrócił on uwagę na powołanie lekarza – lekarz powinien być w służbie życia, a tymczasem wymaga się od niego, by był dostawcą różnych usług. Profesor w swojej wypowiedzi przypomniał o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klauzuli sumienia. Dr Wanda Półtawska dzieliła się refleksją na temat „Św. Jan Paweł II obrońca pięknej miłości”.
Piękna miłość w ujęciu Świętego to świadomość uczestniczenia w Bożej miłości, przywołała wciąż aktualne
nauczanie papieskie dot. małżeństwa i aktu małżeńskiego zawartego w encyklice Humanae vitae oraz
wskazała na zadania obrońców życia – należy wykształcać cywilizację życia i miłości, trzeba wykazywać się
odwagą cywilną w wyrażaniu swoich wartości – każdy jest wezwany do apostolstwa.
Kolejne referaty wniosły spojrzenie bioetyczne na zagadnienie obrony życia (ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – „Współczesne wyzwania bioetyczne w świetle Evangelium vitae”) oraz prawne (prof. dr hab. Alicja Grześkowiak „Prawna ochrona życia dziecka poczętego na tle nauczania św. Jana Pawła II”). Ks. Bortkiewicz zwrócił uwagę, iż mamy dzisiaj do czynienia z ambiwalencją pojawiającą się wokół tematów bioetycznych – przykładowo z jednej strony neguje się poczęcie i promuje model antynatalistyczny, przyjmuje postawę przeciw życiu, a z drugiej strony ma miejsce „wymuszanie ludzkiego życia” w procedurach in vitro.
„To, co kiedyś było wstydliwe i kontrowersyjne – dziś jest normą”, akcentuje ks. Bortkiewicz. W referacie
prof. Alicji Grześkowiak wybrzmiało z kolei wielokrotnie hasło prawa do życia – prawo do życia jest najistotniejsze i podstawowe, jest wpisane w naturę człowieka od poczęcia, jest prawem pierwotnym, a prawo
stanowione powinno je uznać i ochraniać. W odniesieniu do aborcji dokonywanej przez środki farmakologiczne, prof. Grześkowiak tłumaczyła, że ten rodzaj aborcji „wymyka się wszelkiej odpowiedzialności społecznej”. Dr inż. Antoni Zięba w swoim wystąpieniu nawiązał do dwóch inicjatyw modlitewnych w intencji
obrony życia – Polskiej Krucjaty Modlitw w Obronie Poczętych Dzieci oraz do World Prayer for Life. Wykład
ks. dra hab. Dariusza Oko został zaprezentowany gościom w formie videokonferencji i dostępny jest na
stronie www.pro-life.pl.
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Druga część Kongresu to panele dyskusyjne, które poprowadzili Jakub Bałtroszewicz (Sekretarz Generalny
Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka One of Us) oraz dr Paweł Wosicki z udziałem kolejno:
europarlamentarzystów Marka Jurka oraz prof. dra hab. Mirosława Piotrowskiego, a także Lecha Łuczyńskiego i Jana Urmańskiego oraz w drugim panelu przedstawicieli organizacji: Fundacji Pro – Prawo do Życia, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Bractwa Małych Stópek. Podczas panelu z udziałem
euro parlamentarzystów skupiono uwagę wokół działań pro-life w Parlamencie Europejskim. Przypomniano m.in. sprawę ujawnionych nagrań przedstawiających członków organizacji Planned Parenthood handlujących częściami ludzkich płodów. Podjęto temat kontrowersji wokół wprowadzenia na polski rynek pigułki
wczesnoporonnej EllaOne.
Równolegle do odbywających się dyskusji na auli św. Jana Pawła II w dolnej części bazyliki otworzono wystawę „Krótka historia o tym dlaczego życie jest dobre”, której autorką jest Marta Dzbeńska-Karpińska –
autorka zaprezentowanego również podczas spotkania projektu „Matki: mężne czy szalone?”. Wystawa
zostanie udostępniona zainteresowanym w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach do końca
listopada.
Oprac. Justyna Gajos

Ogólnopolska konferencja suicydologiczna „Problematyka samobójstw w II dekadzie XXI wieku” (Łódź, 20-21 listopada 2015)
Opracowane w temacie problematyki samobójstw dane wskazują, iż w pierwszych miesiącach tego roku w
Polsce popełniono 3695 samobójstw, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego 4214 – informuje Medycyna Praktyczna. Wciąż widać znaczne dysproporcje w podziale na płeć: mężczyźni blisko siedmiokrotnie częściej popełniają samobójstwa niż kobiety. „Pod względem liczby popełnianych samobójstw
przodują województwa: zachodniopomorskie, dolnośląskie i warmińsko-mazurskie. Według ekspertów
przyczyną jest to, że na Ziemiach Odzyskanych są najsłabsze w kraju więzi społeczne. Bogactwo czy bieda
regionu mają tu znaczenie drugorzędne” – podaje dalej portal. Problematyką samobójstw występującą na
obszarze Polski i Europy w II dekadzie XXI wieku zajmie się grono polskich i zagranicznych naukowców na
konferencji organizowanej w dniach 20-21 listopada br. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Organizatorami spotkania są: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Uczelnia Łazarskiego, Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
W programie konferencji przewidziano obrady pięciu sesji, dwie sesje plakatowe, warsztaty oraz projekcję
filmów. Tematyka wystąpień obejmie zagadnienia m.in. biologicznych i psychospołecznych markerów samobójstw, ryzyka samobójstwa w wybranych populacjach z uwzględnieniem przemocy, używania alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych, polskiego i europejskiego doświadczenia w prewencji samobójstw,
interwencji oraz roli nowych mediów w profilaktyce samobójstw.
Program konferencji oraz rejestracja: http://konferencjasuicydologiczna.umed.pl/
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.mp.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.„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

Zaproszenie na konferencję: „Wczesne niepowodzenia prokreacji – etiologia,
prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym” (Warszawa, 6 grudnia
2015)
W dniu 6 grudnia 2015 r. w Warszawie odbędzie się V Konferencja Naukowa z cyklu Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego pt. „Wczesne
niepowodzenia prokreacji – etiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym”.
Organizatorem konferencji jest Zakład Dydaktyki GinekologicznoPołożniczej WUM, Wydział Nauk o Zdrowiu, Fakultet Metod Rozpoznawania płodności dla Wydziału Lekarskiego WUM oraz 7 działających w
Polsce organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny i ekologiczną prokreację.
Głównym tematem konferencji będą wczesne straty prokreacyjne, co stanowi kontynuację zagadnień poruszanych podczas dwóch poprzednich konferencji, czyli obniżonej płodności i niepłodności małżeńskiej
oraz diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności. Problem niepowodzeń prokreacji zostanie przedstawiony w
szerokim – medycznym, demograficznym i psychospołecznym ujęciu.
W ramach sympozjum odbędą się również warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli poszerzyć
wiedzę w temacie powrotu płodności po poronieniu i pochówku dzieci utraconych.
Szczegółowy program i wszelkie informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie: http://
www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl/
Oprac. Agnieszka Jalowska
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V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zaburzenia świadomości-Wyzwania
XXI wieku” (Toruń, 7-8 grudnia 2015)
W dniach 7-8 grudnia br. Fundacja Światło we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu
po raz czwarty organizuje konferencję ukierunkowaną na pacjenta w stanie apalicznym. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do pracowników służby zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i innych), wykładowców akademickich, kadry zarządzającej i wszystkich zaangażowanych w planowanie działań, profilaktykę, terapię, rehabilitację i opiekę nad pacjentami z zaburzeniami świadomości.
Główne tematy konferencji, to: „Badania podstawowe w dziedzinie neurologii – od podstaw teoretycznych
do praktyki klinicznej”, „Badania stosowane, a organizacja leczenia pacjentów z zaburzeniami świadomości”, „Badania stosowane, a organizacja rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami świadomości”, „Badania
stosowane, a organizacja opieki nad pacjentami z zaburzeniami świadomości”, „Zastosowanie nowoczesnych technologii w pracy z pacjentami z zaburzeniami świadomości”. Na konferencji odbędzie się sesja
„Jestem, słyszę, czuję” poświęcona najnowszym osiągnięciom w pracy z pacjentem w stanie apalicznym i
problemom, wobec jakich staje jego rodzina
Więcej informacji na stronie: http://fundacja.swiatlo.org
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.
© Newsletter Bioetyczny wszelkie prawa zastrzeżone

Redakcja: bioetyka@jedenznas.pl

