Nr 19
03.12.2015

POLSKA

Rządowy program in vitro nie zostanie przedłużony
We wtorek 1 grudnia minister zdrowia, Konstanty Radziwiłł, zapowiedział
zakończenie rządowego programu refundacji in vitro. Kilka tygodni wcześniej ustępujący minister, prof. Marian Zembala, przedłużył finansowany
z budżetu państwa „Program – Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016” o kolejne 3 lata. Program wygaśnie w połowie przyszłego roku.
Jak wskazywało wiele środowisk, w tym m.in. Instytut na Rzecz Kultury
Prawnej Ordo Iuris, przed podjęciem decyzji o nowej edycji programu brakowało starannej i rzetelnej analizy pod kątem jego skuteczności. Ministerstwo niestety nie posiada wystarczających danych niezbędnych
do przeprowadzenia takiej ewaluacji. „W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
udzielonej 8 października ministerstwo podaje, że w ramach realizacji programu stworzonych zostało 51
933 ludzkich zarodków. W efekcie dokonania blisko 24 729 procedur sztucznego zapłodnienia rozpoczętych zostało 8 564 ciąż. 3 143 ciąż zakończyło się urodzeniem dziecka. W ramach realizacji programu miało
miejsce 1 349 samoistnych poronień. Na podstawie tych danych można stwierdzić, że wskaźnik poronień
jest bardzo wysoki i sięga 30%. Ministerstwo nie agreguje w ogóle danych na temat liczby przeprowadzonych aborcji. Skuteczność metody liczona jako odsetek żywych urodzeń względem liczby przeprowadzonych procedur wyniosła 21,7%, ale względem deklarowanej liczby wytworzonych zarodków zaledwie
11,55%” (za: www.ordoiuris.pl).
Brakuje dodatkowo danych dot. stanu zdrowia dzieci urodzonych w skutek zapłodnienia pozaustrojowego
(przykładowo danych statystycznych na temat wzrostu i wagi urodzeniowej dzieci urodzonych w ramach
programu), a także informacji na temat liczby wcześniaków urodzonych w ramach procedury in vitro ani
liczby ciąż, które zakończyły się aborcją. Ministerstwo nie dysponuje ponadto danymi na temat rzeczywistych kosztów związanych z prowadzeniem ciąż wysokiego ryzyka z in vitro.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.hli.org.pl oraz www.ordoiuris.pl

Naprotechnologia refundowana w województwie lubelskim
W piątek 30 października Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę w sprawie „Programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Lubelskiego metodą NaProTechnologii na lata 2016–
2018”. Przyjęta jednomyślnie przez zgromadzonych na sesji radnych uchwała stwarza możliwość promocji
naprotechnologii jako metody leczenia niepłodności oraz pozwala dofinansować ją ze środków własnych
samorządu województwa lubelskiego. Naprotechnologia w naszym kraju jest już refundowana na Mazowszu i Podkarpaciu.
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Pomysłodawczyni projektu uchwały, Agata Borowiec, szczególnie mocno zwraca uwagę na konieczność
promocji naprotechnologii. Zauważa, że „w Polsce jest 9 mln par w okresie rozrodczym, z tego ok 14% (1
200 000 – 1 300 000 par) doświadcza problemów z zajściem w ciążę lub jej utrzymaniem. Tym samym na
województwo lubelskie przypada 63 tys. par. Z tej liczby ok. 20% cierpi na niepłodność idiopatyczną, czyli
80% par mogłoby być wyleczone”. Radna podkreśla, że metoda ta ma na celu profilaktykę oraz wykorzystuje najnowsze osiągnięcia ginekologii, chirurgii i endokrynologii. „NaProTechnologia, inaczej Wsparcie
Naturalnej Prokreacji, pozwala również na wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych. W wielu przypadkach radzi sobie z takimi zaburzeniami jak: niepłodność, różne nieprawidłowości hormonalne, poronienia, torbiele, endometrioza, przedwczesne porody i inne” – pisze w projekcie uchwały radna. Według badań przeprowadzonych przez Instytut Pawła VI naprotechnologia jest metodą 2,2 razy bardziej skuteczną i
40% tańszą niż in vitro. Leczenie niepłodności metodą naprotechnologii nie budzi przy tym żadnych wątpliwości moralnych.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.pro-life.pl oraz www.agataborowiec.com.pl

Opieka nad kobietą w sytuacji utraty dziecka – nowe zarządzenia
Wydano nowe rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu.
Standardy uwzględniają między innymi sytuacje tzw. niepowodzeń położniczych, czyli przypadków, gdy dochodzi do poronienia, urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami, a także gdy kobieta spodziewa się urodzenia chorego dziecka,
dziecka z wadami wrodzonymi.
Szczególnie trudnym doświadczeniem dla rodziców, a przede wszystkim dla kobiety, jest śmierć dziecka –
dlatego, jak podkreśla dokument, w takiej sytuacji w czasie jej pobytu w oddziale położniczym po utracie
dziecka, istotne jest objęcie jej troskliwą opieką. Nowe standardy wskazują na konieczność poszanowania
praw pacjenta przez personel oddziału, w tym szczególnie prawa do uzyskania wyczerpującej informacji
na temat obowiązującego stanu prawnego dot. warunków rejestracji martwego urodzenia w urzędzie stanu cywilnego, w tym możliwości określenia płci w badaniach genetycznych płodu, a także prawa do pochówku. We wskazaniach podkreślono, że „po przekazaniu kobiecie informacji o śmierci lub ciężkiej chorobie dziecka lekarz powinien dać jej czas na możliwość oswojenia się z tą sytuacją, zanim wyjaśni jej
szczegółowo przyczyny tego niepowodzenia i zanim podejmą decyzję o dalszym postępowaniu. Na życzenie pacjentki należy jej umożliwić wsparcie psychologiczne i wsparcie bliskich”. Zaznaczono również, że
„kobieta, która straciła dziecko, nie powinna przebywać w sali razem z innymi ciężarnymi lub kobietami,
które urodziły zdrowe dzieci. Należy też zadbać o to, aby pacjentka nie miała z nimi kontaktu podczas pobytu na oddziale. Z kolei personel powinien ją traktować z szacunkiem, a badania i zabiegi powinny być
wykonywane w intymnej atmosferze”.
Rozporządzenie zawiera ponadto standardy postępowania w przypadku pacjentek z nadciśnieniem tętniczym, pacjentek w ciąży bliźniaczej, w przypadku przedwczesnych porodów, zwiększonego ryzyka niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu oraz krwotoku położniczego. Rozporządzenie wejdzie w życie po
upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.
Treść rozporządzenia: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12276150/12306232/dokument194744.pdf
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.mp.pl
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Przeszczep komórek regeneracyjnych u chorego na SLA
W szpitalu klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie wykonano pierwszy w Polsce autologiczny przeszczep
komórek regeneracyjnych z tkanki tłuszczowej do rdzenia kręgowego u pacjenta ze stwardnieniem bocznym zanikowym (SLA). Zabieg został wykonany w ramach współpracy Kliniki Neurologii, Kliniki Neurochirurgii WUM i Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Koordynatorem projektu jest dr hab.
Magdalena Kuźma-Kozakiewicz z Kliniki Neurologii.
Pacjent został zdiagnozowany w Klinice Neurologii, a następnie w tym samym miejscu zakwalifikowany do
zabiegu. Komórki regeneracyjne zostały wyizolowane z tkanki tłuszczowej pacjenta przez zespół dr n.
med. Anny Sarnowskiej – kierownika Platformy Badań Translacyjnych Medycyny Regeneracyjnej IMDiK.
Zabiegu przeszczepienia dokonał prof. Andrzej Marchel z zespołem.
SLA jest śmiertelną, zwyrodnieniową chorobą neuronów ruchowych. Nieznana jest przyczyna tej choroby.
U pacjentów z SLA dochodzi do powolnego, ale systematycznego, pogarszania się sprawności ruchowej, a
w późniejszych etapach do całkowitego paraliżu i ostatecznie śmierci poprzez zatrzymanie pracy mięśni
oddechowych. Czas przeżycia pacjentów od momentu rozpoznania wynosi od 3 do 5 lat, a jedyny dotychczas zarejestrowany lek przedłuża życie średnio o 3 miesiące. Istnieje więc wielka potrzeba poszukiwania
możliwości leczenia tej choroby. Miejmy nadzieję, że przeszczepianie komórek regeneracyjnych okaże się
sposobem pomocy chorym na SLA.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Ponad połowa Polaków zgadza się na pośmiertną transplantację narządów
O stosunek Polaków do transplantologii pytano przy okazji kampanii społecznej „Zgoda na życie” finansowanej ze środków Ministerstwa Zdrowia w dniach 2–7 października. Badanie przeprowadziła TNS Polska
na próbie 1001 Polaków w wieku 15 lat i więcej metodą wywiadów bezpośrednich CAPI.
Według badań 55% Polaków wyraża zgodę, by po śmierci pobrano ich narządy w celu przeszczepienia innym, jednak aż 80% Polaków nigdy nie rozmawiało na ten temat z bliskimi. Oznacza to, że w większości
przypadków rodzina nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie lekarza: „Czy zmarły chciałby, żeby jego
narządy zostały oddane do przeszczepu w przypadku śmierci?”.
Na pytanie, kto powinien decydować o pobraniu narządów po śmierci, 68% respondentów wskazało, że
każdy indywidualnie, w ciągu swego życia. 21% uznało, że jest to zadanie rodziny, 11% nie miało zdania
w tej sprawie. 18% uznało jednak, że w przypadku im bliskiej osoby, mimo wyrażanej przez nią za życia
zgody, sprzeciwiłoby się pobraniu narządów do przeszczepu. 62% badanych miało zdanie odmienne.
57% ankietowanych nie wydałoby zgody na pobranie organów, gdyby wiedzieli, że ich bliska zmarła osoba
za życia była temu przeciwna. Gdyby opinia zmarłego nie była znana, 49% badanych nie sprzeciwiłoby się
pobraniu narządów, 26% miało odmienne zdanie. Respondentów pytano także, dlaczego rodziny osób
zmarłych sprzeciwiają się pobraniu narządów. 40% uznało, że powodem jest szok związany ze śmiercią
bliskiej osoby; w dalszej kolejności wskazywano na nieznajomość woli osoby zmarłej, niską świadomość
społeczną, uwarunkowania religijne czy obawy przed ingerowaniem w ciało osoby zmarłej.
„Jak się okazuje, w Polsce problemem nie jest niechęć do oddania po śmierci narządów
i tkanek do przeszczepu, ale brak rozmowy na ten temat z bliskimi. Jako lekarze obserwujemy efekty tego
zjawiska od lat” – powiedział minister zdrowia Marian Zembala – „Polskie prawo pozwala na pobranie narządów, jeśli zmarły nie zgłosił za życia swojego sprzeciwu. Natomiast w wielu przypadkach rodzina, nie
znając woli zmarłej osoby, odnosi błędne wrażenie, że to na niej spoczywa ciężar decyzji o pobraniu narzą-
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dów. Tymczasem bliscy powinni jedynie przekazać lekarzowi wolę odchodzącego” – dodał.
W ocenie dyrektora Centrum Organizacyjno-koordynacyjnego ds. transplantacji POLTRANSPLANT prof.
Romana Danielewicza poziom wiedzy na temat transplantacji wciąż jest niewystarczający, a badanie TNS
pokazuje, jak ważne jest prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych związanych
z transplantologią.
„Wyrażając zgodę na pobranie po śmierci twoich tkanek i narządów do przeszczepienia, możesz uratować
komuś życie. To do ciebie należy ostatnie słowo. Poinformuj bliskich o swojej decyzji. Nie ma na to lepszego miejsca niż tu i teraz” - wzywają autorzy kampanii.
Prof. Danielewicz mówił, że wyrażenie zgody za życia, poinformowanie bliskich o swojej opinii na temat
dawstwa, zdejmuje z rodzin ciężar odpowiedzialności w trudnych sytuacjach, gdy to oni muszą powiedzieć
jaka była wola zmarłego.
Zainicjowana przez resort zdrowia kampania „Zgoda na życie” ma na celu nie tylko edukację społeczeństwa w zakresie medycyny transplantacyjnej, ale również zachęcenie odbiorców do publicznego wyrażania
swojego stanowiska w kwestii dawstwa narządów, tkanek oraz komórek. Kampania „Zgoda na Życie” potrwa do końca 2016 r. Oprócz transplantologii narządów promowała będzie również dawstwo szpiku oraz
innych komórek i tkanek. Kampania finansowana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011 – 2020. Więcej informacji znaleźć można na stronie
www.zgodanazycie.pl.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl oraz www.zgodanazycie.pl
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EUROPA

Francja: ocena nieinwazyjnych badań prenatalnych w kierunku trisomii 21
Wysoki Urząd ds. Zdrowia we Francji (fr. la Haute Autorité en Santé, HAS)
opublikował pierwszą część raportu przedstawiającego ocenę nieinwazyjnych badań przesiewowych w kierunku trisomii 21 (zespołu Downa), które
opierają się na analizie DNA płodu obecnego we krwi matki. Do ich przeprowadzenia wystarczy więc pobranie próbki krwi kobiety oczekującej
dziecka.
Po tym jak Krajowy Komitet Konsultacyjny ds. Etyki (fr. Comité Consultatif
National d’Ethique) wypowiedział się pozytywnie na temat nowych testów
w styczniu 2013 roku, teraz HAS określił je jako wystarczająco „skuteczne”, by można je było wykorzystywać jako jeden ze sposobów wykrywania trisomii 21. chromosomu.
Na wniosek Generalnej Dyrekcji Zdrowia (fr. Direction Générale de la Santé, DGS), urząd przeanalizował
wszystkie opublikowane dotąd badania dotyczące nieinwazyjnych testów i stwierdził, że „poziom wykrywania przez nie trisomii 21 wynosi ponad 99%, a poziom wyników fałszywie dodatnich (czyli błędnie wskazujących na wystąpienie trisomii 21 u dziecka) wynosi mniej niż 1% wśród kobiet z grupy ryzyka”. Urząd wciąż
oczekuje na wyniki kolejnych badań, które są aktualnie prowadzone, a których wyniki nie zostały na razie
udostępnione.
Urząd analizuje ponadto „kontekst stosowania testów” oraz „pracuje nad sposobem ich włączenia w strategię badań przesiewowych”. Na dzień dzisiejszy nieinwazyjne testy „nie są we Francji ani oficjalnie zatwierdzone, ani też rekomendowane w tej strategii”, jednak od 2013 roku są sprzedawane przez laboratorium Cerba w cenie między 400 a 600 euro. HAS życzyłby sobie, by w przyszłości „wszystkie kobiety w ciąży
mogły mieć dostęp do tej formy «opieki»”.
Druga część raportu HAS będzie dotyczyła „kwestii etycznych, ekonomicznych i praktycznych” związanych z
nieinwazyjnymi testami, których analiza pozwoli dokładnie określić miejsce tych testów w strategii wykrywania trisomii 21. Eksperci stawiają m.in. następujące pytania: „Jakiej grupie kobiet należy proponować
test?”, „Co zrobić w przypadku wyników, które potencjalnie są wynikami fałszywie negatywnymi?”, „Czy
testy powinny być refundowane?”.
W przypadku „pozytywnego wyniku testu (a więc wskazującego na trisomię 21) w dalszym ciągu niezbędne
jest zastosowanie inwazyjnych metod diagnostyki prenatalnej (amniopunkcji lub biopsji kosmówki) w celu
potwierdzenia diagnozy. Innymi słowy, na dzień dzisiejszy nie ma (jeszcze) możliwości zdiagnozowania u
dziecka trisomii 21. chromosomu jedynie na podstawie badania próbki krwi matki.
W myśl etyki personalistycznej badania prenatalne są moralnie godziwe wtedy, gdy nie stwarzają zagrożenia dla życia matki i dziecka (w przypadku omawianych testów takie zagrożenie nie występuje), a także gdy
ich celem jest podjęcie ewentualnych działań terapeutycznych, bądź też pomoc w przygotowaniu się na
przyjęcie mającego się narodzić dziecka. Tymczasem we Francji ponad 90% dzieci, u których w okresie płodowym diagnozowany jest zespół Downa, ginie w wyniku aborcji.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org oraz jeanyvesnau.com
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Parlament europejski przyjął rezolucje, które mogą doprowadzić do ograniczenia
wolności słowa i obniżenia prawnej ochrony życia ludzkiego
We wtorek 24 listopada Parlament Europejski przyjął dwie rezolucje, które mogą wpłynąć na ograniczenie
wolności wypowiedzi oraz promują ideologiczną koncepcję praw reprodukcyjnych i seksualnych. Przyjęte
rezolucje zawierają przepisy sprzeczne z pierwotnym prawem Unii Europejskiej i mogą negatywnie oddziaływać na prawne gwarancje wolności słowa oraz poziom ochrony życia ludzkiego. W obu przypadkach kontrowersyjne sformułowania zostały usytuowane w tekstach, których zasadnicza część nie budzi większych
wątpliwości – jedna z rezolucji ma na celu „zmniejszanie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci”, a druga dotyczy roli Unii Europejskiej w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Pierwszy projekt wzywał państwa członkowskie do promowania praw reprodukcyjnych i seksualnych, postrzegając je jako środek służący zmniejszeniu ubóstwa. Prawa te odnoszą się przede wszystkim do antykoncepcji oraz edukacji seksualnej. W szerokim rozumieniu obejmują także „prawo legalnej aborcji”. Tymczasem UE nie ma w ogóle kompetencji w materii formułowania i realizowania polityki z zakresu problematyki zdrowia publicznego. UE posiada tylko kompetencje wspomagające, a więc takie, które nie mogą
zastąpić kompetencji państw członkowskich. Dlatego też forsowanie takich rozwiązań jest niedopuszczalne. Sytuowanie instrumentów mających sterować ludzką prokreacją, w kontekście „walki z ubóstwem”
jednoznacznie przywodzi na myśl, rozpowszechnione wśród demokratycznych państw Zachodu na początku XX w., niesławne praktyki eugeniczne. […]
W drugiej rezolucji pojawia się informacja, że UE ma wspierać ONZ w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze
względu na „tożsamość i ekspresję płciową”. Oba pojęcia są bardzo szerokie i mogą w konsekwencji doprowadzić do ograniczania wolności wypowiedzi osób sprzeciwiających się zarówno ideologii gender, jak i zacieraniu biologicznego znaczenia płci. Dokument zawiera także wezwanie, by Rada Bezpieczeństwa ONZ
zwracała większą uwagę na łamanie praw osób LGBTI, szczególnie na terytorium kontrolowanym przez
ISIS. Rażące jest to, że projektodawca milczy jednocześnie o eksterminowanych tam chrześcijanach, stanowiących najbardziej uciskaną grupę w tamtych rejonach.
W obu przyjętych rezolucjach znajdują się zatem treści sprzeczne z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), naruszające zasadę subsydiarności i podział kompetencji pomiędzy UE a państwami członkowskimi (art. 2 ust. 5, art. 6, art 168 TFUE).
Obie rezolucje zostały we wtorek 24 listopada przyjęte w pierwszym czytaniu przez Parlament Europejski.
Przeciwko kontrowersyjnym przepisom głosowała jednak duża część polskich europarlamentarzystów.
Chociaż nie mają one mocy wiążącej, ich treść posiada istotne znaczenie polityczne i może być wykorzystywana do wywierania nacisków na państwa członkowskie. Jednocześnie dokumenty takie wyznaczają de
facto standardy w sposobie opisywania i postrzegania rzeczywistości przez instytucje Unijne. Chociaż więc
nie mają one mocy prawnej, mają ogromną doniosłość praktyczną na płaszczyźnie politycznej.
Źródło: Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris www.ordoiuris.pl
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Nowa Inicjatywa Obywatelska „Mama, Tata i Dzieci”
Do Komisji Europejskiej zgłoszono wniosek o rejestrację nowej Europejskiej
Inicjatywy Obywatelskiej „Mama, Tata i Dzieci”, której celem jest przyjecie
na gruncie prawa europejskiego jednolitej definicji rodziny jako trwałego
związku mężczyzny i kobiety. Inicjatywa ma usunąć różnice pomiędzy prawodawstwem krajowym państw członkowskich w zakresie małżeństwa i rodziny.
W prawodawstwie europejskim dostrzegamy znaczące dysproporcje w regulacjach prawnych dot. małżeństwa i rodziny. „W niektórych krajach (takich jak Wielka Brytania i Belgia) uważa się, że związek osób tej
samej płci może być małżeństwem. Inne państwa zawarły w swoich konstytucjach przepisy mówiące, że
jedynie związek mężczyzny i kobiety może być nazwany małżeństwem (Chorwacja, Węgry). W podobny
sposób niektóre kraje dopuszczają praktykę surogacji (Wielka Brytania, Grecja), a inne zabraniają jej
(Francja, Hiszpania, Włochy). W tym kontekście unijne prawo staje się niezrozumiałe i trudne do zastosowania, prowadząc do sprzeczności i napięć. W prawie wszystkich krajach europejskich zauważa się obecnie
w polityce i w mediach usilne działania małych lecz wpływowych grup nacisku, dążących do ustawowego
zakwestionowania natury małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. W takich warunkach tworzenie
polityki ukierunkowanej na ochronę i postęp prawdziwych rodzin staje się niemożliwe” (za: Instytut na
rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris).
Inicjatywa została zgłoszona 15 października br. przez Komitet Obywatelski składający się z 9 członków będących obywatelami 8 państw członkowskich UE (Węgry, Słowacja, Szwecja, Polska, Francja, Chorwacja,
Wielka Brytania i Portugalia). Kiedy inicjatywa zostanie oficjalnie zarejestrowana przez Komisję Europejską,
będzie można zbierać pod nią deklaracje poparcia – celem jest pozyskanie minimum miliona podpisów w
ciągu roku na terenie UE.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.ordoiuris.pl

Eutanazja dla belgijskich więźniów
Kontrowersje w Belgii wywołała prośba seryjnego gwałciciela i mordercy, Franza Beekena, który w obliczu
dożywotniego wyroku złożył wniosek o eutanazję. Początkowo rząd uwzględnił jego prośbę i wszczęto już
urzędowe procedury, jednak szybko wycofano sie z tej decyzji, a Beeken został skierowany na oddział psychiatryczny. W wyniku medialnego nagłośnienia sprawy kolejnych 15 więźniów wystosowało prośbę o eutanazję, uzasadniając ją cierpieniem psychicznym nie do zniesienia. Główny zwolennik eutanazji, dr Wim
Distelmans, sprzeciwił się wyrażeniu zgody i w tym przypadku, nie widząc uzasadnienia dla prośby więźniów. Uznał, że ich cierpienie wynika z okoliczności, w jakich się znaleźli, i na pewno nie jest rezultatem
nieuleczalnej choroby. Sprawa tylko pozornie wydaje się być rozwiązana, bowiem umieszczenie więźniów
w zakładzie psychiatrycznym nie pozbawia ich możliwości ponownego wystosowania prośby o eutanazję.
Jeśli ich stan psychiczny nie ulegnie poprawie, wielce prawdopodobnym jest, że otrzymają zgodę na przedwczesną śmierć.
Kiedy wprowadzano prawo zezwalające na eutanazję, mówiono o osobach terminalnie chorych. Potem
zakres przypadków „kwalifikujących się” na przedwczesne zakończenie życia stopniowo był poszerzany.
Obecnie wspomina się o umożliwieniu eutanazji dla osób cierpiących na depresję. Przeraża fakt, że w krajach aprobujących eutanazję staje się ona niejako lekarstwem na wiele problemów istniejących w społeczeństwie. Jak pokazuje doświadczenie, wystarczy, aby osoba cierpiąca znalazła się pod odpowiednią opieką bliskich czy powołanych do tego instytucji – wówczas odradza się u tych osób chęć do życia, która nie
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znika już do momentu tzw. naturalnej śmierci.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska

ŚWIAT

Kalifornia: sąd zdecydował o losie zamrożonych embrionów
18 listopada br. w sądzie w San Francisco (Kalifornia) zapadł wyrok w sprawie dotyczącej przyszłości pięciu zamrożonych embrionów, o które spierali
się rozwiedzeni małżonkowie. Zdecydowali się oni na zamrożenie embrionów w 2010 roku, kiedy okazało się, że kobieta choruje na raka piersi. W
myśl umowy, którą para podpisała z kliniką in vitro, embriony miały zostać
zniszczone w przypadku, gdyby doszło do rozwodu małżonków. Para rzeczywiście rozwiodła się w 2013 roku, a kobieta, która obawia się, że z racji
na swój wiek (46 lat) nie będzie już mogła zajść w ciążę, zwróciła się do sądu o możliwość zachowania embrionów wbrew woli męża. Argumentowała, iż jest to dla niej ostatnia
szansa na to, by zostać matką.
Sąd uznał, że warunki umowy zawartej przez parę przed zamrożeniem embrionów muszą być respektowane, dlatego też odrzucił prośbę kobiety i nakazał zniszczenie embrionów. Zdaniem sędzi Anne-Christine
Massullo prawo Kalifornii jasno stanowi, że pary decydujące się na zamrożenie embrionów muszą ustalić
między sobą, co stanie się z nimi w przypadku separacji lub rozwodu. Uwzględnienie tej pierwotnej intencji
rodziców w momencie, gdy dochodzi między nimi do sporu o los embrionów – co zawsze jest sytuacją
trudną i bardzo bolesną – pomaga w podjęciu jak najbardziej obiektywnej decyzji.
Jednocześnie sędzia przyznała, że wydanie wyroku w tak delikatnej kwestii nie było dla sądu łatwe: „fakt,
że o losie powstającego życia ludzkiego, reprezentowanego w tym przypadku przez embriony, musi rozstrzygać sąd, który opiera się na zimnych zasadach prawa, jest niepokojącą konsekwencją nowoczesnych
technologii biologicznych. Jedynie niewielki procent z 4 milionów embrionów zamrożonych na ten moment w Stanach Zjednoczonych zostanie zaimplantowany i będzie miał szansę się urodzić. Muszą istnieć
zasady regulujące postępowanie z pozostałymi embrionami” – napisała w 83-stonnym uzasadnieniu wyroku.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.latimes.com oraz www.washingtonpost.com

Pakistan: płeć dziecka na życzenie rodziców
Francuski dziennik Libération przedstawił reportaż ukazujący procedurę wyboru płci dziecka z wykorzystaniem diagnostyki preimplantacyjnej (PGD, ang. preimplantation genetic diagnosis), która staje się coraz
popularniejsza w Pakistanie. Usługa pozwalająca rodzicom na wybór płci dziecka przy zapłodnieniu in vitro
stała się dla wielu klinik dochodowym interesem.
Prywatne kliniki nie kryją się z tym procederem i reklamują swoją działalność sloganami: „Chłopiec czy
dziewczynka? To wy wybieracie” lub „Wybierzcie płeć swojego dziecka przed kolejną ciążą: PGD dla zbalansowanej rodziny”. Oferując diagnostykę preimplantacyjną w cenie pomiędzy 3,5 tys. a 7 tys. euro, kliniki
przyciągają coraz więcej zainteresowanych par, gdyż w pakistańskim społeczeństwie zdecydowanie faworyzuje się chłopców.
Nighat Mahmood, embriolog z kliniki Life stwierdza, że od 2009 roku „ani jedna para nie skorzystała z PGD
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w celu poczęcia dziewczynki”. Chłodno wyjaśnia on dziennikarzom, że „żeńskie embriony wyrzucane są do
śmieci” i wyraża zadowolenie z faktu, że w ciągu sześciu lat „nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania
wykorzystaniem diagnostyki preimplantacyjnej” w jego klinice. „Kiedy zaczęliśmy oferować tę usługę, przychodzili do nas tylko przedstawiciele elity. Dziś z usługi korzystają pacjenci pochodzący z różnych grup społecznych, o ile tylko są w stanie zgromadzić wystarczające środki finansowe”.
W Pakistanie żadne przepisy nie regulują działalności 23 klinik wykonujących PGD. Sporadycznie zdarza się,
by specjaliści wyrażali swój sprzeciw wobec wykorzystywania tej procedury do wyboru płci, odmawiając
„dostarczania dziecka na miarę”. Niektórzy tłumaczą, że „musieliby mieć serce z kamienia, aby odmówić
pomocy zdesperowanym parom”; inni deklarują, że nie są zwolennikami tej procedury, ale stosują ją, „by
ratować małżeństwa i chronić kobiety”, na których rodziny wywierają presję urodzenia chłopca. Uzasadnienia te nie przekonują naukowca Pervea Hoodboy’a – potępia on „fałszywą moralność” przedstawicieli
klinik, które pod tymi „wymówkami” skrywają dążenie do osiągnięcia jak największego zysku.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Zapłodnienie in vitro może podnosić ryzyko zachorowalności na raka jajników
19 października br. w Baltimore odbyła się konferencja Amerykańskiego
Towarzystwa Medycyny Reprodukcyjnej (ang. American Society for Reproductive Medicine Congress), w trakcie której zaprezentowano wyniki
badań dot. wzrostu ryzyka wystąpienia nowotworu jajnika u kobiet po
przebytej procedurze zapłodnienia in vitro. Naukowcy odnotowali
wzrost zachorowalności na raka jajników u ok. 37% kobiet poddanych tej
procedurze. W ogólnoświatowej debacie na temat IVF (ang. in vitro fertilisation) coraz częściej pojawiają się doniesienia o niepożądanych działaniach i poważnych skutkach ubocznych tej metody.
Na szczególną uwagę zasługują badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii w latach 1991–2010, które
objęły 225 tys. pacjentek. One również wykazały wzrost zachorowalności na raka jajnika, szczególnie u
młodych kobiet poddanych procedurze in vitro. Naukowcy jednak zachowują ostrożność w interpretowaniu wyników badań. W opinii dra Francois Olivenna z IVF Centre w Paryżu powyższe badania nie są wystarczające, by wyciągnąć takie wnioski, ponieważ nie dookreślają dawki zastosowanych leków i typu postępowania medycznego w trakcie procedury zapłodnienia. Zdaniem lekarza nie zwrócono również uwagi na
ilość przeprowadzonych zabiegów in vitro z następczym rozpoznaniem raka jajnika (nierzadko pacjentki
poddają się nawet ośmiu próbom zapłodnienia).
Podczas zabiegu zapłodnienia in vitro kobieta zostaje narażona na działanie ogromnych dawek hormonów,
która przypomina prawdziwą burzę hormonalną. Powstaje pytanie, czy taka ingerencja może obyć się bez
efektów ubocznych? Bardzo potrzebne wydaje się podjęcie dalszych badań w tym kierunku, gdyż bezrefleksyjna ingerencja w fizjologiczne procesy biochemiczne ludzkiego organizmu może przyczynić się do zaistnienia poważnych konsekwencji bez możliwości ich odwrócenia.
Oprac. Magdalena Drożdż na podstawie www.genethique.org

Indie zaostrzają przepisy dotyczące surogactwa
W ubiegłym miesiącu rząd Republiki Indii zdecydował o zaostrzeniu prawa reprodukcyjnego i wprowadzeniu zakazu tzw. turystyki medycznej, której celem jest poszukiwanie i opłacanie matek zastępczych przez
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pary obcokrajowców. W oficjalnym liście adresowanym do indyjskich klinik leczenia niepłodności, Indyjskie
Ministerstwo Badań Medycznych, zastrzegło, że usługa surogactwa może być świadczona wyłącznie zamężnym indyjskim parom. Szacuje się, że zakazem objętych zostało ok. 350 klinik leczenia niepłodności.
Zakaz nie dotyczy już poczętych dzieci. Dwie kliniki z Bombaju uzyskały czasową zgodę na zniesienie zakazu
świadczenia usługi surogacji w stosunku do osób o obcej narodowości. Pełnomocnik klinik, Vikrant Sabne,
w rozmowie z AFP zaznaczył, że wyrok sądu w Bombaju jest precedensem i nie ma zastosowania w skali
całego kraju.
Nowe prawo wywołało falę protestów zarówno wśród specjalistów zajmujących się technikami wspomaganego rozrodu, jak i matek zastępczych. Dla obu tych grup jest to źródło niemałych dochodów. Apel kobiet
jest emocjonalny. Jedna z nich, w wywiadzie dla The Hindu, apelowała o poszanowanie przez rząd indyjski
„prawa do życia i godności matek-surogatek”, które rzekomo zostało naruszone przez nowe regulacje.
Indie zalegalizowały komercyjne surogactwo w 2002 r. Od tego czasu, stało się ono potężną gałęzią indyjskiej gospodarki, przynosząc od 500 mln do 2,3 mld dolarów dochodu rocznie. Rząd indyjski do 2012 r. pracował nad właściwym uregulowaniem tej praktyki, która wykorzystuje niepiśmienne i ubogie kobiety,
zmieniając je w „maszyny do rodzenia”, a ich dzieci traktuje jako towar, który może nabyć cieszący się dobrym zdrowiem klient.
W Europie surogactwo jest coraz częstszym zjawiskiem wchodzącym w zakres turystyki medycznej. Pośród
osób pragnących cieszyć się potomstwem, znajdują się nie tylko bezpłodne pary heteroseksualne, ale także
pary jednopłciowe i osoby samotne.
Tłum. i oprac. Zofia Szafrańska-Czajka na podstawie www.bioedge.org oraz agendaeurope.wordpress.com

Chiny liberalizują politykę jednego dziecka
Po 37 latach masowych sterylizacji i przymusu aborcji, dokonujących się
w ramach polityki jednego dziecka, chiński rząd wycofał się z obowiązujących przepisów prawa. W miejsce uprzednio obowiązujących regulacji
prawnych wprowadzono politykę dwójki dzieci. Władze chińskie, jako
powód zmian podają konieczność wspierania zrównoważonego rozwoju
populacji kraju.
Struktura chińskiego społeczeństwa charakteryzuje się jednym z najwyższych odsetków osób starszych w skali świata, ponad 30% to osoby po 50-tym roku życia. Wysoka jest także dysproporcja płci, będąca efektem selektywnej aborcji. Liczba mężczyzn przewyższa liczbę kobiet o 33
miliony.
Polityka jednego dziecka została wprowadzona w 1978 roku z obawy o niedostateczne tempo modernizacji
kraju przy niekontrolowanym wzroście ludności. Przepisy prawa zabraniały małżeństwu mieć więcej niż
jedno dziecko. Szacuje się, że gdyby nie obowiązująca polityka, liczba ludności Chin byłaby dziś większa o
300–400 milionów. Chińskie Ministerstwo Zdrowia ujawniło w 2014 roku statystyki związane z kosztem
ograniczania dzietności swoich obywateli: od 1971 roku chińscy lekarze wykonali 336 milionów aborcji,
196 milionów sterylizacji oraz założyli 403 miliony wkładek domacicznych.
Pary, które złamały obowiązujące prawo, były karane grzywną, utratą pracy, czasem zmuszano je do dokonania aborcji. Władze odmawiały także wydania aktu urodzenia „nadliczbowemu” potomkowi. Obecnie 13
milionów osób nie ma prawa do bezpłatnej edukacji czy służby zdrowia, ponieważ nie figuruje w rejestrach
państwa.
Oprac. Marta Słotkowicz na podstawie www.bioedge.org oraz theconversation.com
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W przededniu ery eutanazji w Kanadzie
Od 10 grudnia 2015 r. w Kanadzie zacznie obowiązywać prawo zezwalające na eutanazję. Według nowych
regulacji medycznie wspomagane samobójstwo będzie dozwolone w przypadku bólu niemożliwego do
opanowania. Dyrektywa przewiduje, że chęć poddania się eutanazji ma być dobrowolna, a sama procedura
nie może być oferowana przez lekarzy. Personel medyczny, zanim wyrazi zgodę na śmiertelny zastrzyk,
musi wziąć pod uwagę szereg istotnych kryteriów.
Jak dotąd spośród 31 ośrodków opieki paliatywnej w stanie Quebec, 25 definitywnie odmówiło współudziału w przeprowadzaniu samobójstwa wspomaganego. Jeden ośrodek postanowił rozpocząć taką działalność z dniem 1 lutego 2016 r., a pozostałe 5 placówek ogłosi decyzję po przeprowadzeniu ankiety wśród
personelu.
Choć ustawa nie weszła jeszcze w życie, lekarze wyrażają w związku z nią wiele wątpliwości. Kontrowersje
budzi na przykład zapis, który zakazuje lekarzom umieszczania w akcie zgonu informacji o dokonanej eutanazji. Kolegium lekarzy w Quebec oraz organ nadzorujący farmaceutów i pielęgniarki wydali instruktaż jak
fałszować akty zgonu pacjentów poddanych eutanazji. Zgodnie z nim, jako oficjalna przyczyna śmierci ma
być podawana choroba lub ciężki stan pacjenta. Zalecane jest, aby stwierdzenie „medyczna pomoc w
umieraniu” nie istniało w dokumentacji pacjenta.
Zwolennicy eutanazji bronią swoich racji twierdząc, iż wszelkie działania będą prowadzone zgodnie z prawem. Ale jak określił Sean Murphy, działacz na rzecz ochrony sumienia, brak przejrzystości i wiarygodności
środowiska medycznego, które zamierza oszukiwać w dokumentacji medycznej, przywodzi na myśl niechlubne praktyki lekarzy z przeszłości.
W obliczu tego co ma się wydarzyć, środowiska religijne Kanady: katolicy, muzułmanie, protestanci oraz
wyznawcy judaizmu zorganizowali konferencję prasową, podczas której zapewnili o swojej niechęci do narzucania innym wartości religijnych. Wystosowali oni równocześnie apel, aby nie zmuszać lekarzy do wykonywania eutanazji wbrew ich woli i sumieniu.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska

KONFERENCJE, SYMPOZJA I SZKOLENIA

Zaproszenie: konferencja „Hospicjum – dzieło miłosierdzia” (Kraków, 12 grudnia
2015)
Z okazji rozpoczęcia Jubileuszu Miłosierdzia ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka 12 grudnia br. w
Krakowie Łagiewnikach odbędzie się konferencja pt. „Hospicjum – dzieło miłosierdzia”. Zaproszenie na
spotkanie formacyjno-szkoleniowe kierowane jest do duszpasterzy, pracowników, wolontariuszy i przyjaciół Hospicjum.
W poruszonej podczas spotkania tematyce znajdą się m.in. zagadnienia dot. towarzyszenia umierającemu,
psychologii przemijania, a także dylematy etyczne dot. schyłku życia – uporczywa terapia, problem rezygnacji/zaprzestania lub kontynuowania leczenia podtrzymującego życie oraz dylematy związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową z wyłączeniem urządzeń kardiologicznych w okresie umierania.
Organizatorem spotkania jest Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII w Krakowie, Forum Hospicjów
Polskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza”.
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Więcej
informacji:
http://www.hospicjum-domowe.waw.pl/konferencje-zjazdy-spotkania-akcje/463spotkanie-szkoleniowo-formacyjne-forum-hospicjow-polskich-krakow-11-13-grudnia-2015
Oprac. Justyna Gajos

Zaproszenie: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych
W dniach 21–23 stycznia 2016 r. w Częstochowie odbędzie się XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej
i Zespołów Hospicyjnych. Tematem spotkania będzie: „Hospicjum sztuką
życia – sztuką jest pomagać”.
„Życie – najcenniejszy prezent, jakim został obdarzony człowiek. Życie to
wartość, której bronimy do ostatniego szeptu, do ostatniego tchu, do
ostatniego zamknięcia powiek. W codziennym biegu nie zawsze mamy
jednak czas zatrzymać się, by poczuć nieopisane szczęście istnienia. W obliczu choroby uczymy się żyć na
nowo, zupełnie inaczej niż dotychczas. Musimy się w końcu zatrzymać, pozwalając sobie na radość
i spokojny oddech. To trudne, lecz wtedy życie człowieka zamienia się w prawdziwą sztukę. Życie, które
dostaliśmy jest plastyczne, możemy kształtować je i rozwijać. Odpowiednio pomagając innym sprawimy, że
staje się bogatsze, a świat wokół nas lepszy” – czytamy w zaproszeniu na konferencję.
Szczegółowe informacje będzie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.hospicjumkonferencja.pl/2016/
Oprac. Agnieszka Jalowska

Zaproszenie: XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
26 stycznia 2016 r. przypada 50. rocznica pierwszego udanego przeszczepienia nerki w Polsce, które rozpoczęło erę transplantologii narządów w naszym kraju. W związku z tą rocznicą Warszawski Uniwersytet Medyczny – uczelnia, w której wykonano pionierską operację – wraz z Polskim Towarzystwem Transplantacyjnym organizują dwudniowe Sympozjum „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość transplantologii w Polsce”.
Konferencja jest połączona z VIII Kursem Transplantologii Praktycznej i odbędzie się w dniach 22–23 stycznia 2016 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Wydarzenie będzie m.in. wyrazem hołdu dla prof. Jana Nielubowicza oraz prof. Tadeusza Orłowskiego –
wielkich Postaci światowej Medycyny XX wieku, uczestniczących w historii transplantacji. Spotkanie ma
również na celu zwiększenie świadomości dawstwa narządów w polskim społeczeństwie.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://www.50-lecie.pl/
Oprac. Agnieszka Jalowska
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Zaproszenie: Geriatria i medycyna paliatywna w Poznaniu
Katera i Klinika Medycyny Paliatywnej Pracownia Geriatrii Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza na I Ogólnopolską konferencję „Geriatria i medycyna paliatywna”, która odbędzie
się 27 lutego 2016 r. Miejscem spotkania będzie Centrum KongresowoDydaktyczne przy ul. Przybyszewskiego 37a w Poznaniu.
Współorganizatorem konferencji jest Katedra i Klinika Geriatrii Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Wśród tematów poruszanych na spotkaniu wymieniono następujące zagadnienia: specyfika chorobowości
w geriatrii: delirium, alergie; medycyna paliatywna w geriatrii: zasady postępowania u chorego z zaawansowanym otępieniem, niewydolnością serca, niewydolnością oddechową, żywienie; zespoły geriatryczne:
farmakoterapia geriatryczna, psychogeriatria, ból.
W ramach konferencji odbędą się również warsztaty z zakresu zasad leczenia bólu i ran przewlekłych.
Rejestracja uczestników oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.kmp.ump.edu.pl
Oprac. Agnieszka Jalowska

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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