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POLSKA

Projekt kompleksowego podejścia do zdrowia prokreacyjnego
W grudniu minionego roku minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał
zespół, który ma opracować projekt programu z zakresu zdrowia prokreacyjnego. Ideą przewodnią programu, który powstanie w ramach NFZ, ma
być kompleksowe zajęcie się problemem niepłodności. Nieco wcześniej
minister poinformował również, że narodowy program, w ramach którego refundowane jest in vitro, zakończy się w połowie przyszłego roku.
Minister Radziwiłł od początku swojej pracy w Ministerstwie Zdrowia
wskazuje, że rozwiązywanie problemu niepłodności „nie może być sprowadzane do in vitro”, podkreślając jednocześnie rolę diagnostyki problemów z płodnością, która jego zdaniem dotychczas nie była wystarczająca.
Celem operacyjnym nowego projektu ma być promocja zdrowia prokreacyjnego, a nowo powołany zespół
zajmie się opracowaniem projektu programu polityki zdrowotnej. Do pracy w zespole powołano m.in konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii – prof. Stanisława Radowickiego; endokrynologii
ginekologicznej i rozrodczości – prof. Roberta Spaczyńskiego oraz perinatologii – prof. Mirosława Wielgosia. Przewodniczącym zespołu natomiast został wiceminister Jarosław Pinkas, a jego zastępcą prof. Krzysztof Kula z Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W skład zespołu powołano również konsultanta krajowego w dziedzinach pielęgniarstwa ginekologicznego
i położniczego – Leokadię Jędrzejewską, a także dyrektora Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa
Zdrowia Dagmarę Korbasińską. W skład zespołu powołanego przez ministra wejdą także przedstawiciele
organizacji pozarządowych, takich jak Związek Dużych Rodzin Trzy Plus oraz Fundacja Mamy i Taty. Grono
pracujące nad projektem programu wspierającego zdrowie prokreacyjne nie jest zamknięte, ponieważ
przewodniczący może zapraszać również osoby spoza zespołu. Członkom zespołu nie przysługuje wynagrodzenie za udział w jego posiedzeniach
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Co polskie społeczeństwo uważa na temat aborcji i in vitro?
Jakie są opinie Polaków na zagadnienia bioetyczne, takie jak aborcja i in vitro? Przyjrzyjmy się jakie stanowisko w tych tematach przyjmują Polacy na przestrzeni ostatnich pięciu lat (2010-2015) według badań
przeprowadzonych przez CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej).
Obszarem wielokrotnie i na różny sposób badanym przez CBOS było zagadnienie przerywania ciąży. Posiadamy w tym względzie m.in. opinie o prawie aborcyjnym, doświadczeniach aborcyjnych Polek oraz
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o prawnej dopuszczalności i regulacji aborcji. Zasadnicze zainteresowanie powstaje wokół pytania, czy
i w jaki sposób Polacy akceptują aborcję? Badania z ostatnich 5 lat wskazują, w zależności od czasu i zadanego pytania, niejednoznaczny trend zmian opinii na temat aborcji. W badaniu na temat religijności i zasad moralnych na postawione pytania o dopuszczalność aborcji odnotowano następujące odpowiedzi:
w lutym 2009 – dopuszczalna 31%, niedopuszczalna 64%, natomiast w grudniu 2013 – dopuszczalna 27%
i niedopuszczalna 65%.
W innych badaniach przeprowadzonych kolejno w 2009, 2011 i 2015 roku poproszono ankietowanych
o określenie swojego poglądu na skali 1-7, gdzie „1” opisane było jako „Przerywanie ciąży powinno być
dozwolone bez żadnych ograniczeń”, a „7” jako „Przerywanie ciąży powinno być całkowicie zakazane”.
W tym miejscu trend akceptacji dla zakazu aborcji rysuje się malejąco. Do stwierdzenia „Przerywanie ciąży
powinno być dozwolone bez żadnych ograniczeń” skłaniało się odpowiednio 25, 25 i 28% respondentów.
Do stwierdzenia „Przerywanie ciąży powinno być całkowicie zakazane” skłaniało się 44, 45 i 39% respondentów. Pozostali wybierali neutralną odpowiedź „4”.
Badania nt. doświadczeń aborcyjnych Polek z 2013 roku pokazują, że w ciągu swojego życia ciążę przerwała, z dużym prawdopodobieństwem, nie mniej niż co czwarta, ale też nie więcej niż co trzecia dorosła Polka. W skali całego społeczeństwa daje to od 4,1 do 5,8 mln kobiet. Warto odnotować, że liczba kobiet deklarujących przerwanie ciąży jest trzykrotnie wyższa (36%) w starszym pokoleniu kobiet, których wiek rozrodczy przypadł przed 1993 rokiem i wejściem w życie ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania
ciąży. Wśród młodszych kobiet przerwanie ciąży deklaruje 13%.
Zagadnienie zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro to kolejny obszar badań opinii społeczeństwa
polskiego. W badaniu nt. opinii o dopuszczalności stosowania in vitro zadano m.in. pytanie: Czy, Pana(i)
zdaniem, w sytuacji, kiedy małżeństwo nie może mieć dzieci, powinno mieć możliwość dokonania zabiegu
zapłodnienia poza organizmem kobiety czy też nie powinno? W przeciągu pięciu lat zdecydowane poparcie dla in vitro wzrosło o ok. 10 % („zdecydowanie powinno”: 44% w 2010 i 53% w 2015). Kolejno w latach
2010, 2012 i 2015 według 73%, 79% i 76% ankietowanych małżonkowie powinni („zdecydowanie powinni”
i „raczej powinni”) mieć możliwość dokonania in vitro. Nie powinni zaś mieć takiej możliwości według odpowiednio 18%, 16%, 17% badanych. Zdecydowanie mniejszy procent poparcia społeczeństwo wyraża wobec dopuszczalności in vitro dla par żyjących w stałym związku, ale nie będących małżeństwem (2015):
62% za dopuszczalnością i 29% za zakazem. W przypadku kobiet niemających męża ani stałego partnera
rozkład głosów przedstawia się następująco (2015): 44% za dopuszczalnością i 43% za zakazem.
Oprac. Jan Urmański

Białystok: pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej laboratorium ludzkiego genomu?
15 stycznia 2016 roku na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
odbyło się sympozjum na temat „Poznaj swój genom”. Było ono
pierwszym w Polsce tak znaczącym spotkaniem światowych autorytetów w dziedzinie badań ludzkiego genomu. Uczestniczyli w nim między innymi profesor Nicolas Schork z J. Craig Venter Institute – amerykańskiego ośrodka naukowego założonego przez J.C. Ventera – który
jako pierwszy dokonał pełnego zsekwencjonowania ludzkiego genomu, a także prof. Tim Aitman z Uniwersytetu w Edynburgu, prof. Jacek
Nikliński i prof. Adam Krętowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz prof. Maria DębiecRychter reprezentująca Departament of Human Genetics na Uniwersytecie w Leuven. Prelegenci zwrócili
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uwagę na błyskawiczny rozwój współczesnej medycyny, który dokonuje się także dzięki rozwojowi wiedzy
na temat genomu człowieka. Zauważono, że większa wiedza w tej materii pozwala na spersonalizowanie
leczenia pacjentów dotkniętych różnymi chorobami, zwłaszcza o podłożu genetycznym czy onkologicznym.
Organizatorzy sympozjum przedstawili zebranym gościom projekt powstania pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej laboratorium badań genomu, który w ofercie zawierałby kompleksowe narzędzia bioinformatyczne oraz tworzenie narzędzi do analizy i interpretacji całkowitej sekwencji genetycznej (WGS).
Inicjatywa stworzenia takiego laboratorium w Polsce obejmie w ciągu kolejnych lat takie kraje Europy
Środkowo-Wschodniej jak Węgry, Bułgarię, Czechy, Słowację, Rumunię, a następnie kraje nadbałtyckie.
Jak podkreślił Jacek Wojciechowicz – członek Rady Nadzorczej Central Europe Genomics Center – ośrodek
będzie należał do sieci kilkunastu laboratoriów w świecie rozwijających się w dwóch obszarach: skanowania całogenomowego (WGS) oraz pełnej analizy począwszy od sekwencjonowania, analizę mRNA, analizę
białkową, aż do określenia fenotypu klinicznego danego pacjenta. Takie działanie pozwoli zastosować skuteczną terapię celowaną, zwłaszcza w chorobach typu nowotworowego i innych chorobach rzadkich.
W ramach projektu naukowcy planują także utworzenie kilku przedsiębiorstw zajmujących się farmakogenetyką. Powstałe ośrodki będą miały na celu wykorzystanie nowych i już istniejących substancji stosowanych w dziedzinie zapobiegania i leczenie chorób onkologicznych, kardiologicznych i innych. Jednakże, aby
to przedsięwzięcie mogło w pełni funkcjonować – zdaniem prof. Krętowskiego – potrzebna jest współpraca z partnerami biznesowymi. Przedsięwzięcie to bowiem potrzebuje dużych nakładów finansowych.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prowadzi już badania genetyczne na wybranej populacji mieszkańców korzystając z własnego sprzętu. Docelowo planuje się przebadać 10 tys. mieszkańców województwa.
Oprac. Renata Laszko na podstawie naukawpolsce.pap.pl, www.wrotapodlasia.pl oraz www.poranny.pl

Akcja młodzieży na 50. rocznicę pierwszej polskiej transplantacji nerki
Młodzież z woj. kujawsko-pomorskiego podjęła wyzwanie rozdania miliona oświadczeń woli. Akcja jest
elementem uczczenia 50. rocznicy pierwszego polskiego przeszczepienia nerki i jednocześnie wpisuje się
w kampanię „Drugie życie”, promującą przeszczepy i wspierającą osoby, które oczekują na organ.
W Polsce jest ich ponad 1,5 tysiąca. Oblicza się, że co trzecia osoba oczekująca na przeszczep, umrze przed
jego otrzymaniem.
W rozdawaniu i podpisywaniu oświadczeń woli chodzi przede wszystkim o rozmowę. Okazuje się bowiem,
że 80% Polaków nigdy nie rozmawiało z bliskimi o swoim zdaniu na temat transplantacji i nie wyrażało
swojego życzenia odnośnie przekazania organów. Nie można więc powiedzieć, że są potencjalnym dawcami (czyli nie zastrzegli w specjalnym rejestrze swojego sprzeciwu), skoro nie mieli w ogóle świadomości
tego zagadnienia. Dlatego, choć 55% badanych chce oddać narządy po śmierci, to pobrania te są w Polsce
niezwykle rzadkie. W całym kraju pobrano w 2015 roku narządy od 525 osób.
Przypomnijmy, że 26 stycznia jest Ogólnopolskim Dniem Transplantacji, który obchodzimy jako pamiątkę
pierwszej udanej polskiej transplantacji nerki w 1966 roku. Może to być rokrocznie sprzyjająca okazja, aby
zainicjować w swojej rodzinie czy środowisku rozmowę na temat przeszczepów.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl
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Wielka Brytania: zamrożono fragment jądra chłopca chorego na glejaka
BBC News poinformowało, że po raz pierwszy lekarze w Wielkiej Brytanii zamrozili fragment jądra chłopca chorego na glejaka. Dziecko jest
przed okresem dojrzewania i z powodu nowotworu mózgu musi
przejść agresywną chemioterapię i radioterapię. Zabiegi te mogą spowodować, że w przyszłości chłopiec będzie bezpłodny. Zdaniem lekarzy z John Radcliffe Hospital w Oksfordzie „malec może mieć długie
i szczęśliwe życie bez jakichkolwiek problemów”.
Lekarze w sposób małoinwazyjny pobrali od pacjenta jedynie fragment jądra zawierający niedojrzałe jeszcze komórki rozrodcze, które zostały zamrożone. Ich zdaniem istnieją duże szanse, że w przyszłości po rozmrożeniu będzie można je ponownie wszczepić do jąder chłopca
i dojrzeją z nich zdolne do zapłodnienia plemniki.
Dotychczas zamrażanie komórek rozrodczych w celu ochrony płodności przy inwazyjnym leczeniu było
z powodzeniem wykorzystywane u kobiet. W 2015 roku w Belgii w taki sposób po raz pierwszy na świecie
urodziła dziecko kobieta, której wszczepiono ponownie zamrożone wcześniej tkanki jajników.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

EUROPA

Większość dzieci z zespołem Downa we Francji zostaje poddanych aborcji
We Francji 96% dzieci, u których wykryto metodą badań prenatalnych zespół Downa, jest zabijanych. Dane pochodzą z Fundacji im. Jérôme’a Lejeune’a – francuskiego lekarza i genetyka, który odkrył przyczynę
genetyczną zespołu.
Dyrektor Fundacji, Thierry de la Villejégu, podkreśla, że sprawą wielkiej wagi jest obrona osób dotkniętych
zespołem Downa. Ich los jest ciągle zagrożony, ponieważ zdrowi ludzie wydali wyrok na osoby odmienne
genetycznie z określonym układem wad wrodzonych, wykluczając możliwość ich narodzin. Ci chorzy przecież jednak mają prawo do życia, dobrze funkcjonują w społeczeństwie, są zdolni do pracy i pełnego rozwoju swojego człowieczeństwa.
Osoby z zespołem Downa mają obniżone możliwości intelektualne, ale intelekt czy inne problemy zdrowotne nie mogą być przecież kryterium dopuszczenia do urodzenia się. Ponadto osoby z zespołem Downa
mają ponadprzeciętną wrażliwość i bardzo silny rozwój życia emocjonalnego. Cechuje ich wielka zdolność
do empatii, dzięki czemu wspaniale realizują się w kontaktach międzyludzkich.
Fundacja im. Jérôme’a Lejeune’a, która została utworzona w 1996 roku, w rok po śmierci prof. Lejeune,
obejmuje opieką 8 tys. pacjentów. Około 80% podopiecznych ma zespół Downa. Pomoc pacjentom i ich
rodzinom świadczy interdyscyplinarny zespół lekarzy, w skład którego wchodzi kilkunastu specjalistów wysokiej klasy. Fundacja nie otrzymuje żadnej pomocy od państwa. W całości finansowana jest przez prywatnych darczyńców, na ogół francuskich katolików.
Zapytany o przyszłość osób z zespołem Downa Villejégu odpowiedział, że prowadzona przez fundację walka o ich życie będzie zawsze aktualna. We współczesnych społeczeństwach jest bowiem „coraz więcej ludzi chcących uśmiercić osoby słabe, dotknięte upośledzeniem”. Dyrektor Villejégu dodał, że „warto działać
na rzecz ochrony życia najsłabszych, gdyż jeśli skapitulujemy, to najpierw zostaną zlikwidowani najsłabsi,
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a później my wszyscy”.
Zespół Downa (nazywany też trisomią 21) to zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 21. Określenie zespołu pochodzi od nazwiska angielskiego lekarza Johna Langdona
Downa, który opisał go w 1866 roku. W 1959 roku Jérôme Lejeune odkrył, że u podstaw zespołu wad leży
obecność dodatkowego chromosomu w maleńkiej parze chromosomów nr 21 – stąd nazwa trisomia 21.
Właśnie ta dodatkowa informacja genetyczna modyfikuje rozwój i kształtuje cechy fizycznie wyróżniające
daną osobę pośród innych ludzi. Jak dotąd medycyna nie zna przyczyn, które doprowadzają do powstania
nieprawidłowej liczby chromosomów.
W Polsce również coraz powszechniej dokonuje się tzw. „terminacji”, czyli przerwania ciąży po wykryciu
trisomii 21. Diagnostyka prenatalna jest nastawiano m.in na szybkie wykrycie tego schorzenia, ponieważ
zgodnie z prawem do 22. tygodnia ciąży można ją przerwać. Jednym z kryterium, które w prawie polskim
„kwalifikuje” do przerwania ciąży jest „ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu”, jednak jest to kryterium bardzo szerokie i nieprecyzyjne .
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.hli.org.pl

Dawstwo organów w Wielkiej Brytanii: zgoda rodziny nie będzie już obowiązkowa
Brytyjski Departament Krwiodawstwa i Przeszczepów Narodowej Służby Zdrowia
(ang. NHS Blood and Transplant, NHSBT) ogłosił, że w przypadku śmierci osoby, która
zapisała się do narodowego rejestru dawców, jej rodzina nie będzie pytana już o zgodę na pobranie narządów.
Dotąd w Wielkiej Brytanii w jednym na siedem przypadków bliscy wyrażali sprzeciw
wobec pobrania organów od zmarłego członka ich rodziny, pomimo że był on wpisany
do rejestru NHS. Od 2010 roku odnotowano 547 takich przypadków. Departament
szacuje, że w wyniku tej zmiany liczba dawców powinna wzrosnąć o ok. 9%. Według
Sally Johnson z NHSBT „takie podejście jest bardziej stanowcze, ale też bardziej uczciwe”, gdyż szanuje wolę osoby w kwestii wykorzystania jej organów. Dołączając do rejestru wyraziła ona
wolę i zamiar bycia dawcą.
Rodziny w dalszym ciągu będą miały prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec pobrania organów, jednak będą
musiały zrobić to pisemnie, podając uzasadnienie takiego stanowiska .
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org oraz www.bbc.com

Francja: poważne efekty uboczne I fazy badania klinicznego
Tragicznym skutkiem zakończyło się jedno z badań klinicznych prowadzonych w ostatnim czasie we Francji.
W efekcie przyjmowania testowanego leku, pięciu uczestników eksperymentu znajduje się w szpitalu
w stanie krytycznym, u jednej osoby orzeczono śmierć mózgu.
Badanie toczyło się w związku z testami doustnego leku przeciwbólowego, będącego inhibitorem receptora endokanabinoidowego wyprodukowanego przez portugalską firmę farmaceutyczną Bial.
W omawianym etapie badań uczestniczyło dziewięćdziesięciu mężczyzn w wieku od 28 do 49 lat.
Pierwszy pacjent został hospitalizowany w ciągu trzech dni od przyjęcia potencjalnego leku. Badanie prze-
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rwano po 7 dniach. U trzech osób poszkodowanych lekarze prognozują, że doszło do nieodwracalnych
zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. Francuska prokuratura wszczęła śledztwo, aby upewnić się, czy
badanie prowadzone było zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Ostatnie podobne wydarzenie miało miejsce w 2006 roku w Wielkiej Brytanii. W toku badania klinicznego
leku na białaczkę hospitalizowano sześciu mężczyzn. U niektórych z nich doszło do trwałego uszczerbku na
zdrowiu
Oprac. Marta Słotkowicz na podstawie www.bioedge.org, www.cnbc.com oraz www.medexpress.pl

Referendum na Słowenii: prawa dzieci ponad prawami „homo-małżeństw”
Mieszkańcy Słowenii 20 grudnia 2015 roku w referendum zorganizowanym przez inicjatywę obywatelską „Chodzi o dzieci!” (sł. Za otroke gre!)
opowiedzieli się przeciwko adopcji dzieci przez małżeństwa jednopłciowe
(63 % głosów za odrzuceniem tego prawa, ok. 37 % za przyjęciem). Wynik
referendum znosi tym samym ustawę z marca ubiegłego roku, legalizującą małżeństwa jednopłciowe oraz praktykę adopcji przez homomałżeństwa.
Wynik referendum oznacza zwycięstwo dla tradycyjnego rozumienia małżeństwa i rodziny. Słoweńskie społeczeństwo obywatelskie dowodzone przez grupę Za otroke gre! pod
presją politycznych partii i nieprzychylnych im mediów w krótkim czasie zebrało wymaganą liczbę podpisów obywateli – 80 000 głosów koniecznych do uruchomienia inicjatywy (zamiast wymaganego minimum
2000) w przeciągu tygodnia, a następnie 48 000 podpisów w przeciągu 4 dni (zamiast minimum 40 000
w przeciągu 35 dni) niezbędnych do zorganizowania referendum. Wniosek spotkał się z zarzutem złożonym
przez Zgromadzenie Narodowe jako inicjatywy niezgodnej z konstytucją. Decyzję o odbyciu się referendum
rozstrzygnął ostatecznie Trybunał Konstytucyjny.
Głos społeczeństwa Słowenii w sprawie małżeństw homoseksualnych i homo-adopcji pokazuje, że „homoagenda może być modna i popularna w mediach i wśród niektórych polityków, jednak w rzeczywistości
ludzie powszechnie jej nie chcą”.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie agendaeurope.wordpress.com

Holandia: „pigułki ostatniej woli”
Niderlandzkie Stowarzyszenie na rzecz Dobrowolnego Zakończenia Życia (NVVE) w Holandii rozpoczęło
dyskusję nad zalegalizowaniem tzw. „pigułki ostatniej woli”, umożliwiającej popełnienie samobójstwa, nawet bez zgody lekarza na eutanazję.
Według NVVE pigułki pozwalające odebrać sobie życie, można zamówić już drogą elektroniczną w Chinach
lub w Meksyku i otrzymać za pośrednictwem kuriera w ciągu kilku dni. Stowarzyszenie przyznaje też
otwarcie, że samo udziela ono wyczerpujących informacji na temat możliwości zdobycia pigułek wszystkim
nieuleczalnie chorym chcącym popełnić samobójstwo. Zaznacza przy tym, że nie łamie tą praktyką prawa
holenderskiego, które zakazuje tylko czynnego uczestnictwa w eutanazji, doradzanie odnośnie sposobów
jej przeprowadzenia jest już, według stowarzyszenia, legalne.
Przypomnijmy, że w Holandii zalegalizowano eutanazję w 2001 roku. Według obowiązujących przepisów
nieuleczalnie chory, aby się jej poddać musi uzyskać opinię lekarza, który stwierdza zasadność takiego po-
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stępowania. NVVE opowiada się za tym, żeby osoby pragnące poddać się eutanazji nie musiały starać się
o uzyskanie zgody lekarza i mogły legalnie nabyć „pigułkę ostatniej woli”. „Obecne przepisy prawa stawiają
lekarzy w roli sędziów decydujących o wydaniu zgody na eutanazję” – podkreśla dyrektor Stowarzyszenia,
Robert Schurink. Według członków NVVE należy ustalić nowe regulacje prawne eutanazji, w tym zalegalizować eutanazję czynną.
Miejmy nadzieję, że do debaty, która potrwa w Holandii kilka miesięcy, włączą się bioetycy, aby naświetlić
zagrożenia i niebezpieczeństwa swobodnego dostępu do eutanazji.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Porażka zwolenników eutanazji w Parlamencie Europejskim
Wniesiona przez środowisko pro-eutanatyczne pisemna deklaracja „o godności przy końcu życia” (ang.
‘dignity at the end of life’) została odrzucona, uzyskując wśród 751 eurodeputowanych zaledwie 13%-owe
poparcie. W złożonej deklaracji domagano się dla każdego europejskiego obywatela prawa do zakończenia
życia w przypadku choroby powodującej nieznośne cierpienie fizyczne i psychiczne.
Deklaracja została złożona 15 października 2015 roku przez grupę czternastu europosłów w składzie z m.in.
Sophią in’t Veld oraz Marią Arena, które publicznie poparły IPPF (International Planned Parenthood Federation), mimo stawianych organizacji wyraźnych zarzutów o nielegalny handel abortowanymi dziećmi. Takie pisemne deklaracje stanowią niewiążący instrument Parlamentu Europejskiego służący eurodeputowanym do wyrażenia swoich opinii. Oświadczenia, aby zostały opublikowane w protokole sesji plenarnej, muszą zostać poparte większością głosów członków Parlamentu Europejskiego.
W złożonej deklaracji, opartej na wadliwej interpretacji zasady pomocniczości oraz błędnej koncepcji
„ochrony i poprawy zdrowia publicznego”, grupa wspomnianych polityków wniosła o dostępność eutanazji
na żądanie dla osób chorych, włączając w to osoby cierpiące ze względów umysłowych i psychicznych. Do
tej pory nawet w krajach o najbardziej liberalnym prawie dot. eutanazji, ostatni punkt wywołał szeroki
sprzeciw ekspertów w dziedzinie zdrowia.
„To zdecydowany cios dla zwolenników lobby pro-eutanatycznego i jego zwolenników w Brukseli”, oświadczył Jaime Mayor Oreja, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczący Federacji One of us. „Ta sytuacja pokazuje nam rzeczywistość i zagrożenia związane z ruchami w kierunku legalizacji eutanazji w Europie”, dodał. Owe ruchy stanowią jedno z największych zagrożeń dla poszanowania
prawa do życia i rozwoju opieki paliatywnej w Europie.
Zbliżające się Forum One of us, które odbędzie się w Paryżu 12 marca br. podejmie problem eutanazji oraz
otworzy dyskusję pt. „Legalna eutanazja w Europie – zagrożenie czy rzeczywistość?”. Eksperci w dziedzinie
zdrowia podzielą się swoim doświadczeniem, które obejmuje ostatnie kontrowersyjne belgijskie debaty
wokół prawa do wolności sumienia dla osób oraz instytucji zdrowotnych, a także wokół najbardziej ekstremalnych rozwiązań prawnych dot. eutanazji dla nieletnich oraz eutanazji ze względów psychicznych.
Tegoroczne Forum One of us będzie pierwszym w swoim rodzaju wydarzeniem, które skupi międzynarodowe i europejskie ruchy pro-life i zgromadzi ponad 1200 uczestników z całej Europy . (PAP)
Oprac. Justyna Gajos
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Ruszyła międzynarodowa petycja przeciwko dyskryminacji osób z zespołem
Downa – Stop Dicriminating Down
Fundacja im. Jérôme’a Lejeune’a (Francja) we współpracy z grupą Downpride (Holandia i Kanada), działającą na rzecz zapewnienia opieki osobom z zespołem Downa, uruchomiła międzynarodową petycją przeciwko nowym technikom badań prenatalnych, które prowadzą do eliminowania osób z trisomią 21, a tym samym stanowią pogwałcenie praw człowieka.
Wiele krajów znajduje się na drodze do rozszerzenia narodowych programów badań prenatalnych nowej
generacji ukierunkowanych na wykrycie zespołu Downa. Statystyki wskazują, że w tych krajach w wyniku
selektywnej aborcji ginie więcej niż 90% dzieci z wykrytą w okresie prenatalnym wadą. Tymczasem inne
badania pokazują nam, że dzieci urodzone z trisomią 21 mogą prowadzić długie i dobrej jakości życie,
a wraz z rodzinami, w większym stopniu doceniają je i szanują. Bardzo często niestety rządy okazują poparcie dla praktyk eugenicznej selekcji, dopuszczając się tym samym społecznego i moralnego wykroczenia
przeciwko mającym wiele możliwości i potencjału osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Uruchomiona została w związku z tym międzynarodowa petycja przeciwko dyskryminacji osób z zespołem
Downa – żadne bowiem życie, według pomysłodawców inicjatywy, nie powinno być zagrożone tylko z powodu określonego układu swoich chromosomów.
21 marca 2016 roku, w Międzynarodowy Dzień Osób z Zespołem Downa, petycja zostanie zaprezentowana
międzynarodowym instytucjom broniących praw człowieka, a szczególnie sekretarzowi generalnemu ONZ,
Banowi Ki-Moon. Celem petycji jest zapewnienie wszystkim osobom z zespołem Downa równej pozycji w
społeczeństwie. Petycję Stop Dicriminating Down można podpisać na stronie internetowej:
http://stopdiscriminatingdown.com/.
Oprac. Justyna Gajos

Amerykańskie kliniki leczenia niepłodności zmuszone do udzielania świadczeń
osobom transpłciowym – czy w Polsce będzie podobnie?
Komisja Etyki Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Reprodukcyjnej (ang. The Ethics Committee of American Society for
Reproductive Medicine) zajęła oficjalne stanowisko ws. tzw.
rodzicielstwa transpłciowego. Zdaniem tej wiodącej amerykańskiej instytucji, zajmującej się wspomaganą reprodukcją, świadczenie usług z tego zakresu jest etycznie zasadne i stanowi
ochronę praw przysługujących każdemu pacjentowi.
Instytucja zaznaczyła, że jedynymi czynnikami dyskwalifikującymi osoby transpłciowe z korzystania z usług
tzw. leczenia niepłodności mogą być tylko te czynniki, które opierają się na dowodach empirycznych, do
których nie należą stereotypy i uprzedzenia, szerzone wobec osób doświadczających tzw. niezgodności
płci.
Również Amerykańska Akademia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży (ang. The American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry, AACAP) uznała, że należy zrównać prawa osób transpłciowych – w tym przypadku
w zakresie opieki nad dziećmi. Zdaniem organizacji, nie ma dowodów na poparcie tezy, jakoby rodzice
transpłciowi nie posiadali predyspozycji rodzicielsko-wychowawczych lub też posiadali deficyty w umiejęt-
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ności budowania relacji rodzic-dziecko w porównaniu do rodziców heteroseksualnych.
Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Reprodukcyjnej (ang. American Society of Reproductive Medicine,
ASRM) zostało powołane w 1944 roku w Chicago przez grupę specjalistów zajmujących się ludzką prokreacją. Była to grupa pionierów, stosujących techniki wspomaganej prokreacji tj. inseminację nasienia
(dawstwo nasienia) i zapłodnienie in vitro. Uważa się, że chicagowska grupa lekarzy specjalistów rozwinęła
nowe metody antykoncepcji i indukcji owulacji, które nadal są stosowane. Jak ASRM podaje na swojej
stronie internetowej, grupa ta była orędownikiem walki o prawa reprodukcyjne wtedy, kiedy w przestrzeni publicznej dyskusja na ten temat jeszcze praktycznie nie zaistniała. Należy jednak zauważyć, że rozumienie zakresu praw reprodukcyjnych człowieka jest pojmowane przez tę organizację dość specyficznie –
jako prawo do daleko posuniętej wolności jednostek dorosłych, z jednoczesnym ograniczeniem praw przysługujących dzieciom (także będących w prenatalnej fazie rozwoju).
Pomimo prezentowanego przez ASRM stanowiska, odrzucającego wszelkie etyczne wątpliwości związane
ze świadczeniem usług z zakresu medycyny reprodukcyjnej osobom transpłciowym, które to świadczenie
ma doprowadzić do posiadania i wychowywania przez osoby transpłciowe dzieci – próba usankcjonowania tego typu zachowań instytucjonalnych spotyka się ze sprzeciwem społecznym. Jego namiastką mogą
być komentarze umieszczone pod artykułem na portalu Bioedge, odwołujące się do tradycyjnego modelu
rodziny.
„(…) Każdy ma prawo do ustalenia własnej płci i uznaje różnorodność możliwości w tym zakresie” – takie
stanowisko ws. osób doświadczających tzw. niezgodności płci przedstawiło Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (ang. World Medical Association), którego członkami są: polska Naczelna Izba Lekarska oraz Polskie
Towarzystwo Lekarskie. Powstaje pytanie o możliwość narzucenia stanowiska wobec udzielania świadczeń
z zakresu medycyny reprodukcyjnej osobom transpłciowym i kontrowersji etycznych z tym związanych.
Tłum. i oprac. Zofia Szafrańska-Czajka, na podst. www.bioedge.org, kph.org.pl oraz www.asrm.org

Rząd Kanady inwestuje w badania nad komórkami macierzystymi
Kanadyjski rząd zainwestuje 20 milionów dolarów w rozwój medycyny regeneracyjnej i w badania nad komórkami macierzystymi – ogłosił w połowie stycznia Justin
Trudeau, premier Kanady. Kwota zostanie przekazana Centrum ds. Komercjalizacji
Medycyny Regeneracyjnej (ang. Centre for Commercialization of Regenerative Medicine) z Toronto i przeznaczona na założenie i poprowadzenie centrum rozwoju terapii komórkami macierzystymi. Nowy ośrodek ma wykorzystywać podejście oparte na
współpracy między instytucjami badawczymi a przemysłem w celu sprostania wyzwaniom związanym z wytwarzaniem komórek macierzystych.
Premier podkreślił, iż medycyna regeneracyjna wykorzystująca komórki macierzyste
do naprawy lub wymiany uszkodzonych komórek, tkanek i organów, pojawiła się jako obiecująca perspektywa zapobiegania i leczenia chorób. Jego zdaniem wspieranie centrum przyniesie
duże korzyści dla rozwoju innowacyjnych technologii w zakresie ochrony zdrowia w Kanadzie i na świecie,
gdyż „medycyna regeneracyjna jest dziedziną bardzo przyszłościową, a jednocześnie taką, w której Kanada i Ontario mają szansę na osiągnięcie znaczących rezultatów”. Nie zostało doprecyzowane, jaki rodzaj
komórek macierzystych (embrionalne czy komórki iPS) zostanie wykorzystany w tych badaniach. Należy
pamiętać, że wykorzystywanie embrionalnych komórek macierzystych wiąże się z niszczeniem ludzkiego
życia w początkowej fazie rozwoju, w związku z czym jest działaniem nieetycznym. Takie zarzuty nie występują w przypadku stosowania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC).
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org oraz www.huffingtonpost.ca
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Amerykanie przeciwni aborcji na życzenie
Badania opinii publicznej przeprowadzone przez Instytut Marist na wniosek Rycerzy Kolumba, pokazują że
zdecydowana większość Amerykanów opowiada się przeciwko aborcji na życzenie, obowiązującej na terytorium tego kraju od 1973 roku.
Według badań, ponad 80% ankietowanych opowiada się za ograniczeniem aborcji do pierwszych trzech
miesięcy ciąży. „77% uważa, że prawo powinno chronić zarówno matkę jak i dziecko. Większość Amerykanów uznaje aborcję za szkodliwą i moralnie naganną. 68% jest przeciwna finansowaniu przerywania ciąży
ze środków budżetowych, ale zaledwie 51% badanych uznaje prawo lekarzy do sprzeciwu sumienia”
(za: gosc.pl).
W opinii Carla Andersona, stojącego na czele organizacji Rycerze Kolumba, przed Ameryką stoi wyzwanie gólnokrajowej debaty na temat aborcji.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie gosc.pl

Etyczne wyzwania na rok 2016
Portal MercatorNet opublikował listę etycznych wyzwań, jakie stoją przed
światem w 2016 roku. Wśród wymienionych problemów znaczącą większość stanowią zagadnienia bioetyczne. Autorzy zestawienia zwracają
uwagę, że na nasilenie danego zjawiska znaczący wpływ ma czynnik geograficzny.
Według prognostyków migracje wydają sie być najbardziej gorącym tematem na poziomie globalnym. ONZ oszacowało liczbę uchodźców i przesiedleńców w 2014 roku na prawie 60 mln. Należy zaznaczyć, że do Europy przybył zaledwie 1 mln
uchodźców z Bliskiego Wschodu. Warto zastanowić się nad losem pozostałych 59 mln –„co się z nimi stało, kto się o nie zatroszczył?” – zadaje pytanie autor raportu.
Kolejne wyzwanie to zagadnienie legalizacji małżeństw osób tej samej płci. Australia jest ostatnim państwem anglojęzycznym, w którym małżeństwo wciąż postrzegane jest jako związek kobiety i mężczyzny.
Jednak nasilające się dążenia ruchów LGTB do zredefiniowania tego pojęcia, pozwalają przypuszczać, że
sprawa legalizacji związków jednopłciowych jest tylko kwestią czasu. Społeczna akceptacja takich związków nasili problem surogacji oraz zmiany płci na życzenie.
Klauzula sumienia to następne zagadnienie na liście wyzwań 2016 roku. Coraz częściej ograniczane jest
prawo lekarzy do kierowania się zasadą ochrony życia pacjentów. W Kanadzie podjęte zostały kroki prawne nakazujące lekarzom dokonywanie eutanazji. Niepokojącym zjawiskiem jest odchodzenie od tradycyjnej zasady uznającej życie ludzkie za wartość nadrzędną.
Kolejny problem ma związek z postępem biotechnologicznym. Naukowcy zgłaszają konieczność przeprowadzenia debaty etycznej na temat eugenicznych możliwości CRISPR (ang. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) – techniki edytowania genomu pozwalającej na genetyczną modyfikację
ludzkiego organizmu. Zagrożenia wynikające z tego odkrycia dotyczą możliwości ingerowania w genotyp
człowieka na poziomie embrionalnym.
Ostatnie zagadnienie bioetyczne to sprawa eutanazji. Jej zwolennicy okazują zadowolenie z osiągnięcia
prawa do „nie-cierpienia”. Początkowo eutanazja miała być przeprowadzana w przypadku osób terminalnie chorych. Teraz zakres jej stosowania został poszerzony o pacjentów cierpiących z powodów psychicznych, demencji, o więźniów, a nawet o dzieci.

Nr 21

s. 11

04.02.2016

Michael Cook, redaktor MercatorNet, zauważa, że w ubiegłym stuleciu świat żył zatroskaniem o wspólne
dobro i tym, jak je osiągnąć. Niepokoje dotyczyły spraw politycznych i wynikających z nich zagadnień
etycznych. W dzisiejszych czasach, jak obserwuje Cook, nastąpiło przesunięcie zainteresowania z polityki
na potrzeby indywidualne. Dyskusje toczą sie wokół osiągnięcia dobra osobistego. Ludzkość wydaje się
przechodzić od kultury altruistycznej do egocentrycznej kultury osobistego zadowolenia – która, jak określił papież Franciszek, prowadzi do „globalizacji obojętności”
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.mercatornet.com

Kanada i nowe prawo o eutanazji
W lutym 2015 roku Sąd Najwyższy Kanady wydał wyrok orzekający, iż pozbawienie pacjentów dostępu do
samobójstwa wspomaganego i eutanazji stanowi pogwałcenie praw człowieka. Władze federalne, prowincjonalne i terytorialne mają czas na wprowadzenie zmian w prawie zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego
do 6 lutego 2016 roku.
Niepokój wzbudza raport z wytycznymi do przeprowadzania samobójstwa wspomaganego, który został
wydany w grudniu 2015 roku przez grupę Provincial-Territorial Expert Advisory Group on PhysicianAssisted Dying. Trudno stwierdzić, czy wszystkie 43 rekomendacje zostaną wprowadzone we wszystkich
11 obszarach jurysdykcyjnych Kanady. Ale jeśli tak się stanie, to kraj ten będzie posiadał najbardziej zaawansowane prawo dotyczące eutanazji, pokonując dotychczasowych liderów – Holandię i Belgię. W raporcie zaznaczono, że termin „samobójstwo wspomagane przez lekarza” (ang. PAD – physicianassisted suicide) dotyczy zarówno samobójstwa na życzenie, jak i eutanazji. Obie praktyki według raportu powinny stać
się integralną częścią systemu opieki paliatywnej w Kanadzie. Pomimo, iż termin PAD zawiera słowo
„lekarz”, to jednak zarówno pielęgniarka, jak i asystent lekarza (funkcja odnosząca się do systemu kształcenia medycznego w Kanadzie), posiadaliby możliwość wypisania recepty na śmiertelny środek, a nawet
wykonania śmiertelnego zastrzyku. W wytycznych nie przewidują się limitu wieku, bowiem według ustawodawców każdy świadomy pacjent, nawet 7-letnie dziecko, ma prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu
życia. Chory sam decydowałby czy jego cierpienie jest nie do zniesienia. Dwóch specjalistów miałoby wyrazić zgodę na samobójstwo wspomagane pacjenta, ale nie potrzebne byłyby tutaj kwalifikacje z dziedziny
psychiatrii czy choroby, na którą cierpi pacjent. W przypadku braku dostępu do lekarza, zgoda mogłaby
zostać zaopiniowana przez Internet. W karcie zgonu jako przyczynę śmierci należałoby podać chorobę pacjenta, a zapis PAD ujawniony byłby jako tzw. sposób odejścia. W najnowszym prawie nie ma zgody na
klauzulę sumienia. Każdy lekarz, który sprzeciwiłby się pomocy w samobójstwie, miałby obowiązek wskazania pacjentowi innego wykonawcę eutanazji. W przypadku instytucji wyznaniowych nie byłyby one zmuszane do wspierania samobójstwa, ale byłyby zobowiązane do przekazania dokumentacji pacjenta ośrodkom, które pomogą dokonać samobójstwa. Ponadto postuluje się akcję edukacyjną na temat samobójstwa wspomaganego medycznie zarówno w szkołach, jak i wśród lekarzy i pacjentów.
Raport grupy Provincial-Territorial Expert Advisory Group on Physician-Assisted Dying wywołał gwałtowną
reakcję zarówno po stronie zwolenników, jak i przeciwników eutanazji. Ci pierwsi uznali powyższe zalecenia za krok w przyszłość, jako powiew świeżości w prawodawstwie, które nie roztrząsa już kwestii eutanazji w aspektach moralno-etycznych, ale daje jasne wytyczne do działania. Z kolei przeciwnicy samobójstwa
wspomaganego medycznie uznają nowe prawo za absurdalne, ponieważ ustawodawca powołując się na
tzw. nielimitowaną wolność osobistą zatwierdził samobójstwo wspomagane jako sposób na uwolnienie
od cierpienia. Śmierć na życzenie nie posiada juz kategorii zła, którego należy unikać. Co więcej, koszty
eutanazji mają być pokrywane ze środków publicznych. Paradoksalnie prawo do śmierci nie jest już limitowane. Stało się prawem respektowanym bardziej niż przysługujące każdej istocie ludzkiej nadrzędne prawo do życia.
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* Niniejszy artykuł stanowi przedruk artykułu o tym samym tytule opublikowanym w poprzednim numerze Newslettera Bioetycznego (nr 20) i zawiera poprawione informacje dot. podmiotu, który wydał omawiane w tekście rekomendacje. Wytyczne dot. przeprowadzenia samobójstwa wspomaganego wydała
grupa Provincial-Territorial Expert Advisory Group on Physician-Assisted Dying, a nie jak podawał poprzedni artykuł – Sąd Najwyższy.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

KONFERENCJE, SYMPOZJA I SZKOLENIA

Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Bioetyka” (Warszawa, 26 lutego
2016)
Doktoranckie Koło Naukowe Bioetyki przy Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową, pt. „Bioetyka”, która odbędzie się 26 lutego br.
(Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3). Organizatorzy pragną dotknąć tematu bioetyki wieloaspektowo, dlatego
poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: antykoncepcja, aborcja, klonowanie, komórki macierzyste, inżynieria genetyczna, eugenika, in vitro, naprotechnologia, sztuczna inteligencja, eutanazja, badania kliniczne, medyczne przedłużanie życia.
Organizatorzy zapraszają ponadto do czynnego uczestnictwa przedstawicieli wielu dziedzin nauki. Aby
zgłosić abstrakt, należy napisać e-mail z prośbą o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres:
bioetyka@onet.pl. Szczegółowych informacji o konferencji udziela mgr Paweł Szczepańczyk, prezes Doktoranckiego Koła Naukowego Bioetyki UKSW pod wskazanym adresem poczty elektronicznej.
Oprac. Justyna Gajos

Bydgoskie Dni Bioetyczne 2016, konferencja „Początek ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia” (Bydgoszcz, 2 kwietnia 2016)
W ramach corocznych Bydgoskich Spotkań Bioetycznych w dniu 2 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 na
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 13) odbędzie się
konferencja, pt. „Początek ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia”.
Podczas spotkania podjęte zostaną m.in. zagadnienia z obszaru in vitro, naprotechnologii i genetyki,
a swoje prelekcje wygłoszą wybitni polscy specjaliści. Wśród podjętych tematów pojawią się: „Wyzwania
bioetyczne początku ludzkiego życia” (prof. Władysław Sinkiewicz), „Czy wartość poczętego życia ludzkiego można mierzyć jego jakością?” (ks. prof. Marian Machinek), „Argumenty etyczno-medyczne w dyskusji
nad zapłodnieniem in vitro” (prof. Marek Czarkowski), „Dlaczego naprotechnologia?” (dr Maciej Barczentewicz), „Problemy etyczne związane z noworodkami urodzonymi na pograniczu możliwości przeżycia”
(prof. Janusz Gadzinowski), „Etyczno-moralne problemy badań prenatalnych z perspektywy lekarza genetyka” (prof. Anna Latos – Bieleńska), „Etyczne i prawne aspekty zapłodnienia in vitro w prawodawstwie
polskim i europejskim” (prof. Włodzimierz Wróbel), „Bioetyka początków ludzkiego życia w polskiej debacie publicznej” (red. Bogumił Łoziński). Na koniec spotkanie przewidziana została dyskusja panelowa.
Oprac. Justyna Gajos
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Livio Melina, Kurs Bioetyki
W serii „bioETYKA” wydawanej przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i Wydawnictwo Św. Stanisława BM ukazała się książka Kurs bioetyki autorstwa ks. Livio Meliny,
włoskiego teologa i bioetyka, dyrektora Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II. Książka jest zapisem wykładów uniwersyteckich
wygłoszonych przez ks. Melinę i stanowi pogłębiony komentarz do tekstu wydanej
w 1995 roku encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae. Autor przybliża czytelnikom
historię, cel i treść encykliki, a następnie w jej świetle analizuje najważniejsze współczesne zagrożenia względem ludzkiego życia, takie jak aborcja, eksperymenty na embrionach czy eutanazja. Ks. Melina zgłębia przyczyny leżące u źródeł dzisiejszego kryzysu moralnego, a także śladem Jana Pawła II wskazuje kierunki działania, które mogą pomóc przeciwstawić się „kulturze śmierci”. Do budowania nowej cywilizacji życia wzywa nie tylko
chrześcijan, ale także wszystkich ludzi dobrej woli. Jak stwierdza kard. Stanisław Dziwisz w słowie wstępnym do książki, „refleksja poprowadzona przez ks. prof. Melinę zachowuje, podobnie jak przedmiot, którego dotyczy, swój ponadczasowy charakter” i „stanowi przykład, jak i zachętę do pogłębionej refleksji nad
myślą i dziedzictwem naszego wielkiego Rodaka”.
Oprac. Katarzyna Wójcik

Jeśli interesujesz się zagadnieniami bioetycznymi i chciałbyś/-ałabyś opublikować na łamach Newslettera
Bioetycznego krótki artykuł lub informację o wydarzeniach z dziedziny bioetyki, napisz do nas:
bioetyka@jedenznas.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru materiałów do publikacji.
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