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Papież o kwestiach bioetycznych
„Nauka nie może nigdy być ważniejsza od człowieka. Trzeba okazać szacunek
każdej ludzkiej istocie, a zwłaszcza najsłabszym”. Są to główne myśli, którymi Papież podzielił się na specjalnej audiencji dla członków włoskiego Krajowego Komitetu Bioetyki, która odbyła się 28 stycznia br. W sposób szczególny Ojciec
Święty wypowiedział się na temat embrionów, podkreślając, że nie są one materiałem do wyrzucenia. Zaapelował również do zaproszonych specjalistów o prace
nad kwestiami niszczenia środowiska naturalnego i niepełnosprawności.
Zwracając się do przedstawicieli Komitetu, Franciszek podkreślił: „Wiadomo
wszystkim, jak bardzo Kościół wrażliwy jest na kwestie etyki, ale może nie jest dla
wszystkich równie jasne to, że Kościół nie domaga się dla siebie żadnego uprzywilejowanego miejsca na tym polu”.
Papież dodał, że „Kościół jest zadowolony, gdy problematykę tę porusza się na różnych poziomach
w wymiarze «obywatelskiego sumienia», zdolnego do refleksji, rozeznania i działania, przy wolnym
i otwartym rozumowaniu i na podstawie wartości konstytutywnych osoby i społeczeństwa".
Jednocześnie Franciszek wskazał, że Kościół popiera wszystkie wysiłki, które wobec złożonych pytań dotyczących człowieka i kwestii etycznych służą poszukiwaniu prawdy i dobra. W tych kwestiach zdaniem papieża konieczna jest współpraca Kościoła i społeczeństwa obywatelskiego, zgodnie z ich kompetencjami.
„Chodzi w istocie o to, by służyć człowiekowi, całemu człowiekowi, każdemu mężczyźnie i kobiecie, ze
zwróceniem szczególnej uwagi i troski, jak już wspomniałem, na najsłabszych i pokrzywdzonych, których
głos jest trudny do usłyszenia, lub których jeszcze nie można, albo już nie można usłyszeć. W tych sprawach wspólnota Kościoła i społeczeństwo obywatelskie się spotykają i mają ze sobą współpracować z poszanowaniem ich odmiennych kompetencji” – powiedział Papież.
Papież mówił, że szacunek dla integralności istoty ludzkiej i jej ochrona od poczęcia do naturalnej śmierci,
a także postrzeganie człowieka jako cel i nigdy jako środek jest fundamentalną zasadą etyczną, także przy
zastosowaniu biotechnologii w medycynie. Podkreślił, że zastosowania biotechnologiczne nie mogą być
nigdy wykorzystane w sposób godzący w ludzką godność i „nie mogą nimi kierować wyłącznie cele przemysłowe i komercyjne”.
Franciszek wyraził przekonanie, że „bioetyka zrodziła się, by skonfrontować, poprzez podejście krytyczne,
racje i warunki wymagane przez zasadę obrony godności człowieka z postępem nauki oraz technologii biologicznych i medycznych”.
Zwracając się do bioetyków, zachęcał ich, aby zajęli się w swojej pracy także działaniami zmierzającymi do
troski i ochrony środowiska naturalnego. Uznał za niezwykle ważne także badania nad niesprawnością
i marginalizacją najsłabszych w społeczeństwie, które według niego jest „nastawione na rywalizację
i przyspieszenie postępu”.
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Papież podkreślił, że niezwykle ważnym wyzwaniem dla wszystkich jest sprzeciwienie się mentalności odrzucenia, której przejawami są m.in. „traktowanie embrionów ludzkich jako materiału do wyrzucenia”,
a także odrzucanie osób chorych i starszych, zbliżających się do śmierci.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Embrion ludzki – bezwarunkowa ochrona od pierwszej chwili życia. Laudato si’,
implantacja do łona genetycznej matki, adopcja prenatalna
W nawiązaniu do powyższej wiadomości warto zauważyć, że papież Franciszek
aż czterokrotnie wypowiedział się w ostatniej encyklice Laudato si’ na temat
ludzkiego embrionu i konieczności jego bezwarunkowej ochrony (LS 77, 117,
120, 136). Stwierdził m.in., że „nawet życie istoty najbardziej efemerycznej, najbardziej nieznaczącej, jest przedmiotem miłości Boga, a w tych kilku sekundach
istnienia otacza je swą miłością” (LS 77). To jedno z najpiękniejszych stwierdzeń
w historii Kościoła orzekających o świętości ludzkiego życia od poczęcia. Dla Boga nie jest istotne, czy ktoś żyje długo, czy bardzo krótko – każde życie jest pod
Jego szczególną opieką, nawet gdyby trwało zaledwie kilka sekund. Można wyciągnąć stąd wniosek, że embriony, które obumierają w sposób naturalny w łonach matek, są także dziećmi Bożymi, podobnie jak i embriony, które zostają
zaimplantowane i rozwijają się bez przeszkód. Podobną miłością Bóg otacza embriony poczęte in vitro, zamrożone w ciekłym azocie; w świetle wypowiedzi papieskiej byłoby niezwykłą zbrodnią ich zniszczenie lub orzekanie o konieczności ich uśmiercenia. „Jeśli nie
otacza się opieką ludzkiego embrionu, mimo że jego pojawienie się może być powodem trudności i problemów: jeśli dochodzi do utraty wrażliwości osobistej i społecznej na przyjęcie nowego życia, również
inne formy otwarcia przydatne dla życia społecznego ulegają wyjałowieniu” – pisze Franciszek w swojej
encyklice (LS 120).
Równocześnie z satysfakcją odnotować należy wzrost wrażliwości na los embrionów ludzkich, zwłaszcza
tych porzuconych w zbiornikach kriogenicznych. Przykładem tego jest powstała niedawno strona internetowa www.ratujemyembriony.pl , która ukazuje problem dramatycznego losu zamrożonych dzieci w stadium embrionalnym. Zbiera również fragmenty dokumentów Kościoła oraz wypowiedzi różnych autorytetów opowiadających się za ratowaniem dzieci w stadium embrionalnym, powstałych w procedurze zapłodnienia in vitro. Strona zawiera apel o nie mrożenie ludzkich embrionów: „Te dzieci nie mogą płakać
i choćby samym swym widocznym fizycznym istnieniem prosić o to, by ktoś je przygarnął, odczarował z
głębi lodu i kochał je. Są najmniejsze, niewidoczne gołym okiem, najbardziej bezsilne, milczące, schowane
– uwięzione w ciekłym azocie. Pomóżmy dzieciom, tym najmniejszym, które są osierocone od poczęcia” –
czytamy w apelu. Autorzy strony ukazują możliwość ratowania dzieci zamrożonych w pierwszym rzędzie
przez ich genetycznych rodziców, a w następnej kolejności wskutek tzw. „adopcji prenatalnej”. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, oczywiście, zaprzestanie w ogóle procedury in vitro. „Zwracam się do małżeństw, par chcących przystąpić do procedury in vitro. Nie rozpoczynajcie procedury in vitro!” – apelują
autorzy strony.
Oprac. ks. Andrzej Muszala
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POLSKA

W Olsztynie powołano oddział Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Polska Agencja Prasowa (PAP) donosi o powołaniu w Olsztynie 11. oddziału Polskiego Towarzystwa Genetycznego (PTG), który posiada już placówki w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi,
Poznaniu, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu. Przewodniczącym nowo powstałego oddziału został
prof. Stanisław Kampiński, pełniący funkcję kierownika Katedry Genetyki Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Idea utworzenia ośrodka PTG w Olsztynie narodziła się w ubiegłej dekadzie, jednak dopiero teraz zawiązała się odpowiednia grupa osób (minimum 15 członków), gotowych podjąć się tego wyzwania. Jak zasugerował prof. Stanisław Kamiński, bodźcem, który spowodował utworzenie się zespołu, mogły być m.in.
odbywające się co trzy lata Kongresy Genetyki. W spotkaniu założycielskim uczestniczyli przedstawiciele
Wydziału Bioinżynierii Zwierząt oraz Biologii i Biotechnologii – w sumie 23 osoby.
Oprac. Zofia Szafrańska-Czajka na podstawie http://naukawpolsce.pap.pl/

Przed 50 laty odbył się pierwszy w Polsce przeszczep nerki
Przed 50 laty 26 stycznia 1966 r. prof. Jan Nielubowicz oraz prof. Tadeusz
Orłowski z I Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie przeprowadzili pierwszy w Polsce udany przeszczep nerki pobranej od zmarłej osoby. Asystował im m.in. Wojciech Rowiński.
Z tej okazji 26 stycznia co roku obchodzony jest w naszym kraju, jako Dzień
Transplantacji.
Pierwszą w Polsce transplantację nerki przeprowadzono u 18-letniej uczennicy szkoły pielęgniarskiej Danuty Milewskiej, która od dzieciństwa cierpiała na chorobę nerek. Operacja rozpoczęła się o 17.00 i trwała
zaledwie 57 minut. Wszczepiona nerka już po kilku minutach podjęła pracę. Ogłoszono sukces polskiej
medycyny. Tym bardziej, że w drugiej połowie 1965 r. prof. Wiktor Bross i prof. Władysław Wrężlewicz
z Wrocławia podjęli już pierwszą taką próbę, ale była ona nieudana (czego jednak nie podano do wiadomości publicznej). […]
Pierwsza przeszczepiona w Polsce nerka funkcjonowała prawidłowo, wydzielała od 1,1 do 2 litrów moczu
na dobę. W normie były badania biochemiczne wskazujące na sprawność nerki. A pacjentka była w coraz
lepszym stanie. Trzy tygodnie później wypisano ją do domu. Pół roku później chirurdzy uznali, że może
wyjechać do sanatorium w Konstancinie pod Warszawą.
Danuta Milewska niespodziewanie umarła 16 lipca 1966 r., choć jej nerki nadal prawidłowo pracowały.
Powodem zgonu była ostra martwica trzustki spowodowana prawdopodobnie stosowaniem leków steroidowych w celu zapobiegania odrzuceniu nerki.
W 1966 r. prof. Jan Nielubowicz oraz prof. Tadeusz Orłowski przeprowadzili jeszcze dwie transplantacje
nerki. Jedną u będącego już w ciężkim stanie milicjanta, a drugą u młodego mężczyzny. Pierwszy z nich żył
z nowym narządem dwa lata, a drugi – cztery.
W 1966 r., który był przełomowy dla polskiej transplantologii, prof. Wiktor Bross przeprowadził pierwszy
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w naszym kraju przeszczep nerki od żywego dawcy.
Od tego czasu przeszczepiono w Polsce ponad 21 tys. nerek, w tym ponad 700 od żywych dawców. Od
wielu lat przeszczepiane są również inne narządy, takie jak serca, wątroba i trzustka. Ogółem dotąd przeprowadzono w naszym kraju 28 tys. transplantacji.
Pierwsze transplantacje nerki francuski chirurg Mathieu Jaboulay przeprowadził już ponad 100 lat temu –
w 1906 r., ale wykorzystał wtedy narządy zwierząt (świni i kozła). Przeszczepione nerki zwierząt funkcjonowały jedynie przez kilka dni z powodu silnej reakcji odrzucenia ich przez organizm człowieka.
23 grudnia 1954 r. w Bostonie młody chirurg plastyczny Joseph Murray ze szpitala Brighama w Bostonie
pobrał nerkę od Ronalda Herricka i wszczepił ją jego ciężko choremu bratu bliźniakowi Richardowi. Murray
w 1990 r. otrzymał za to Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny.
W 1978 r. wprowadzono do transplantologii cyklosporynę, lek uzyskany z grzyba Tolypocladium inflatum
zmniejszający ryzyko odrzucenia przeszczepu. Od tego momentu znacznie wzrosła przeżywalność chorych
po transplantacjach.
„Dziś główna bariera dla transplantacji w Polsce to brak organów. Wszystkie pobrane i zdrowe są przeszczepiane” – podkreśla krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej, prof. Lech Cierpka.
Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl

EUROPA

Wielka Brytania zezwoliła na eksperymenty na ludzkim embrionie
Brytyjska komisja ds. Płodności Człowieka i Embriologii (HFEA) wydała pozwolenie na przeprowadzenie
badań genetycznych na ludzkim embrionie. Posłużą one zidentyfikowaniu genów odpowiedzialnych za
rozwój zarodka, aby w przyszłości zwiększyć przeżywalność embrionów uzyskanych w wyniku sztucznego
zapłodnienia.
W tym celu naukowcy z Francis Crick Insitute w Londynie planują zastosować metodę edycji genów na poziomie komórkowym (CRISPR). Przedmiotem badań będą zarodki ludzkie w pierwszych siedmiu dniach
rozwoju do osiągnięcia etapu blastocysty. Po dokonaniu modyfikacji genetycznych embriony mają zostać
zniszczone.
Wielka Brytania jest drugim po Chinach krajem na świecie, w którym zezwolono na manipulacje genetyczne na ludzkiej linii zarodkowej. Jeśli badania te zakończą się sukcesem, ich naturalnym skutkiem może być
wydanie zgody na urodzenie się dzieci ze zmodyfikowanym materiałem genetycznym.
Kontrowersję budzi fakt, iż zmian genowych raz wprowadzonych, nigdy już nie będzie można cofnąć. Należy również pamiętać, że w świetle etyki personalistycznej sama metoda sztucznego zapłodnienia deprecjonuje godność poczęcia osoby, a niszczenie ludzkich embrionów sprzeciwia się ich osobowemu charakterowi i stanowi pogwałcenie przysługujących im praw. Według ks. prof. dr hab. Tadeusza Biesagi „terapii
jednych nie można realizować przez eutanazję drugich”.
Oprac. Marta Słotkowicz na podstawie www.bioedge.org oraz www.bbc.com
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Uprzedzenia dotykające osoby z trisomią 21
Jacqueline Herremans, prezes belgijskiego Stowarzyszenia na rzecz Prawa do Godnej Śmierci (fr. l’Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité, ADMD) zamieściła na Twitterze wpisy sugerujące, że osoba
z trisomią 21. chromosomu (zespołem Downa) jest ciężarem dla całego społeczeństwa i że nie zasługuje na
życie. Co więcej, jej zdaniem urodzenie dziecka z zespołem Downa jest „tworzeniem nieszczęścia". Takie
twierdzenia obwiniające rodziców, którzy decydują, że ich dziecko z zespołem Downa się urodzi, są
sprzeczne z licznymi świadectwami rodzin żyjących szczęśliwie z dziećmi z trisomią. Jednocześnie próbują
one usprawiedliwić „masową selekcję prenatalną”, której celem stają się te dzieci.
Jacqueline Herremans nie jest pierwszą osobą formułującą opinie potępiające osoby z trisomią i ich rodziny. Jean Marie Le Méné, prezes Fundacji Jérôme’a Lejeune’a, w swojej najnowszej książce pt. Pierwsze
ofiary transhumanizmu (fr. Les premières victimes du transhumanisme) opublikowanej w styczniu br. przytacza reakcję prezentera radiowego sprzed kilku lat: „Dlaczego powinniśmy pozwalać na narodziny osób
z zespołem Downa, które są niczym trucizna dla swojej rodziny?”. Te obraźliwe słowa, niestety powszechne, nakładają na osoby dotknięte trisomią 21 i na ich rodzinę bezpodstawną winę. Czyżby idea, że osoby
z zespołem Downa mogą być szczęśliwe, jest dla niektórych nie do zniesienia?
Za tymi stwierdzeniami kryje się bowiem właśnie kwestia szczęścia osoby żyjącej z trisomią 21 i jej rodziny.
Badania prowadzone przez przez dr Briana Skotko (ang. Having a son or daughter with Down Syndrome:
perspectives from mothers and fathers, Brain G. Skotko, Susan P. Levine et Richard Goldstein, 2011) podkreślają, że takie rodziny, mimo rzeczywistych trudności, które napotykają w życiu codziennym, w ogromnej większości zgadzają co do tego, że pozytywne aspekty ich życia są przeważające, zwłaszcza jeśli chodzi
o perspektywy na przyszłość, o stabilność rodziny i małżeństwa, o sens życia. „Wielu rodziców w pierwszej
kolejności opisywało radości i pozytywne aspekty, które przynosi im dziecko z trisomią 21”.
Czy patrzenie na osoby z zespołem Downa jako na źródło nieszczęść, nie wynika bardziej z uprzedzeń i odrzucenia społecznego, niż z samych cech związanych z trisomią? Czy poczucie szczęścia wiąże się proporcjonalnie ze stanem zdrowia fizycznego lub psychicznego jednostki? „Moja definicja normalności się zmieniła”, „Patrzę na innych mniej przez pryzmat uprzedzeń, a bardziej przez pryzmat ich potencjału” – oświadczają rodzice, podkreślając, że ich podejście do życia jest bardziej pozytywne dzięki ich córce lub synowi
dotkniętemu trisomią 21.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Międzynarodowa petycja Stop Discriminating Down
Z inicjatywy fundacji im. Jérôme’a Lejeune’a (Francja) oraz grupy Downpride (Holandia i Kanada), zaangażowanych w walkę o równe prawa dla
osób z zespołem Downa, ruszyła międzynarodowa petycja przestrzegająca przed nowymi technikami badań prenatalnych, które prowadzą do
zwiększenia liczby aborcji dokonywanych na dzieciach z zespołem Downa. W przypadający 21 marca 2016 roku Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa zostanie ona przedstawiona Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych Banowi Ki-moonowi, a także międzynarodowym organizacjom odpowiedzialnym za przestrzeganie praw człowieka.
Aktualnie wiele krajów zamierza rozszerzyć narodowe programy badań prenatalnych o nową generację
testów genetycznych wykrywających trisomię 21. Chociaż ponad 90% dzieci z zespołem Downa w tych krajach zostaje poddanych aborcji, to przewiduje się, że skutki wprowadzenia badań nowej generacji będą
zatrważające. Trudno zrozumieć, że w dobie współczesnego humanizmu dzieci z zespołem Downa są tak
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radykalnie odrzucane, podczas gdy powinny zostać przyjęte i otoczone troską. Dzieci urodzone z zespołem
Downa mogą cieszyć się dziś długim i dobrej jakości życiem. Badania pokazują, że osoby z trisomią 21 oraz
ich rodziny doceniają życie, a nawet czerpią z niego większą satysfakcję niż inni.
Z tego powodu inicjatorzy petycji domagają się od rządów państw zaprzestania wykonywania systematycznych przesiewowych badań prenatalnych w celu wykrycia zespołu Downa w ramach obowiązkowych programów zdrowia publicznego; uregulowania kwestii dotyczących wprowadzania prenatalnych badań genetycznych, a także zezwolenia na stosowanie testów genetycznych jedynie w celu podwyższania standardów opieki, poziomu zdrowia i dobrego samopoczucia, a nie dyskryminowania osób ze względu na ich predyspozycje genetyczne.
Fundacja Jérôme’a Lejeune’a wyraża wielką nadzieję w zaangażowanie i świadectwo Polaków w tej sprawie. Wierząc, że wspólnie możemy wywrzeć wpływ na odpowiednie instancje, aby zatrzymać okrutne zjawisko aborcji osób z zespołem Downa, Mme Lejeune, wdowa po Słudze Bożym Jérôme Lejeune’nie skierowała w liście do Polaków specjalne słowo:
Drodzy przyjaciele z Polski,
W kontekście wprowadzania nowych testów genetycznych wykrywających trisomię 21, Fundacja Jérôme’a Lejeune’a uruchomiła
międzynarodową petycję skierowaną do Bana Ki-moon’a: Stop Discriminating Down. Zebrane pod petycją podpisy zostaną przekazane Sekretarzowi Generalnemu ONZ w symboliczny dzień 21 marca br.
Nowe techniki badań prenatalnych doprowadzą nieuchronnie do zwiększenia liczby aborcji, a w konsekwencji do prawie całkowitego wyeliminowania urodzeń dzieci z trisomią 21. Petycja jest kwestią priorytetową dla naszej Fundacji. Liczymy na mobilizację i
masowe zaangażowanie Polaków, byśmy wspólnie mogli wywrzeć jak największy wpływ na międzynarodowe instancje. Liczymy
na Wasze świadectwo!
Nasze działania są już wspierane przez liczne organizacje, wśród których są: Foro de la Familia, RedMadre i federacja Providà
(Hiszpania), Terrae Novae (Włochy), Dart (Rumunia) oraz Saving Downs (Nowa Zelandia). […]
Dysponujemy naszym własnym systemem zbierania podpisów, który zapewnia wszystkim sygnatariuszom całkowite bezpieczeństwo gromadzonych danych i daje gwarancję, że nie zostaną one nigdy wykorzystane do celów komercyjnych.
Z wyrazami przyjaźni,
Mme Lejeune, wiceprezes Fundacji Jérôme’a Lejeune’a

Zachęcamy do zapoznania się z treścią petycji oraz włączenia się w akcję:
http://stopdiscriminatingdown.com/pl/
Źródło: jedenznas.pl

Portugalski parlament uchylił prezydenckie weto w sprawie adopcji dzieci przez
pary homoseksualne
10 lutego 2016 roku portugalski parlament przegłosował absolutną większością głosów ustawę wprowadzającą możliwość adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Ustawa, przyjęta po raz pierwszy w grudniu
2015 roku, w styczniu została zawetowana przez prezydenta Anibala Cavavo Silva. Weto prezydenckie zostało jednak uchylone głosami partii lewicowych i około dwudziestu posłów prawicowej opozycji. 9 marca
2016 roku, na kilka tygodni przed końcem swojego urzędowania, prezydent – pomimo swojego sprzeciwu
– będzie więc zobligowany do promulgowania tej ustawy.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org
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Francja: możliwość sedacji pacjentów w stadium terminalnym
Parlament francuski przyjął niemalże jednogłośnie ustawę o możliwości
sedacji pacjentów w stanie terminalnym. Nie oznacza to oczywiście zgody na eutanazję, ale jest krokiem w kierunku większego uwzględniania
życzeń umierających pacjentów.
Ustawa pozwala na wprowadzenie pacjenta na jego życzenie w stan głębokiego uspokojenia, połączonego często z płytkim snem w okresie poprzedzającym bezpośrednio śmierć. Sedacja będzie możliwa jedynie
wówczas, kiedy lekarze ocenią, że pacjent jest w stanie, który doprowadzi najprawdopodobniej do szybkiej śmierci.
Co więcej, sedacja połączona z podaniem środków przeciwbólowych będzie dozwolona nawet wówczas,
gdy w rezultacie mogłaby skrócić życie pacjenta. Lekarz opiekujący się takim chorym będzie mógł bowiem
wtedy zaprzestać kontynuowania procedur podtrzymujących życie, takich jak sztuczne nawadnianie
i żywienie.
Sedację zgodnie z ustawą będzie można zastosować także u chorych niezdolnych do wyrażenia woli. Wtedy decyzję lekarze będą podejmować po konsultacji z rodziną pacjenta. W przypadku takich chorych zdanie
odnośnie sedacji będą mogły wyrazić także tzw. „zaufane osoby” wyznaczone wcześniej przez nich.
Zgodnie z ustawą pacjenci mogą korzystać z sedacji we własnym domu lub w szpitalu.
We Francji nie jest dopuszczalna eutanazja, którą w Europie zalegalizowano jedynie w Holandii, Belgii
i Luksemburgu.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

15 lat eutanazji w Holandii
W związku z 15 rocznicą zalegalizowania w Holandii praktyk eutanatycznych stowarzyszenie NVVE (hol.
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig) zorganizowało w dn. 13-20 lutego Tydzień Eutanazji. W ramach
obchodów miały miejsce liczne wykłady informacyjne oraz edukacyjne na temat eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Ważną rolę odegrało młodzieżowe skrzydło stowarzyszenia, które wyemitowało film o 27
-letniej kobiecie decydującej się na przedwczesną śmierć. Zainicjowana została działalność grupy dyskusyjnej o nazwie Dead Normal Café, która podczas swoich comiesięcznych spotkań ma poruszać tematy dotyczące końca życia i autonomii ludzi młodych.
Innym wydarzeniem związanym z obchodami będzie trzydniowa międzynarodowa konferencja, która odbędzie się w maju – „Eutanazja 2016: zawodowe wyzwania”. W programie spotkania znajdują się dyskusje
tematyczne z dziedziny medycyny, prawa oraz praktycznego stosowania eutanazji. Zaplanowano w tym
czasie także kampanię promującą eutanazję.
NVVE to stowarzyszenie oferujące konsultacje oraz edukację na tematy związane z eutanazją i wspomaganym samobójstwem. Motto stowarzyszenia głosi, iż „godne życie zasługuje na godną śmierć”. NVVE skupia
161 tys. członków. Stowarzyszenie szczyci się innowacyjnym podejściem do eutanazji, np. poprzez tzw.
„lotne drużyny” przychodzące z „pomocą” osobom, którym lekarz rodzinny odmówił eutanazji.
Podczas gdy zwolennicy eutanazji w Holandii świętują rocznicę legalizacji tychże praktyk, przeciwnicy zrzeszeni w specjalnej komisji stworzonej w 2014 roku opracowali raport przedstawiający dane przemawiające
przeciwko praktykom eutanatycznym, a następnie przedstawili go rządowi. W dokumencie zostały zawarte
dane dotyczące 66 pacjentów psychiatrycznych, którzy dokonali samobójstwa wspomaganego w latach

Nr 22

s. 8

07.03.2016

2011-2014. Komisja zwróciła uwagę na delikatność zagadnienia i możliwe efekty uboczne omawianego zjawiska.
Dr Paul Applebaum z nowojorskiego Instytutu Psychiatrii i Departamentu Psychiatrii na Uniwersytecie Columbia zaniepokoił się wynikami badania, według których ponad połowa pacjentów cierpiących z powodu
zaburzeń osobowości, którzy zdecydowali się na samobójstwo wspomagane, nie potrafiła stanowczo
stwierdzić żądania śmierci. Obawy profesora Applebauma zostały potwierdzone przez dr. A. Kheriaty, psychiatrę i dyrektora Programu Etyki Medycznej na Uniwersytecie Kalifornijskim. Uważa on, że subiektywne
kryteria zastosowane do określenia czy eutanazja może mieć miejsce w przypadku osoby uznającej swoje
życie za skończone, powinny brać pod uwagę wiek oraz diagnozę psychiatryczną aktualnego stanu danego
pacjenta. Dr Kheriaty dodał, że niektóre przypadki nadawały się do leczenia. Bezkrytyczne zezwolenie na
eutanazję osób psychicznie chorych stanowi niebezpieczeństwo zaniechania leczenia tam, gdzie ono jest
możliwe.
Komisja zaznaczyła w swoim raporcie, że pacjenci, którzy odczuwają bezsens własnego życia, powinni mieć zagwarantowaną pomoc w wyjściu z takiego stanu psychicznego.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.genethique.org oraz www.bioedge.org

Wzrost przypadków eutanazji w Belgii
Mija 14 lat odkąd belgijskie prawo zezwoliło na przeprowadzanie eutanazji wśród pacjentów terminalnie chorych. Obecnie belgijscy lekarze są utwierdzani w przekonaniu, że eutanazja stanowi komplementarne działanie w szeroko pojętej opiece paliatywnej. Przez wszystkie
te lata pojęcie eutanazji ulegało spowszednieniu, a sama eutanazja
określana jest jako „ostateczne działanie medyczne”. Statystyki przedstawiają gwałtowny wzrost przypadków eutanazji – z ponad 1000
w 2011 roku do 2020 w roku ubiegłym. Co gorsza, wypaczeniu ulega
pojęcie istoty opieki paliatywnej, która obejmuje złagodzenie cierpienia w końcowym stadium choroby i zapewnienie pacjentowi potrzebnego mu ludzkiego wsparcia rodziny
czy bliskich.
Wim Distelmans, przewodniczący Federalnej Komisji ds. Ewaluacji i Kontroli Eutanazji przyznaje, że przedstawione dane statystyczne nie do końca odzwierciedlają rzeczywistość, bowiem opierają się one jedynie
na zarejestrowanych deklaracjach, które lekarze przysyłają do komisji. Istnieje prawdopodobieństwo, że
rzeczywista liczba praktyk skracania życia może być dużo wyższa, bowiem, jak twierdzi Distelmans, ciągle
nie ma pewności, że każdy akt eutanazji jest uczciwie odnotowywany przez lekarzy.
W 2014 roku Belgia rozszerzyła zakres działań eutanatycznych o możliwość uśmiercania osób niepełnoletnich cierpiących na nieuleczalne choroby. Coraz częściej słyszane są głosy nawołujące do dopuszczenia eutanazji dla osób cierpiących z powodów psychicznych. Wzbudziło to sprzeciw 60 lekarzy, którzy zażądali
rewizji prawa i niestosowania go we wspomnianych przypadkach. Podobnie jak we Francji, debata parlamentarna na ten temat jest napięta.
Zwolennicy eutanazji twierdzą, że ich postawa wynika ze współczucia wobec chorych i chęci przyniesienia
im ulgi w cierpieniu. Należy jednak pamiętać, ze prawdziwa miłość wobec bliźniego objawia się poprzez
towarzyszenie mu w sytuacji granicznej i pomocy medycznej w opanowaniu bólu, co przy obecnym rozwoju medycyny jest możliwe w 90% przypadków.
Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae napisał, że „eutanazja jest poważnym naruszeniem Prawa Bożego jako moralnie niedopuszczalne dobrowolne zabójstwo osoby ludzkiej. Doktryna ta jest oparta na prawie
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naturalnym i na słowie Bożym spisanym, jest przekazana przez Tradycję Kościoła oraz nauczana przez Magisterium zwyczajne i powszechne. Praktyka eutanazji zawiera – zależnie od okoliczności – zło cechujące
samobójstwo lub zabójstwo”.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.genethique.org oraz www.bioedge.org

ŚWIAT

Wirus Zika pretekstem do legalizacji aborcji w Ameryce Łacińskiej?
Wirus Zika, który przez ponad pół wieku uznawany był za niegroźny, od kilku tygodni podejrzewany jest
o powodowanie małogłowia u dzieci matek, które uległy zakażeniu w czasie ciąży. Epidemia dotknęła
głównie Kolumbię, Salwador, Ekwador, Brazylię i Jamajkę, wywołując debatę nad kwestią legalizacji aborcji
w tych krajach.
Mimo że jak dotąd nie ma naukowych dowodów potwierdzających zależność między wzrostem liczby przypadków mikrocefalii a wirusem Zika, w wielu krajach Ameryki Łacińskiej staje się on pretekstem do nawoływania do legalizacji zabijania nienarodzonych dzieci. Jedna z organizacji pozarządowych, Woman on
Web, zachęca kobiety do skorzystania z tabletek poronnych wysyłanych pocztą. Założycielka organizacji
Rebecca Gomperts, wyjaśnia, że „wirus Zika rozprzestrzenia się głównie w krajach, gdzie dostęp do aborcji
jest bardzo ograniczony (…). Chcemy zapewnić kobietom pewny i zmedykalizowany dostęp do aborcji”.
Do złagodzenia prawa aborcyjnego wezwał niedawno również Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka
Zeid Ra'ad Al Hussein, podając, że „przepisy i zasady, które ograniczają dostęp do tych usług, powinny być
pilnie poddane przeglądowi zgodnie z prawami człowieka, w celu zapewnienia w praktyce prawa do zdrowia dla wszystkich”.
Arcybiskup Bernardito Auza, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, przemawiał na ten temat w siedzibie ONZ. W swoim komunikacie stwierdził, że
„Stolica Apostolska wyraża żywe zaniepokojenie wobec apelu wygłaszanego przez niektórych przedstawicieli władz oraz przez Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w sprawie liberalizacji praw dotyczących aborcji i dostępu do antykoncepcji w całym regionie”. Arcybiskup Limy, kardynał Juan Luis Cipriani,
skomentował apel Wysokiego Komisarza następująco: „Nie mogę milczeć w sytuacji, gdy aktywiści aborcyjni próbują narzucić politykę aborcyjną innym państwom. Istnieje Herod, który uważa, że to dobry pomysł,
aby wydać dekret egzekucyjny: niech wszystkie kobiety w ciąży zabiją swoje dzieci ze względu na rzekome
ryzyko, które nie zostało niezbicie udowodnione przez naukę. Wymaga się, by w przypadku wątpliwości,
zabić wszystkie poczęte dzieci”.
18 lutego br. podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w samolocie w czasie powrotu Papieża
Franciszka z pielgrzymki do Meksyku, Ojciec Święty został zapytany o dopuszczalne środki zwalczania epidemii wirusa Zika. Przytaczamy jego pełną wypowiedz na ten temat: „Aborcja to nie jest «mniejsze zło».
To zbrodnia. To zabić jedno, aby ocalić drugie. Tak samo postępuje mafia. To zbrodnia. To zło absolutne.
Jeżeli chodzi o «mniejsze zło», to wystrzeganie się ciąży stanowi przypadek konfliktu pomiędzy piątym
a szóstym przykazaniem. Paweł VI w trudnej sytuacji w Afryce zezwolił zakonnicom używać środków antykoncepcyjnych w przypadkach przemocy. Nie można mylić zła, jakim jest samo wystrzeganie się zajścia
w ciążę, z aborcją. Aborcja to nie jest problem teologiczny. To problem ludzki. To problem medyczny. Zabija się jedną istotę ludzką, aby – w najlepszym przypadku – ocalić drugą, albo żeby dobrze sobie żyć dalej.
To jest sprzeczne z przysięgą Hipokratesa, jaką muszą składać lekarze. Jest to zło samo w sobie, ale nie jest
to – zrazu – zło w znaczeniu religijnym. Nie! To jest zło ludzkie. I oczywiście, ponieważ jest to zło ludzkie –
jak każde zabójstwo – jest potępione. Natomiast wystrzeganie się ciąży nie jest złem absolutnym
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i w niektórych przypadkach, jak w przypadku, o którym wspomniałem mówiąc o Błogosławionym Pawle VI,
było jasne. Dodatkowo, chciałbym zaapelować do lekarzy, aby uczynili wszystko, by znaleźć szczepionki
przeciwko tym dwóm rodzajom komarów, roznoszącym chorobę. Nad tym trzeba pracować… ”.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org, www.pch24.pl i episkopat.pl

Japonia: sprzedaż komórek macierzystych
New Scientist informuje, że po raz pierwszy produkowane masowo komórki
macierzyste wejdą na japoński rynek. Będą sprzedawane w opakowaniach
zawierających po około 72 milionów żywych ludzkich komórek.
Wszystko to za sprawą australijskiej firmy Mesoblast, która uruchomiła produkcję pochodzących od zdrowych dawców komórek macierzystych pod
nazwą Temcell (wcześniej znanych jako Prochymal). Produkt ten został zaaprobowany przez odpowiednie instytucje w Kanadzie i Nowej Zelandii, jednak nie wszedł na tamtejsze rynki. Najprawdopodobniej brakowało odpowiednich badań, które obecnie
prowadzi Mesoblast. W Japonii natomiast komórki uzyskały aprobatę odpowiednich czynników i wkrótce
trafią tam do sprzedaży.
Temcell ma na razie być pomocny w sytuacjach, kiedy przeszczepiony narząd atakuje swojego gospodarza.
Być może wkrótce jednak produkt ten zostanie dopuszczony do użytku w terapii bardziej powszechnych
problemów.
Specjaliści uważają, że kamieniem milowym w dziedzinie komórek macierzystych jest fakt, że zostały włączone do głównego nurtu przemysłu farmaceutycznego. Oznacza to, że można je już wytwarzać masowo
z komórek pobranych od zdrowych dawców i sprzedawać względnie niedrogo jak zwykły lek.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Protesty względem reklamy „humanizującej płód”
Krótka reklama wyprodukowana przez producenta chipsów Doritos i wyemitowana w przerwie bardzo popularnych w USA rozgrywek Super Bowl wzbudziła żywe reakcje ze strony Narodowej Ligi Walki o Prawo do
Aborcji, NARAL (ang. National Abortion Rights Action League). Reklama przedstawia badanie USG, podczas
którego widoczne na ekranie dziecko porusza się w ślad za ruchami chipsa trzymanego w dłoni przez jego
ojca. W momencie, gdy zdenerwowana matka wyrzuca chipsa na drugi koniec gabinetu, dziecko decyduje
się przyjść na świat.
NARAL bezpośrednio potępiła reklamę jako element „strategii anti-choice (odwrotność promowanej przez
narodową ligę strategii pro-choice) humanizującej płód”.
Bp Robert Barron, biskup pomocniczy archidiecezji Los Angeles, przestrzegł przed odrodzeniem się idei,
w myśl której to akceptacja innych ludzi decyduje o czyimś człowieczeństwie. „Od dawna wiadomo, że zapłodniona komórka jajowa posiada w pełni ludzkie DNA odrębne od DNA rodziców. NARAL sprzeciwia się
«uczłowieczaniu» dziecka w łonie matki w obawie, że może zostać zanegowane absolutne prawo do zabicia tego dziecka na każdym etapie jego rozwoju prenatalnego”.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org
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Czy Chiny posiadają odpowiednie regulacje etyczne?
Przeprowadzane w Chinach badania naukowe niejednokrotnie wywołują na świecie gorące dyskusje bioetyczne. Niedawno Xu Xiaochun, chiński naukowiec i przedsiębiorca, ogłosił, iż zamierza wybudować największe na świecie komercyjne centrum klonowania zwierząt. Inny
przypadek wywołanych na świecie kontrowersji to działania uniwersyteckiego laboratorium Sun Yat Sen, które w kwietniu 2015 przeprowadziło badanie nad wykorzystaniem techniki CRISPR/Cas9 do edycji genomu ludzkich zarodków. W Chinach praktyka ta zyskała aprobatę wydziałowej komisji etycznej, która w uzasadnieniu swojej opinii stwierdziła, że „procedury zostały zachowane, a eksperyment był zgodny z prawem”.
Postronni obserwatorzy rozwoju nauki zastanawiają się dlaczego właśnie w Chinach dochodzi do tak kontrowersyjnych działań naukowych. Profesor Zhai Xiaomei, członkini Narodowej Komisji Etyki Medycznej,
tłumaczy zaangażowanie w badania naukowe wśród chińskich badaczy faktem, iż w Chinach eksperymenty
na embrionach są dozwolone pod kilkoma warunkami: po pierwsze, embrion nie może mieć więcej niż 14
dni, po drugie, nie powinien być stworzony do celów badań naukowych, ale przede wszystkim nie może
zostać zaimplantowany do celów reprodukcyjnych. Najważniejsze, musi zostać zniszczony wraz z zakończeniem eksperymentu. Profesor zaznaczyła, że w Chinach tak naprawdę nie podejmuje się etycznej refleksji
na temat eksperymentów na embrionach, ponieważ doktryna Konfucjusza jako początek życia wyznacza
dopiero narodziny człowieka.
Jednak nie wszyscy chińscy naukowcy podzielają ten pogląd. Inny członek wspomnianej komisji określa
próby naukowe na embrionach jako otwarcie puszki Pandory, a grupa naukowców z Pekinu potępia tendencje Chińczyków do zbyt raptownych posunięć naukowych, które wynikają z ogólnej atmosfery współzawodnictwa stymulowanej przez olbrzymie inwestycje państwa w naukę w oczekiwaniu na konkretne rezultaty.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.genethique.org

USA: pierwszy przeszczep macicy ze zwłok
W Cleveland Clinic w Ohio 24 lutego br. przeprowadzono pierwszą w USA operację przeszczepienia macicy
pozyskanej ze zwłok. 26-letnia pacjentka, której przeszczepiono narząd, jest jedną z 10 kobiet zakwalifikowanych w 2015 roku do tego rodzajów zabiegów.
Dr Andreas Tzakis z Cleveland Clinic podkreślił, że w „odróżnieniu od innych narządów macicę przeszczepia
się tylko na pewien czas, aż pacjentka zdoła urodzić jedno lub dwoje dzieci”. Prof. Mats Braennstroem
przeprowadził do tej pory 9 przeszczepów macicy u kobiet w wieku 27-38 lat, pięciu z nich udało się urodzić dzieci. Narządy w powyższych przypadkach pozyskano od żywych dawców, którymi były inne kobiety –
matki, siostry czy teściowe.
Jak zaznacza dr Andreas Tzakis, do transplantacji macicy kwalifikowane są kobiety, od których przed zabiegiem pobrano komórki jajowe i po zapłodnieniu in vitro uzyskano embriony, które się zamraża. Mają one
być wszczepione nie wcześniej niż 12 miesięcy po udanej operacji. Fakt zastosowania procedury sztucznego zapłodnienia oraz powołanie do życia embrionów, ich zamrożenie, a tym samym narażanie na utratę
życia, wiąże się z negatywną ocenę moralną zabiegów przeszczepienia macicy.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.dawca.pl
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Pierwsze w USA przeszczepienie narządów między osobami zakażonymi HIV
Wkrótce zostanie przeprowadzone pierwsza w USA transplantacja narządów z dawcy do biorcy, którzy są zakażeni HIV. Dotychczas od 2010 roku
takie przeszczepy wykonywano w Republice Afryki Południowej. Z danych
zgromadzonych przez tamtejszych lekarzy wynika, że długość przeżycia
osób z HIV po przeszczepieniu narządu pobranego od zmarłej osoby również zakażonej tym patogenem jest taki sam, jak w przypadku chorych niezakażonych.
Do 2013 roku w USA obowiązywał zakaz pobierania i wykorzystywania narządów od zmarłych potencjalnych dawców z HIV. Teraz mają być przeprowadzane transplantacje narządów, pozyskiwane od zmarłych
dawców. Nie wiadomo natomiast jeszcze, czy bezpieczne byłyby przeszczepienia od żywych dawców z HIV,
którzy chcieliby np. ofiarować nerkę.
Według oceny specjalistów od przeszczepów, pozyskiwanie narządów od zmarłych dawców z HIV pozwoli
zwiększyć pulę organów do transplantacji, co w konsekwencji uratuje rocznie około tysiąca chorych więcej.
Chirurg z Johns Hopkins University prof. Dorry Segev twierdzi, że z powodu zakazu wykorzystania narządów
od zmarłych z HIV tracono rocznie ponad 500 dawców. Teraz zysk będzie podwójny, ponieważ na przeszczep krócej będą czekać osoby z HIV, jednocześnie skróci się lista oczekujących, którzy nie są nim zakażeni.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Samobójstwo wspomagane w Oregon, USA
Oregon to stan, w którym zalegalizowano prawo do samobójstwa wspomaganego w 1997 roku – od tego
czasu jest on niejako modelowym przykładem praktycznego zastosowania ustawy o godnej śmierci znanej
jako Death with Dignity Act. Z tego powodu w 2015 roku został opublikowany raport przedstawiający dane
dotyczące liczby samobójstw wspomaganych w stanie Oregon.
Statystyki pokazują, że od 1997 roku zostało przepisanych 1545 recept na śmiertelną dawkę, a 991 pacjentów zmarło po zażyciu leków. Dane te jednak nie są oczywiste, ponieważ jak pokazują zestawienia tylko
w 2015 roku śmiertelne dawki zostały przepisane 218 pacjentom, z których 132 zmarło. Różnica wynika
z faktu, że recepty są realizowane, ale wiele osób zostawia sobie śmiertelny środek do późniejszego zastosowania: nie są po prostu gotowi na odejście. W przypadku 17% nie wiadomo, czy wykorzystali oni przepisany środek czy nie, czy żyją czy może jednak zmarli.
Z raportu wynika, że niekontrolowany ból rzadko jest powodem decyzji o samobójstwie wspomaganym
(28,7%). Główne czynniki wpływające na decyzję pacjentów to niemożność korzystania z życia (96%), utrata autonomii (92%), a także oraz utrata poczucia godności (75%).
Jeśli chodzi o sposób umierania to raport przedstawił bardzo skąpe dane. W 80% przypadków nie ma informacji o czasie odchodzenia i ewentualnych problemach. Wśród pozostałych 27 pacjentów wystąpiły komplikacje takie jak zwracanie pokarmu czy drgawki. Umieranie trwało średnio od 5 min do 34 godzin.
Zaskakującym jest odnotowanie 6 przypadków odzyskania świadomości przez chorych po zażyciu śmiertelnej dawki. Raport nie zawiera jednak informacji na temat dalszych losów tych osób.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org
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KONFERENCJE, SYMPOZJA I SZKOLENIA

XXVI sesja naukowa „Lekarz pediatra obrońcą życia i godności ciężko chorego
dziecka” (Kraków, 9 marca 2016)
„Lekarz pediatra obrońcą życia i godności ciężko chorego dziecka” – pod takim hasłem 9 marca br. odbędzie się XXVI sesja naukowa z cyklu „Etyka w medycynie” organizowana przez Instytut Pediatrii i Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.
Na konferencji podjęte zostaną zagadnienia natury etycznej, które towarzyszą codziennej praktyce lekarzy
i dotyczą m.in. takich problemów jak uporczywa i daremna terapii czy eutanazja. Prelegenci wygłoszą swoje referaty na temat trudności w podejmowaniu decyzji w przypadku urodzenia się noworodka z wadami
wrodzonymi, przyczyn uporczywej terapii wynikających czy też postępowania lekarskiego w przypadku daremnej terapii. Spotkanie zakończy panelowa dyskusja nt. interdyscyplinarnej współpracy w zapobieganiu
uporczywej terapii i eutanazji.
Więcej informacji: http://www.szpitalzdrowia.pl/etyka-w-medycynie-2/
Oprac. Justyna Gajos

Sympozjum „Opieka hospicyjna – wybrane zagadnienia” (Kraków, 16 marca
2016)
16 marca br. w Krakowie odbędzie się sympozjum organizowane przez Akademię Ignatianum, Forum Hospicjów Polskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” pt. „Opieka hospicyjna
– wybrane zagadnienia”.
Wykładowcy, wśród których znajdują się m.in. prof. dr hab. med. Janusz Andres (Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ, prezes Polskiej Rady Resuscytacji), dr n.med. Tomasz Grądalski
(Lekarz Naczelny TPCh Hospicjum im. św. Łazarza), dr Jolanta Stokłosa (prezes Zarządu TPCh Hospicjum im.
św. Łazarza) podejmą zagadnienia dot. nowości z zakresu opieki paliatywnej, uporczywej terapii w świetle
prawa polskiego, problemów w sprawowaniu opieki nad chorym w ostatnim okresie życia.
Więcej informacji:
http://www.hospicjum.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=512&Itemid=63
Oprac. Justyna Gajos

Konferencja Opieka Paliatywna i Hospicyjna „Współczesność Wobec Śmierci
i Umierania” (Kraków, 21 kwietnia 2016)
21 kwietnia br. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ul. Krupnicza 33)
w godz. 9.00 – 16.00 będzie miała miejsce II edycja konferencji Opieka Paliatywna i Hospicyjna pt.
„Współczesność Wobec Śmierci i Umierania”. Patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego – prof. dr hab. Wojciech Nowak oraz Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum – prof. dr hab. Piotr Laidler.
Konferencja obejmuje 3 sesje naukowe: „Filozoficzno-psychologiczno-humanistyczne aspekty śmierci
i umierania”, „Medyczne aspekty śmierci i umierania” i „Codzienne doświadczenia w pracy z terminalnie
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chorymi”, w ramach których swoje referaty przedstawią m.in. lekarze praktycy, psycholodzy i teolodzy
oraz pracownicy hospicjum św. łazarza w Krakowie. Na końcu spotkania przewidziano dyskusję panelową
z udziałem dr med. I. Filipczak-Bryniarska, mgr Melanii Pituchy (psycholog), mgr J. Koniczuk-Kleji
(psycholog), dr med. J. Życzkowskiej oraz mgr Krystyna Kochan.
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.
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