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POLSKA

NFZ zapowiada szczególną opiekę dla kobiet w ciąży patologicznej
Jak podaje portal Medycyna Praktyczna, według zapowiedzi NFZ ma powstać
specjalna, koordynowana opieka dla matki, ojca i ich dziecka, u którego w
okresie prenatalnym zdiagnozowano wady letalne. Projekt koordynowanej
opieki ma łączyć w sobie opiekę na poziomie szpitala, psychologów ze szpitala i poradni oraz położnej POZ.
Specjalną opiekę pacjentce i jej bliskim, zgodną ze standardami opieki nad
ciążą patologiczną, będą zobowiązane zapewnić wszystkie szpitale III stopnia
referencyjnego. Jak wyjaśnia Wojciech Zawalski, dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej
NFZ, „Po zdiagnozowaniu wady letalnej rodzina trafi pod opiekę psychologa w szpitalu, a ten wystawi jej
skierowania do poradni, które uprawnią do korzystania ze świadczeń położnej i psychologów poza kolejnością” (za: www.mp.pl).
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.mp.pl

Marsz dla Życia i Rodziny
Kolejny, jedenasty już warszawski Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł 15 maja ulicami stolicy. Hasłem tegorocznej manifestacji pro-life było: „Każde życie jest bezcenne”. Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla
Życia i Rodziny Paweł Kwaśniak w swojej wypowiedzi dla dziennikarzy PAP zaznaczył, że celem wydarzenia
jest „przypomnieć o bezwzględnej wartości każdego ludzkiego życia i zaapelować do rządzących
o bezwzględną ochronę życia, o zrównanie praw dzieci już urodzonych, z prawami dzieci przed urodzeniem".
Paweł Kwaśniak zaapelował, aby wspólnie zabiegać o „odnowę moralną życia publicznego, której wyrazem
będzie pełna ochrona życia”. Dlatego też podczas tegorocznego marszu zbierano podpisy pod projektem
ustawy „Stop Aborcji” będącej wyrazem oczekiwania na najlepszą z możliwych zmian jaką jest całkowita
prawna ochrona nienarodzonych dzieci. Zbieranie podpisów będzie się odbywało do końca czerwca.
Marsz, który przeszedł ulicami Warszawy, był radosnym świadectwem tego, że wartości związane z życiem
i rodziną od poczęcia aż do naturalnej śmierci są wartościami, o które należy walczyć i o nich przypominać.
Podobne marsze przeszły tego dnia w około 140 miastach w Polsce. Także w Krakowie, 29 maja podobna
manifestacja przeszła już po raz czwarty. Tegorocznym gościem specjalnym marszu był znany muzyk Joszko
Broda wraz ze swoim zespołem. W Krakowie również zbierano podpisy pod projektem ustawy chroniącej
życie ludzkie od poczęcia.
Oprac. Renata Laszko na podstawie www.pch24.pl
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Adoptuj życie – pierwsza interaktywna aplikacja Pro-Life
„Adoptuj życie” to aplikacja, która w dowolnym miejscu i czasie pozwala na podjęcie się 9-miesięcznej modlitwy „Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego”. Wystarczy być użytkownikiem telefonu z systemem Android oraz mieć w sercu pragnienie niesienia pomocy dzieciom, których
życie jest zagrożone.
Aplikacja jest prosta w obsłudze, towarzyszy tym, którzy są w trakcie
duchowej adopcji oraz tym, którzy dopiero zaczynają. Może być podjęta indywidualnie, w dowolnym momencie i niezliczoną ilość razy. Fundacja Małych Stópek, która stworzyła „Adoptuj Życie”, pragnie iść o
krok dalej, jeszcze mocniej świadczyć o wartości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Aplikacja pokazuje człowieka na każdym etapie jego rozwoju i uświadamia, w czym tak naprawdę uczestniczą Ci,
którzy podejmują się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Użytkownicy aplikacji mogą korzystać z: 1) tekstu codziennej modlitwy i przyrzeczenia 2) Rozważań różańcowych 3) Propozycji dobrego uczynku Każdy
tydzień to okazja, by zobaczyć jak wygląda obecnie dziecko w obrazie USG, posłuchać bicia jego serca, zobaczyć jak zmienia się jego ciało. Codziennie dziecko dzieli się z nami swoimi przemyśleniami i przypomina
o obowiązku modlitwy. Trwają prace nad wersją aplikacji dla telefonów marki Apple oraz dla systemu Android poniżej wersji 4.4.
Oprac. Zofia Szafrańska-Czajka na podstawie www.adoptujzycie.pl

EUROPA

Holandia zezwoli na eksperymentowanie na ludzkich embrionach
Holenderski resort zdrowia oświadczył, że zamierza dopuścić hodowanie ludzkich embrionów w celach
badawczych na ściśle określonych warunkach, aby dać ludziom „szansę na posiadanie zdrowych dzieci”.
Jak informuje Gość Niedzielny, „hodowla będzie dopuszczona tylko w przypadku badań dotyczących leczenia niepłodności, sztucznych technik reprodukcyjnych, oraz leczenia i zapobiegania chorobom genetycznym i wrodzonym”. Do tej pory prawo dopuszczało na eksperymentowanie tylko na embrionach niewykorzystanych podczas procedury In vitro.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie gosc.pl

Portugalia znosi przepisy dotyczące surogacji
Niewielką przewagą głosów parlament portugalski przyjął ustawę zezwalającą na praktykę macierzyństwa
zastępczego „w wyjątkowych okolicznościach”, a mianowicie: „w przypadku braku macicy, jej defektów
lub chorób wykluczających szanse na zajście w ciążę”, a także wtedy, „gdy jest to medycznie uzasadnione”.
Korzystając z okazji wprowadzania nowych zmian, portugalscy parlamentarzyści rozszerzyli przepisy dotyczące procedury sztucznego zapłodnienia zezwalając na skorzystanie z niej już nie tylko parom heteroseksualnym, ale również lesbijkom i samotnym matkom. Zmiany te są wynikiem zalegalizowania w lutym tego
roku adopcji dzieci przez pary homoseksualne.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.genethique.org
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70 lat – „to nie jest wiek na rodzenie dzieci”
Po kontrowersyjnym przypadku 70-letniej indyjskiej kobiety, która poddała
się procedurze in vitro i urodziła dziecko, lekarze zabrali głos: „to nie jest
właściwy wiek na poczynanie i rodzenie dzieci”. Indyjscy lekarze potępili
funkcjonowanie programu in vitro.
Położna Sunil Jindal w sposób szczególny podniosła kwestię „przyszłości
dziecka urodzonego z podeszłych wiekiem rodziców, a także poważny problem zdrowotnego ryzyka dla matki (…) Zabieg ten nie może być w żaden
sposób uzasadniony dla kobiet w wieku powyżej 60 lat”. Potwierdził to indyjski ginekolog Anshu Jindal.

Co więcej, wiadomość o mającym miejsce procederze zawierała informację, że do poczęcia metodą in vitro doszło „przy wykorzystaniu komórki jajowej kobiety oraz nasienia jej 79-letniego męża”. Naukowcy
zastanawiają się, czy nie powinna istnieć górna granica wieku również dla mężczyzn biorących udział w in
vitro.
Zgoda lekarzy na zastosowanie in vitro u 70-letniej kobiety budzi wiele kontrowersji i sprzeciwów nawet w
środowiskach zwolenników sztucznego zapłodnienia. Pojawia się pytanie, czy przy podejmowaniu decyzji
o wdrożeniu procedury sztucznego zapłodnienia w tym przypadku ktokolwiek zastanawiał się nad losem i
brał pod uwagę dobro mającego się począć i narodzić dziecka?
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.genethique.org

Włochy zalegalizowały związki homoseksualne
We Włoszech 11 maja zalegalizowano związki partnerskie osób tej samej płci. W senacie głosowanie odbyło się już w lutym. Niższa izba parlamentu głosowała dopiero kilka dni temu.
Sprawa ta podzieliła nie tylko społeczeństwo, ale też polityków partii rządzących. Dlatego premier obawiając się o dyscyplinę w szeregach koalicji, wystąpił o wotum zaufania. Sam Mateo Renzi stwierdził po głosowaniu, że takie nadzwyczajne zdyscyplinowanie parlamentarzystów było konieczne, inaczej ustawa mogłaby zostać odrzucona. Przyznał tym samym, że Włochy zalegalizowały homozwiązki wbrew woli obywateli.
Swego oburzenia takim siłowym załatwieniem tej sprawy nie kryje sekretarz generalny episkopatu bp
Nunzio Galantino. „Myślę, że we wszystkich partiach politycznych podnoszą się głosy o większe poszanowanie dla tych, którzy zostali wybrani, by bardziej liczono się z ich zdaniem. Oczywiście rząd ma swoje racje, ale wystąpienie o wotum zaufania jest porażką dla wszystkich” – powiedział Radiu Watykańskiemu
jeszcze przed głosowaniem bp Galantino.
Przyjęta we Włoszech ustawa o związkach homoseksualnych nie zrównuje ich z małżeństwami i nie daje
im prawa do adopcji dzieci. Istnieją jednak obawy, że adopcje dla par gejowskich zostaną wprowadzone
inną drogą.
Źródło: pl.radiovaticana.va
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Szwecja: podjęto próby testowania leku przeznaczonego dla pedofilów
Jak podaje „Science”, lek dotychczas stosowany przy chorobie raka prostaty może być pomocą w leczeniu
pedofilów.
W Szwecji rozpoczęto badania nad wpływem Degareliksu (Firmagonu), który u chorych na raka prostaty poprzez obniżenie poziomu testosteronu w
organizmie, powoduje zahamowanie wzrostu guza, a w przypadku pedofili
może zredukować impulsy, które popychają takie osoby ze skłonnościami
pedofilskimi do wykorzystywania dzieci. Projekt badawczy ma charakter
eksperymentu, do którego zgłaszają się ochotnicy.
Badania te jednak wiążą się z pewnymi ograniczeniami etycznymi. Lekarze bowiem mają obowiązek każdorazowo zgłaszać policji, gdy takie kryminalne zachowania pojawią się u pacjenta. Pedofile unikają zgłaszania tych problemów lekarzom, aby nie być ściganym prawem.
Leczenie przestępców seksualnych od pewnego czasu prowadzone jest przy zastosowaniu innych leków,
które obniżają poziom testosteronu oraz przy pomocy antydepresantów, które selektywnie blokują wychwyt zwrotny serotoniny. Problemem jest jednak to, że stosowanie tychże leków wiąże się z ich krótkotrwałą skutecznością sięgającą czasem tylko kilku miesięcy.
W procedurze badawczej prowadzonej w Szwecji nie będą mogli brać udziału przestępcy seksualni, ale
wyłącznie ochotnicy, którzy dostrzegają w swoim zachowaniu niepokojące problemy. Będą oni mogli zgłosić się poprzez telefoniczną linię dla osób uzależnionych od seksu, a także osób mających problem z akceptacją własnej seksualności. Ta telefoniczna linia zaufania – Preventell – jest prowadzona przez usytuowany
przy szpitalu uniwersyteckim Karolinska oraz Centrum Andrologii i Medycyny Seksualnej.
Badanie kliniczne nad nowym lekiem to fragment projektu zakładającego zbadanie genetycznych, neurologicznych i hormonalnych markerów, które mają związek z impulsywnym zachowaniem pedofilów. Projekt ten ma na celu pomoc w leczeniu tych osób, a nie wykrywać potencjalnych pedofili – informuje PAP.
Oprac. Renata Laszko na podstawie www.medonet.pl

Wzrost liczby zabiegów eutanazji w Holandii
Liczba dokonywanych w Holandii zabiegów eutanazji sukcesywnie rośnie. Zgodnie z najnowszymi statystykami zaprezentowanymi przez rząd holenderski, w 2015 roku spośród 147 010 wszystkich zarejestrowanych w kraju zgonów, 5 516 było wynikiem przeprowadzonej eutanazji lub wspomaganego samobójstwa.
To wzrost o 4% w stosunku do danych uzyskanych w roku 2014.
Eutanazja w Holandii jest legalnie przeprowadzana w przypadkach, gdy cierpienie chorego określane jest
przez niego jako „nie do zniesienia”. Najczęściej powodem tego cierpienia jest choroba nowotworowa.
Najbardziej zdumiewającą obserwacją płynącą z uzyskanych statystyk jest wzrost liczby zabiegów dokonanych na pacjentach cierpiących na choroby psychiatryczne (56 przypadków w porównaniu z 41 w 2014
roku) oraz demencję (109 w porównaniu z 81 w roku poprzednim).
Zgodnie z holenderskim procedurami regulującymi legalne przeprowadzenie zabiegów eutanazji, każdy
lekarz zobowiązany jest do złożenia raportu z przeprowadzonego zabiegu do jednej z pięciu regionalnych
komisji. W 4 z 5 516 przypadków komisje zaobserwowały pewne nieprawidłowości, które wymagają dalszej szczegółowej analizy.

Częścią uzyskanych statystyk jest zbiór 17 szczegółowych analiz anonimowych przypadków dokonania eu-
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tanazji, których celem była ocena rzetelności lekarzy w przestrzeganiu obowiązujących procedur. Jeden z
analizowanych kazusów przedstawia historię kobiety (w przedziale wiekowym 20-30 lat), cierpiącej na anoreksję nerwową oraz zespół stresu pourazowego. Zaburzenia te pojawiły się 15 lat temu w wyniku molestowania seksualnego. Opinia dwóch lekarzy wskazała, że pacjentka sama podjęła wolną i przemyślaną decyzję oraz poprosiła o eutanazję, twierdząc, iż nie ma innego rozwiązania, oraz że doświadczała nieznośnego i odbierającego jej nadzieję cierpienia.
Oprac. Krzysztof Szymoniak na podstawie www.bioedge.org

ŚWIAT

Naukowcom udało się wydłużyć czas hodowli embrionu ludzkiego w warunkach
laboratoryjnych do 13 dni
Naukowcy z Cambridge University i Rockefeller University donieśli, że udało się im się wydłużyć okres hodowli ludzkich embrionów powstałych w
wyniku procedury in vitro do 13 dni. Do tej pory embriony powołane do
życia w warunkach laboratoryjnych mogły przeżyć maksymalnie 7 dni. Naukowcy zrezygnowali z kontynuowania dalszych badań niszcząc powstałe
embriony, aby nie złamać prawa, które zezwala na utrzymywanie przy życiu poczętych dzieci w warunkach laboratoryjnych nie dłużej niż 14 dni.
„Osiągnięcie badawcze” to niewątpliwie przełom w nauce i jak określają niektórzy – „krok milowy” w
zwiększeniu sukcesu procedury in vitro. W pomyślnie zakończonym eksperymencie dostrzega się szanse
dla rozwoju terapii komórkami macierzystymi, upatruje korzyści dla skutecznego diagnozowania poronień
czy też wykrywania chorób genetycznych. W związku z tym niektórzy badacze wnieśli już apel o wydłużenie
czasu (14 dni), w którym można przeprowadzać eksperymenty na ludzkich embrionach.
Badania wzbudzają jednak wiele uzasadnionych kontrowersji etycznych. Eksperci zaznaczają, że w badaniach dochodzi do niszczenia ludzkiego życia, a ich kontynuowanie i rozszerzenie może prowadzić do powstawania wielu nowych dylematów moralnych.
„Żadne życie ludzkie nie powinno być używane do śmiertelnych eksperymentów, bez względu na swój
wiek czy też stopień rozwoju”, powiedział dr David Prentice, profesor genetyki molekularnej oraz Członek
Rady Doradczej dla Midwest Stem Cell Therapy Center. „Zezwalając na eksperymentowanie na ludzkich
embrionach po 14 dniach od zapłodnienia in vitro, ryzykujemy powołanie do życia niezliczonych istot ludzkich, ponieważ będzie to stanowić zachętę do tworzenia i niszczenia zarodków do celów badawczych”.
„Nauka bezsprzecznie udowodniła, że nowe życie ludzkie, wraz z powstaniem niepowtarzalnego DNA, rozpoczyna się w momencie zapłodnienia”, zaznaczyła Kristan Hawkins, przewodnicząca Students for Life of
America.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.impactethics.ca oraz www.lifesitenews.com

USA: „Dzieci na zamówienie” są już rzeczywistością
Niektóre kliniki w USA i na Cyprze zdecydowały się na bardzo szczególną specjalizację, jaką jest „selekcja
płci dziecka na zamówienie”. Kliniki te przyjmują „w większości kobiety, które nie są dotknięte problemem
niepłodności”, oferując im zapłodnienie in vitro wraz z diagnostyką preimplantacyjną. Mimo że „zjawisko
to jest na ten moment marginalne”, to „dziecko na zamówienie stało się już faktem”.
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„Centra płodności” proponują pacjentkom zapłodnienie in vitro z selekcją embrionów za 5500 euro bez
kosztów podróży i zakwaterowania. Do tej kwoty trzeba dodać 2000 euro na lekarstwa, które należy zakupić przez internet przed przybyciem do kliniki. Rynek selekcji płci dzieci wart jest w USA ok. 100 mln dolarów rocznie i jak podają lekarze, „popyt na tę usługę jest bardzo duży”.
Doktor Steinberg, „znany specjalista w zakresie wyboru płci” w USA wyjaśnia, że „zaczął już selekcjonować
dzieci także według koloru oczu. Pożądany jest głównie kolor błękitny”. Bez ogródek wyjaśnia on, że
„popyt na wybór koloru oczu rośnie bardzo szybko. Ludzie chcą dla swoich dzieci tego, czego oni sami nie
mają”.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org

Na całym świecie przeprowadza się ok. 56 mln aborcji rocznie
Szacuje się, że w latach 2010-2014 na całym świecie wykonano ok. 280 mln
aborcji. Opracowane przez proaborcyjny Instytut Guttmachera dane
(zebrane i opublikowane wcześniej przez The Lancet) pokazują wzrost liczby
rocznych aborcji z 50 mln w latach 1990-1994 do 56 mln obecnie.
Aktualnie globalny roczny wskaźnik aborcji według statystyk wynosi 35 zabiegów przerwania ciąży na 1000 kobiet w wieku rozrodczym (15-44 lat).
Ów wskaźnik nieznacznie zmniejszył się – w latach 1990-1994 wynosił 40 na
1000 kobiet. Badania pokazują, że większe prawdopodobieństwo poddania się aborcji pojawia się u kobiet
w krajach rozwijających się aniżeli w krajach rozwiniętych – wskaźnik ten wynosi odpowiednio 37 na 1000
kobiet oraz 27 na 1000. Statystki pokazują ponadto, że roczna liczba aborcji w regionach rozwiniętych spadła z około 12 do 7 mln, podczas gdy wzrosła z 39 do 50 mln w krajach rozwijających się. Odsetek aborcji w
skali światowej w krajach rozwijających się wzrósł z 77% do 88%. W skali globalnej (we wszystkich krajach)
25% wszystkich ciąż w latach 2010-2014 zakończyło się aborcją.
Jeżeli chodzi o statystyki przeprowadzone ze względu na konkretne obszary świata, to szacuje się, że w latach 2010-2014 najwyższy wskaźnik rocznych aborcji wyniósł na Karaibach (65 aborcji na 1000 kobiet w
wieku reprodukcyjnym), a następnie w Południowej Ameryce (47/1000). Najniższe wskaźniki odnotowano
w Ameryce Północnej (17/1000) i Europie (18/1000). Ogólny wskaźnik aborcji w Afryce wyniósł 34/1000
(lata 2010-2014). W Azji średni wskaźnik aborcji to 36/1000.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.guttmacher.org

Południowa Karolina: zakaz aborcji po 20. tygodniu ciąży
Gubernator Południowej Karoliny, Nikki Haley, podpisała projekt ustawy zakazujący wykonywania aborcji
po 20 tygodniu ciąży. Podobne ograniczenia prawne mają już miejsce w 13 stanach USA.
Wyjątkiem od uchwalonego prawa będzie przesłanka o zagrożeniu zdrowia lub życia matki, lub sytuacja,
kiedy w opinii lekarza dziecko nie będzie w stanie przeżyć poza organizmem matki. Projekt ustawy nie
przewiduje legalnej możliwości przerwania ciąży powstałej w wyniku gwałtu lub czynu kazirodczego. Lekarze, którzy złamią prawo, będą podlegać karze więzienia lub grzywny.
Aborcja w USA jest legalna, lecz poszczególne stany mają prawo wprowadzać własne regulacje dotyczące
tego procederu. Sąd Najwyższy jak do tej pory nie wypowiedział się jeszcze w sprawie ograniczania prawa
dot. aborcji. W Południowej Karolinie jedynie 3 kliniki posiadają licencję na wykonywanie zabiegów przerwania ciąży.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.bbc.com
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Rosja: dzięki specjalnym punktom konsultacyjnym zmniejsza się ilość aborcji
Według oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej jedna czwarta
kobiet chcących dokonać aborcji zmieniła decyzję po konsultacji w specjalnych punktach. Poinformował o tym Paweł Astachow, pełnomocnik ds. obrony praw dziecka
przy prezydencie Rosji.
67 tys. kobiet w ciąży z blisko 270 tys. zamierzających dokonać aborcji i zgłaszających się do punktów konsultacyjnych zmieniło swoją decyzję. W oficjalnych placówkach Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej działają obecnie 894 punkty konsultacyjne, których zadaniem jest wsparcie kobiet w ciąży oraz uświadomienie ich o
zagrożeniach wynikających z poddania się aborcji. Pełnomocnik prezydenta ds. obrony praw dziecka Paweł Astachow oznajmił, że spadkowi ilości aborcji sprzyjało przyjęcie prawa „O podstawach ochrony zdrowia”, zobowiązującego placówki medyczne do pracy z kobietami
zgłaszającymi chęć dokonania aborcji. Astachow dodał, że wskaźnik urodzin drugich dzieci w rodzinach rosyjskich przewyższa obecnie wskaźniki większości krajów europejskich.
Źródło: pl.radiovaticana.va

Homoseksualiści stwierdzają: homo-propaganda nie przekona globalnej społeczności
O ile – przynajmniej w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej – politycy i mass media wydają się jak
do tej pory wierzyć temu, co podpowiada im homoseksualne lobby, tak o wiele trudniej homoseksualistom
przekonać do swoich racji szeroką społeczność. Taki jest wniosek z globalnych badań przeprowadzonych
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Transpłciowych i Interseksualnych (ILGA – ang. International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) we współpracy z
firmą technologiczną RIWI Corp. Badania wykonano na grupie 96 000 osób z 53 państw członkowskich
ONZ.
Jak pokazują badania, dwie trzecie respondentów w sytuacji, gdyby ich dziecko oznajmiło im, że jest w
związku z osobą tej samej płci, okazałoby zawód i niezadowolenie. Z drugiej jednak strony, niepokojące
jest to, że aż 28% ankietowanych uważa za dopuszczalną sytuację, w której dziecko płci męskiej ubiera się i
wyraża siebie jako dziewczynka (wyniki tych badań pozostają jednak niepewne – nie wiadomo czy badani
faktycznie tak uważali, czy też udzielając odpowiedzi obawiali się donosu na policję i oskarżenie o brak poprawności politycznej).

Oddzielny raport, wydany również przez ILGA, stwierdza, że w krajach, w których nakłada się sankcje karne
za zachowania homoseksualne, większość respondentów zgadza się z takim prawem. Podobno aż 47% respondentów z Afryki jest zgodnych co do tego, że „LGBTI powinno być uznane jako przestępstwo”. Takiego
zdania jest 34% badanych w Azji, 17% w Europie, 15% w obu Amerykach i 14% w Oceanii. Wyniki tych badań należy jednak traktować z pewną dozą ostrożności, ponieważ zabrakło w nich niezbędnego rozróżnienia pomiędzy „byciem LGBTI” a „zachowaniami homoseksualnymi”.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie agendaeurope.wordpress.com

Nr 25

s. 8

07.06.2016

Czy Kanada zalegalizuje eutanazję „na życzenie”?
Podczas rozpoczynającego się w sobotę 28 maja kongresu Partii Liberalnej
Kanady, jej premier Justin Trudeau zabrał głos w sprawie „dobrowolnej eutanazji przy zachowaniu standardów postępowania medycznego”. Zdaniem
premiera „projekt ustawy legalizującej dobrowolną eutanazję w warunkach
szpitalnych pozwala zachować równowagę między poszanowaniem podstawowych praw jednostki i obowiązkiem zwalczania nadużyć w tej sferze”.
W kwietniu Partia Liberalna Kanady, której Trudeau jest liderem, złożyła w
parlamencie – zgodnie z obietnicą wyborczą – kontrowersyjny projekt ustawy o eutanazji, która umożliwia skracanie życia przez lekarzy na życzenie pacjenta, gdy choruje on na nieuleczalną chorobę lub gdy jest dotknięty trwałym, nieodwracalnym kalectwem – informuje portal wpolityce.pl.
Rząd zobowiązany jest przedstawić nowe regulacje prawne w tym względzie. „Jeśli koalicji rządzącej nie
uda się doprowadzić do przyjęcia ustawy najpierw przez Izbę Gmin, gdzie Liberalna Partia Kanady i koalicjanci mają większość oraz przez Senat, gdzie są w mniejszości, zakaz przeprowadzania zabiegów eutanazji
przestanie obowiązywać z dniem 6 czerwca; nie będzie jednak w żaden sposób regulowany prawnie – podkreślają eksperci”.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.wpolityce.pl

KONFERENCJE, SYMPOZJA I SZKOLENIA

O wolności sumienia jako fundamencie demokratycznego państwa
14 maja br. w Krakowie odbyło się sympozjum „Wolność sumienia, jako fundament demokratycznego państwa”. W krakowskim Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Collegium Medicum UJ zgromadziło się wielu
obrońców życia, aby wysłuchać pięciu wystąpień wybitnych przedstawicieli świata nauki oraz wziąć udział
w dyskusji. Organizatorem wydarzenia był Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia, inż. Antoni
Zięba. W słowie wprowadzającym do sympozjum zaznaczył, że jest obecnie „nagląca potrzeba aby zasadnicze sprawy akcentować i przekazywać społeczeństwu”.
Pierwszym prelegentem był prof. Dr hab. Kazimierz Korus (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Omawiając problem „Wolność, wstyd, sumienie podstawa kultury demokratycznych Aten” nakreślił obraz starożytnego pochodzenia pojęcia sumienia. Mówił o tym, że trudno jest wskazać, kiedy to pojęcie się narodziło,
„ale widać je w bohaterach”. Rozważanie „w sercu” tego, co się uczyniło jest zalążkiem sumienia. A nakazywanie „sercu mocnemu, by się nie odzywało” to początek narodzin zła. Na koniec swego wystąpienia
przytoczył grecką myśl: „jeśli będziesz miał serce prawe, to zrobisz wszystko, by twoja polis była szczęśliwa,
a ty też będziesz szczęśliwy”.
Kolejne zagadnienie zaprezentował ks. prof. Dr hab. Tadeusz Guz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - „Metafizyczno-chrześcijańskiej koncepcji sumienia według św. Jana Pawła II” Odniósł się on m.in. do
wypowiedzi Jana Pawła II, mówiącej o nierozerwalnym związku pomiędzy prawdą, sumieniem a wolnością.
Zaznaczył, że nie można oderwać naszego życia sumieniem od relacji z Bogiem. Jeśli gubimy horyzont Boga, zatracamy siebie. Postawił postulat – „edukacja polska wymaga istotnej reformy”. Należy postawić na
sztukę myślenia. Podsumowując zaznaczył, że tylko na fundamencie chrześcijaństwa i tylko w nauce katolickiej o sumieniu, o wolności, można zbudować ustrój, (niezależnie jak go nazwiemy) – jednak jego istotą
powinno być to, by powstała koncepcja państwa godna Boga objawionego i godna każdego Polaka. Polska
powinna stać się championem wolności i ładu w świecie.
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W trzecim wystąpieniu prof. dr hab. Med. Bogdan Chazan, w prowokującym tytule „Nie potrzebujemy lekarzy bez sumień”, nawiązał do wypadków, jakie miały miejsce w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie w
związku z odmową dokonania aborcji eugenicznej. Wskazał przez analogie absurdalność prawa do aborcji
jaką proponują lekarze matce, u której stwierdzono wadę płodu. Powiedział, że lekarz powinien zaproponować w pierwszej kolejności schorowanemu, staremu pacjentowi najpierw eutanazję jako procedurę z
wyboru, a nie leczenie jego choroby.
Na temat „klauzuli sumienia w prawie polskim” obszernie wypowiedział się dr Krzysztof Szczucki, a kontynuatorką jego tematu była lek. med. Dorota Łucja Jarczewska, specjalista medycyny rodzinnej, która zaprezentowała jak wygląda „Klauzula sumienia w zawodach medycznych w różnych krajach świata”.
Oprac. Renata Laszko

Czy lekarz może pomóc choremu umrzeć?
O dylematach etycznych w praktyce lekarskiej po raz dziewiąty dyskutowano 19 maja w Krakowie na zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną sympozjum naukowym, które miało miejsce się w
Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie . Lekarze, etycy i naukowcy z Polski i za granicy podjęli temat „czy lekarz może pomóc
choremu umrzeć”.
Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który zauważył, że problemem eutanazji i wspomaganego samobójstwa zajmowano się już w starożytności – w przysiędze Hipokratesa istnieje zapis: „Nikomu, nawet na żądanie, nie dam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu
nie będę jej doradzał (…)”. Minister zdrowia wskazał na kilka wyzwań jakie stoją dzisiaj przed lekarzami w
Polsce, są nimi między innymi szkolenie umiejętności komunikacyjnych z pacjentem, rozwój opieki duchowej nad nim (która wcale nie musi oznaczać opieki religijnej). Wyzwaniem jest również opieka hospicyjna i
paliatywna, która jest wynagradzana przez państwo niestety na bardzo niskim poziomie. Radziwiłł wskazał
na ważność prawa pacjenta do decydowania o sobie, szczególnie prawa do odmowy leczenia. „Jest jednak
pewna granica” – podkreślił minister – „prawo lekarza do sprzeciwu. Lekarz nie może być zmuszony do postępowania wbrew swojemu sumieniu czy też wbrew postępowaniom leczniczym”.
Organizatorami sympozjum była Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, Towarzystwo Internistów Polskich
oraz Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Oprac. Justyna Gajos

Zaproszenie na konferencję: „Doświadczenie straty dziecka w ujęciu bio-psychospołecznym” (Opole, 14 czerwca 2016)
14 czerwca br. w Opolu odbędzie się ogólnopolskie sympozjum naukowo-szkoleniowe pt. „Doświadczenie
straty dziecka w ujęciu bio-psycho-społecznym”. Na konferencję zaprasza Państwowa Medyczna Wyższa
Szkoła Zawodowa w Opolu, Prezydent Miasta Opola oraz Hospicjum Perinatalne w Opolu.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a prelegentami będą m.in. lekarze, psycholodzy i genetycy.
Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.: strata dziecka nienarodzonego i wsparcie po takiej stracie,
aspekty genetyczne rozwoju człowieka, niepełnosprawność dzieci i problem wcześniactwa.
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Oprac. Agnieszka Jalowska

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „NIEPŁODNOŚĆ – plagą zdrowotną
XXI wieku”
18 czerwca br. w Warszawie odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „NIEPŁODNOŚĆ – plagą zdrowotną XXI wieku”, która podejmie problem in vitro i leczenia niepłodności. Podczas konferencji
przedstawiony zostanie przebieg prac i wyników badań nad oceną i sposobem leczenia wszystkich form
związanych z problemami zajścia w ciążę. Obrady podzielono na trzy sesje: „Poronienia a niepłodność”,
„Niepłodność pary – kobieta – przyczyny i terapia” oraz „In vitro – aspekty nie tylko medyczne”. Program
konferencji: www.2016.nieplodnosc.org.pl
Oprac. Justyna Gajos

Ruszyła rekrutacja na podyplomowe studia z bioetyki w Krakowie
1 czerwca br. ruszyła kolejna rekrutacja na studia podyplomowe z bioetyki, których organizatorem jest Międzywydziałowy Instytut Bioetyki
przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Studia kształcą
specjalistów w zakresie bioetyki i etyki medycznej, przygotowują do
pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów
bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach,
do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w
urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia. Więcej informacji: www.bioetyka.krakow.pl
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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