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POLSKA

Raport Ordo Iuris: prenatalna opieka hospicyjna – wizja, działania oraz wyzwania
Powstał raport ekspertów ws. hospicjów perinatalnych. Jest to pierwsza w
Polsce pogłębiona analiza działań podejmowanych przez hospicja perinatalne zarówno w naszym kraju, jak i na świecie. Autorzy raportu – dr Błażej
Kmieciak oraz mgr Zofia Szafrańska-Czajka z Centrum Bioetyki Instytutu na
Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wskazują, że „hospicjum perinatalne to
więcej niż alternatywa dla tzw. aborcji, czyli zabicia dziecka poczętego”.
Dziecko przed narodzeniem jest pacjentem. Ma w związku z tym nie tylko
prawo do świadczeń zdrowotnych, ale również prawo do godnej śmierci. Doświadczenie śmierci nienarodzonego dziecka to jedna z najtrudniejszych sytuacji z jaką konfrontują się rodzice. Rozwój technik diagnostycznych sprawił, że lekarze coraz wcześniej i bardziej precyzyjnie są w stanie poznać stan zdrowia dziecka
w prenatalnej fazie jego życia. Zdarzają się sytuacje, gdy rozpoznanie wskazuje, że dziecko doświadcza chorób, zaburzeń lub anomalii, które spowodują jego śmierć przed narodzeniem, lub tuż po przyjściu na świat.
W ostatnich latach dostrzec można pojawienie się instytucji specjalizujących się w udzielaniu wsparcia rodzinom, które poinformowane zostały o poważnej wadzie poczętego dziecka. Mowa w tym miejscu o hospicjach perinatalnych, które coraz liczniej powstają na terenie całej Polski. Działają one już między innymi
w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Lublinie, Opolu i Wrocławiu.
Źródło: Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, www.ordoiuris.pl

Lepsza opieka nad w przypadku wad rozwojowych płodu
Prezes NFZ podpisał 20 czerwca 2016 r. zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów w przypadku świadczeń udzielanych na rzecz ciężarnych z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu.
Jak czytamy w uzasadnieniu „zarządzenie ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu
opieki psychologicznej i położnej POZ kobietom od 21. tygodnia ciąży i w połogu (6 tyg. po porodzie),
u których w trakcie trwania ciąży rozpoznano wady rozwojowe płodu”. Zmiany prawne mają jednocześnie
umożliwić korzystanie ze wsparcia psychologicznego rodzinom tych kobiet.
Zgodnie z zarządzeniem kobiety, u których dzieci stwierdzono w okresie prenatalnym wady rozwojowe,
będą objęte szczególną opieką. Ma się to przejawiać m.in. częstszą liczbą wizyt, objęciem opieką ośrodka
wysoce specjalistycznego, zapewnieniem wielospecjalistycznych konsultacji, w tym psychologicznych.
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Miejmy nadzieję, że zapewnienie lepszego finansowania tego rodzaju opieki przyniesie dobre skutki w realnej opiece nad rodzinami oczekującymi dzieci z wadami rozwojowymi.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej nfz.gov.pl
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

„Promyk nadziei dla dorosłych w śpiączce”
Opublikowano projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, regulujący
leczenie osób dorosłych w stanie śpiączki. Założenia projektu ministerialnego zawierają regulacje dotyczące zasad i warunków oraz kosztów leczenia pacjentów.
Podstawowym kryterium jest liczba i stan pacjentów – w ciągu roku leczonych może być 100 dorosłych osób w stanie śpiączki, która trwa nie dłużej
niż rok od urazu lub pacjenci trwający w śpiączce nieurazowej co najmniej
od 6 tygodni do 6-ciu miesięcy. Kolejnym kryterium, jakie musi zostać spełnione, by osoba dorosła w stanie śpiączki mogła zostać objęta leczeniem w ramach projektu ministerialnego rozporządzenia jest fakt, że
osoba taka musi sama oddychać, mieć ukończone 18 lat w dniu przyjęcia na oddział oraz uzyskać pozytywną decyzje zespołu terapeutycznego.
Czas leczenia w Klinice został zaplanowany na 1 rok, z możliwością jego przedłużenia do 15 miesięcy w
uzasadnionych przypadkach. Dla każdego pacjenta zostanie powołany oddzielny „Zespół terapeutyczny”.
Opublikowany projekt ministerialny będzie konsultowany ze środowiskiem medycznym do 20 lipca.
Projekt i jego założenia w rozmowie z PAP pozytywnie ocenia prof. Wojciech Maksymowicz, który kieruje
olsztyńskim szpitalem klinicznym i przygotowuje się do otwarcia „Budzika dla dorosłych”.
O potrzebie stworzenia profesjonalnej kliniki „wybudzania” dla dorosłych mówiono już od dawna. O społecznych kosztach opieki nad pacjentami w śpiączce oraz o ciężkiej walce rodzin tych pacjentów przypominał zarówno prof. Wojciech Maksymowicz, którego klinika neurochirurgii zajmuje się osobami dorosłymi
w stanie śpiączki, jak również Pani Ewa Błaszczyk, która z ogromnym poświęceniem prowadzi Fundację „A
kogo?” i powstałą przed laty Klinikę „Budzik dla dzieci”.
Obecnie w Polsce nie działa żadna profesjonalna klinika zajmująca się „wybudzaniem” dorosłych osób ze
stanu śpiączki, a pobytem w olsztyńskim „Budziku” już jest zainteresowanych kilkadziesiąt osób. Toteż istnieje realna potrzeba stworzenia takiej placówki, a rozporządzenie ministerialne w tym zakresie jest nieodzowne. Zatem opublikowanie projektu jest pierwszym krokiem, by móc faktycznie rozpocząć profesjonalne leczenie osób dorosłych w śpiączce.
Projekt ministerialnego rozporządzenia jest dostępny na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji.
Oprac. Dorota Cichocka na podstawie www.polskieradio.pl oraz www.termedia.pl
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EUROPA

Rada Europy: radykalna lewica próbuje zalegalizować surogację
Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia oraz Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) zdecydowała się zawiesić analizę projektu sprawozdania dot. macierzyństwa zastępczego, który w dniach 21 i 22 czerwca zaprezentowała komisji belgijska senator Petra de Sutter. Temat projektu raportu zostanie podjęty na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się 21 września.
Powodem wstrzymania analizy projektu, który legalizuje macierzyństwo zastępcze, był m.in. konflikt interesów Petry de Sutter oraz rozstrzygnięcia regulaminowe dot. głosowania.

28 stycznia br. Zgromadzenie Rady Europy powołało dr Petrę De Sutter do sporządzenia sprawozdania i
rezolucji w sprawie „Praw człowieka i kwestii etycznych związanych z macierzyństwem zastępczym”. Chociaż większość uprawnionych do głosowania członków komisji 15 marca opowiedziało się przeciwko raportowi, to jego autorka 21 czerwca ponownie próbowała uzyskać ich aprobatę. Choć treść dokumentu oczywiście różni się od tego zaprezentowanego w marcu, to jego cel pozostaje ten sam: przekonać Komisję, by
zaakceptowała handel ludzkim ciałem, ponieważ tak trzeba nazwać praktykę macierzyństwa zastępczego.
Nowy projekt raportu proponuje wprowadzenie tzw. „altruistycznej surogacji”, która w założeniu ma wykluczać czerpanie przez surogatkę czy dawczynię komórki jajowej jakichkolwiek korzyści finansowych.
Ostatecznie jednak ten tzw. „altruizm” nie wyklucza uwzględnienia w świadczeniu usług przez surogatki
jakiejś formy rekompensaty za poniesione koszty (strata czasu, fizyczne niedogodności, poród, itd.), co w
efekcie daje możliwość zarobkowania kobietom w podobnym stopniu, co „komercyjne” macierzyństwo
zastępcze, tyle że pod innym pretekstem.
Jak zaznacza portal genethique.org, mandat Petry de Sutter wygaśnie 3 października – to może wyjaśniać
dlaczego tak bardzo zależy jej na przegłosowaniu projektu rezolucji. Fakt, iż Komisja nie podjęła teraz prac
nad kolejnym sprawozdaniem, może oznaczać, że belgijska polityk będzie chciała przedłużyć swój mandat.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie agendaeurope.wordpress.com oraz www.genethique.org

Belgia: 26 tys. zamrożonych istnień ludzkich każdego roku
Według raportu wydanego przez Belgijski Rejestr Wspomaganej Prokreacji
każdego roku zamraża się w tym kraju ok. 26 tysięcy embrionów powstałych w wyniku procedury in vitro. Procedury kriokonserwacji dokonuje się
w Belgii od 30 lat. Belgijska minister zdrowia nie była w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie o całkowitą liczbę zamrożonych zarodków ludzkich.
Potwierdziła jedynie, że w samym 2014 roku zniszczono ich 30 tys., a 8,5
tys. „uległo przedawnieniu”.
Z etycznego punktu widzenia „kriokonserwacja jest nie do pogodzenia z szacunkiem należnym embrionom
ludzkim: zakłada ich produkowanie in vitro; wystawia je na poważne niebezpieczeństwo śmierci albo naruszenie ich integralności fizycznej, ponieważ znaczący ich procent nie przeżywa procesu zamrożenia i rozmrożenia; pozbawia je, przynajmniej czasowo, możliwości przyjęcia i kształtowania w łonie matki; naraża
je na dalsze szkody i manipulacje.
Większość niewykorzystanych embrionów pozostaje «sierotami». Ich rodzice nie dopominają się o nie, a
czasem urywa się z nimi kontakt. To wyjaśnia istnienie składów całych tysięcy zamrożonych embrionów
niemal we wszystkich krajach, w których praktykuje się zapłodnienie in vitro” (por. Dignitas Dignitas personae – Instrukcja dotycząca niektórych problemów bioetycznych, punkt 18).
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19. punkt powyższej instrukcji stanowi dalej, że jeżeli chodzi o wielką liczbę już istniejących zamrożonych
embrionów, pojawia się pytanie: co z nimi zrobić? Niektórzy stawiają sobie to pytanie, nie uwzględniając
jego wątku etycznego, kierując się jedynie koniecznością przestrzegania prawa, które nakazuje opróżnienie po pewnym czasie banków w ośrodkach kriokonserwacji, które później zostaną na nowo zapełnione.
Natomiast inni są świadomi tego, że doszło do poważnej niesprawiedliwości, i zastanawiają się, w jaki sposób temu zadośćuczynić.
Oczywiście nie do przyjęcia są propozycje wykorzystania tych embrionów w celach badawczych albo przeznaczenie ich do celów terapeutycznych, ponieważ wówczas embriony są traktowane jako zwykły
«materiał biologiczny», co prowadzi do ich zniszczenia. Także propozycja rozmrażania tych embrionów,
bez ich reaktywacji, używając ich do badań jakby były zwyczajnymi zwłokami, nie jest do przyjęcia. (…)

Została też wysunięta propozycja wprowadzenia formy „adopcji prenatalnej”, tylko w tym celu, by stworzyć możliwość narodzenia się istotom ludzkim, które w przeciwnym wypadku skazane są na zniszczenie.
Jednakże ta propozycja, godna pochwały co do intencji uszanowania i obrony życia ludzkiego, niesie ze
sobą wiele problemów nie różniących się od wyżej przedstawionych.
Trzeba na koniec stwierdzić, że tysiące porzuconych embrionów stwarzają sytuację niesprawiedliwości nie
do naprawienia. Dlatego Jan Paweł II odwołał się „do sumienia osób sprawujących odpowiedzialne funkcje w środowisku naukowym, a w szczególny sposób do lekarzy, aby została wstrzymana produkcja ludzkich embrionów, zważywszy że nie ma moralnie godziwego rozwiązania, które zapewniłoby ludzką przyszłość wielu tysiącom «zamrożonych» embrionów, choć przecież mają one i zawsze zachowają swoje podstawowe prawa i tym samym winny być chronione przez prawo jako ludzkie osoby”.
Embriony ludzkie należy traktować jako osoby ludzkie, dlatego nie wolno ich ani „produkować” w procedurze in vitro, ani niszczyć (rozmrażać i uśmiercać), zaś te, które już istnieją, domagają się poszanowania
życia. Przyjęcie ich przez rodziców genetycznych wydaje się być najlepszymi etycznie rozwiązaniem. Duża
część bioetyków uważa również, że adopcja prenatalna – przy spełnieniu pewnych warunków – może być
etycznie godziwą formą ratowania ludzkich embrionów, gdy nie ma już możliwości ich implantowania w
łonie matki genetycznej.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.genethique.org oraz ratujemyembriony.pl

Podtrzymywano funkcje życiowe ciężarnej, aby uratować dziecko
W Portugalii urodził się chłopiec, u którego matki 4 miesiące wcześniej doszło do ciężkiego uszkodzenia
mózgu. Kobieta przeszła udar krwotoczny, w wyniku którego jej mózg obumarł i najprawdopodobniej właśnie wtedy stwierdzono u niej śmierć mózgu.
Kobieta była jednak w ciąży, a jej dziecko znajdowało w dobrej formie. Lekarze w porozumieniu z ojcem
dziecka zdecydowali się na podtrzymywanie funkcji życiowych kobiety do momentu, kiedy dziecko mogło
bezpiecznie przyjść na świat. Cięcie cesarskie przeprowadzono w 32. tygodniu ciąży, a chłopiec, który w
ten sposób przyszedł na świat ważył ponad 2 kg.
Podobny przypadek miał niedawno miejsce we Wrocławiu. W tamtejszym szpitalu lekarze przez 55 dni
podtrzymywali funkcje życiowe 41-letniej kobiety, u której w 17. tygodniu ciąży stwierdzono śmierć mózgu. Chłopiec urodził się w 26. tygodniu ciąży.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl
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Eutanazja a dawstwo organów
Od 2005 roku w Belgii i Holandii dokonano 40 eutanazji połączonych z dawstwem organów. Tamtejsi lekarze podchodzą z entuzjazmem do możliwości pobierania narządów od pacjentów decydujących się na eutanazję. Co więcej, zaproponowali oni zmiany prawne, które przyspieszyłyby procedurę pobierania organów
oraz zwiększyły liczbę dawców.
Warto zaznaczyć, iż sprawa tak naprawdę dotyczy niewielkiej liczby pacjentów poddawanych eutanazji,
bowiem tylko niektórzy z nich mogą zostać dawcami. Najczęściej chęć do oddania organów wyrażają pacjenci onkologiczni, ale w ich przypadku jest to niemożliwe do wykonania. Jak dotąd osoby, na których
przeprowadzono eutanazję i pobrano organy, były pacjentami po udarze oraz cierpieli na stwardnienie rozsiane.
Istnieją jeszcze inne kwestie, które poniekąd utrudniają połączenie eutanazji i dawstwa organów. Na przykład w Holandii, gdzie eutanazja nie jest traktowana jako naturalna śmierć, zgoda na pobranie organów
musi być uzyskana od prokuratury.
Kolejna kwestia dotyczy obecności rodziny przy osobie poddawanej eutanazji. Gdyby w grę wchodziło pobranie narządów, rodzina musiałaby pożegnać odchodzącego w warunkach szpitalnych, a nie domowych,
jak to jest obecnie praktykowane.
Pojawia się także niebezpieczeństwo wywierania nacisku na osobę poddawaną eutanazji, aby ta oddała
organy do przeszczepu. Zwolennicy eutanazji nie widzą w tym żadnego zagrożenia; wprost przeciwnie:
możliwość połączenia eutanazji z oddaniem organów postrzegają jako szlachetny akt pomocy potrzebującym, nadający sens cierpieniu.

Ostatni aspekt tego problemu dotyczy zasady pobrania organów od zmarłego dawcy. Postępowi zwolennicy procedury łączenia eutanazji z pobraniem narządów twierdzą, że skoro pacjent tak czy inaczej umrze, to
w zasadzie można by wprowadzić go w sedację i pobrać potrzebne organy, tym samym doprowadzając do
zgonu, który mógłby być traktowany jako eutanazja.
Analiza aspektów prawnych i medycznych połączenia eutanazji z dawstwem organów w Belgii i Holandii
ukazuje, że tak naprawdę nie ma poważnych przeszkód na drodze do uprawomocnienia takich działań. Oba
państwa znajdują się na takim etapie rozszerzania zakresu świadczeń eutanatycznych, że kolejny krok wydaje się być tylko formalnością. Niepokoić może tempo powiększania wachlarza procedur związanych z eutanazją. Decyzja o przedwczesnym zakończeniu życia nie powinna być bezkrytycznie akceptowana. Wszelkie próby uszlachetnienia tego procederu wymagają głębokiej refleksji i wielopłaszczyznowej analizy przeprowadzonej zarówno przez zwolenników jak i przeciwników eutanazji. Ważne jest, aby usłyszeli się oni
nawzajem.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org
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ŚWIAT

Papież Franciszek: kara śmierci jest nie do przyjęcia
Papież Franciszek w wideoprzesłaniu na odbywający się w Oslo VI Światowy Kongres przeciw Karze Śmierci, powiedział, że „w dzisiejszych czasach kara śmierci jest nie do przyjęcia, niezależnie od tego, jak poważna
byłaby zbrodnia osoby skazanej. Jest ona zniewagą wobec nienaruszalności życia i godności osoby ludzkiej”, poinformował Gość Niedzielny.
Papież wezwał również, w kontekście Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, do „krzewienia na całym świecie coraz bardziej rozwiniętych
form szacunku dla życia i godności każdej osoby, przypominając, że dane
przez Boga prawo do życia należy również do przestępcy”. Apelował o poprawę warunków, w jakich żyją
więźniowie, podkreślając że podstawowym celem kary jest resocjalizacja sprawy. Więźniom należy się szacunek i należy przestrzegać ich godność. „Kara zamknięta sama w sobie, bez miejsca na nadzieję, jest formą tortury, a nie karą”, mówił Ojciec Święty, wyrażając nadzieję, że „obradujący w Oslo VI Światowy Kongres przeciw Karze Śmierci będzie nowym impulsem do działań na rzecz zniesienia kary śmierci” (za: Gość
Niedzielny).
Oprac. Justyna Gajos na podstawie gosc.pl

USA: pozytywne zmiany w prawie aborcyjnym
Obserwuje się, że w Stanach Zjednoczonych sukcesywnie wzrastają wysiłki zmierzające do ograniczenia
aborcji. W ostatnim czasie zostało w tym względzie przegłosowanych 30 ustaw w 14 różnych stanach.
Ustawy, o których mowa, zawężają przypadki, w których prawnie dopuszcza się przerwanie ciąży, skracają
termin legalnej aborcji do 20 tygodnia ciąży i zakazują niektórych obecnie wykorzystywanych metod aborcji stosowanych w drugim trymestrze ciąży, a także wydłużają kobietom okres na zastanowienie się i podjęcie ostatecznej decyzji.
Zauważa się, że jest to stały trend występujący już od 2011 roku. W tym czasie wprowadzony został szereg
różnych regulacji prawnych ograniczający pro-aborcyjne prawo. Ocenia się, że może to być spowodowane
kilkoma czynnikami. Po pierwsze różne wydarzenia w tym kraju zainicjowały powszechną debatę opierającą się na studium licznych przypadków ukazujących, że dziecko w łonie matki może odczuwać ból – nawet
wówczas, gdy jego mózg nie jest jeszcze całkowicie rozwinięty. Ponadto w lipcu 2015 roku miał miejsce
skandal wywołany przez ujawnienie taśm filmowych o nielegalnym handlu częściami ludzkich płodów
przez Planned Parenthood.
Elizabeth Nash, naukowiec z pro-aborcyjnego Instytutu Guttmachera, obawia się, że prawnicy broniący
„praw kobiet” do „decydowania o swoim ciele” mogą „stracić motywację” i zniechęcić się. Również amerykańskie stowarzyszenie Family Planning Association (FPA) wyraża zaniepokojenie tą sytuacją, bowiem dostrzega, że obecne działania ograniczające prawo aborcyjne, zmierzają do wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji. Dla tych pozytywnych zmian prawnych nie bez znaczenia są działania pro-life licznych grup i
środowisk, które edukują społeczeństwo w zakresie skutków aborcji, a także rozmawiają z kobietami udającymi się do klinik na zabieg przerwania ciąży.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.genethique.org
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Australia: pozostawiono na śmierć 204 dzieci urodzonych w wyniku aborcji
Australijski minister zdrowia Cameron Dick poinformował, że w stanie Queensland liczba dzieci urodzonych w wyniku późnej aborcji każdego roku jest
coraz większa. Wzrosła ona z 8 przypadków w 2005 roku do 27 w roku 2015.
Ocenia się, że w ciągu 10 lat pozostawiono w klinikach aborcyjnych na
śmierć aż 204 dzieci.
Te szokujące dane zostały opublikowane niedawno w raporcie rządu stanowego. Minister zdrowia podkreślił też, że gdyby udzielono dzieciom właściwej pomocy medycznej, przynajmniej niektóre z nich mogłyby dalej żyć. Zaznaczył przy tym, że procedura
zostawiania dzieci na pewną śmierć jest zgodna z wytycznymi państwowymi.
Według Dicka ujawnione dane reprezentują tylko „bardzo niewielki odsetek” żywych urodzeń, do których
dochodzi każdego roku w Queensland, podczas przeprowadzonych aborcji. Chodzi tu głównie o aborcje
późno terminowe, które są wykonywane w „wyjątkowych okolicznościach” takich jak deformacja płodu lub
zagrożenie dla zdrowia matki.
Po ujawnieniu szokujących faktów, obrońcy życia z organizacji Cherish Life Queensland, założonej w 1970
roku, wezwali do przeprowadzenia śledztwa w instytucjach „aborcyjnego przemysłu”.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.lifesitenews.com oraz glosdlazycia.pl

Kobieta po przeszczepie macicy oczekuje narodzin drugiego dziecka
„Jedna z pierwszych kobiet, która otrzymała przeszczep macicy, oczekuje drugiego
dziecka”, ogłosił profesor Mats Brannstrom, pionier tego rodzaju przeszczepów w
Szwecji, podczas dorocznej konferencji położników i ginekologów w Royal College
w Birmingham. W ślady Szwedów idą również lekarze z Wielkiej Brytanii, którzy
otrzymali zgodę na wykonanie 10 pierwszych przeszczepów tego organu.
Podczas gdy większość z dziewięciu kobiet leczonych w klinice profesora Brannstroma otrzymało macicę od swojej matki, brytyjscy lekarze planują przeszczepiać
narząd pobrany od kobiet w stanie śmierci mózgowej. Zdecydowali się na takie
rozwiązanie argumentując, że procedura pobrania narządu od żyjącej dawczyni
jest bardzo skomplikowana i wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Richard Smith, który kieruje programem przeszczepiania macicy w Wielkiej Brytanii, zadeklarował: „Brannstrom i jego zespół potwierdzili słuszność tego kierunku i
gratulujemy im tego serdecznie. Niepłodność spowodowana czynnikiem macicznym jest wielkim i narastającym problemem, dotykającym dziesiątki tysięcy kobiet w tym kraju. Sukces zespołu ze Szwecji pokazał
nam, ze przynajmniej niektóre kobiety, u których wcześniej wydawało się to niemożliwe, mogą urodzić
dziecko”.
Przeszczepy macicy budzą jednak liczne kontrowersje etyczne – są to przeszczepy tymczasowe, które nie
ratują życia, natomiast wiążą się z ryzykiem dla zdrowia dawczyni, biorczyni, jak również dziecka, o ile uda
się doprowadzić do powstania ciąży. Innym dylematem moralnym jest fakt, że wszystkie dotychczas urodzone w ten sposób dzieci powstały w procedurze in vitro; w stadium zarodkowym były one implantowane
do wcześniej przeszczepionej macicy.
Oprac. i tłum. Katarzyna Wójcik na podstawie www.bbc.com
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Samobójstwo wspomagane: czy istnieje inna nazwa?
Zalegalizowanie samobójstwa wspomaganego w USA nie obeszło się bez komplikacji. Okazało się, że problemem jest brak właściwej nazwy dla tego działania.
Podczas Światowej Konferencji Federacji Stowarzyszeń Prawo do Śmierci w Amsterdamie na początku maja podniesiono kwestię odpowiedniego określenia tzw. „decyzji o wcześniejszym odejściu pod koniec życia”. Wzięto pod uwagę 31 nazw stworzonych w 2014 roku. W rozmowach powracano do wcześniej proponowanego dignicide będącego zlepkiem dwóch słów: dignity (godność) oraz suicide (samobójstwo). Bill
Simmons, zwolennik takiej nazwy, przekonywał, że samobójstwo wspomagane potrzebuje określenia w
postaci pojedynczego słowa, które nie posiadałoby negatywnych konotacji. Zgodzono się, że nie należy
używać słowa „samobójstwo”, a nowa nazwa powinna być wystarczająco krótka, aby można jej z łatwością
używać. Simmons zaproponował ponadto slogan: Dignicide. You Decide.
Nadal nie podjęto ostatecznej decyzji jakie słowo ma zastąpić wyrażenie „samobójstwo wspomagane”.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

Lekarze nie mogą wyrażać zgody na tzw. „dobrą śmierć”
Od pewnego czasu w prasie brytyjskiej pojawiają się artykuły i raporty na temat śmierci oraz opieki paliatywnej. Organizowane są konferencje, a nawet tygodnie spotkań, podczas których porusza są problemy
związane z końcem życia.
Stosunek do śmierci reprezentowany przez niektóre społeczeństwa zachodnie oparty jest na etyce indywidualistycznej. Według Seamus O'Mahony, lekarza konsultanta w szpitalu uniwersyteckim w Cork w Irlandii,
dyskusje na temat śmierci i umierania zawładnięte zostały przez dwa przeciwne obozy, skupiające tradycjonalistów i „postępowych” myślicieli, a samobójstwo wspomagane i testament życia to symptomy obsesji na punkcie autonomii i kontroli nad życiem. Śmierć została niejako zmedykalizowana. Średnio 50%
umierających w Wielkiej Brytanii i Irlandii odchodzi w warunkach szpitalnych. Około 20% osób umiera w
domu, a tylko 5% w hospicjach. Coraz częściej decyzje o końcu życia podejmują sądy, podczas gdy do niedawna było to „prawem” lekarza. Ponadto, jak zauważa O'Mahony, medycyna powoli przyjmuje cechy
działalności usługowej. Jeszcze w XX wieku społeczeństwa europejskie oswajały śmierć poprzez wspólnotowość i różnorodne rytuały. Obecnie śmierć staje się tematem tabu; kościoły pustoszeją, a ludzie nie wiedzą
jak sobie radzić z tematyką śmierci czy żałoby.
Dr O'Mahony zaobserwował, że coraz częściej śmierć jawi się jako problem, którego rozwiązaniem powinna zająć się medycyna. Powszechnie znane jest pojęcie eutanazji, czyli „dobrej śmierci”, która według wielu stanowi lekarstwo na cierpienie i dlatego powinna być przepisywana przez lekarzy. Rolą medycyny nie
jest jednak rozwiązywanie problemów egzystencjalnych. O'Mahony dodaje, że należy zaprzestać traktowania ciała jako maszyny, którą można naprawić, i trzeba według niego porzucić fantazje dotyczące nieśmiertelności i uzyskania pełnej kontroli nad życiem. Nie jesteśmy w stanie „gromadzić” zdrowia, ponieważ z
biegiem życia ono się po prostu zużywa. Medycyna powinna zaprzestać walki z prawem naturalnym i powrócić do tradycyjnej roli opieki i pomocy chorym.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.theguardian.com
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Kanadyjski Senat zatwierdził prawo do eutanazji
Kanadyjski Senat w dniu 3 czerwca br. zatwierdził ustawę zezwalającą na eutanazję osób nieuleczalnie chorych. Nowe regulacje prawne uszczegóławiają warunki jakie powinny zostać spełnione, aby lekarz mógł w sposób legalny
uczestniczyć w takiej „pomocy”.
Według nowych przepisów prawo do eutanazji mają osoby w pełni świadome,
których ból jest „nie do wytrzymania”, a lekarze określają czas ich śmierci jako
„przewidywany”. Prawu temu bardzo wyraźnie sprzeciwili się biskupi kanadyjscy, którzy w specjalnym oświadczeniu Konferencji Episkopatu Kanady stwierdzili w sposób kategoryczny,
że „ustawa w każdej postaci jest niebezpieczna dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych czy niepewnych wartości swojego życia – wszystkich, którzy w jakiś sposób mogą czuć się odtrąceni przez społeczeństwo. Treść ustawy jest zaprzeczeniem odwiecznej zasady obowiązującej lekarzy i innych pracowników
służby zdrowia, według której ich zadaniem jest ratowanie życia i leczenie”. Wypowiadający się na ten temat Metropolita Ottawy ks. abp Terrence Prendergast zaznaczył, że nie można łamać taką ustawą sumienia żadnego lekarza. Kraj zaś, w którym lekarze stają się sługami śmierci, a nie sługami życia, gdzie nie liczy
się wolność sumienia, staje w obliczu śmierci moralnej.
Również Arcybiskup Toronto, kardynał Collins, wystosował do wiernych list, w którym wskazywał, że takie
podejście do śmierci jest przejawem braku poszanowania godności człowieka i braku szacunku do jego życia. Takie rozwiązanie problemu będzie dotykać głównie najsłabszych. Stanie się również zamachem na
sumienia lekarzy, którzy są powołani, by leczyć. Jak podkreślił w liście „samobójstwo nie jest odpowiedzią
na żaden rzeczywisty problem, z jakim musimy się zmierzyć”. Wskazał również, jakie należy podjąć natychmiastowe działania. Po pierwsze, potrzeba aby dostęp do opieki paliatywnej był na tyle szeroki, aby ciężko
chorzy i umierający ludzie mogli być otoczeni miłością, a do redukcji bólu mogły być stosowane wszelkie
najlepsze dostępne środki. Drugim punktem byłoby mówienie o śmierci językiem szczerym, w terminologii
jasno określającej śmierć. Bowiem termin „pomoc medyczna w umieraniu” nie wskazuje pomocy medycznej w sensie opieki medycznej, a zabijanie człowieka. Trzecim krokiem jest zapewnienie lekarzom, którzy
poświęcają się leczeniu chorych, pracy zgodnie z ich sumieniem i tego, by nie przymuszano ich do działań
zmierzających do uśmiercenia pacjentów.
Prawo do eutanazji na życzenie obowiązuje m.in. w Holandii, Luksemburgu oraz Belgii, gdzie dopuszcza się
taką możliwość również w przypadku osób niepełnoletnich.
Oprac. Renata Laszko na podstawie pl.radiovaticana.va oraz wpolityce.pl

USA: gdy pacjenci nie wiedzą, że umierają
Grupa amerykańskich badaczy pod kierownictwem dr Holly G. Prigerson z
nowojorskiego szpitala przeprowadziła rozmowy ze 178 pacjentami onkologicznymi, którym prognozowano 6 miesięcy życia. Celem badania było zebranie danych na temat wiedzy tychże pacjentów o ich stanie chorobowym.
Wyniki rozmów z chorymi ujawniły niewystarczające zrozumienie sytuacji i
wskazały na konieczność regularnego informowania pacjentów o ich stanie.
Pomogłoby to w akceptacji istoty choroby i umożliwiłoby podejmowanie
właściwych decyzji dotyczących opieki paliatywnej. Pomimo iż pacjenci, jak zaznacza dr Prigerson, często
wolą nie znać całej prawdy, to jednak powinni oni posiadać podstawową wiedzę na temat swojego stanu i
możliwości leczenia. Przekazanie pacjentowi, który żyje nadzieją na wyleczenie, informacji, iż oferowana

Nr 26

s. 10

05.07.2016

opieka jedynie złagodzi ból i że pozostały miesiące, a nie lata życia, jest trudnym zadaniem, i wiele zależy
od lekarzy, którzy niestety bardzo często nie potrafią rozmawiać z pacjentami w sposób adekwatny do sytuacji.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

KONFERENCJE, SYMPOZJA I SZKOLENIA

W Opolu o doświadczeniu straty dziecka
W dniu 14 czerwca br. o doświadczeniu straty dziecka rozmawiali uczestnicy ogólnopolskiego sympozjum
zorganizowanego przez opolską uczelnię i hospicjum. Prelegenci omówili temat wielokierunkowo.
Mówiono m.in. o wielokulturowym aspekcie poczucia straty, analizując pojmowanie i podejście do śmierci
dzieci w kontekście różnych religii. Bardzo ważnym tematem było poronienie, o którym mówił lekarz ginekolog, podkreślając, że niezwykle istotny jest poświęcony czas i rozmowa lekarza z rodzicami o tym, co się
wydarzyło, o przyczynach straty dziecka oraz możliwości zorganizowania pochówku. Poruszono również
zagadnienie perinatalnej opieki paliatywnej na przykładzie hospicjum perinatalnego działającego w Opolu,
a także przybliżono sytuację dzieci z trisomią 21, szczególnie w aspekcie akceptacji społecznej.
Organizatorami sympozjum był Instytut Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu oraz Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Organizatorzy podkreślili, że dzięki sympozjum szerokie grono słuchaczy dowiedziało się, że ma
w regionie wspaniałych specjalistów, którzy rozumieją potrzeby rodziców, zmagających się z traumą wywołaną stratą dziecka na różnych etapach jego rozwoju.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.nto.pl
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