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POLSKA

O pełną ochronę prawną dla każdego poczętego dziecka
Pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” wraz z
grupą wolontariuszy, przekazali na początku lipca ponad 450 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy poświęconej pełnej ochronie
prawnej życia i zdrowia każdego dziecka. Podpisy zostały skierowane do
Marszałka Sejmu. Parlamentarne prace nad ustawą najprawdopodobniej
ruszą na początku września. Trwa jednocześnie zbiórka podpisów pod
apelem do parlamentarzystów o prawną całkowitą ochronę życia człowieka, której inicjatorem jest Polska Federacja Ruchów Obrony Życia –
kampania pt. „Kochamy każde dziecko”.
„Treść projektu obywatelskiego zakłada przede wszystkim prawną ochronę życia dzieci nienarodzonych
przy jednoczesnym wykluczeniu prawa sprzecznego z konstytucją. Chodzi tutaj o wyjątki aborcyjne, uchylające ochronę życia, które w rzeczywistości dyskryminują dzieci w ich okresie prenatalnym z uwagi na niepełnosprawność bądź okoliczności poczęcia. Projekt gwarantuje również pełną ochronę życia matki, przewidując możliwość prowadzenia działań leczniczych mających na celu ratowanie życia kobiety” – informuje
portal prawapolityka.pl

Więcej informacji o projekcie obywatelskim: www.ordoiuris.pl
Apel do parlamentarzystów o pełną ochronę prawą życia człowieka „Kocham każde dziecko”:
www.kochamykazdedziecko.pl
Oprac. Justyna Gajos

Poprawia się opieka perinatalna na Dolnym Śląsku
Jak donosi Medycyna Praktyczna, na Dolnym Śląsku zainwestowano 27 mln w rozwój opieki perinatalnej –
zakupiono między innymi ponad 200 urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych, zorganizowano szkolenia dla personelu i kobiet w ciąży, a także wykonano kilkadziesiąt tysięcy badań.
Projekt finansowy jest odpowiedzią na realny problem w tym regionie – wyższej niż w całym kraju śmiertelności noworodków. Po dwóch latach wdrażania zmian w zakresie opieki i świadczonych usług, zauważono poprawę sytuacji – statystki wykazały, że śmiertelność noworodków na Dolnym Śląsku spadła.
Marszałek dolnośląski, Cezary Przybylski, powiedział, że w projekcie wzięło udział 9 szpitali, 6 tysięcy osób,
a w jego ramach „wykonano 60 tysięcy badań noworodków i kobiet ciężarnych. Przeszkolono ponad 900
osób z personelu medycznego, wyremontowano również dwie placówki porodowe – w Miliczu oraz Wałbrzychu”. Barbara Królak-Olejnik, kierownik Kliniki Neonatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im.
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Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, zauważyła, że dzięki wykonanym badaniom u wielu dzieci udało
się wykryć „u dzieci, których matki nie miały problemów w okresie ciąży. Bez tego programu te dzieci nie
trafiłyby tak szybko do leczenia”.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.mp.pl

EUROPA

Czy Malta zalegalizuje pigułkę „dzień po”?
Niedawna próba legalizacji na Malcie pigułki „dzień po” wywołała w tym
kraju poważną debatę. Malta jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w
którym nie sprzedaje się pigułek „dzień po” – powszechnie uznanej jako
tzw. antykoncepcji awaryjnej, o działaniu jednak zarówno antykoncepcyjnym, jak i wczesnoporonnym.
Fundacja Praw Kobiet wytoczyła w tej sprawie proces sądowy, twierdząc,
że reprezentuje 102 maltańskie kobiety w wieku od 16 do 62 lat, których
poprzez brak dostępu do aborcji, łamane są prawa obywatelskie. Fundacja ta zapowiedziała, że jeśli pigułki „dzień po” nie zostaną zalegalizowane, to wniesie ona sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Malta zawsze była krajem pro-life, a wszelkie ataki na wartość życia i godność człowieka w sferze prokreacyjnej spotykały się z silnym sprzeciwem katolików w tym kraju. Prezydent Marie Louise Coleiro Preca
obiecał w 2014 roku, że Malta nigdy nie zalegalizuje aborcji. Wiele grup pro-life dostrzega jednak dzisiaj
próbę zalegalizowania pigułki „dzień po” jako próbę zalegalizowania aborcji w ogóle.
W samym środku debaty biskupi maltańscy apelują: „Legalizacja tej pigułki, która w wielu przypadkach ma
działanie aborcyjne, nie powinna być w żaden sposób argumentowana prawami kobiet i prawami reprodukcyjnymi. Ta kwestia wymaga uzasadnienia i argumentacji moralnej”.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.lifesitenews.com

Grecja: próby przywrócenia płodności kobietom po menopauzie
Greccy naukowcy z jednej z klinik płodności w Atenach przeprowadzili próbę kliniczną na grupie 30 kobiet
po menopauzie, w wieku od 46 do 49 lat, które pragną urodzić dziecko. Jej celem było cofnięcie skutków
menopauzy u tych kobiet i przywrócenie im cyklu menstruacyjnego. Do jajników kobiet wstrzyknięto osocze bogatopłytkowe (PRP – Platelet Rich Plasma) w celu stymulacji rozwoju komórek macierzystych obecnych w jajnikach i procesu regeneracji tkanek (ta technika jest już wykorzystywana w ortopedii do leczenia
urazów kończyn).
Naukowcy podają, że na ten moment wydaje się, iż technika zadziałała u dwóch trzecich pacjentek:
„Obserwujemy zmiany modeli biochemicznych, przywrócenie menstruacji oraz formowanie się komórki
jajowej”. Zespół jest jednak ostrożny. „Potrzebne są szersze badania, zanim będziemy mogli potwierdzić
skuteczność tego leczenia” wyjaśnia Konstantinos Sfakianoudis, główny autor badania.
U jednej z pacjentek w wieku 40 lat, która przeszła menopauzę już pięć lat temu, cykl menstruacyjny powrócił 6 miesięcy po przeprowadzeniu leczenia. Zostały od niej pobrane dwie komórki jajowe, a następnie
zapłodnione nasieniem jej męża, co otworzyło drogę do przyszłej implantacji.
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Niektórzy brytyjscy naukowcy krytykują brak bezpieczeństwa tych badań, podkreślając, że w pierwszej kolejności powinny zostać przeprowadzone testy na zwierzętach. Ich zdaniem greccy badacze powinni przede wszystkim sprawdzić, czy uzyskane komórki jajowe mają zdolność przeżycia.
Jednak poza kwestią skuteczności metody, która pozostaje jeszcze do udowodnienia, ważną kwestią jest
aspekt etyczności tej praktyki: rodzą się pytania o to, czy mamy prawo do przesuwania granic nakładanych
przez samą naturę oraz o to, jaki wiek jest odpowiedni do tego, by urodzić dziecko. Ponadto jako etycznie
niegodziwe jawi się wykorzystywanie tych nowych technik jako jednego z etapów sztucznego zapłodnienia.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Kriokonserwacja komórek jajowych u 2-letniej dziewczynki
W Helsinkach, podczas corocznej konferencji European Society of Human
Reproduction and Embryology, zaprezentowano wyniki badań przeprowadzone na próbkach niedojrzałych tkanek jajnika i komórek jajowych
pobranych od młodych pacjentów z chorobą nowotworową.
Najmłodszą pacjentką była 2-letnia dziewczynka. Materiał do badań pobrano od niej tuż przed chemioterapią, która może powodować bezpłodność. Komórki jajowe dziewczynki zostały poddane kriokonserwacji, dając jej możliwość posiadania dziecka w późniejszym etapie życia.
Innowacja metody polega na pobraniu niedojrzałych komórek jajowych, ich dojrzewaniu in-vitro, a następnie zamrożeniu. Timothy Child, Profesor Oxford University oraz Dyrektor Oxford Fertility Institute,
stwierdził, że dodatkowa zaleta metody to – jak to sformułował – „Zamrażamy dojrzałe tkanki i komórki
jajowe”.
Dotychczas na całym świecie urodziło się około 50 dzieci po kriokonserwacji tkanek jajnika pobranych od
dorosłych lub starszych dzieci. Metoda ta budzi jednak wątpliwości w odniesieniu do jej wykorzystania w
przypadku tak młodych pacjentów. W tym roku 23-letnia kobieta przeszła implantację tkanek jajnika pobranych od niej i zamrożonych, gdy miała 8 lat.
Niezwiązany z badaniami profesor Stuart Lavery w rozmowie z The Telegraph stwierdził, że najlepszym
rozwiązaniem byłoby „umieszczenie pobranych fragmentów jajnika z powrotem u tej samej osoby, jednakże pozostaje niebezpieczeństwo jednoczesnego przeniesienia komórek nowotworowych”. Ostatnie
badania naukowe wskazują, iż „możliwa będzie hodowla i izolacja komórek jajowych z pobranych tkanek”
przeprowadzona „bez konieczności ponownego przeszczepu jajnika”.
W ocenie etycznej powyższych technik ważne jest uwzględnienie kilku okoliczności. Nieznane są długotrwałe skutki zamrażania gamet ludzkich oraz ich sztucznej eksplantacji i implantacji. Działania te mogą
mieć znaczny wpływ na jakość życia nowej istoty ludzkiej; bardzo prawdopodobne jest wystąpienie wad
genetycznych u poczętego dziecka. Ponadto, ingerencja w proces zapłodnienia dzieci i osób nieletnich jest
naruszeniem ich intymności seksualnej i rodzicielskiej, której rozwój następuje w sobie właściwym czasie.
Tłum. i oprac. Zuzanna Podraza na podstawie www.genethique.org
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Europejski Trybunał Praw Człowieka przyzwala na surogację
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wydanym 21 lipca br. orzeczeniu wyraził pośrednio zgodę na praktykę surogacji, która nosi wszelkie znamiona handlu dziećmi. Wcześniej praktyka macierzyństwa zastępczego została potępiona przez Parlament Europejski i była przedmiotem dyskusji na forum Rady Europy, w
której przedstawiono projekt rezolucji stwierdzającej, że „podważa [ona] godność kobiety sprowadzając
jej ciało i jego reprodukcyjną funkcję do zwykłego towaru”.
Piąta Sekcja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała orzeczenie w połączonych sprawach Foulon i
Bouvet przeciwko Francji. Trybunał uznał za niezgodną z przepisami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka odmowę transkrypcji przez francuskie władze wydanych w Indiach aktów urodzenia dzieci ze względu
na podejrzenie, że miała miejsce zakazana we Francji praktyka surogacji.
W sprawie Foulon francuski architekt zobowiązał się pokryć koszty związane z ciążą, opieką szpitalną i
mieszkaniem oraz wypłacić kwotę odpowiadającą 1 300 EUR za prawidłowe żywienie oraz „komfort” biologicznej matki. W poświadczonym notarialnie oświadczeniu matka dziecka (będąca prawdopodobnie
matką genetyczną) oddała je mężczyźnie wyrażając zgodę na „zabranie jej córki do Francji”. Podobnie, w
sprawie Bouvet, matka surogatka urodziła dwoje dzieci, a indyjski akt urodzenia wskazywał jako ich rodziców 34-letnią obywatelkę Indii i 45-letniego Francuza prowadzącego homoseksualny tryb życia i pozostającego w stałej relacji z innym mężczyzną. Trybunał orzekł jednogłośnie naruszenie przez władze francuskie prawa do życia prywatnego dzieci (art. 8 Konwencji), przy czym jednocześnie stwierdził brak naruszenia Konwencji w odniesieniu do życia rodzinnego skarżących (§ 55-58).
Źródło: www.ordoiuris.pl

Wielka Brytania: przeszczep obu rąk
Trzy lata temu w wypadku przy pracy 57-letni Chris King stracił obie dłonie. W UK’s Centre for Hand Transplants profesor Simon Kay, Konsultant
Chirurgii Plastycznej z Leeds General Infirmary podjął się operacji, w której uczestniczyło ośmiu chirurgów.
Według prof. Kay’sa procedura była wyjątkowo skomplikowana, ponieważ
w porównaniu do innych podobnych operacji, ta wymagała przeszczepienia fragmentów dłoni poniżej kciuka, a nie jak inne, powyżej nadgarstka.
Zespół w Leeds General Infirmary, który specjalizuje się w przeszczepach rąk, wyraża nadzieję na przeprowadzanie takich operacji od dwóch do czterech rocznie. Obecnie na liście oczekujących na transplantację
znajdują się cztery osoby.
Ta operacja jest drugim takim zabiegiem w Wielkiej Brytanii. W pierwszym, przeprowadzonym w 2012 roku, pacjentowi przeszczepiono tylko jedną kończynę. Na całym świecie przeprowadzono ponad 80 przeszczepów rąk, w tym 7 w Polsce.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.genethique.org oraz www.pap.pl
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„Mamy jeszcze wiele do zrobienia” – opieka paliatywna w Szwajcarii
W Szwajcarii, gdzie w wielu o ośrodkach opieki akceptowane jest
„samobójstwo wspomagane”, obserwuje się, że rozwój opieki paliatywnej
„jest dość powolny i w głównej mierze dotyczy ostatnich 6 lat”.
Steffen Eychmüller, profesor Opieki Paliatywnej Uniwersytetu w Bernie,
podkreśla iż „wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia”. „Brakuje wielopłaszczyznowego podejścia do problemu przewlekłego leczenia oraz odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak żyć z chorobą”. Eychmüller wskazał
również, że Szwajcaria posiada niewiele ośrodków opieki paliatywnej ponieważ „oczekuje się, że kwestie zdrowotne będą zarządzane oraz leczone w szpitalach o najwyższym standardzie”. Profesor Steffen Eychmüller podkreślił, iż „opieka paliatywna jest znakomitym rozwiązaniem”.
Niestety, obecnie wiele osób nie widzi różnicy pomiędzy samobójstwem wspomaganym a opieką paliatywną. Postawa ta może jednak ulec zmianie, jeżeli uwaga zostanie skupiona na ścisłej współpracy z przyjaciółmi, rodziną oraz specjalistami w zakresie przeżywania końca życia z godnością, co dokonuje się w opiece
paliatywnej. Eychmüller ubolewa, iż Szwajcaria „nie przypisuje najwyższej wartości i godności” końcu ludzkiego życia oraz „ma bardzo ograniczone widzenie”. W medycynie paliatywnej podkreśla się fakt, że
„istnieją inne możliwości rozwiązań poza samobójstwem wspomaganym”, a ponadto, że to ostatnie
„pozostawia trwały ślad na rodzinie długo po śmierci bliskiej osoby”.
Tłum. i oprac. Zuzanna Podraza na podstawie www.genethique.org

ŚWIAT

Meksyk: Sąd Najwyższy odrzucił propozycję legalizacji aborcji na żądanie
Meksykański Sąd Najwyższy zagłosował przeciwko propozycji legalizacji
aborcji na żądanie do końca pierwszego trymestru we wszystkich 31 stanach tego kraju. Obecnie w Meksyku można legalnie przeprowadzić taką
aborcję tylko w niektórych regionach. Nowy projekt ustawy uwzględniał
rozszerzenie tego prawa na cały kraj.
Autor projektu, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, odwołał się do przypadku
kobiety, której po tym jak u jej dziecka zdiagnozowano zespół Klinefeltera,
państwowe kliniki odmówiły przeprowadzenia aborcji. Kobieta przerwała
ciążę w prywatnej klinice i do tej pory twierdzi, że odmowa rządu naruszyła jej „prawa człowieka”. Zaldívar
uważa, że Meksyk powinien zapewnić kobietom dostęp do niedrogich aborcji w celu, by mogły one realizować swoje prawo do „swobodnego rozwoju osobowości”.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie liveactionnews.org
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Kongres USA opowiedział się za ochroną sumienia lekarzy
Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła głosami 245 „za” przy sprzeciwie 182 kongresmenów ustawę Conscience Protection Act, która zakazuje rządowi dyskryminowania lekarzy i pielęgniarek odmawiających
uczestniczenia lub wykonania aborcji. Legislacja podzieliła zarówno demokratów, jak i konserwatystów – poinformował portal www.pch24.pl
Projekt pozwala pracownikom służby zdrowia zaskarżyć urzędników federalnych, stanowych i lokalnych, którzy zmuszają lub w jakikolwiek sposób dyskryminują lekarzy przeciwnych uśmiercaniu dzieci w łonie kobiety, nawet jeśli teoretycznie zezwala na to prawo. Władze federalne nie mogą także straszyć cofnięciem dotacji dla stanowych szpitali i ośrodków zdrowia, które nie chcą wykonywać aborcji.
Źródło: www.pch24.pl

KONFERENCJE, SYMPOZJA I SZKOLENIA

Ogólnopolska Konferencja „Etyka w medycynie – między teorią a praktyką” (Gdańsk, 22-24 września 2016)
W dniach 22-24 września 2016 r. w Gdańsku odbędzie się Ogólnopolska
Konferencja Naukowa pt. „Etyka w medycynie – między teorią a praktyką”. Organizatorami wydarzenia jest Zakład Etyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Gdańska Okręgowa Izba Lekarska.
„Zaproszenie na konferencję kierujemy przede wszystkim do lekarzy i
przedstawicieli innych profesji medycznych oraz wszystkich zainteresowanych problemami etycznymi we współczesnej medycynie. Konferencja
w założeniu ma być próbą zaktywizowania środowiska lekarzy-praktyków
do szerszego spojrzenia i namysłu nad zmianami dokonującymi się w medycynie i przeobrażeniami w zawodzie lekarza” – piszą organizatorzy.
Podczas konferencji podjęte zostaną między innymi następująca zagadnienia: „Wyzwania etyczne współczesnego lekarza ze szczególnym uwzględnieniem medycyny ratunkowej, rodzinnej i onkologii”, „Stałość
wartości a zmienność norm etycznych w medycynie”, „Praktyczne aspekty terapii daremnej w intensywnej
terapii i w neonatologii”, „Wyzwania etyczne w medycynie paliatywnej”, „Czy prawo może wspierać lekarza w rozwiązywaniu dylematów etycznych?”, „Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne współczesnej
medycyny a etyka lekarska” oraz „Kodeks Etyki Lekarskiej: teoria czy rzeczywisty przewodnik?”.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie konferencja-etyka.gumed.edu.pl
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II Konferencja Onkologiczno-Paliatywna Hospicjum w Gdańsku (13-15 października 2016)
W dniach 13-15 października 2016 r. w Forum Dyskusyjnym Hospicjum im.
ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku odbędzie się II Konferencja Onkologiczno
-Paliatywna tegoż hospicjum. „Chcemy, by to spotkanie było odpowiedzią
na konkretne pytania i dylematy, które pojawiają się w codziennej pracy,
ale także inspiracją do zmian oraz spojrzenia na problemy i wyzwania z
szerszej perspektywy” – piszą organizatorzy konferencji.
W programie konferencji oprócz wykładów i panelu dyskusyjnego, opartego na analizie przypadków, przewidziano również sesje warsztatowe, dotyczące różnych aspektów opieki nad pacjentami w zaawansowanym stadium nieuleczalnej choroby. Część konferencyjną poprzedzi Forum Dyskusyjne dla pielęgniarek,
zorganizowane wraz z Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Odbędzie się ono 13 października w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC.
Organizatorami konferencji są: Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, Fundacja Hospicyjna
„Hospicjum to też życie” oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.
Więcej informacji o konferencji: www.konferencja-dutkiewicza.pl
Oprac. Justyna Gajos

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową „Wokół równości w opiece
zdrowotnej” (Kraków, 11-13 listopada 2016)
Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową
pt. „Wokół równości w opiece zdrowotnej”, która odbędzie się w dniach 11
– 13 listopada 2016 w Krakowie.
Konferencja będzie poświęcona etycznym problemom związanym z równością w opiece zdrowotnej. Przedmiotem planowanych w jej trakcie dyskusji,
do których oprócz bioetyków są zapraszani również lekarze, prawnicy i ekonomiści, mają być zwłaszcza cztery kręgi tematyczne: 1. rozumienie równości w opiece zdrowotnej, 2. równy dostęp do świadczeń zdrowotnych w świetle polskiego prawodawstwa,
3. przejawy i powody etycznie rażącej nierówności w polskiej opiece zdrowotnej, 4. równość w opiece
zdrowotnej a równoległe prywatne finansowanie świadczeń gwarantowanych (przez opłaty bezpośrednie i
dodatkowe ubezpieczenia).
Różne aspekty tej tematyki będą przedmiotem dziesięciu wykładów plenarnych i kilkunastu krótszych wystąpień, których lista jest jeszcze otwarta.
Swoje wystąpienia w ramach wykładów plenarnych zapowiedzieli już m.in. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
(Wydział Filozoficzny KUL), prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz (Instytut Filozofii UJ), Anna JanczewskaRadwan (Ekspert ds. systemu ochrony zdrowia BCC), prof. dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski (Instytut Filozofii UŁ), dr n. med. Konstanty Radziwiłł (Minister Zdrowia), prof. dr hab. Andrzej Rzepliński (UW, Wydział
Prawa; Prezes TK).
Więcej informacji o konferencji: bioet.pl
Oprac. Justyna Gajos
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bioetyka a zdrowie publiczne” (Warszawa,
9-10 grudnia 2016)
O zasadach etyki zdrowia publicznego, etycznych dylematach związanych z zapobieganiem chorobom uwarunkowanym genetycznie czy etycznych aspektach badań naukowych będzie mowa na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Bioetyka a zdrowie publiczne”, która odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2016 r. w
Pałacu Staszica w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej
Akademii Nauk, Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polski
Oddział the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa).
„Etyka zdrowia publicznego to rzadko podejmowana w Polsce dziedzina refleksji. Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie publiczne jako zorganizowany wysiłek społeczeństwa, realizowany głównie przez instytucje publiczne, mający na celu poprawę, promocję, ochronę i odbudowę zdrowia populacji.
Celem niniejszej konferencji jest dyskusja nad etycznymi, a także społeczno-kulturowymi i prawnofinansowymi aspektami promocji i ochrony zdrowia publicznego, zarówno w perspektywie lokalnej, jak i
globalnej”, piszą organizatorzy.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie cbb.uw.edu.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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