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POLSKA

Czy w Polsce będzie można przeszczepić macicę?
Jak informuje Medycyna Praktyczna, „Ministerstwo Zdrowia zwróciło się
do ekspertów z prośbą o medyczną, prawną i etyczną ocenę przeszczepiania narządów rodnych. Resort poinformował, że na podstawie tych analiz
możliwe będzie podjęcie decyzji w zakresie ewentualnej legalizacji takich
zabiegów”.
Obowiązująca w Polsce tzw. ustawa transplantacyjna nie reguluje kwestii
związanych z przeszczepianiem narządów rozrodczych. Choć na świecie
przeprowadza się już mniej lub bardziej udane próby przeszczepu macicy, to 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. Justyna Gajos na podstawie www.mp.pl

AneVivo w Katowicach – czy rzeczywiście alternatywą do in vitro?
Na Politechnice Federalnej w Lozannie (w Szwajcarii) została opracowana specjalna silikonowa kapsułka
umożliwiająca zastosowanie nowej metody sztucznego wewnątrzustrojowego zapłodnienia – AneVivo. W
przyszłym roku ma urodzić się pierwsze dziecko po zapłodnieniu nowatorską metodą w klinice w Katowicach.
Silikonowy pojemniczek o wymiarach 1 cm długości i 1 mm szerokości ma być wypełniany gametami rodziców (komórkami jajowymi i plemnikami), a następnie umieszczany w macicy kobiety. Po 24 godzinach kapsułka zostaje wyciągnięta, wybierane są zdrowe zarodki, które po 2-4 dniach są ponownie lokowane w ciele kobiety.
Połączenie plemników z komórką jajową ma się odbywać w organizmie kobiety w naturalny sposób, a zapłodnienie i wzrost embrionu mają stymulować naturalne substancje odżywcze, nie zaś sztuczne laboratoryjne odżywki. Zapłodnienie w ciele kobiety ma pozwolić na lepsze przygotowanie błony śluzowej macicy,
lepszy rozwój zarodka i większe szanse na rozwój ciąży. Pierwsze godziny nowego życia mają być spędzone
w ciele kobiety.
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Proponowane zabiegi metodą AneVivo mają być wykonywane w Klinice Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum w Katowicach od końca czerwca 2017 r. Katowicka klinika jest pierwszą w Polsce, a trzecią w Europie placówką, która ma wdrożyć metodę AneVivo. Dwie pozostałe znajdują się w
Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.
Według informacji BBC News po przebadaniu 250 kobiet z całego świata stwierdzono, iż metoda AneVivo
wykazuje się skutecznością równą in vitro. Brytyjski Urząd ds. Zapładniania i Embriologii Człowieka – Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) – ostrzega, iż jest to zbyt mała liczba badanych, by
przedstawić ten wniosek jako jednoznaczny.
Metoda wewnątrzustrojowego zapłodnienia była już stosowana w dwojaki sposób: jako GIFT (Gametes
Intra Fallopian Transfer), gdzie pobrany materiał rozrodczy umieszczany był w jajowodach, oraz jako ZIFT
(Zygote Intra Fallopian Transfer), w której po procesie zapłodnienia przenoszono zygotę do jajowodu matki.
Według etyki personalistycznej każdy człowiek ma niepodważalne prawo do poczęcia się w warunkach
naturalnego aktu małżeńskiego (w metodzie AneVivo do poczęcia dochodzi poza aktem małżeńskim). Ponadto – patrząc od strony medycznej – wszelkie ingerencje w naturalny proces zapłodnienia mogą mieć
poważny wpływ na zdrowie, rozwój i jakość życia nowej istoty ludzkiej. Twórcy AneVivo podkreślają
wprawdzie podobieństwo warunków wzrostu embrionu w jego najwcześniejszych stadiach do tych, które
mają miejsce w naturalnym akcie małżeńskim, jednak po zapłodnieniu dochodzi do pobierania powstałych
embrionów, diagnostyki preimplantacyjnej i selekcji osobników zdrowych. Odebrana zostaje możliwość
naturalnej selekcji przez organizm, a zastępuje się subiektywną decyzją o tym, która istota ma prawo do
życia, a która nie. Metoda AneVivo nie powinna być nazywana „etyczną alternatywą” do in vitro, gdyż –
choć zmianie uległo kilka aspektów – jednak wciąż nie spełnia ona warunków godnego poczęcia się człowieka i służy eliminacji wielu nowych istot ludzkich.
Oprac. Zuzanna Podraza na podstawie wiadomosci.wp.pl

EUROPA

Wysoki Trybunał Irlandii: dzieciom poczętym przysługuje nie tylko prawo do
życia
W precedensowej decyzji Wysokiego Trybunału Irlandii, sąd wskazał, że
dzieciom nienarodzonym przysługuje nie tylko prawo do życia, ale także
inne prawa, w tym prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego.
Sprawa dotyczy obywatela Nigerii pozostającego w nieformalnym związku
z Irlandką. W 2007 r. władze odmówiły mu azylu i w następnym roku wydały decyzję o deportacji. Adresat mimo to pozostał na terytorium Irlandii
i w trakcie nielegalnego pobytu ożenił się z Irlandką, ale nim zyskał prawo
rezydencji, doszło do rozwodu. W 2015 r. żył już w konkubinacie z inną obywatelką Irlandii, która zaszła z
nim w ciążę. Wtedy też Nigeryjczyk zaskarżył decyzję o deportacji do sądu, który postanowił wstrzymać jej
wykonanie do czasu merytorycznego rozpoznania sprawy. W toku postępowania przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości bronił decyzji, argumentując że Nigeryjczyk nie może powoływać się na obywatelskie prawa swojego nienarodzonego dziecka, ponieważ dopóki ono się nie narodzi, nie obejmują go gwarancje przysługujące obywatelom (takie jak prawo do ochrony więzi z rodzicami), lecz może ono korzystać
wyłącznie z konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do życia.
Na początku sierpnia ubiegłego roku sędzia Wysokiego Trybunału Richard Humphreys podtrzymał orze-
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czenie o wstrzymaniu deportacji Nigeryjczyka, odrzucając w całości argumentację strony rządowej. Sędzia
Humphreys podkreślił, że prawa dzieci zagwarantowane w art. 42a irlandzkiej konstytucji przysługują zarówno dzieciom narodzonym, jak i nienarodzonym. Nasciturus ma nie tylko prawo do życia, ale również
inne prawa, takie jak prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego. Rozpatrzenie kwestii deportacji
obywatela państwa spoza Unii Europejskiej wymaga zatem uwzględnienia praw dziecka, które ma on
wspólnie z obywatelką UE. Jednocześnie sędzia zastrzegł, że w żaden sposób nie przesądza na tym etapie
postępowania o zasadności deportacji Nigeryjczyka. Merytoryczne rozpatrzenie sprawy ma nastąpić w
tym roku.
Źródło: Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris www.ordoiuris.pl

ŚWIAT

CRISP i somatyczna terapia genowa
Terapia genowa jest metodą umożliwiającą leczenie wielu schorzeń na poziomie
molekularnym. Aby uzyskać efekt terapeutyczny, do komórek docelowych pacjenta wprowadzany jest preparat genowy zawierający prawidłową kopię genu.
W ostatnim czasie Chiny zainicjowały badania kliniczne z użyciem CRISP w leczeniu
raka płuc. Badanie rozpoczęło się zaraz po zatwierdzeniu go przez komisję bioetyczną, które miało miejsce 6 lipca br. Protokół badania był przygotowywany starannie przez 18 miesięcy pod ścisłym nadzorem Lu You, onkologa z Szpitala Uniwersyteckiego w Sichman.
W opisywanym badaniu pacjenci z rakiem płuc mają podawane genetycznie zmodyfikowane komórki układu odpornościowego tj. limfocyty T (pobrane najpierw od
pacjenta). Celem jest zmodyfikowanie genu kodującego białko w tych komórkach. Tak utworzone genetycznie zmodyfikowane komórki, następnie są wstrzykiwane z powrotem pacjentowi, w założeniu powinny niszczyć komórki guza.
Występuje jednak obawa, że CRISP może wyzwalać genetyczne modyfikacje w niekorzystnym miejscu genomu i być potencjalnie przyczyną poważnych następstw.
Chengdu Med GenCell – firma biotechnologiczna jest odpowiedzialna za przebadanie pobranych komórek
odpornościowych przed ich podaniem. Naukowcy są bardzo ostrożni również z powodu tego, że ich działanie może wywołać nadmierną odpowiedź układu immunologicznego, w którego efekcie komórki mogą
zaatakować zdrową tkankę. Tocząca się pierwsza faza badania została zaprojektowana właśnie po to, by
ocenić bezpieczeństwo całego procesu. Zespół będzie obserwował, jakie efekty w 10-osobowej grupie badanej, przynosi dawkowanie w 3 różnych schematach. U jednego, losowo wybranego pacjenta z grupy,
dawka będzie zwiększana. Będzie to osoba szczególnie monitorowana pod kątem działań niepożądanych,
ale również efektów terapeutycznych.
Pomimo licznych trudności stojących na drodze do sukcesu, terapia genowa wydaje się być metodą przyszłościową. Toteż spodziewać się można zintensyfikowania badań oraz poddawania wnikliwej analizie wyników przeprowadzonych doświadczeń.
Tłum. i oprac. Magdalena Drożdż na podstawie www.genethique.org
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Sterylizacja kobiet w Wenezueli
W Wenezueli coraz więcej kobiet korzysta z darmowej sterylizacji, która oferowana jest w szpitalach podczas tzw. „Dni sterylizacji”. Dlaczego? Na portalu Medycyny Praktycznej można przeczytać, że przyczyną
jest brak podstawowych produktów spożywczych, leków i dramatyczna sytuacja w ochronie zdrowia. Zjawisko jest dość niepokojące, szczególnie, że dotychczas warunkiem skorzystania z programu darmowej
sterylizacji był niski dochód i posiadanie co najmniej czwórki dzieci, natomiast teraz coraz częściej zgłaszają się kobiety, które mają jedno lub dwoje dzieci.
Dziennikarze wskazują, że przyczyną tej tendencji jest kryzys w Wenezueli. W związku z tym jej mieszkańcy dokonują dramatycznych wyborów z powodu braku pożywienia i opieki medycznej. Kobiety nie chcą
rodzić kolejnych dzieci, więc często mimo lęku wybierają sterylizację. Czy rzeczywiście jednak nie ma innego wyjścia w sytuacji kryzysu w Wenezueli?
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Polemika w Australii: „in vitro w wieku 63 lat to szaleństwo”
Na początku sierpnia br. 63-letnia Australijka urodziła swoje pierwsze dziecko. Zostało ono poczęte metodą sztucznego zapłodnienia przy wykorzystaniu „dawstwa embrionów” i przyszło na świat jako wcześniak.
Ojciec dziecka ma 78 lat.
Przypadek ten wywołał w Australii ożywioną debatę i został zdecydowanie skrytykowany przez Australijskie Towarzystwo Medyczne (Australian Medical Association): „decyzja o posiadaniu potomstwa w tak
późnym wieku jest szaleństwem” uważają przedstawiciele Towarzystwa, przypominając, że wiąże się ona
z ryzykiem zarówno dla zdrowia matki jak i dziecka. „Lekarze, którzy opiekowali się kobietą, są nieodpowiedzialni.” – powiedział prof. Gab Kovacs – „Ciało kobiety nie jest stworzone do tego, by w wieku 60 lat
rodzić dzieci”.
W Australii prawo nie określa granicy wieku, do której można skorzystać ze sztucznego zapłodnienia, jednak większość klinik odmawia tego pacjentkom, które przekroczyły 50. rok życia.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Indyjskie surogatki opowiadają o swoich trudnych przeżyciach
Indie znane są z dużej liczby surogatek oferujących „wydzierżawienie
macicy” za niewielką cenę. W samym mieście Ćennaj kilkanaście szpitali specjalizuje się w praktyce macierzyństwa zastępczego, współpracując z około 150 matkami zastępczymi. Zazwyczaj zostają nimi kobiety pochodzące z biednych rodzin, które podejmują tę decyzję ze
względów finansowych. W rozmowie z BBC trzy kobiety opowiedziały
o traumie spowodowanej rozdzieleniem z dzieckiem, które nosiły
przez dziewięć miesięcy, a które potem musiały oddać. „Zarobione
pieniądze nie zrekompensują tego bólu”, mówią.
38-letnia S. Sumathi została surogatką, by opłacić koszty nauki swoich czworga dzieci. Zmotywowana tym
aspektem, ale także „ideą pomocy innym parom”, tak mówi o swoim doświadczeniu: „Nigdy nie spotka-
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łam prawdziwych rodziców dziecka, nie wiem kim są. Kiedy jeszcze spałam po porodzie, zabrali oni dziecko.
Nie mogłam na nie spojrzeć, nie wiem czy jest białe czy czarne, nie wiem nawet czy to chłopiec czy dziewczynka! Kiedy odzyskałam przytomność, mój mąż nie potrafił mi odpowiedzieć na te pytania, a lekarz upomniał mnie: „Jest pani surogatką, nie powinna pani o to pytać”. Przez trzy miesiące po porodzie nie mogłam spać, cierpiałam na bóle głowy, których nie byłam w stanie wyeliminować. Co roku 4 listopada, w
dzień narodzin dziecka, nasza rodzina obchodzi jego urodziny. Urządzam je tak samo, jak urodziny moich
pozostałych dzieci. Oddałabym wszystko by zobaczyć je choć raz. Wiem, że nie jest to moje dziecko, ale
wiem też, że gdybym je zobaczyła, nie mogłabym go oddać”.
Anandi Chelappan, 34-latka, matka dwojga dzieci, została surogatką, by opłacić czynsz za mieszkanie.
„Podczas mojego pobytu w szpitalu, rodzina mogła odwiedzać mnie tylko raz w miesiącu, co było dla nas
bardzo trudne. Mój czteroletni syn zapytał mnie czy będę miała dziecko. Odpowiedziałam mu, że jestem
chora, że mój brzuch jest spuchnięty i że muszę zostać w szpitalu”. Tak jak S. Sumathi, nigdy nie zobaczyła
dziecka po jego narodzinach: „Kiedy powiedziałam lekarzowi, że chciałabym je zobaczyć choćby raz, odpowiedział: Nie, poczułaby się pani wtedy winna. Przez pierwszy miesiąc bardzo dużo płakałam. Rozumiem,
że dziecko należy do swoich rodziców i że jedynie wypożyczyłam mój brzuch, ale nosiłam je przez dziewięć
miesięcy. Chciałabym poznać jego rodziców, chciałabym choćby z daleka zobaczyć dziecko”. Zarobione pieniądze pozwoliły jej na spłatę długów i na długoterminowy wynajem domu, jednak dzierżawa dobiega końca i Anandi rozważa ponowne zostanie surogatką.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Indie: projekt ustawy ograniczającej praktykę macierzyństwa zastępczego
Rząd Indii zatwierdził w środę 24 sierpnia projekt ustawy, która miałaby ograniczyć możliwość korzystania z
macierzyństwa zastępczego. Tekst ustawy zostanie teraz poddany pracom w Parlamencie.
Minister spraw zagranicznych Indii, Sushma Swaraj, wyjaśniła, że zgodnie z nową ustawą, z praktyki macierzyństwa zastępczego mogłyby korzystać jedynie pary małżeńskie pochodzące z Indii. Usługi te nie mogłyby
się też wiązać z korzyściami finansowymi dla kobiety rodzącej dziecko. Zdaniem pani minister, praktyka ta
stała się „modą” i stanowi „wykorzystywanie ubóstwa”.
Jeśli parlament przyjmie ustawę, obcokrajowcy, osoby samotne, pary żyjące w konkubinacie lub pary homoseksualne nie będą miały dostępu do macierzyństwa zastępczego. Istniałaby natomiast możliwość, by
bezdzietne pary, które nie mogą mieć potomstwa z powodów zdrowotnych, poprosiły o urodzenie dziecka
osobę z bliskiej rodziny, w ramach altruistycznej pomocy, a więc bez żadnego wynagrodzenia. Ustawa precyzuje też, że kobieta będzie mogła urodzić dziecko komuś innemu jedynie raz w życiu.
Wprowadzając nową ustawę, rząd pragnie podjąć walkę z dwoma zjawiskami: „turystyką prokreacyjną”,
przyciągającą do Indii coraz większą liczbę obcokrajowców, a także modą, która zapanowała wśród bogatych mieszkańców Indii na korzystanie z usług surogatek. Minister podała przykład bogatych aktorów Bollywood, którzy pragną mieć trzecie dziecko, ale których żony nie chcą po raz kolejny być w ciąży – aktorzy ci
zdecydowali się właśnie na skorzystanie z macierzyństwa zastępczego.
Sushma Swaraj podkreśliła, że projekt ustawy skupi się również na trosce o dobro dzieci. Wystąpiły już bowiem przypadki odrzucenia dziecka przez rodziców w przypadku, gdy urodziło się ono niepełnosprawne.
Nowe przepisy weszłyby w życie dziesięć miesięcy po przyjęciu ustawy przez parlament, tak by zawarte
wcześniej umowy między parami i surogatkami mogły zostać zrealizowane.
Zgodnie z przewidywaniami, projekt został skrytykowany przez właścicieli specjalistycznych klinik świadczą-
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cych usługi związane z macierzyństwem zastępczym. Również surogatki protestowały przeciw tym zmianom. Urodzenie jednego dziecka to dla nich dochód w wysokości około 5 tys. euro, podczas gdy klinika pobiera od pary kwotę pomiędzy 20 tys. a 30 tys. euro. Szacuje się, że cały sektor wart jest około 2 miliardy
euro.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.la-croix.com

Dawstwo organów dla celów naukowych
Amerykańska organizacja prasowa Associated Press opublikowała artykuł pokazujący wzrost liczby chętnych do oddania swoich zwłok dla celów naukowych. Do niedawna społeczeństwo amerykańskie traktowało
ten temat jako tabu. Według danych organizacji Science Care, będącej
łącznikiem pomiędzy dawcami a uniwersytetem medycznym, od 2010
r. liczba osób chcących pośmiertnie oddać swoje ciało do badań medycznych wzrosła dwukrotnie.
Przedstawiciele Science Care wskazują na wysoką jakość usług oraz rozwój nauki jako czynniki wpływające pozytywnie na zgodę na pośmiertne oddanie ciała. Podkreślają także
aspekt finansowy zachęcający do oddania zwłok, które po wykorzystaniu są kremowane bez obciążenia
finansowego dla rodziny zmarłego. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy weźmie się pod uwagę koszt pochówku wynoszący w USA średnio 8-10 tys. dolarów. Ponadto, zaobserwowano osłabienie sprzeciwu religijnego wobec procedur kremacji i sekcji zwłok. Okazuje się, że w 2015 r. po raz pierwszy w historii USA
więcej osób zostało skremowanych niż pochowanych w tradycyjny sposób.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

Kalifornia: samobójstwo wspomagane nie dla więźniów
Legalizacja samobójstwa wspomaganego w Kalifornii ukazała konieczność wprowadzenia kolejnych regulacji prawnych.
Ustawa dotycząca tzw. „Opcji Końca Życia” gwarantuje możliwość samobójstwa wspomaganego obywatelom Kalifornii cierpiącym terminalnie, którym pozostało mniej niż 6 miesięcy życia. Z obawy przed powoływaniem się na ten zapis przez więźniów. Departament ds. Systemu Penitencjarnego i Rehabilitacji Społecznej (Californian Department of Corrections and Rehabilitation) zaproponował wprowadzenie regulacji zabraniającej więźniom korzystania z ustawy „Opcji Końca Życia”. Dodano, iż więźniowie powinni otrzymywać opiekę medyczną adekwatną do ich stanu, a wszelkie regulacje prawne mają im zapewnić zdrowie,
bezpieczeństwo i ochronę. 41-letnia Betsy Davies była jedną z pierwszych osób, które popełniły samobójstwo wspomagane dzięki nowemu prawu. Przed śmiercią artystka cierpiąca na stwardnienie zanikowe
boczne zorganizowała przyjęcie pt. „Prawo do śmierci”. Betsy nazwała samobójstwo ponownymi narodzinami, a jej siostra dodała, że przyjęcie przemieniło odejście Betsy w dzieło sztuki.
Legalizacja prawa do śmierci na życzenie jest postrzegana przez wielu jako wyraz pełnej autonomii człowieka. Należy jednak się zastanowić, czy nie naruszana ona autonomii osób zaangażowanych pośrednio w zorganizowanie samobójstwa. Za wszelkimi działaniami stoją bowiem nie tylko bezpośrednio zainteresowani
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pacjenci, ale i osoby, które świadomie przepisując śmiertelne dawki, stają się współodpowiedzialni za ten
proceder.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

Czy ból fizyczny jest powodem eutanazji?
W lipcowym numerze amerykańskiego tygodnika medycznego JAMA
opublikowany został artykuł przedstawiający status eutanazji i samobójstwa wspomaganego w USA, Europie i Kanadzie. Doktor Ezekiel Emmanuel oraz jego współpracownicy przeprowadzili badania opinii wśród
lekarzy i pozostałych obywateli. Zapoznali się z oficjalnymi danymi na
temat eutanazji i samobójstwa wspomaganego oraz przejrzeli akta zgonów w Belgii i Holandii od roku 1947 do 2016.
Obecnie eutanazja i samobójstwo wspomagane są zalegalizowane w
Holandii, Belgii, Luksemburgu, Kolumbii i Kanadzie. Samobójstwo wspomagane (bez eutanazji) jest legalne
w 5 stanach Ameryki Płn.: Oregon, Waszyngton, Montana, Wermont i Kalifornia, oraz w Szwajcarii. W USA
poparcie dla eutanazji i samobójstwa wspomaganego utrzymuje się w granicach 47-69% od lat 90. XX wieku. Europa Zachodnia wykazuje poparcie dla procedur przedwczesnej śmierci, podczas gdy w Europie Centralnej i Wschodniej zauważalny jest spadek akceptacji. W USA prośby o eutanazję występują rzadziej niż w
20% przypadkach zbliżającej się śmierci, a zostają spełnione w 5%. W Belgii i Holandii ponad połowa badanych lekarzy przyznała, iż byli proszeni o eutanazję, a 60 % holenderskich lekarzy spełniło to życzenie. Niewątpliwie częstotliwość eutanazji i samobójstwa wspomaganego wzrosła po ich zalegalizowaniu. Ponad
70% przypadków stanowili pacjenci chorzy na nowotwory. Jak twierdzą autorzy tekstu, pacjenci proszący o
przyspieszenie śmierci są osobami starszymi, rasy białej, dobrze wykształconymi. Co ważne, badania pokazały, że ból fizyczny NIE BYŁ powodem decyzji o przedwczesnym odejściu. Głównym motywem było poczucie utraty autonomii i godności oraz niemożność cieszenia się życiem. Autorzy artykułu zaznaczają, iż zgromadzone dane nie wskazały na przekroczenie prawa.
Bez względu na stosunek do procedur eutanatycznych można zauważyć, iż ból fizyczny nie jest decydującym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o przerwaniu życia. Postęp w medycynie pozwala na opanowanie cierpienia fizycznego. Tym, co może powstrzymać eutanazję czy samobójstwo wspomagane, jest
zapewnienie chorym właściwej opieki paliatywnej oraz danie im poczucia, że choroba nie pozbawia ich
godności.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie jama.jamanetwork.com oraz www.bioedge.org

Dzień Zaduszny inaczej
Światowa Federacja Stowarzyszeń Prawa do Śmierci (ang. The World Federation of Right to Die Societies)
ogłosiła 2. listopada Światowym Dniem Prawa do Śmierci. Dzień ten uznawany jest wśród katolików i anglikanów za Dzień Zaduszny. W pamięci przywoływani są wówczas wszyscy zmarli, których dusze mogą jeszcze przebywać w czyśćcu. Światowa Federacja Stowarzyszeń Prawa do Śmierci zrzesza 37 organizacji członkowskich z 23 krajów, jej celem jest promocja eutanazji.
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Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych prowadzone są starania o uznanie tego dnia za Narodowy Dzień Planowania Własnego Epitafium, a z kolei Organizacja Narodów Zjednoczonych nazywa 2. listopada Międzynarodowym Dniem Zakończenia Bezkarności Popełniania Zbrodni Wobec Dziennikarzy.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

SYMPOZJA I KONFERENCJE

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Etyka w medycynie – między teorią a praktyką” (Gdańsk, 22-24 września 2016 r.)
W dniach 22-24 września 2016 r. w Gdańsku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja
pt. „Etyka w medycynie – między teorią a praktyką”, organizowana przez Zakład Etyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Organizatorzy konferencji swoje zaproszenie kierują przede wszystkim do lekarzy i przedstawicieli innych
profesji medycznych, ale również do wszystkich zainteresowanych problemami etycznymi we współczesnej medycynie. Celem konferencji jest próba zaktywizowania środowiska lekarzy-praktyków do szerszego
spojrzenia i namysłu nad zmianami dokonującymi się w medycynie i przeobrażeniami w zawodzie lekarza.
Podczas trwania obrad zostanie poruszona m.in. następująca tematyka: wyzwania etyczne współczesnego
lekarza ze szczególnym uwzględnieniem medycyny ratunkowej, rodzinnej i onkologii; stałość wartości a
zmienność norm etycznych w medycynie; wyzwania etyczne w medycynie paliatywnej; Kodeks Etyki Lekarskiej: teoria czy rzeczywisty przewodnik?
Honorowy patronat nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz
i Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Marcin Gruchała.
Oprac. Zofia Szafrańska-Czajka na podstawie konferencja-etyka.gumed.edu.pl

Zaproszenie: konferencja o niepłodności w Poznaniu
Wojewoda Wielkopolski oraz Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w sympozjum pt. „Profilaktyka, rozpoznanie przyczyn i leczenie niepłodności”, które odbędzie się 21 października 2016. Organizatorzy zaznaczają, że celem spotkania jest
omówienie przyczyn niepłodności i sposobów wspierania prokreacji innych niż metoda in vitro. Zamierzają
poruszyć zagadnienia związane z profilaktyką niepłodności oraz jej leczenia przyczynowego, w tym naprotechnologii.
Udział w sympozjum jest bezpłatny. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej
www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl
Oprac. Agnieszka Jalowska
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Sympozjum naukowe „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki
– postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny” (Warszawa, 4 grudnia 2016)
4 grudnia 2016 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się VI sympozjum naukowe z cyklu
„Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”, pt. „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub
matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny”.
„Zaproszeni eksperci przedstawią najnowsze osiągnięcia w zakresie diagnostyki, terapii oraz możliwość pomocy rodzicom i dziecku dotkniętemu ciężką chorobą w okresie przed narodzinami. W ubiegłym roku
przedstawiono już część zagadnień dotyczących strat prokreacyjnych do 22 tygodnia ciąży. W uzupełnieniu
planujemy omówić tematykę możliwych interwencji in utero, terapii genowej i immunoterapii. Poruszymy
również zagadnienia paliatywnej opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi już na sali porodowej i oddziale
Intensywnej terapii noworodka. Zamierzamy pochylić się nad zagadnieniami ciężkiej choroby matki w ciąży, w tym nowotworów i stanów zagrażających również życiu dziecka jeszcze wewnątrzmacicznie. Klamrą
zamykającą będzie panel dyskusyjny z udziałem osób zaangażowanych w pomoc i wsparcie dla wszystkich
doświadczających tych bolesnych problemów”, wyjaśniają organizatorzy.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.zdrowie-prokreacyjne.wum.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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