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Nowy projekt całkowitej ochrony dziecka w stadium prenatalnym
23 września, w polskim Sejmie przegłosowano skierowanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dn. 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przygotowanego przez komitet „Stop Aborcji” do Komisji Sprawiedliwości i
Praw Człowieka.
Projekt ten uchyla obecnie obowiązujące przepisy dopuszczające przerwanie ciąży w trzech przypadkach, tj. gdy ciąża zagraża zdrowiu i życiu kobiety, gdy powstała w następstwie czynu zabronionego np. gwałtu lub kazirodztwa, oraz gdy istnieje prawdopodobieństwo, że płód jest
ciężko i nieodwracalnie uszkodzony. Projekt zakłada wprowadzenie kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat za spowodowanie śmierci dziecka poczętego. Jeżeli sprawca działałby nieumyślnie, podlegałby karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast ten, kto zmusiłby kobietę do aborcji, mógłby trafić do
więzienia nawet na 10 lat. Jeśli śmierć dziecka spowodowałaby jego matka, sąd mógłby zastosować wobec
niej nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Matka nie podlegałaby karze,
jeśli działałaby nieumyślnie. Wnioskodawcy proponują również, aby osoba trzecia, w tym lekarz, podlegał
karze, jeśli wskutek swego zaniedbania doprowadziłby do śmierci lub uszkodzenia ciała dziecka poczętego.
Jeśli śmierć dziecka byłaby następstwem działań leczniczych koniecznych dla uchylenia bezpośredniego
niebezpieczeństwa dla życia matki, lekarz nie podlegałby karze, a czyn ten nie byłby traktowany jak przestępstwo. Ponadto projekt nakłada na administrację rządową i samorządową obowiązek pomocy materialnej i opieki dla rodzin wychowujących dzieci upośledzone oraz matek i ich dzieci poczętych w wyniku czynu
zabronionego.
Decyzją Sejmu w Komisji Zdrowia będą również kontynuowane prace nad poselskim projektem ustawy w
obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro. Projekt zakłada zmianę definicji
„zarodka” poprzez ujednolicenie terminów ustawy o leczeniu niepłodności z ustawą dotyczącą planowania
rodziny oraz ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka. Pojęcie zarodka byłoby definiowane jako „dziecko poczęte
w najwcześniejszej fazie rozwoju biologicznego, powstałe w wyniku połączenia gamety męskiej i żeńskiej”.
Wnioskodawcy proponują ograniczenie do jednej liczby żeńskich komórek rozrodczych, które będą mogły
podlegać zapłodnieniu w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego. Obecnie przepisy zezwalają na zapłodnienie sześciu żeńskich komórek rozrodczych. W określonych przypadkach można utworzyć więcej zarodków. Projekt zakłada także ograniczenie do 72 godzin czasu, jaki może upłynąć od zapłodnienia pozaustrojowego do umieszczenia komórki rozrodczej w ciele kobiety. Aktualnie w ustawie nie ma wymogu czasowego. Zaproponowano też m.in. usunięcie przepisów pozwalających na przyznanie ojcostwa mężczyźnie,
który nie jest biologicznym ojcem dziecka poczętego w wyniku in vitro, ale jest partnerem matki dziecka.
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Izba odrzuciła także obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie „Ratujmy
kobiety”, który wyraźnie liberalizował przepisy dot. aborcji.
Oprac. Zofia Szafrańska-Czajka na podstawie www.sejm.gov.pl

Pigułka „dzień po” ponownie tylko na receptę
Pigułki ,,dzień po" znów mają być sprzedawane na receptę. Ministerstwo Zdrowia wypracowało projekt
zmian w tej sprawie. Informację taką podał portal Radio ZET.
Chodzi o regulacje w sprawie dostępności produktów leczniczych z grupy hormonalnych środków antykoncepcyjnych do stosowania wewnętrznego. Na skutek zmian wczesnoporonny produkt ,,ellaOne" będzie
dostępny tylko po okazaniu recepty od lekarza.
To dobry kierunek, jednak niewystarczający – ocenia prof. Bogdan Chazan, ginekolog i położnik. „Z pewnością decyzja ministra o tym, że te tabletki będą dostępne wyłącznie na receptę jest słuszna, aczkolwiek,
moim zdaniem, niewystarczająca. Byłbym raczej za tym, żeby w ogóle wycofać ten środek z użytku. Trzeba
powiedzieć także, że środek, który jest zastosowany w tabletkach „po stosunku" jest – w większej dawce –
środkiem stosowanym do aborcji farmakologicznej. Ten środek należy do tej grupy śmiercionośnych preparatów. Ich mechanizm działania polega m.in. na zahamowaniu zagnieżdżania zarodka w błonie śluzowej
macicy” – podkreśla prof. Bogdan Chazan.
Projekt jest obecnie na etapie analizy uwag, które zgłoszono podczas konsultacji publicznych. Od kwietnia
ubiegłego roku tzw. pigułka ,,dzień po" może być kupiona bez recepty przez osoby, które ukończyły piętnasty rok życia. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał ówczesny minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.
Źródło: www.wpolityce.pl

Do Sejmu wpłynął projekt ochrony prawnej dziecka poczętego Polskiej Federacji
Ruchów Obrony Życia
14 września br. do Sejmu wpłynął projekt Polskiej Federacji Ruchów
Obrony Życia całkowicie zakazujący aborcji, a także środków wczesnoporonnych oraz tabletek „dzień po”.
Zgodnie z projektem, ustawa z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
zmieniłaby nazwę na „ustawa o ochronie prawnej dziecka poczętego”. W
projekcie ustawy pojawia się również zapis, że „każdy człowiek posiada
wynikające z przyrodzonej godności, nienaruszalne i niezbywalne prawo do życia od momentu poczęcia do
naturalnej śmierci, prawo to zakorzenienie w zasadzie demokratycznego państwa prawa i stanowiące jedną z naczelnych wartości konstytucyjnych w polskim systemie prawnym”, a także każdy człowiek ma przyrodzone prawo do życia od chwili poczęcia. Życie i zdrowie człowieka w fazie prenatalnej pozostaje pod
ochroną prawa od momentu poczęcia”.
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Projekt ustawy zawiera również przepisy dotyczące środków wczesnoporonnych i tabletek „dzień po” –
„Kto wytwarza, wprowadza do obrotu, reklamuje, zbywa lub nieodpłatnie udostępnia środek o działaniu
poronnym lub antynidacyjnym, podlega karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2”.
Projekt został złożony w Sejmie w formie petycji. Z trybu tego mogą korzystać organizacje społeczne. O
tym, czy projekt zostanie skierowany do prac w Sejmie, zdecyduje sejmowa komisja ds. petycji. Ma ona na
to 3 miesiące – informuje tvn24.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.tvn24.pl

Drugie w Polsce krzyżowe przeszczepienie nerek
13 września br. w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy odbyło się drugie w Polsce krzyżowe przeszczepienie nerek.
Przypadek dotyczył dwóch małżeństw, w których mężczyźni oczekiwali na przeszczepienie nerki. Ich żony
były kandydatkami na dawczynie, jednak z uwagi na brak zgodności tkankowej nie mogły im oddać swoich
nerek. Dzięki Programowi Wymiany Par okazało się jednak, że oba przeszczepy będą możliwe – jedna
z żon mogła podarować nerkę mężowi z drugiej pary, i na odwrót.
Zanim się to jednak stało, pary przez stosunkowo długi okres czasu przygotowywały się do pobrań i przeszczepień nerek, jedna od grudnia 2014 r., druga od lipca 2015 r. Był to czas potrzebny na wykonanie wielu badań i konkretne przygotowania do zabiegów. Jedną z nerek pobrano metodą laparoskopową, drugą
zaś w sposób klasyczny.
Przebieg wszystkich zabiegów był pomyślny, a nad czwórką pacjentów czuwały kilkunastoosobowe zespoły lekarzy i pielęgniarek specjalności: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia, choroby wewnętrzne,
nefrologia, transplantologia i urologia oraz pielęgniarki operacyjne.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Pionierska praca polskich naukowców w dziedzinie krwiodawstwa
Na Politechnice Warszawskiej zespół dr. hab. Tomasza Ciacha pracuje nad substytutem krwi ludzkiej. Syntetyczną krew czeka jeszcze przebadanie jej działania na
modelu zwierzęcym, aby spełniała wszelkie normy bezpieczeństwa preparatu.
Stworzenie takiego preparatu krwiozastępczego jest idealnym rozwiązaniem podczas transfuzji, bowiem eliminuje niebezpieczeństwo transferu przypadkowych
chorób dawców. Jest na tyle obojętnym preparatem, że można go stosować niezależnie od grupy krwi pacjenta. Pomija się więc drogą diagnostykę, jaka dotychczas
musi być przeprowadzana, aby podać pacjentowi krew. Jest uniwersalnym związkiem, który może być podany nawet przeciwnikom transfuzji z powodów religijnych. Okres jego przechowywania wynosi ponad rok. Preparat ulega biodegradacji
do wody i dwutlenku węgla, jest obojętny dla organizmu. Syntetyczna krew spełnia swoje podstawowe
funkcje, jaką jest przenoszenie tlenu w organizmie. Jest wytwarzany z cukrów złożonych na drodze proce-

Nr 29

s. 4

05.10.2016

su syntezy chemicznej.
Krwiozastępczy preparat wydaje się być także odpowiednim środkiem do przechowywania organów przygotowywanych do przeszczepów, gdyż przy tradycyjnej krwi czas od pobrania narządu do jego wszczepienia nie może być większy niż 6 godzin. W przypadku użycia zamiennika krwi czas ten będzie można przedłużyć.
Jeśli kolejne próby wykażą pełne bezpieczeństwo dla organizmu człowieka, to wynalazek naukowców z
Politechniki Warszawskiej stanie się pierwszym, nietoksycznym i bezpiecznym substytutem krwi ludzkiej w
świecie.
Technologia powstała na Wydziale Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej i została licencjonowana do firmy NanoSanguis.
Oprac. Renata Laszko na podstawie biotechnologia.pl, www.biuletyn.pw.edu.pl oraz naukawpolsce.pap.pl

Jest nadzieja dla chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym
Lekarze ze szpitala uniwersyteckiego w Olsztynie, którzy od kilku lat prowadzą badania nad zastosowaniem komórek macierzystych u chorych na stwardnienie zanikowe boczne, stwierdzili, że u ok. 70 proc.
pacjentów udało im się spowolnić postęp choroby.
Dzięki osiągnięciom olsztyńskich lekarzy ta nieuleczalna dotychczas choroba, polegająca na degradacji
komórek nerwowych odpowiedzialnych za prace mięśni, również mięśni oddechowych, będzie mogła zostać w dużym stopniu spowolniona. Nadzieją dla chorujących pacjentów są komórki macierzyste. Prace
nad ich skutecznym zastosowaniem trwają już od 2014 r. Prof. Wojciech Maksymowicz – kierownik katedry neurologii i neurochirurgii szpitala klinicznego w Olsztynie – wraz z neurologiem prof. Adamem Czaplińskim kierują zespołem, który w ostatnim czasie może pochwalić się sukcesem dającym nadzieje chorym na SLA.
Badanie było finansowane w ramach projektu z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Grupie 80
chorych podano komórki macierzyste pochodzące z różnych źródeł. Pierwsza grupa otrzymała komórki
macierzyste pochodzące z ich własnego szpiku kostnego, druga grupa – komórki macierzyste pochodzące
ze sznura pępowinowego, z tzw. galarety Whartona. Zróżnicowaniu podlegała też ilość podań poszczególnym pacjentom. W grupie badanych, w której podawano komórki pochodzące ze szpiku, udało się spowolnić postęp choroby, a skuteczność działań oceniono na 70%. Badania nad tą metodą nadal trwają. Pacjenci podlegają obserwacji przez pół roku przed zastosowaniem terapii oraz pół roku po jej zastosowaniu.
Obecnie trwają prace nad oceną, jakie skutki na spowolnienie procesu chorobowego będzie mieć wielokrotne podanie komórek macierzystych.
Oprac. Renata Laszko na podstawie naukawpolsce.pap.pl oraz biotechnologia.pl
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Szwedzcy naukowcy rozpoczęli eksperymenty nad edycją genów ludzkich embrionów
Biolog Fredrick Lanner z Karolinska Institutet w Szwecji użył technologii
edycji genów CRISPR-Cas9 w celu określenia funkcji specyficznych genów w ludzkim genomie, a także by lepiej zbadać przyczyny niepłodności i poronień.
Lanner, który ma również nadzieję na wykorzystanie zarodkowych komórek macierzystych do walki z chorobami, mówi, że jego eksperymenty są zarówno konieczne, jak i moralnie dopuszczalne. Zamierza eksperymentować na zdrowych zarodkach aż do 14 dnia ich rozwoju. „Myślę, że dobrze jest mieć możliwość zrobienia badań podstawowych, dzięki czemu możemy uzyskać więcej informacji na temat tej technologii i
potencjalnie wykorzystać ją w przyszłości”.
Lanner powiedział, że jego badania nie zostaną wykorzystane w celu „projektowania dzieci”. „Naprawdę
uważam, że tych badań nie należy wykorzystać do projektowania dzieci i «poprawiania» ich w celach estetycznych”.
Marcy Darnovsky, dyrektor Center for Genetics and Society obawia się, że badania na genomie zarodków
staną się jednak początkiem produkcji genetycznie zmodyfikowanych istot ludzkich.
„Produkcja genetycznie zmodyfikowanych ludzkich embrionów jest rzeczywiście dość niebezpieczna... To
krok w kierunku próby produkcji zmodyfikowanych genetycznie istot ludzkich. To byłby powód do poważnego niepokoju” – mówi Marcy Darnovsky.
Tłum. i oprac. Dagmara Dziarnowska na podstawie bioedge.org

Rada Europy odrzuciła legalizację surogacji
21 września Komisja ds. Społecznych podczas sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
ponownie odrzuciła nowy projekt rezolucji legalizujący surogację, autorstwa Petry de Sutter. Tym samym
zaproponowała opracowanie rekomendacji „Europejskie wytyczne w celu ochrony praw dziecka w związku
z macierzyństwem zastępczym”.
To na razie jedynie projekt rekomendacji, który będzie potrzebował zatwierdzenia przez Komitet Ministrów i samą Komisję, której kolejne zgromadzenie odbędzie się w Strasburgu w dniach 10-14 października
br.
To z jednej strony dobre wieści, ponieważ Komisja nie zatwierdziła jakiejkolwiek akceptacji macierzyństwa
zastępczego. Z drugiej jednak strony widzimy, że Rada Europy powstrzymuje się jak do tej pory od wyraźnego potępienia tych praktyk jako działań, które poważnie naruszają ludzką godność.
„Nie sądzimy, by członkowie Komisji okazali się tchórzami, ale ufamy, że wyrażą oni silny sprzeciw wobec
praktyki macierzyństwa zastępczego, zalecając wszystkim państwom, aby jej zakazali”, powiedział Antoine
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Renard, przewodniczący Federacji Europejskich Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE). W rzeczywistości
obecny tekst rekomendacji jest bardzo niejednoznaczny i pozostawia wiele niejasności w kwestii jak chronić prawa dzieci i walczyć z surogacją. Jeżeli prawa dzieci w odniesieniu do praktyk macierzyństwa zastępczego muszą być chronione, dlaczego w tych rekomendacjach po prostu ich nie zakazać?
„Jesteśmy zaniepokojeni, że obecny projekt nie rozwiązuje podstawowych problemów związanych z praktykami surogacji, która sprawia, że dziecko staje się towarem, a kobieta traktowana jest instrumentalnie”,
podkreślił A. Renard. Wezwał on wszystkich członków Zgromadzenia, aby wzięli pod uwagę i wysłuchali
głosów ponad 110 tys. obywateli, którzy w petycji No Matternity Traffic wypowiedzieli swój sprzeciw wobec macierzyństwa zastępczego.
Projekt rekomendacji jest już dostępny online.
Oprac. Justyna Gajos

Wielka Brytania: aplikacja umożliwiająca „zamówienie ojca” przez Internet
The London Sperm Bank udostępnił nową usługę: mobilną aplikację nazwaną „Order a Daddy” („Zamów ojca”), która „pozwala kobietom poszukującym dawcy spermy na wybranie odpowiedniego kandydata za pośrednictwem smartfona”. W celu ułatwienia wyszukiwania aplikacja pozwala na wybór takich kryteriów jak kolor oczu, narodowość, wykształcenie, osobowość czy stan zdrowia. Kobieta ustala listę preferencji i w momencie znalezienia odpowiedniego dawcy otrzymuje powiadomienie. Każdemu dawcy przypisany jest numer, a użytkowniczki aplikacji mają możliwość pozostawienia komentarzy przy danym kandydacie. Po dokonaniu
wyboru kobieta zamawia za około 1000 euro próbkę nasienia, które zostaje dostarczone do kliniki, z której usług korzysta.
Połowa klinik przeprowadzających zapłodnienie in vitro w Wielkiej Brytanii przyłączyła się do tej usługi.
Aplikacja uzyskała również aprobatę ze strony Brytyjskiego Urzędu ds. Zapładniania i Embriologii Człowieka
(ang. Human Fertilisation and Embryology Authority, HFEA). Tymczasem Josephine Quintavalle z organizacji pro-life Comment on Reproductive Ethics nazwała wprowadzenie do użytku aplikacji „całkowitym uwłaczaniem ojcostwu”.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org

Proces ws. przywrócenia klauzuli sumienia w Norwegii – sprawa lek. Katarzyny
Jachimowicz
Na początku przyszłego roku rozpocznie się proces w sprawie polskiej lek. med. Katarzyny Jachimowicz,
która walczy o przywrócenie prawa do stosowania klauzuli sumienia przez medyków pracujących w Norwegii.
Polka, która wyjechała wraz z rodziną do Skandynawii, pracowała początkowo jako lekarz rodzinny w gminie Sauherad. Wówczas obowiązujące w Norwegii prawo dopuszczało możliwość powoływania się przez
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lekarzy na klauzulę sumienia, z zastrzeżeniem uzyskania zgody pracodawcy i zapewnieniu, że nie ucierpią
na tym osoby trzecie, tj. pacjenci. Lekarka korzystając z przyzwolenia, odmawiała zakładania swoim pacjentkom spirali domacicznych. Wraz ze zmianą przepisów w zakresie klauzuli sumienia lek. K. Jachimowicz
została zmuszona do zmiany miejsca pracy, co wiązało się z koniecznością przekwalifikowania. Kobieta,
wspierana przez Norweskie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Lekarzy, na czele z sekretarzem generalnym dr
Magnar Kleivenem, odwołała się od decyzji o zwolnieniu, jednak jej roszczenia o respektowanie wolności
sumienia zostały odrzucone przez gminę, w której była zatrudniona.
Występujący w imieniu lek. K. Jachimowicz prawnicy wskazują, że fiasko w sądzie I i II instancji pozwoli na
złożenie apelacji do Sądu Najwyższego lub nawet do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie stroną pozwaną będzie rząd norweski, który poprzez wydane decyzje prawnopolityczne przyczynił się do utraty pracy przez powódkę.
Oprac. Zofia Szafrańska-Czajka na podstawie gosc.pl

W ciągu najbliższego roku Holandia planuje otwarcie centrum eutanazji dzieci
Profesor Eduard Verhagen, który jest jednym z twórców protokołu z
Groningen, zawierającym wytyczne do ewentualnej eutanazji niemowląt
przewiduje, że w ciągu najbliższego roku powstanie w Holandii ośrodek
zajmujący się eutanazją dzieci.
Zgodnie z obowiązującym prawem holenderskim eutanazja jest legalna
dla niemowląt do pierwszego roku życia i dla dzieci w wieku powyżej
dwunastu lat. Dzieci w wieku od 1 do 12 lat uznawane są za niezdolne do podjęcia takich ważnych decyzji i
nie kwalifikują się prawnie do procedury eutanazji.
Jednak zdaniem profesora Verhagena, którego holenderska gazeta AD nazywa „autorytetem w dziedzinie
eutanazji dzieci”, lekarze już badają praktykę eutanazji dla dzieci w wieku od 1 do 12 lat. „Uważamy, że
niektóre dzieci w wieku poniżej dwunastu lat są również w stanie dokonać takich ważnych decyzji”, powiedział.
Tłum. i oprac. Dagmara Dziarnowska na podstawie www.lifenews.com

Pierwsza legalna eutanazja młodocianego w Belgii
W Belgii we wrześniu, po raz pierwszy w historii tego kraju i Europy, małoletni pacjent został poddany procedurze eutanazji. Stwierdzono, że znajdował się on w beznadziejnej, z medycznego punktu widzenia sytuacji, oraz cierpiał nieznośny ból, który w niedługim czasie mógł doprowadzić go do śmierci. Podjęcie działań medycznych w celu skrócenia życia małoletniego pacjenta umożliwiły przyjęte przez belgijski rząd w
2014 r. regulacje prawne dopuszczające eutanazję bez ograniczeń wiekowych.
Szef Krajowego Komitetu ds. Kontroli i Ewaluacji Eutanazji, dr Wim Distelmans, nie ujawnia szczegółów
sprawy. Wiadomo, że dziecko było w stanie terminalnym i zamieszkiwało flamandzkojęzyczną część kraju.
Dr Distelmans określa przypadek jako bezprecedensowy. W wywiadzie dla flamandzkiej gazety Het Nieuwsblad, stwierdził, dając przyzwolenie na tego typu procedery: „Na szczęście jest niewiele dzieci, które
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kwalifikują się do eutanazji, jednakże nie znaczy to, że powinniśmy odmawiać im prawa do godnej śmierci”.
Belgia jest jedynym państwem Starego Kontynentu, które dopuszcza możliwość zastosowania eutanazji
wobec wszystkich grup wiekowych z zastrzeżeniem, że pacjent posiada zdolność racjonalnego podejmowania decyzji i rozumie, czym jest eutanazja oraz jest w stanie terminalnym, nie rokującym poprawy. Pozostaje jednak pytanie o rzeczywistą dojrzałość psychiczną i emocjonalną małoletnich pacjentów, stojących w
obliczu wyboru pomiędzy życiem a śmiercią. Belgijskie prawo przyzwala na dokonanie aborcji oraz eutanazji, stoi jednak w opozycji wobec kary śmierci.
Tłum. i oprac. Zofia Szafrańska-Czajka na podstawie www.bioedge.org

Samobójstwo wspomagane w Danii
Duńscy socjaldemokraci oraz liberałowie wezwali do rewizji istniejącego
prawa końca życia, łącząc się w swoim stanowisku z ekologiczną partią
Alternativet, będącą zwolennikiem samobójstwa wspomaganego.
Podobnie jak we Francji, tzw. czynna eutanazja jest w Danii zabroniona,
jednak śmiertelnie chory pacjent ma prawo zażądać zaprzestania leczenia. Od 1992 r. Duńczycy posiadają możliwość sporządzania tzw. medycznego testamentu, na podstawie którego lekarz ma obowiązek odstąpić od
leczenia pacjentów terminalnych i ofiar poważnych wypadków, stosując tzw. bierną eutanazję.
Wprowadzanie pojęć „czynna” czy „bierna” eutanazja nie wydaje się być zasadne szczególnie w sytuacji,
gdy intencje osób dokonujących tego czynu są jednoznaczne: przedwczesne skrócenie życia osoby chorej.
Nie należy tym samym mylić biernej eutanazji z odstąpieniem od uporczywej terapii. Podczas gdy pierwsza
jest świadomym skróceniem życia, drugą stanowi zaprzestanie podawania leków czy przeprowadzanie
czynności medycznych, które jedynie naraziłyby pacjenta na jeszcze większe cierpienie. Nadal jednak jest
on nawadniany i na pewno nie dochodzi do celowego skrócenia jego życia.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.genethique.org

ŚWIAT

Przyszło na świat dziecko z DNA trzech osób
Urodziło się pierwsze na świecie dziecko, którego materiał genetyczny pochodzi od trzech osób: matki, ojca i od dawczyni enukleowanego oocytu – podaje magazyn New Scientist. Dziecko przyszło na świat przed
5 miesiącami.
Przyczyną takiego rodzaju zapłodnienia była choroba matki – zespół Leigha. To schorzenie było śmiertelne
dla każdego z jej poczętych dzieci – jedna z jej córek zmarła w wieku 6 lat, drugie dziecko żyło jedynie 8
miesięcy. Doszło także do 4 poronień.
Matka była nosicielką nieprawidłowego materiału genetycznego, który warunkował wystąpienie schorzenia u dziecka, a defekt ten był lokalizowany w mitochondriach, czyli przekazywany był dziecku wraz z cyto-
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plazmą komórki jajowej.
W przypadku tej kobiety zastosowano metodę zapłodnienia pozaustrojowego, w której zastępuje się nieprawidłową część komórki jajowej zdrową, pochodzącą od innej kobiety. Jest to komórka jajowa pozbawiona jądra, w której pozostają mitochondria (zawierające 0,1% DNA). Taką komórkę, pochodzącą od dawczyni połączono z materiałem genetycznym rodziców dziecka. Zatem kobieta, która oddaje część swojej
komórki jajowej jest uznawana za dawczynię narządów, a nie za rodzica.
Amerykański zespół naukowców pochodzący z New Hope Fertility Center w Nowym Jorku, który pracował
nad zapłodnieniem, aby przeprowadzić procedurę udał się do Meksyku, ponieważ tamtejsze przepisy nie
ograniczają jej stosowania.
Eksperci twierdzą, że przełomowa metoda zwiastuje nową erę w medycynie: będzie można pomóc rodzicom, z których jedno jest nosicielem rzadkiej choroby genetycznej. Przyznają jednak, że metoda ta nie zapobiega całkowicie dziedziczeniu tych chorób. Ryzyko to jest jednak znacznie mniejsze w porównaniu
z zapłodnieniem naturalnym.
Niezależnie od możliwości, jakie daje ta metoda w zapobieganiu chorób mitochondrialnych, eksperci
ostrzegają, że w jej stosowaniu niezbędna jest kontrola prawna i refleksja etyczna. Warto też zaznaczyć, że
każda tego typu manipulacja jest wykonywana przy okazji sztucznego zapłodnienia.
Metodę zalegalizowano w 2015 r. w Wielkiej Brytanii, jednak z zastrzeżeniem, że naukowcy mieli wykazać
jej bezpieczeństwo. Badania zostały przeprowadzone przez Wellcome Trust Centre for Mitochondrial Disease Newcastle University przy wykorzystaniu ponad 500 komórek jajowych pochodzących od 64 kobiet.
Wykazały one, że transfer jąder nie zaburza rozwoju zarodka i znacząco chroni przed przenoszeniem chorób mitochondrialnych. „Prof. Doug Turnbull przyznał jednak, że metoda ta nie zapobiega całkowicie dziedziczeniu tych chorób. Ryzyko to jest jednak znacznie mniejsze w porównaniu z zapłodnieniem naturalnym”, informuje Medycyna Praktyczna.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Coraz więcej chińskich kobiet podróżuje za granicę, aby zamrozić swoje oocyty
W Chinach, gdzie medycyna reprodukcyjna jest ściśle regulowana, surogacja i donacja oocytów są zabronione. Chiny zakazują leczenia niepłodności niezamężnym kobietom, a także zabraniają technik wspomaganego
rozrodu dla samotnych kobiet i par, które to techniki nie są zgodne z krajowymi przepisami o planowaniu rodziny i populacji.
Jednak coraz więcej pojedynczych Chinek podróżuje za granicę, aby zamrozić swoje gamety w celu użycia ich w późniejszym, wygodniejszym
dla siebie terminie i by móc kontrolować swoją płodność. W Stanach
Zjednoczonych popyt na tego typu usługi wzrasta co roku od 10 do 15%
w ciągu ostatnich 3 lat.
Wiele firm doradczych specjalizuje się w usługach pomocy klientom, w załatwianiu wniosków wizowych,
spotyka się z nimi na lotnisku i organizuje im zakwaterowanie, chińskich tłumaczy, transport, większościo-
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wą opiekę. Sieć amerykańskich klinik in vitro z siedzibą w Kalifornii otwarła swoje biura i siedziby w kilkunastu większych chińskich miastach.
Tłum. i oprac. Dagmara Dziarnowska na podstawie www.genethique.org oraz french.china.org.cn

„Nie macie prawa ustalać ceny życia osoby z zespołem Downa!”
Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna w kierunku trisomii 21. chromosomu „mogłaby pozwolić na zmniejszenie kosztów opieki nad osobami dotkniętymi tą wadą genetyczną” – taką deklarację wystosowało Królewskie Stowarzyszenie Położnych i Ginekologów (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists,
RCOG), które zaproponowało brytyjskiej Narodowej Służbie Zdrowia (ang. National Health Service, NHS)
przeprowadzenie „szczegółowej analizy finansowej” pozwalającej zweryfikować zalety i opłacalność testów prenatalnych pozwalających wykryć zespół Downa. Na ten moment NHS zaleca „ograniczenie proponowania nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej” do kobiet z grupy ryzyka. Jednak zdaniem członków stowarzyszenia, jeśli „decyzja o ograniczeniu proponowania badań do kobiet z grupy ryzyka” została podjęta
głównie ze względów finansowych, to należy przeprowadzić dokładniejszą analizę finansową, w którą zostałyby wliczone długofalowe koszty opieki medycznej nad dziećmi i dorosłymi z trisomią 21”. Pozwoliłoby
to stwierdzić, czy bardziej ekonomicznym rozwiązaniem nie byłoby jednak proponowanie testów w kierunku zespołu Downa wszystkim kobietom w ciąży.
Organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością ostro skrytykowały tę szokującą rekomendację, która „proponuje wycenę życia osób dotkniętych trisomią 21”, tym bardziej że „to zalecenie płynie ze
strony poważanego stowarzyszenia lekarzy”. W podobny sposób na propozycję RCOG zareagowali również
rodzice dzieci z trisomią 21:
- „Zimny i wykalkulowany argument, który próbuje zrównać wartość ludzkiego życia z kosztami opieki medycznej, jest przerażający i głęboko poruszający (…).”
- „Mówi się, że nieinwazyjna diagnostyka prenatalna w kierunku zespołu Downa pozwala kobietom na dokonanie wyboru, jednak w rzeczywistości jest to tylko zasłona dymna służąca pracownikom służby zdrowia
do pozbycia się odpowiedzialności.”
- „Życie mojej córki jest warte o wiele więcej niż koszty opieki medycznej, której może w przyszłości wymagać.”
- „Jako rodzic młodej osoby dotkniętej trisomią 21 jestem skonsternowany sugestią, że koszty długofalowej opieki medycznej dzieci i dorosłych dotkniętych tą wadą mogłyby być czynnikiem mającym determinować to, czy dzieci te mają się urodzić, czy też nie”.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org
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26 października – Światowy Dzień Donacji i Transplantacji
Obchodzony na świecie od 2005 roku Światowy Dzień Donacji i Transplantacji ma zwracać uwagę społeczeństwa na zagadnienie związane z
przeszczepem tkanek i narządów. Z tej okazji co roku organizowane są
różne akcje edukujące i zwiększające świadomość ludzi na temat transplantacji.
W ramach obchodów tego dnia w Polsce zainicjonowana została w ubiegłym roku kampania „Zgoda na Życie”, która miała na celu pokazać, jak
istotne dla rozwoju medycyny transplantacyjnej jest publiczne deklarowanie swojej woli w kwestii oddania
narządów i tkanek po śmierci (więcej: www.zgodanazycie.pl). Kampania potrwa do końca 2016 roku.
Oprócz przeszczepów narządów promuje ona również dawstwo szpiku oraz innych komórek i tkanek.
W tym roku z okazji Światowego Dnia Donacji i Transplantacji 25 października w Warszawie w ramach uroczystych obchodów zaplanowano otwarte spotkanie informacyjne dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek oraz członków ich najbliższej rodziny. Organizatorem spotkania jest Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii im. Tadeusza Orłowskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
Więcej o tegorocznych obchodach Światowego Dnia Donacji i Transplantacji: www.poltransplant.org.pl
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.mz.gov.pl

Rośnie liczba potencjalnych dawców szpiku na świecie
Z okazji obchodzonego 17 września Światowego Dnia Dawcy Szpiku, światowa organizacja zrzeszająca rejestry dawców WMDA poinformowała, że liczba potencjalnych dawców szpiku kostnego na świecie ciągle
rośnie i wkrótce przekroczy 30 mln.
Są to osoby, które zostały przebadane i zadeklarowały gotowość oddania swoich komórek chorym mającym podobną zgodność tkankową.
W Polsce również mamy coraz więcej potencjalnych dawców. Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej (działającego w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant w Warszawie), w kwietniu 2016 r. liczba zgłoszonych
w nim osób gotowych oddać szpik przekroczyła 1 mln. Jest to jeden z największych rejestrów dawców szpiku; zajmujemy pod tym względem trzecie miejsce w Europie i szóste na świecie. Oznacza to, że co 27. potencjalny dawca szpiku jest Polakiem.
Szpik jest często niezbędnym lekiem dla osób, które zachorowały na nowotwór krwi i chemioterapia jest u
nich niewystarczająca. „Czasem jedynym lekiem jest drugi człowiek, dawca o takich samych antygenach
transplantacyjnych” – podkreśla dr hab. Leszek Kauc, prezes Medigen, jednego z ośrodków dawców szpiku.
Specjalista wyjaśnia, że przeszczepienie komórek krwiotwórczych to zabieg ratujący życie w ponad 100
jednostkach chorobowych, nie tylko białaczkach.
Według danych Poltransplant od 2006 do końca 2015 r. ponad 4 tys. pacjentów w całej Polsce otrzymało
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allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych (od obcego dawcy) w ramach terapii nowotworów krwi
i wielu innych schorzeń szpiku kostnego, w tym 2457 transplantacji odbyło się dzięki dawcom niespokrewnionym.
W Europie w 2007 r. po raz pierwszy było więcej przeszczepień allogenicznych od niespokrewnionych dawców niż transplantacji od rodzeństwa.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Prawa osób w podeszłym wieku
Ivan Jurković, słoweński duchowny katolicki i przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ, podczas 33. sesji
na temat praw człowieka przedstawił potrzebę wzmocnienia ochrony praw osób starszych. Duchowny, zaniepokojony negatywnym stosunkiem, jaki często okazuje się tym obywatelom, zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia szczególnych środków prawnej ochrony starszych, których nazywa skarbnicą mądrości
wzbogacającą społeczeństwo. Ivan Jurkovic wskazał także na istniejący trend uznawania opieki nad osobami starszymi za nieopłacalną z ekonomicznego punktu widzenia: osoby te często są traktowane jako bezużyteczne i nieproduktywne, gdy potrzebują opieki i wsparcia. Arcybiskup Jurkovic zalecił wprowadzenie
polityki odrzucającej wartościowanie obywateli na podstawie ich przydatności dla społeczeństwa.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.genethique.org

Eutanazja w Australii – 20 lat później
Zwolennicy eutanazji w 20 lat po pierwszej śmierci pacjenta na skutek
przeprowadzonej eutanazji, wzywają australijskich ustawodawców, by
zalegalizowali wspomagane samobójstwo.
22 września 1996 roku, 66-letni Australijczyk z Terytorium Północnego
Australii, został poddany eutanazji. Bob Dent, stolarz cierpiący na raka
prostaty, zakończył swoje życie letalnym zastrzykiem podanym przez lekarza, zwolennika eutanazji, dr Philipa Nitschke.
W 1997 r. dr Nitschke wywalczył wprowadzenie prawa do eutanazji na Terytorium Północnym Australii.
Chorzy mogli tam korzystać ze sterowanego komputerowo dozownika z trucizną. Prawo to obowiązywało
tylko dziewięć miesięcy. Dr Nitschke pomógł umrzeć „tylko” czterem osobom, bo rząd federalny szybko
anulował kontrowersyjne prawo.
Zwolennicy eutanazji obecnie wzywają rząd, aby zmienił on prawo, twierdząc, że dowody z różnych krajów
dowodzą, że eutanazja jest bezpieczna. „Mamy obecnie 10 krajów na całym świecie, w których pomoc w
umieraniu jest legalna, a ich populacja to ponad 100 milionów" - powiedział dla The Australian zwolennik
eutanazji Marshall Perron. Jako sekretarz generalny Terytorium Północnego, Perron prowadził kampanię
na rzecz legalizacji wspomaganego samobójstwa.
Kościół katolicki w Australii od wielu lat przeciwstawia się forsowanym usilnie projektom. „Współczucia nie
wyraża się przez zabijanie tych, którzy cierpią. Prawdziwe współczucie powinno prowadzić do robienia
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wszystkiego, co w naszej mocy, by zaradzić ludzkiemu bólowi, samotności i lękowi” – stwierdzili biskupi w
odpowiedzi na plany legalizacji eutanazji w Nowej Południowej Walii.
Zdaniem abp. Denisa Harta – przewodniczącego Konferencji Episkopatu Australii i arcybiskupa Melbourne
– młodsze pokolenie powinno uczyć się od pokolenia starszego. Winno też spłacić dług wdzięczności wobec osób starszych i cieszyć się tym, że dzięki postępowi cywilizacyjnemu mogą one dłużej żyć. Miejsce kultury śmierci winna zająć kultura miłości i towarzyszenia – zaapelował australijski hierarcha.
Tłum. i oprac. Dagmara Dziarnowska na podstawie www.bioedge.org
oraz www.humanrights.gov.au

SYMPOZJA I KONFERENCJE

Zaproszenie: „Prawa poczętego pacjenta: aspekty medyczne oraz prawne” (Warszawa, 14 października 2016)
W dniu 14 października br. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się międzynarodowa
konferencja medyczno-prawnicza pt.: „Prawa poczętego pacjenta: aspekty medyczne oraz prawne”. Organizatorem konferencji jest Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Organizatorzy zaprosili wykładowców (uznani teoretycy prawa i medyczni specjaliści na co dzień diagnozujący i leczący dzieci w fazie prenatalnej oraz ich matki), którzy postarają się odpowiedzieć na aktualne pytania, dotyczące możliwości jakichkolwiek interwencji w życie i zdrowie pacjenta przed urodzeniem.
Konferencja jest kierowana przede wszystkim do osób zainteresowanych medycznymi oraz prawnymi
aspektami przeprowadzania innowacyjnych zabiegów diagnostyczno-leczniczych, jak i tych, które podejmują w swoich działaniach temat poronienia oraz perinatalnego wsparcia hospicyjnego.
Więcej na temat konferencji można dowiedzieć się na stronie internetowej: www.pacjent.ordoiuris.pl
Oprac. Agnieszka Jalowska

„Gdy rodzina pragnie dziecka… Czy naprotechnologia może być nadzieją?” (Przemyśl, 7 listopada 2016)
W dniu 7 listopada br. w Przemyślu odbędzie się konferencja naukowa
pt. „Gdy rodzina pragnie dziecka… Czy naprotechnologia może być nadzieją?”. Organizatorami wydarzenia są: Wojewódzki Szpital im. św. O.
PIO w Przemyślu, Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy
– Stowarzyszenie Katolickie, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Przemyślu oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
w Przemyślu.
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wykłady: dr Maciej Barczentewicz – „Problem obniżonej płodności małżeńskiej – diagnostyka i leczenie w oparciu o metody naprawczej medycyny prokreacji”, dr hab.
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Jakub Pawlikowski – „Problemy etyczne w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności”, dr Daria MikułaWesołowska – „Wprowadzenie w tematykę naprotechnologii. Model Creighton jako narzędzie diagnostyczne w NaProTECHNOLOGY”, ks. dr Tomasz Picur – „Naprotechnologia jako ocalenie naturalnego porządku płodności”.
Więcej informacji: www.lazaruskrosn.nazwa.pl
Oprac. Justyna Gajos

Konferencja „Ekologia Rodziny” (Gdańsk, 15 października 2016)
15 października br. w Gdańsku, w Gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, odbędzie się konferencja pt. „Ekologia Rodziny”. Wokół tematu rodziny i jej ochrony pochylą się wykładowcy, politycy, lekarze i duchowni z całej Polski.
W programie konferencji przewidziano między innymi takie zagadnienia jak: „Nowe tendencje w polityce
prorodzinnej państwa” (prof. dr hab. Marcin Zieleniecki), „Niematerialne warunki wzmocnienia rodzin” (Antoni Szymański), „Obrona życia w Polsce – oczekiwania i kontrowersje” (Ewa H. Kowalewska) oraz
„Rola nauczyciela NPR w promocji zdrowia prokreacyjnego” (dr Ewa Ślizień-Kuczapska).
Organizatorami wydarzenia są Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego,
Fundacja Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life International – Polska, Stowarzyszenie Przyjaciół
Ludzkiego Życia oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny Oddział w Gdańsku.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.hli.org.pl

Konferencja „Opieka wspierająca w
twór” (Bydgoszcz, 24-25 listopada 2016)

medycynie.

Chory

na

nowo-

W dniach 24-25 listopada 2016 r. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy odbędzie się konferencja „Opieka
wspierająca w medycynie. Chory na nowotwór”, której celem jest przybliżenie niektórych psychologicznych, duchowych i medycznych aspektów wsparcia osób chorych (ze szczególnym uwzględnieniem chorych onkologicznie).
Konferencja ma służyć ponadto wymianie doświadczeń pomiędzy osobami korzystającymi ze wsparcia –
pacjentami onkologicznymi – oraz świadczącymi różne formy wsparcia – psychologami, lekarzami i członkami pomocowych organizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkania podejmą między innymi refleksję nad
tym „jak pomoc choremu wykorzystywać jego zasoby duchowe w podejmowaniu decyzji co do leczenia i w
mierzeniu się z niepewnościami” oraz „czy i jak można wzbogacić ofertę organizacji pozarządowych by lepiej odpowiadały potrzebom pacjentów?”. Organizatorem spotkania jest Fundacja Arka Bydgoszcz, Katedra i Zakład Neuropsychologii Klinicznej CM UMK, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej CM UMK oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Więcej informacji już niebawem na stronie internetowej: www.co.bydgoszcz.pl
Oprac. Justyna Gajos
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Opieka paliatywna w Polsce 2017 (Warszawa, 10-11 marca 2017)
W dniach 10-11 marca 2017 roku w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Opieka paliatywna w Polsce
2017”. Jej organizatorem jest Wydawnictwo Termedia.
Konferencja odbędzie się pod patronatem redakcji czasopism Medycyna Paliatywna i Menedżer Zdrowia
oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej.
Więcej informacji: www.termedia.pl
Oprac. Justyna Gajos

Jeśli interesujesz się zagadnieniami bioetycznymi i chciałbyś/-ałabyś opublikować na łamach Newslettera
Bioetycznego krótki artykuł lub informację o wydarzeniach z dziedziny bioetyki, napisz do nas:
bioetyka@jedenznas.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru materiałów do publikacji.
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