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Wybrano 12 ośrodków zajmujących się leczeniem niepłodności
Ministerstwo Zdrowia wybrało 12 ośrodków, które będą się zajmowały
leczeniem niepłodności metodą inną niż zapłodnienie in vitro. Placówki te
będą funkcjonowały w ramach sieci referencyjnych ośrodków leczenia
niepłodności. Docelowo takich placówek ma powstać 16 w całym kraju.
Z powodu braku odpowiednich badań trudno oszacować, ilu par dotyczy
problem niepłodności. „Przypuszczalnie od dziesięciu do piętnastu proc.
par ma te trudności” – mówi ginekolog położnik profesor Bogdan Chazan.
Resort zdecydował o wspieraniu zdrowia prokreacyjnego i walki z niepłodnością w następujących ośrodkach: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. T.
Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Wojskowy Instytut Medyczny w
Warszawie, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie zdrowie.dziennik.pl

Kraków: nowatorskie badania genetyczne wcześniaków
119 wcześniaków z Polski przebadali lekarze, szukając genetycznych
przyczyn przewlekłej choroby płuc i retinopatii wcześniaczej. „Organizmy
tych dzieci w zależności od stopnia dojrzałości produkowały inne zestawy
białek, a to może mieć wpływ na ich dalszy rozwój” – poinformowali w
zeszłym tygodniu specjaliści.
W ramach polsko-norweskiego projektu badawczego NEOMICS przebadano dzieci urodzone przed 30. tygodniem ciąży w Krakowie i w Warszawie. Najmniejsze z nich ważyło 500 g, największe niecałe 1400 g.
„Postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego jedne dzieci, mimo że są urodzone w tym samym wieku płodowym,
chorują, a drugie nie, u jednych objawy są bardziej nasilone, u innych są łagodne lub nie ma ich wcale” –
mówił na konferencji prasowej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym kierownik projektu prof. Jacek J.
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Pietrzyk. „Badamy, które geny u noworodków urodzonych przedwcześnie stają się aktywne na jakim etapie rozwoju dziecka i jaki jest produkt tych genów, czyli białka w komórkach” – wyjaśnił.
Jak dodał profesor, badaczy interesował szczególnie wpływ podawanego wcześniakom tlenu na ich rozwój. Badano krew pobraną od dzieci i obserwowano, jak jej komórki reagują na różne czynniki i jakie mają
mechanizmy obronne. „Możemy już dziś powiedzieć, że w zależności od stopnia dojrzałości dzieci produkowały inne zastawy białek, a to może mieć wpływ na ich dalszy rozwój” – mówił kierownik Kliniki Chorób
Dzieci CM UJ w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym prof. Przemko Kwinta.
Dodał, że dzięki zastosowaniu mikromacierzy – nowatorskiej metody badań, niedostępnej jeszcze kilka lat
temu – mając zaledwie kilka kropel krwi, robiono badania laboratoryjne dające wiedzę o całym genomie
dziecka.
„Próbujemy znaleźć odpowiedź, co wpływa na rozwój retinopatii i na uszkodzenie płuc i dlaczego u je dnych dzieci jest to takie ciężkie, a inne wychodzą z tego bez szwanku. Mamy nadzieję, że odczytując siłę
działania poszczególnych genów i innych czynników wpływających na działanie tych genów, będziemy w
stanie skutecznie pomóc dzieciom” – powiedział prof. Mirosław Bik -Multanowski, kierownik Zakładu Genetyki Medycznej UJ CM.
Noworodki uczestniczące w badaniach przez kilka lat pozostaną pod opieką Poradni Zaburzeń Rozwoju
Dzieci, gdzie przejdą szczegółowe badania okulistyczne, neurologiczne i badania funkcji płuc.
Eksperymentalna część badań była prowadzona na zwierzętach. Naukowcy w laboratorium Instytutu Pediatrii Rikshospitalet Uniwersytetu w Oslo poddawali noworodki myszy działaniu zwiększonej ilości tlenu i
sprawdzali, jaki wpływ ma to na rozwój ich płuc oraz tworzenie się naczyń w tylnej części oka.
W badaniach, które potrwają do kwietnia 2017 r., uczestniczą specjaliści z Uniwersytetu w Oslo, Kliniki
Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii CM UJ w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie i Kliniki Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce naukawpolsce.pap.pl

Aborcja w Polsce – obecny stan prawny
W Polsce kwestie prawne dotyczące dopuszczalności zabiegu aborcji reguluje ustawa z 7 stycznia 1993 r. o
planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U.
1993 nr 17 poz. 78). Stan prawny nie uległ zmianie mimo prób podejmowanych zarówno przez środowiska
zmierzające do wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji, jak i dopuszczające aborcję „na życzenie” do
12. tygodnia ciąży.
Dotychczas w Sejmie RP złożono następujące dokumenty:
Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie (druk nr 830) przygotowany
przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy kobiety”, dotyczący uregulowania praw kobiet do samostanowienia w sprawach prokreacji, w tym także dostępu do edukacji seksualnej i nowoczesnych metod planowania rodziny, zakładający dopuszczalność przeprowadzania aborcji „na życzenie” do 12. tygodnia ciąży. Projekt wpłynął do Sejmu 4 sierpnia br. i został skierowany do pierwszego czytania na 26. posiedzeniu Sejmu. Decyzją 230 głosów za, przy 173 przeciw i 15 wstrzymujących się wniosek został odrzucony i tym samym zakończył się proces legislacyjny projektu.
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(druk nr 784), przygotowany przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”, dotyczący wprowadzenia całkowitego zakazu przerywania ciąży. Projekt ten wpłynął do Sejmu 19 sierpnia 2016 r., po czym
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został skierowany do pierwszego czytania na 26. posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 23 września br.
Wniosek o odrzucenie projektu – w pierwszym czytaniu nie został przyjęty (154 głosy za i 267 przeciw przy
11 wstrzymujących się) i projekt skierowano do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W trakcie drugiego czytania, które odbyło się 6 października br., zgodnie z wnioskiem komisji projekt ustawy odrzucono
stosunkiem głosów: 352 za, 58 przeciw i 18 wstrzymujących się. Tym samym zamknięto proces legislacyjny
projektu ustawy Komitetu „Stop Aborcji”.
Obecnie w Sejmie nie toczą się prace nad żadnym z wyżej przedstawionych projektów ustaw dotyczących
m.in. prawa do wykonywania aborcji w Polsce.
Warto zauważyć, że do Komisji ds. Petycji wpłynął jeszcze jeden projekt, który czeka na decyzję co do jego
rozpatrzenia. Jest to petycja (nr BKSP-145-122/16) w sprawie zmiany ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r.
Nr 17, poz. 78 ze zm.), ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) oraz
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), przygotowana przez Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, zawierająca projekt ustawy zapewniającej prawną ochronę
życia wszystkich poczętych dzieci bez wyjątków oraz wyłączającej spod sankcji kobiety poddające się aborcji. 6 października 2016 r. petycja została skierowana do Komisji do Spraw Petycji, która zadecyduje o sposobie jej rozpatrzenia.
Oprac. Zofia Szafrańska-Czajka na podstawie www.sejm.gov.pl

Sejm przyjął projekt „Za życiem”
„Za życiem” – tak brzmi tytuł projektu, który w piątek 28 października
ogłosiła premier Beata Szydło. Przedstawiona ustawa ma wspierać polskie rodziny oraz kobiety w tzw. „trudnej ciąży”. Sejm uchwalił ustawę
4 listopada stosunkiem głosów 267 do 140.
Ustawa przewiduje między innymi, że z tytułu urodzenia ciężko chorego
dziecka przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie w wysokości 4000
zł. Przewodnikiem rodzin po systemie wsparcia ma być asystent rodziny,
którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy. Dodatkowo
programem objęte mają być także dzieci i młodzież, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – informuje Tvn24.
„Program wsparcia dla rodzin «Za życiem» staje się faktem. (…) Daliśmy słowo, że pomożemy tym wszystkim rodzinom, tym wszystkim kobietom, które są w tzw. trudnej ciąży. Państwo musi pomagać, państwo
musi wspierać i stać po stronie tych wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują” – powiedziała Beata Szydło.
„Kolejnym krokiem jest kompleksowy program rządowy, który zostanie przygotowany (…) i przedstawiony
do końca roku” – dodała premier. „Państwo musi wspierać rodziny i stać po stronie obywateli, szczególnie
tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Program «Za życiem» jest takim programem. Jestem przekonana i wierzę w to głęboko, że «Za życiem» nie tylko będzie pomagać, ale też że wszyscy za życiem staniemy” – powiedziała premier.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.youtube.com oraz www.tvn24.pl
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15 października obchodzono Dzień Dziecka Utraconego
15 października to Dzień Dziecka Utraconego – szczególny czas dla rodziców oraz osób z ich najbliższego
otoczenia, kiedy mogą przeżyć żałobę, symbolicznie pochować dzieci, uczcić ich pamięć. Wszyscy Rodzice,
którzy doświadczyli bolesnej straty syna lub córki, a także członkowie ich rodzin, przyjaciele i znajomi tego
dnia zostali zaproszeni do wspólnej modlitwy w intencji pocieszenia osieroconych rodziców. 15 października to data nieprzypadkowa. Dziecko poczęte 1 stycznia urodziłoby się po ok. 40 tygodniach, czyli właśnie
w połowie października.
W tym dniu w wielu miejscach w Polsce odbyły się msze święte oraz symboliczne pochówki w zbiorowych
mogiłach. Wierni modlili się za dzieci, które odeszły w okresie prenatalnym (niezależnie od przyczyny ich
śmierci: aborcji czy poronienia) lub po narodzeniu, oraz za pozostawionych w żałobie rodziców.
Oprac. Zofia Szafrańska-Czajka na podstawie www.biotechnologia.pl/bioetyka oraz www.dlaczego.org.pl

EUROPA

Malta: pigułka „dzień po” bez recepty
Na Malcie pigułki „dzień po” będą dostępne bez recepty – o tej decyzji
poinformował 17 października br. Anthony Serracino Inglott z Medicines
Authority.
„Przyjrzeliśmy się wszystkim rekomendacjom sporządzonym przez komisję parlamentarną w tym względzie, ale zdecydowaliśmy jednak, że środki
te będą dostępne bez recepty” – powiedział prof. Serracino Inglott. Na
początku miesiąca komisja parlamentarna oświadczyła, że decyzja o tym,
czy tabletki „dzień po” będą dostępne bez recepty, powinna zostać podjęta przez odpowiednie autorytety. Jednocześnie komisja opowiedziała się przeciwko ich powszechnej dostępności „bez recepty”.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.timesofmalta.com

Francja: inseminacja post mortem
Sąd Administracyjny w Rennes nakazał Szpitalowi Uniwersyteckiemu w tym samym mieście umożliwić wywiezienie za granicę nasienia zmarłego mężczyzny, które jego żona pragnie wykorzystać do zabiegu inseminacji. Kobieta, której mąż zmarł w styczniu 2016 r., wkrótce po jego śmierci straciła również ich nienarodzone dziecko. By ominąć zakaz inseminacji post mortem obowiązujący we Francji, zdecydowała się
udać za granicę.
Sąd ocenił, że „wyjątkowe okoliczności, które zaistniały w tej sytuacji, uzasadniają nakazanie regionalnemu Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Rennes podjęcie wszelkich środków umożliwiających wywiezienie gamet zmarłego mężczyzny do innej europejskiej placówki, dającej możliwość przeprowadzenia inseminacji”. Te „wyjątkowe okoliczności” sprawiły, że „naruszone zostało prawo wnioskodawczyni do zrealizowania decyzji jej i jej męża, by zostać rodzicami”. Jest to pierwsza pozytywna decyzja sądu w tego rodzaju
sprawie w odniesieniu do pary francuskiej, jednak nie pierwsza w ogóle. Już 31 maja 2016 r. Rada Stanu
umożliwiła eksport spermy, o który wnioskowała wdowa z Hiszpanii.
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Sąd Administracyjny w Tuluzie odrzucił natomiast wniosek obywatelki Francji, która zażądała zwrotu zamrożonej spermy jej męża, zmarłego na raka w 2014 r., w celu jej przechowania. Kobieta chciała zachować
próbkę nasienia, by wykorzystać je w momencie ewentualnej zmiany francuskiego prawodawstwa.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Raport o eutanazji w Belgii – analiza Europejskiego Instytutu Bioetyki
W Belgii po raz siódmy opublikowano raport Komisji Nadzoru i Wykonania dla Izby
Ustawodawczej, obejmujący lata 2014 i 2015. Zgodnie z analizą raportu dokonaną
przez Europejski Instytut Bioetyki :


od 2002 r. w Belgii uśmiercono 12 726 osób;



liczba eutanazji wzrosła o 41% w ciągu 4 lat;



początkowo powodem eutanazji było głównie uogólnione lub poważne
okaleczenie nowotworowe (67%);



polipatologie (czyli schorzenia różnych narządów i układów, które występują jednocześnie, najczęściej u osób starszych) stanowiły powód 9,7% eutanazji przede wszystkim osób starszych, „które cierpiały na wielokrotne
ułomności cielesne, samotność i rozpacz, o których mowa w raporcie Komisji. Na podstawie tych
danych eutanazja została zgłoszona i wykonana na 385 osobach”. Nie byli to ludzie śmiertelnie
chorzy;



„w ciągu 2 lat uśmiercono 124 osoby z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. Z
tych 124 osób – 41 miało depresję, a 36 cierpiało na chorobę Alzheimera”.

Europejski Instytut Bioetyki uważa, że nadszedł czas, aby zapoznać się z „problemami związanymi z opieką i
wsparciem rodzinnym i społecznym”, ponieważ „istnieje ryzyko, że eutanazja w końcu stanie się sprawnym
lekarstwem na cierpienie bezbronnych ludzi”.
Tłum. i oprac. Dagmara Dziarnowska na podstawie www.genethique.org

Eutanazja dla starszych „na życzenie”. Holenderski rząd pracuje nad liberalizacją
prawa do eutanazji
Holandia rozważa wprowadzenie ustawy legalizującej wspomagane samobójstwo osób, które nie są w stanie terminalnym, ale twierdzą, że „ich życie jest kompletne”.
„Osoby, które po dojrzałym zastanowieniu sądzą, że ich życie już się dokonało, powinny mieć możliwość –
obwarowaną surowymi warunkami i precyzyjnymi kryteriami – położenia kresu swojemu życiu w sposób,
który uważają za godny” – napisali Minister Zdrowia Edith Shippers i Minister Sprawiedliwości Ard van der
Steurand we wspólnym komunikacie z 13 października 2016 r. Nowy projekt zakłada, że nieuleczalna choroba i cierpienie „nie do zniesienia” nie są już jedynymi warunkami otrzymania śmiertelnego zastrzyku.
Wystarczy, że pacjent będzie miał subiektywne poczucie bezsensu życia, utraty godności i niezależności.
Holenderska minister zdrowia powiedziała, że planowane przepisy mają dotyczyć osób starszych, ponieważ
w jej opinii to one najczęściej odczuwają „pragnienie śmierci”. Nie sprecyzowano jak na razie dolnej granicy wieku. „Te osoby nie widzą już możliwości nadania sensu swojemu życiu, źle znoszą utratę niezależności, czują się samotne, być może po utracie kogoś najdroższego, cierpią na całkowite zmęczenie. Ale by za-

Nr 30
08.11.2016

s. 6

kończyć swoje życie, potrzebują pomocy” – napisali ministrowie.
Holandia była pierwszym na świecie krajem, który zalegalizował eutanazję (w 2002 r.) po latach publicznej
debaty na ten temat, choć w praktyce tolerowano ją już wcześniej. Mogą się jej poddać pacjenci „cierpiący
na ból nie do zniesienia, bez nadziei uwolnienia od bólu”, ci, którzy cierpią z powodu chorób terminalnych,
jak również chorzy psychicznie i osoby z demencją. Choroba musi być nieuleczalna, a pacjent musi świadomie i dobrowolnie złożyć wniosek o przedterminową śmierć. Pacjenci muszą mieć ukończony 12 rok życia,
ale do 16 roku życia potrzebna jest także zgoda rodziców. Ostateczna decyzja wymaga konsultacji drugiego
lekarza.
Na początku, tuż po wprowadzeniu eutanazji w Holandii, pacjenci onkologiczni w stanach terminalnych
stanowili ok. 90% wszystkich eutanatycznych śmierci. Z czasem te proporcje się zmieniły – eutanazji są
poddawane także osoby z polipatologiami, zaburzeniami psychicznymi, depresją czy demencją. Ustawodawstwo Holandii rozciąga się coraz dalej poza pierwotnie przewidziane granice.
Theo Boer, profesor etyki medycznej, który w przeszłości był zwolennikiem eutanazji, dziś twierdzi, że jej
legalizacja była ogromnym błędem. Zwraca także uwagę na różnice między powstającym projektem a obowiązującym prawem do eutanazji. Według nowych założeń osoba ubiegająca się o śmierć nie musi być
śmiertelnie chora. Projekt nie ma na celu łagodzenia cierpienia, lecz uszanowanie autonomii człowieka.
Ponadto śmiertelny zastrzyk nie zostanie przez nikogo podany, lecz pacjent sam połknie śmiertelne leki.
Ludzie oczekują, że nowy projekt zmniejszy presję wywieraną na lekarzy, którzy wykonują eutanazję na
osobach starszych. Według prof. Boera projekt ten udowadnia, że „tak naprawdę nie udało się zintegrować ludzi starszych z naszym społeczeństwem”.
W 2015 r. w Holandii przeprowadzono 5 516 eutanazji, co stanowiło 3,9% zgonów w całym kraju. Rok
wcześniej odnotowano ponad 3000 takich zabiegów. Liczby te z roku na rok rosną. Holendrzy uchylili
drzwi, które otwierają się coraz szerzej i nie wiadomo, czy jeszcze kiedykolwiek będzie można je zamknąć.
Czy śmierć na życzenie stanie się faktem? Przekonamy się za kilka miesięcy, gdy holenderski rząd podejmie
decyzje w sprawie nowego projektu ustawy.
Dagmara Dziarnowska

Kryzys w opiece socjalnej?
Każde społeczeństwo inaczej podchodzi do kwestii opieki nad osobami
starszymi. Jedni uznają pomoc rodziny za najlepszą formę opieki, inni
decydują się na korzystanie z oferty tzw. domów opieki. W związku ze
wzrostem populacji osób starszych na skalę dotąd niespotykaną coraz
częściej poddaje się ich sytuację debacie publicznej.
Brytyjskie czasopismo „The Economist” alarmuje, że w Wielkiej Brytanii
nadchodzi czas kryzysu opieki socjalnej dla emerytów. Obniżenie nakładu
finansowego państwa spowoduje, że opieka nad osobami starszymi będzie należała głównie do rodziny i znajomych. We wrześniu „National Academies of Science”, „Engineering
and Medicine” oraz „King’s Fund and Nuffield Trust” opublikowały raporty na temat opieki nad ludźmi
starszymi w USA. Do dyskusji włączyło się medyczne czasopismo „Lancet”. Raporty omawiają różne aspe kty zapewnienia godności, współczucia oraz wysokiej jakości w opiece osób starszych, których populacja
przewyższa wzrost gospodarczy. Okazuje się, że w USA ponad 17,7 mln ludzi opiekuje się osobami powyżej
65 roku życia mającymi ograniczenia fizyczne, psychiczne oraz poznawcze. Ci opiekunowie to cisi bohaterzy, którzy polepszają jakość życia swoich podopiecznych, niejednokrotnie zmniejszając prawdopodobieństwo nagłej konieczności ich hospitalizacji, ponosząc przy tym dodatkowe koszty finansowe.
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Raporty omówione w „Lancecie” zawierają propozycje zmiany istniejącej sytuacji poprzez wsparcie dla
opiekunów, także finansowe; uwzględnianie przez lekarzy opinii opiekunów na temat stanu zdrowia swoich podopiecznych; obowiązkowe długoterminowe ubezpieczenie zdrowotne, aby emeryci mogli pokrywać
koszt opieki. Co najważniejsze, społeczeństwa powinny okazywać większe wsparcie i uznanie indywidualnym opiekunom. Jak zostało powiedziane w artykule, „stopień, w jakim społeczeństwo troszczy się o starszych obywateli, odzwierciedla jego obyczaje”.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.mercatornet.com

Czy wyłączenie rozrusznika serca to eutanazja?
Społeczeństwo brytyjskie stanęło przed kolejnym dylematem etyczno-prawnym. Pacjentka Nina Adamowicz leczyła się kardiologicznie od 1996 r. Gdy w 2015 r. jej stan uległ pogorszeniu, poprosiła o wyłączenie
rozrusznika serca. Początkowo szpitalna komisja etyczna odrzuciła tę prośbę. Ostatecznie testy psychologiczne potwierdziły pełną świadomość decyzji Adamowicz i w konsekwencji zezwolono na wyłączenie rozrusznika w październiku 2015 r. Lekarz dokonał tego w obecności bliskich pacjentki, która zmarła następnego dnia.
Wydarzenie wywołało dyskusję zarówno wśród zwolenników, jak i wśród przeciwników tej decyzji. Miriam
Johnson, profesor medycyny paliatywnej w Hull York Medical School, poparła swoich kolegów, twierdząc,
że dorosły pacjent świadomy swoich decyzji ma prawo odmówić leczenia, tj. wyłączyć rozrusznik czy zaprzestać dializowania, pomimo że leczenie przedłużyłoby życie, a zaprzestanie go może doprowadzić do
śmierci. W USA praktyka przerywania leczenia na życzenie pacjenta jest zjawiskiem powszechnym. Westby
Fisher, kardiolog z Chicago, w trakcie swojej 30-letniej kariery otrzymał mnóstwo próśb o wyłączenie rozrusznika i porównuje to do odłączenia respiratora.
Dyskusja nad przypadkiem Niny Adamowicz powinna była rozpocząć się od rozróżnienia pomiędzy rozrusznikiem zwanym też stymulatorem a kardiowerterem-defibrylatorem. Podczas gdy ten pierwszy jest
wszczepiany pacjentom, u których istnieje ryzyko śmierci z powodu zaprzestania pracy serca, drugi jest
stosowany w leczeniu arytmii. Dopuszczalne jest jego usunięcie, gdy pacjent umiera, ponieważ nie przyspieszy śmierci, lecz może spowodować dyskomfort dla umierającego.
Temat samobójstwa wspomaganego i eutanazji jest coraz częściej podnoszony w debacie publicznej. Powołując się na prawo do autonomii, o skrócenie życia proszą głównie osoby w krajach, gdzie samobójstwo
wspomagane czy eutanazja są dozwolone. Wyłączenie rozrusznika serca przez lekarza może być uznane za
formę samobójstwa wspomaganego i dlatego precedensowy przypadek Niny Adamowicz wzbudził dyskusję w społeczeństwie brytyjskim.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie genethique.org

ŚWIAT

WHO proponuje nową definicję „niepłodności”
Samotni mężczyźni i kobiety, którzy nie mają dzieci, a chcieliby zostać rodzicami, będą mogli zostać uznani za „niepłodnych” i to bez zdiagnozowanych przyczyn medycznych – ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO).
Autorzy nowych światowych „standardów” twierdzą, że pozwolą one każdej osobie zrealizować swoje „prawo do reprodukcji”.
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Do tej pory „niepłodność” definiowana była jako niezdolność osiągnięcia ciąży po upływie 12 miesięcy odbywania regularnych stosunków „bez zabezpieczeń”. Nowe standardy sugerują, że za niepłodność będzie
można także uznać niemożność znalezienia odpowiedniego „partnera seksualnego” lub po prostu brak stosunków seksualnych pozwalających na poczęcie.
WHO wyznacza światowe standardy w dziedzinie zdrowia. Jej orzecznictwo może wywierać presję na NHS
(National Health Service), która z kolei ma prawo zmienić swoją politykę dotyczącą zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro. Eksperci twierdzą, że nowa definicja niepłodności może również wymusić
zmianę prawa i doprowadzić do legalizacji macierzyństwa zastępczego.
Nowa definicja opracowana przez międzynarodowy komitet przy WHO nadzorujący techniki wspomaganego rozrodu zostanie w przyszłym roku wysłana do rozpatrzenia wszystkim ministrom zdrowia.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.telegraph.co.uk

Japońscy naukowcy pracują nad stworzeniem sztucznej komórki jajowej
Japońskim naukowcom pod kierunkiem prof. Katsuhiko Hayashi z Uniwersytetu w Kiusiu „udało się stworzyć w laboratorium komórki jajowe myszy, z których po zapłodnieniu urodziły się młode osobniki zdolne
do dalszego rozmnażania się”.
Naukowcy zastosowali do tego celu dwie techniki: w pierwszej wykorzystano embrionalne komórki macierzyste myszy, zaś w drugiej dorosłe przeprogramowane komórki skóry. Uzyskane komórki jajowe zostały
zapłodnione i zaimplantowane u myszy „surogatek”. „Tylko niektóre z embrionów rozwinęły się i urodziły
się z nich zdrowe myszy”.
Cała procedura wymaga jeszcze wielu dalszych badań. Jest entuzjastycznie komentowana przez naukowców z Wielkiej Brytanii, ale z ostrożnością wypowiadają się o niej „eksperci w dziedzinie ludzkiej prokreacji”. Na ten moment wydaje się jeszcze zbyt ryzykowna i kontrowersyjna, by mogła zostać wypróbowana
na człowieku, jednak „pewnego dnia może być pożyteczna w leczeniu niepłodności”.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Marley spędziła 17 lat w zamrożeniu po procedurze in vitro, zanim została adoptowana przed implantacją i mogła się urodzić
Dziewczynka o imieniu Marley Jade została powołana do życia o wiele
wcześniej niż poznali się jej adopcyjni rodzice – Elizabeth i Marty. Nowa
mieszkanka Denver spędziła ponad 17 lat jako zamrożony embrion
w klinice in vitro, zanim została adoptowana prenatalnie, rozmrożona
i przetransferowana do macicy adopcyjnej matki.
Dziś Marley jest zdrową dziewczynką. Była zarodkiem pozostałym po procedurze in vitro, którą przeszli jej biologiczni rodzice. Marley ma rodzeństwo biologiczne, które obecnie jest prawie 18 lat starsze od niej, mimo
że zostało stworzone w tym samym czasie. Po in vitro rodzice biologiczni postanowili zamrozić niewykorzystane embriony zamiast je zniszczyć, a potem przekazali je do programu Snowflakes Embryo Adoption
(utworzonego przez Nightlight Christian Adoption) z nadzieją, że inna para je zaadoptuje. Tak stało się z
jednym z nich – Marley urodziła się 3 czerwca 2016 r.
Obecnie w Polsce liczbę zamrożonych embrionów szacuje się na 80 –100 000 (nie wszystkie ośrodki do listopada 2015 r. raportowały te dane). Adopcja preimplantacyjna według polskiego prawa wygląda inaczej
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niż w USA: jest anonimowa. Rodzice biologiczni dziecka nie mogą się kontaktować z rodzicami adopcyjnymi
– oddając dziecko do adopcji prenatalnej, zrzekają się do niego wszystkich praw. Matką dziecka według
polskiego prawa jest kobieta, która je urodziła. Obecnie prawo nie reguluje i nie narzuca rodzicom adopcyjnym dodatkowych warunków, jak np. odbycia odpowiednich szkoleń. Wystarczy, że małżeństwo (para –
wykluczone są samotne kobiety) zgłosi się do kliniki przeprowadzającej zabiegi in vitro i lekarze wyrażą
zgodę na transfer zarodka. Procedura trwa od około miesiąca do dwóch, w zależności od szybkości wykonania badań przez rodziców adopcyjnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.ratujemyembriony.pl, która szczegółowo mówi o adopcji prenatalnej, traktując ją jako „okno życia”
dla już poczętych dzieci, ale tylko w sytuacji, gdy rodzice biologiczni zdecydowali, że nie wrócą już po swoje
zamrożone embriony. Pierwszorzędnym celem adopcji prenatalnej nie może być rozwiązanie problemu
bezpłodnych par, lecz ratowanie życia już poczętych dzieci. Kościół katolicki na razie nie wypowiedział się
jednoznacznie na temat adopcji prenatalnej, aczkolwiek jej nie zakazuje. Biorąc pod uwagę przekaz Ewangelii oraz całokształt nauczania Kościoła o ochronie życia od momentu poczęcia (abstrahując od niegodnego sposobu poczęcia wskutek zastosowania in vitro), nie ulega wątpliwości, że także to zamrożone życie
powinno być chronione, gdyż mamy do czynienia z człowiekiem żyjącym, z pełnym ludzkim genomem.
Dagmara Dziarnowska

Czy można się urodzić dwa razy? Niesamowita historia z USA
W Stanach Zjednoczonych, w Texasie, zdarzyła się niecodzienna historia.
Na świat przyszła dziewczynka, która pierwszy raz ujrzała światło dzienne
już trzy miesiące wcześniej. Jak to możliwe?
Gdy matka dziewczynki Margaret Boemer była w 16. tygodniu ciąży, u jej
dziecka zdiagnozowano potworniaka okolicy krzyżowo -guzicznej. Duży guz
zasysał krew i wstrzymywał rozwój dziecka. Potworniak zagrażał życiu
dziewczynki, dlatego nie można było czekać. Lekarze ze szpitala dziecięcego w Houston zdecydowali się na wyjątkowy zabieg. 7 marca – w 23. tygodniu ciąży – otworzyli macicę kobiety, wyciągnęli dziewczynkę i podczas 5 -godzinnej operacji usunęli
ok. 90% guza. Po tym dziewczynka wróciła do łona swojej matki, by móc dojrzewać i dalej się rozwijać.
Dziecko przebywało w brzuchu mamy następne trzy miesiące i urodziło się przez cesarskie cięcie 6 czerwca
2016 r. Tak oto mała Lynlee Hope urodziła się po raz drugi.
Kolejną operację, która miała na celu usunięcie resztek guza u Lynlee, przeprowadzono w 8. dniu po urodzeniu. Lynlee spędziła 24 dni na intensywnej terapii, po czym rodzice zabrali ją do domu. Obecnie Lynlee
czuje się dobrze, chociaż ma dużą bliznę w dolnej części pleców. Być może w przyszłości dziewczynka będzie musiała przejść operację rekonstrukcyjną. Potworniak okolicy krzyżowo-guzicznej jest rzadką chorobą,
która dotyka około 1 na każde 35 000–40 000 noworodków. Zazwyczaj guz może być usunięty zaraz po
urodzeniu, ale w niektórych przypadkach jest potrzebna interwencja jeszcze w życiu płodowym dziecka,
jak u Lynlee.
„Chcę naszą historię opowiedzieć, by inne matki w takiej sytuacji nie czuły się zagubione i samotne jak ja,
kiedy dowiedziałam się w 16. tygodniu ciąży o groźnym guzie u dziecka. Chcemy też, aby inni wiedzieli o
naszej wierze w Boga i jego syna Jezusa, który umarł, aby ocalić nas wszystkich. On niósł nas w tej trudnej
podróży” – powiedziała mama Lynlee. Pierwsze imię dziewczynki – Lynlee – zostało złożone z imion jej
dwóch babć, a drugie – Hope – oznacza nadzieję. Życzymy Lynlee, by tak samo jak podwójnie się narodziła
i jak ma podwójne pierwsze imię na cześć dwóch babć, była podwójnie silna i zdrowa. Rodzicom Lynlee
gratulujemy i życzymy siły i wytrwałości.
Dagmara Dziarnowska
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Kobieta po przeszczepie macicy urodziła dziecko. Dziś ujawnia swoją tożsamość
Prawie 2 lata temu urodził się Albin – pierwsze w historii dziecko, które przyszło na świat dzięki przeszczepowi macicy. Na początku października matka chłopca ujawniła swoją tożsamość. Dawcą organu była jej
własna matka.
Emelie Eriksson urodziła się bez macicy, mając wykształcone jedynie jajniki. „Byłam przekonana, że nigdy
nie będę mogła mieć dzieci. (…) Mój synek rozwinął się w tej samej macicy co ja. Miałam macicę mojej
matki. Wiem, brzmi to jak science-fiction” – komentuje.
Transplantacja macicy jest skomplikowanym zabiegiem, ponieważ wymaga przeszczepu naczyń krwionośnych. Profesor Matts Brannstrom, transplantolog Szpitala w Goeteborgu, mówi: „Pacjentka była córką
dawczyni, co zwiększało szanse, że organ nie zostanie odrzucony przez organizm”. Rok po transplantacji,
przy wykorzystaniu metody in vitro, Emelie Eriksson zaszła w ciążę. W jej trakcie kobieta przyjmowała silne
leki, które zmniejszały prawdopodobieństwo odrzucenia przeszczepu. Farmakoterapia wzbudzała wątpliwości lekarzy, którzy obawiali się wystąpienia wad płodu. Albin mimo to urodził się zdrowy.
Przeszczep macicy nie jest konieczny, by ratować życie kobiety. Co więcej, jak każda operacja niesie ze sobą dość duże ryzyko poniesienia uszczerbku na zdrowiu. W tym przypadku budzi więc poważne kontrowersje, tym bardziej, że stanowił etap zapłodnienia in vitro, które nie jest etycznym sposobem zapłodnienia,
gdyż wiąże się z produkcją „nadliczbowych” embrionów, ich selekcją, przetrzymywaniem w warunkach
uwłaczających godności człowieka (zamrożenie w ciekłym azocie), początkiem rozwoju życia w warunkach
niehumanitarnych, pozbawiających embriony intymności i szacunku oraz zagrażających ich życiu. Ponadto
w trakcie rozwoju ciąży kobieta była poddawana silnej farmakoterapii, która miała zapobiegać odrzuceniu
przeszczepu, lecz jednocześnie generowała dodatkowe ryzyko w procesie rozwoju płodu. Chociaż dziecko
urodziło się zdrowe, zagrożenie wynikające z zastosowanych środków oraz sposób poczęcia dziecka (in vitro) budzą etyczny sprzeciw wobec tej metody.
Oprac. Zuzanna Podraza na podstawie www.tvn24.pl

Język a samobójstwo wspomagane
Legalizacja samobójstwa wspomaganego spowodowała, iż uważnie dobierane są słowa opisujące ten proceder. Stowarzyszenia czy organizacje
wspierające ideę skrócenia życia starają się unikać słów-kluczy, gdy mają
one negatywne konotacje. Coraz częściej tego typu organizacje zmieniają
nawet swoją nazwę. Na przykład SOARS, czyli The Society for Old Age Rational Suicide, co w wolnym tłumaczeniu znaczy „Towarzystwo Na Rzecz
Samobójstwa w Starszym Wieku”, teraz nazywa się My Death My Decision
– „Moja Śmierć Moja Decyzja”.
SOARS odłączyło się w 2009 r. od Dignity in Dying („Godność w Umieraniu”) – największego obecnie lobby
popierającego samobójstwo wspomagane w Wielkiej Brytanii. Przyczyna rozłamu leży w odmiennym postrzeganiu długości przewidywanego życia terminalnie chorych. Podczas gdy Dignity in Dying uważa, iż prawo do zakończenia życia należy się pacjentom, którym prognozowane jest 6 miesięcy życia, SOARS (od niedawna My Death My Decision) sprzeciwia się jakimkolwiek limitom czasowym, twierdząc, iż każdy ma prawo prosić o śmierć, gdy uzna, że „nadszedł ten moment”. Co ciekawe, Dignity in Dying także wielokrotnie
zmieniało swoją nazwę. Utworzone w 1935 r. jako The Voluntary Euthanasia Legalisation Society
(„Towarzystwo Legalizacji Dobrowolnej Eutanazjii”) w 1960 r. przemianowane zostało na Euthanasia Society („Towarzystwo Eutanazji”), a w 1969 r. stało się The Voluntary Euthanasia Society („Towarzystwo Do-
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browolnej Eutanazji”). 10 lat później zmieniło nazwę na Exit („Wyjście”), a po 3 latach ostatecznie zostało
nazwane Dignity in Dying („Godność w Umieraniu”).
Podobny trend można zaobserwować w USA. Najbardziej znana grupa The Hemlock Society
(„Stowarzyszenie Cykuta”) utworzona została w 1980 r. W 2003 r. stała się End of Life Choices („Wybory
Końca Życia”), a rok później nazwano ją Compassion and Choices („Współczucie i Wybory”).
Zwolennicy samobójstwa wspomaganego za wszelką cenę starają się przekonać opinię publiczną do swojego stanowiska. Używając słów typu „godność”, „współczucie”, „wybór”, próbują zakamuflować prawdę o
tym procederze. Wiedzą, że klasyczna terminologia nie przysporzy im zwolenników i dlatego uciekają się
do coraz to bardziej wyszukanych nazw, niejednokrotnie o podwójnym znaczeniu. Bez względu na to, jak
bardzo wyrafinowana będzie nazwa, idea pozostanie ta sama: śmierć na życzenie, niezgodna z nauczaniem
chrześcijańskim.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.mercatornet.com

SYMPOZJA I KONFERENCJE

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna Opieka wspierająca w medycynie:
chory na nowotwór (Bydgoszcz, 24 i 25 listopada 2016 r.)
24 i 25 listopada br. w Bydgoszczy odbędzie się Ogólnopolska Konferencja
Interdyscyplinarna pt. Opieka wspierająca w medycynie: chory na nowotwór.
„Celem tej konferencji jest zaprezentowanie aktualnej wiedzy naukowej
na temat wybranych aspektów wsparcia psychicznego, duchowego oraz
medycznego świadczonego wobec osób chorych onkologicznie. Chcemy
także podjąć dyskusję na temat konsyliów onkologicznych oraz roli, jaką w
zakresie wsparcia chorych na nowotwór odgrywają pozarządowe organizacje pomocowe. Mamy również nadzieję, że ta konferencja będzie doskonałą okazją do nawiązania wielu
nowych znajomości, które zaowocują ogólnopolską współpracą, przekładającą się na wspólną realizację
wielu jakże potrzebnych badań oraz podejmowanie praktycznych inicjatyw podnoszących jakość opieki
wspierającej osoby cierpiące na choroby nowotworowe” – piszą organizatorzy.
Organizatorami wydarzenia są Fundacja Arka Bydgoszcz, Katedra i Zakład Neuropsychologii Klinicznej CM
UMK, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej CM UMK, Katedra Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej CM UMK oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Program konferencji oraz więcej informacji: www.opieka-wspierajaca.pl
Oprac. Justyna Gajos

Sympozjum naukowe Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki –
postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny (Warszawa,
4 grudnia 2016 r.)
4 grudnia 2016 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się 6. już sympozjum naukowe z
cyklu Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego pt. Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub
matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny.
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Tematyka konferencji obejmuje nie poruszane dotychczas zagadnienia w ujęciu interdyscyplinarnym z zakresu „niepomyślnej diagnozy prenatalnej dla matki lub dziecka oraz całej rodziny” – informują organizatorzy. „Temat tym ważniejszy, że poruszany na płaszczyźnie medyczno-etyczno-prawnej z podkreśleniem potrzeby postawy humanizmu wobec każdej, a zwłaszcza najsłabszej istoty ludzkiej od chwili poczęcia aż do
naturalnej śmierci”.
„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

Konferencja Bioetyka a zdrowie publiczne (Warszawa, 9–10 grudnia 2016 r.)
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 9 i 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 www.cbb.uw.edu.pl

Humanizm chrześcijański w medycynie, red. prof. Grażyna Świątecka
Dzięki staraniu Gdańskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy ukazała się książka pod red. prof. Grażyny Świąteckiej Humanizm chrześcijański w medycynie.
Książka stanowi dogłębne studium interdyscyplinarne, które zawiera trzy ujęcia
medycyny: nastawienie empiryczne, etyczne i chrześcijańskie.
„Medycyna jest jedną z najszybciej rozwijających się nauk. Niemal każdego dnia
publikowane są nowe odkrycia, nieustannie opracowuje są nowe formy terapii,
powstają coraz to nowe specjalizacje; ludzki umysł nie może ich już wszystkich objąć. A przecież medycyna jest nauką na wskroś humanistyczną, odwołującą się do
niezmiennych wartości ludzkich, takich jak: prawda, sumienie, życie, godność osoby ludzkiej. Nie może pozostać etycznie neutralna – dotyka bowiem człowieka jako integralnej całości – jego ciała, ducha i duszy” – pisze w recenzji książki ks. dr
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hab. Andrzej Muszala. „Medycyna winna więc mieć ciągle na uwadze niewidzialny wymiar człowieczeństwa, jakim jest jego sfera duchowa. Niestety, po zakwalifikowaniu jej do science, znalazła się w poważnym
niebezpieczeństwie jednowymiarowego postrzegania człowieka i redukowania go jedynie do biologii i mechanizmów socjobiologicznych” – dodaje.
Wśród autorów pracy znajdują się m.in. dr Konstanty Radziwiłł, prof. dr hab. Alina Midro, dr hab. Jolanta
Wierzba, dr Piotr Broda, dr n. med. Aleksandra Kicińska, prof. dr hab. Janina Suchorzewska, dr n. med. Zbigniew Żylicz (aspekt empiryczny obejmujący m.in. zagadnienia sztucznej prokreacji, diagnostyki prenatalnej, aborcji czy uporczywej terapii), prof. dr hab. Jan Tatoń, ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga, ks. prof. dr
hab. Paweł Bortkiewicz, ks. prof. dr hab. Marian Machinek, ks. prof. dr hab. Piotr Kieniewicz, dr Małgorzata
Prusak (wymiar etyczny), ks. dr Krzysztof Grzywocz, ks. dr Grzegorz Rafiński, ks. dr hab. Antoni Bartoszek,
ks. dr hab. lek. Lucjan Szczepaniak (wymiar teologiczny i duszpasterski).
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.
© Newsletter Bioetyczny wszelkie prawa zastrzeżone

Redakcja: bioetyka@jedenznas.pl

