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POLSKA

W Łodzi otwarto Klinikę Diagnostyki i Leczenia Niepłodności
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł otworzył w czwartek 22 grudnia
2016 roku Klinikę Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. To pierwsza z 16 tego typu klinik, które
mają powstać w tym roku w ramach programu zdrowia prokreacyjnego –
informuje Medycyna Praktyczna.
Zadaniem placówek będzie nie tylko diagnostyka i leczenie niepłodności,
ale także edukacja społeczeństwa i promocja zdrowia prokreacyjnego
oraz kształcenie lekarzy i pielęgniarek. Otwarta w Łodzi klinika ma stać
się referencyjnym i wzorcowym ośrodkiem dla pozostałych 15 placówek, przeznaczono na nią ok. 7 mln zł.
„Nowo otwarta 20-łóżkowa klinika ma zapewniać kompleksowość – zarówno w dziedzinie diagnostyki, jak i
leczenia problemów niepłodności. Obok pełnego zakresu badań laboratoryjnych, nieinwazyjnych i inwazyjnych, związanego z diagnostyką niepłodności, klinika realizuje świadczenia z zakresu ginekologii, immunologii, urologii, andrologii, genetyki, endokrynologii i psychologii” – pisze Medycyna Praktyczna.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.mp.pl

Klinika „Budzik dla dorosłych” otwarta
Przy olsztyńskim szpitalu uniwersyteckim 21 grudnia 2016 r. otwarto klinikę „Budzik dla dorosłych”. Klinika ma osiem łóżek oraz pełne zaplecze
rehabilitacyjne i medyczne.
Olsztyńscy lekarze ze szpitala uniwersyteckiego od dawna zajmują się
badaniami osób w śpiączkach, prowadzą m.in. badania weryfikujące, czy
chory jest w stanie wegetatywnym, czy minimalnej świadomości, oraz
prowadzą eksperyment naukowy polegający na wszczepianiu stymulatorów do rdzenia osobom w śpiączkach. Dotąd przeprowadzono 11 tego
rodzaju operacji.
Lekarze w nowej placówce starają się „przyciągnąć ludzi, którzy na skutek choroby nie mogą się obudzić,
przeciągnąć ich na stronę tych, którzy mają świadomość tego, co się dzieje wokoło. (...) Dzieciom stworzono wielką szansę, teraz jest możliwość dania nadziei dorosłym” – mówił podczas ceremonii otwarcia kliniki
prof. Maksymowicz – neurochirurg i prorektor UM w Olsztynie. Przyznał, że w ostatnich tygodniach lekarzom ze szpitala uniwersyteckiego udało się wybudzić ze śpiączki pacjenta przywiezionego z innej placówki.
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W „Budziku dla dorosłych” znajduje się dwóch mężczyzn, obaj mają wszczepione stymulatory. Jeden z nich
już nawiązuje kontakt z personelem; drugi z pacjentów przeszedł zabieg wszczepienia stymulatora kilka
tygodni temu i jest rehabilitowany.
O pomoc do lekarzy z nowej kliniki zwróciło się do tej pory 50 rodzin, dlatego też w planach jest rozbudowa tej placówki.
Na ceremonii otwarcia była obecna Ewa Błaszczyk, prezes fundacji „Akogo?”, która powołała klinikę
„Budzik” dla dzieci. Aktorka przyznała, że istnieje wielka potrzeba stworzenia kolejnych takich ośrodków;
dodała, że już są prowadzone rozmowy w sprawie uruchomienia kliniki wybudzeń dla dorosłych w Warszawie.
„W Budziku dziecięcym przez 3,5 roku działalności odzyskaliśmy 31 bytów. Te osoby i rodziny tych osób
dużo bardziej cenią to życie, które im zostało przywrócone – i to jest świadome. Cytując wieszcza: «ten
tylko się dowie, kto cię stracił». Mam nadzieję, że tu będzie tak samo, bo dorosłych w tym stanie jest więcej. Wspieramy to miejsce z całego serca” – powiedziała Ewa Błaszczyk, która „Budzikowi dla dorosłych”
podarowała tablicę z odciskami dłoni małych pacjentów dziecięcego „Budzika”.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie naukawpolsce.pap.pl

Olsztyn: Naukowcy chcą wykorzystywać komórki pochodzenia płodowego
Zespół naukowców z olsztyńskiego uniwersytetu przygotowuje się do badań dotyczących leczenia stwardnienia zanikowego bocznego (SLA) komórkami macierzystymi pochodzenia płodowego. Aby je zrealizować, muszą uzyskać szereg zgód, w tym m.in. komisji bioetycznej.
Naukowcy związani z Wydziałem Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UMW) w
Olsztynie chcą hodować komórki macierzyste pozyskiwane z tkanek pochodzenia płodowego. Konkretnie
– z tkanki mózgowej płodów, które uległy samoistnemu poronieniu między 17. a 22. tygodniem ciąży
(wykorzystywanie tkanek płodów abortowanych jest wykluczone). Metoda izolowania komórek macierzystych z tkanek płodowych jest znana na świecie, bezpieczna i opisana naukowo, ale w niektórych środowiskach budzi wątpliwości etyczne. […] W ocenie ks. prof. Mariana Machinka z Katedry Teologii Moralnej i
Etyki olsztyńskiego uniwersytetu wykorzystywanie tkanek płodowych można przyrównać do transplantologii. „Jeśli potrafimy stworzyć bank komórek macierzystych, które nie są pobrane nieetycznie od płodów
poronionych samoistnie, możemy to traktować tak, jak dawstwo organów. Takie działanie to nadawanie
sensu tragedii, jaka spotkała rodziny dotknięte poronieniem” – ocenił ks. prof. Machinek.
Lekarze zgadzają się, że tkanki płodowe są „najbardziej obiecujące” w nowoczesnych terapiach komórkami macierzystymi. „Komórki pochodzenia płodowego są komórkami wysoce zróżnicowanymi, mamy pewność, w jaką komórkę się przekształcą” – mówiła dr Izabela Małysz-Cymborska z Katedry Neurologii i Neurochirurgii UWM. […]
Olsztyńscy naukowcy chcą pozyskiwać tkanki płodowe z płodów ronionych naturalnie w szpitalu wojewódzkim. Ginekolog dr Tomasz Waśniewski powiedział PAP, że w tym szpitalu średnio raz w miesiącu zdarza się ronienie płodu 17- 22-tygodniowego. „Dla każdej pary są to ogromne tragedie, jedynym sposobem
na poradzenie sobie z tą traumą jest przeżycie żałoby” – przyznał dr Waśniewski i dodał, że panie, które
straciły ciąże pytają o to, czy tkanki bądź organy ich dziecka mogą uratować życie komuś innemu. „Z moich
doświadczeń zawodowych wynika, że kobiety są bardziej skłonne do tego, by z poronionych przez nie płodów pobierać tkanki, mężczyźni są w tej kwestii mniej entuzjastyczni” – przyznał dr Waśniewski.
„Wykorzystanie tkanek płodów w ratowaniu życia innym ludziom może nadać sens tej tragedii. Może
sprawić, że dotknięci nią ludzie zrozumieją, że to się nie zdarzyło na darmo, a po coś” – zwracał uwagę ks.
prof. Machinek. […]
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Komórki macierzyste pozyskane z tkanek płodowych olsztyńscy naukowcy chcą podawać chorym na
stwardnienie zanikowe boczne (SLA). Od kilku lat lekarze z olsztyńskiego szpitala klinicznego prowadzą
badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu cierpiących na tę chorobę. Dotąd jedna
grupa chorych otrzymywała komórki macierzyste wyhodowane z ich szpiku, a druga grupa – ze sznurów
pępowinowych. Lekarze różnicowali także podawanie komórek – niektórzy chorzy dostawali je jednorazowo, inni w kilku dawkach. Efekty leczenia naukowcy z Olsztyna określają jako dobre, ponieważ u ok. 70%
pacjentów udało się spowolnić postęp choroby.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce naukawpolsce.pap.pl

EUROPA

Unia Europejska forsuje prawo do tzw. „legalnej i bezpiecznej” aborcji
Parlament Europejski (PE) przegłosował 13 grudnia roczny raport na temat sytuacji podstawowych praw w Unii Europejskiej w 2015 roku, w
którym forsuje tzw. prawa reprodukcyjne i seksualne obejmujące między
innymi prawo do „legalnej i bezpiecznej” aborcji. Uchwalony dokument
choć nie ma żadnej mocy prawnej, ma za zadanie wywrzeć w tych kwestiach presję na rządach państw członkowskich.
Dokument otwiera wzniosłe twierdzenie, że „poszanowanie praworządności jest warunkiem koniecznym dla ochrony podstawowych praw i obowiązków przewidzianych w traktatach i prawie międzynarodowym”. Tymczasem dokument zdaje się całkowicie ignorować ową praworządność – PE domaga się w nim bowiem podjęcia i ustanowienia kwestii, które wyraźnie przekraczają zakres kompetencji UE. Zgodnie z Traktatem Unii Europejskiej (art. 4) „wszelkie kompetencje nieprzyznane
Unii w Traktatach należą do Państw Członkowskich”. Unia Europejska może działać zatem wyłącznie w
granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów. Mimo to, PE nie ma skrupułów, by ignorować prawo międzynarodowe, które nie przewiduje „prawa do aborcji”.
Dalej w raporcie, którego autorem jest węgierski centroprawicowy europoseł József Nagy, stwierdza się,
że „konieczne jest zagwarantowanie równego dostępu do opieki zdrowotnej, w tym zdrowia seksualnego i
reprodukcyjnego, niezależnie od ekonomicznego, zdrowotnego i geograficznego położenia kobiety”. Zwolennicy aborcji od dawna używają fałszywej frazy „seksualne i reprodukcyjne zdrowie”. W prostym języku
sformułowania te oznaczają: „chcemy legalnej aborcji na życzenie w Irlandii i na Malcie, w ostatnich
dwóch krajach, w których jest ona zabroniona”.
Najbardziej rażącym zaprzeczeniem międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka jest stwierdzenie Parlamentu, że „odmowa seksualnych i reprodukcyjnych usług medycznych ratujących życie, w tym
ratującej życie aborcji, stanowi poważne naruszenie praw człowieka”. Sformułowanie, że celowe zabijanie
nienarodzonych dzieci jest działaniem „ratującym życie” jest całkowitym wywróceniem pojęć. W rzeczywistości, w każdym kraju na całym świecie, w którym zakazuje się przerywania ciąży, kobiety zawsze otrzymują wszelką niezbędną opiekę medyczną, która ma na celu ratowanie ich życia – nawet jeśli niezamierzonym skutkiem interwencji medycznej będzie spowodowanie śmierci dziecka w łonie matki.
Oprac. Justyna Gajos
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Wielka Brytania chce wydłużyć czas hodowli ludzkich zarodków z 14-stu do 28
dni
W Wielkiej Brytanii, podczas kongresu medycznego Progress Educational
Trust, profesor Robin Lovell-Badge z Francis Crick Institute w Londynie, i
profesor Simon Fishel, szef CARE Fertility Group zwrócili się o przedłużenie
terminu prawnego do wykonywania eksperymentów na embrionach ludzkich. Obecnie można eksperymentować na zarodkach do 14 dni, naukowcy chcą jednak zwiększyć ten czas do 28 dni. To żądanie jest zgodne z najnowszymi technikami, które pozwoliłyby naukowcom podwoić czas przechowywania zarodków w laboratorium.
Złożony przez naukowców wniosek o przedłużenie obecnego okresu na eksperymentowanie, ma służyć
dążeniu do lepszego zrozumienia chorób wrodzonych, chorób serca i niektórych chorób nowotworowych.
Grupa lekarzy, która jest przeciwna badaniom i eksperymentom na ludzkich embrionach, uważa ten wniosek jako kolejny krok na „równi pochyłej prowadzącej do nieograniczonego badań na embrionach”.
Tłum. i oprac. Dagmara Dziarnowska na podstawie www.genethique.org

Wielka Brytania: zgoda na in vitro z wykorzystaniem DNA trzech osób
Brytyjska agencja Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA)
zaaprobowała metodę zapłodnienia pozaustrojowego, w której wykorzystuje się materiał genetyczny od matki, ojca i od dawczyni – informuje serwis BBC.
Metoda polega na zastąpieniu wadliwej część komórki (czyli cytoplazmy)
zdrową, pobraną od innej kobiety. Materiał genetyczny pary starającej się
o dziecko jest łączony z pozbawioną jądra zdrową komórką jajową innej kobiety, w której pozostawiono
mitochondria. Kobieta oddająca swoje mitochondria jest uznawana jedynie za dawczynię – nie będzie rodzicem (tylko 37 genów – 0,1% DNA [DNA mitochondrialne] pochodzi od dawczyni).
Dzięki wykorzystaniu dwóch różnych komórek jajowych można zapobiec niektórym chorobom mitochondrialnym. Przed przeprowadzeniem zapłodnienia z zastosowaniem nowej metody zarówno klinika, jak i
pacjenci muszą uzyskać zgodę HFEA. Technika jest dopuszczalna tylko przy bardzo wysokim ryzyku choroby mitochondrialnej.
Jako pierwsi nową procedurę mają oferować lekarze z Newcastle, którzy już zaapelowali do potencjalnych
dawczyń komórek jajowych. Przewiduje się, że można będzie w ten sposób pomóc 25 parom rocznie.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Holandia: eutanazja dla osób dotkniętych chorobą alkoholową
Gdy w 2001 roku Holandia zalegalizowała prawo do samobójstwa wspomaganego i eutanazji nie spodziewano się, że zakres przypadków podlegających legalności będzie ciągle poszerzany. Dzisiaj okazuje się, że osoba
cierpiąca z powodu uzależnienia od alkoholu również może poprosić o eutanazję.
Procedura przedwczesnego, a ponadto dobrowolnego zakończenia życia
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przeprowadzana jest w Holandii w formie śmiertelnego zastrzyku lub doustnego przyjęcia śmiertelnej substancji. Obecnie, według danych Holenderskiego Centralnego Urzędu Statystycznego, prawie 4% wszystkich zgonów jest wynikiem eutanazji lub samobójstwa wspomaganego. W 2013 roku odnotowano 4829
przypadków legalnego przedwczesnego zakończenia życia.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.genethique.org

Włochy: Przeszczep nerki w miejsce śledziony
Lekarze ze szpitala Molinette w Turynie przeprowadzili innowacyjną operację polegającą na przeszczepieniu nerki w miejsce śledziony u 6-letniej pacjentki. Dziewczynka od urodzenia musiała być dializowana z
powodu rzadkiej anomalii nerek połączonej z nieprawidłową budową naczyń krwionośnych jamy brzusznej.
Usunięcie śledziony pozwoliło na wszczepienie nerki, które inaczej nie byłoby możliwe, przy wykorzystaniu
naczyń krwionośnych śledziony. Przeszczep odbył się z 9 na 10 grudnia 2016 roku. Pacjentka czuje się dobrze i po raz pierwszy od urodzenia może pić, a także oddawać mocz.
Już w 2014 roku dziewczynce próbowano przeszczepić nerkę, jednak organ nie podjął wtedy pracy, zaś organizm dziecka zareagował silną reakcją odrzutu. Nowy przeszczep wydawał się być więc działaniem bardzo problematycznym i ryzykownym. Z powodu nieprawidłowości w budowie naczyń krwionośnych przeszczepienie nerki tradycyjną metodą nie było możliwe i niezbędne okazało się znalezienie innego sposobu
połączenia narządu z krwiobiegiem. To pierwszy przypadek, gdy użyto do tego celu obu naczyń – zarówno
tętnicy, jak i żyły – śledziony, a dodatkowym utrudnieniem był fakt, że biorcą przeszczepu było dziecko.
Lekarze zapewniają, że operacja się udała i już kilka dni po przeszczepie nerka zaczęła prawidłowo funkcjonować. Dzięki przeszczepowi dziewczynka będzie mogła rozpocząć normalne życie. Pierwszym, o co poprosiła mała pacjentka po przebudzeniu, była woda – pragnienie zrealizowane po sześciu latach.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.corriere.it

ŚWIAT

W Ohio w USA Senat zakazał aborcji po wykryciu bicia serca płodu
W stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych, Senat zatwierdził ustawę zakazującą aborcji po wykryciu bicia
serca u płodu, które zwykle można zarejestrować od około szóstego tygodnia po zapłodnieniu. Projekt
ustawy został skierowany do zatwierdzenia.
Istnieje ryzyko odrzucenia projektu, ponieważ podobne zakazy zostały wcześniej przyjęte w Arkansas i Północnej Dakocie, jednak te dwa przepisy zostały później uznane za niekonstytucyjne.
Obecnie kobiety w USA mogą dokonać aborcji na żądanie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy ciąży, ale
liczne stany narzuciły dodatkowe ograniczenia, np. wymagając zgody rodziców dla nieletnich i nakładając
okresy oczekiwania dla wszystkich kobiet. Przepisy dotyczące klinik aborcyjnych również zostały zaostrzone, w niektórych stanach od klinik wymaga się certyfikacji jak dla ośrodków chirurgicznych. W Ohio prawo
zakazuje aborcji po 20. tygodniu ciąży, z wyjątkiem, gdy ciąża zagraża życiu matki.
Tłum. i oprac. Dagmara Dziarnowska na podstawie International Business Times (0612/2016)

Nr 32

s. 6

10.01.2017

Tysiące protestujących przeciwko aborcji w Malawi
W Malawi w Afryce, tysiące ludzi przemaszerowało w protestach przeciwko wejściu w życie ustawy ułatwiającej dostęp do aborcji. W Blantyre, handlowej stolicy kraju, w marszu wzięło udział blisko dwa tysiące osób. Prawie tysiąc demonstrantów przemaszerowało w Lilongwe, stolicy politycznej Malawi. Te organizowane przez kościoły katolickie i protestanckie wydarzenia, są pierwszymi tej wielkości w kraju.
Protesty te są spowodowane złożeniem w parlamencie ustawy, która dopuszcza aborcję w przypadku ciąży spowodowanej gwałtem lub ciąży z kazirodztwa, a także gdy nienarodzone dziecko zagraża zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu matki, oraz gdy istnieje poważne upośledzenie płodu.
Obecnie w Malawi aborcja jest przestępstwem, według ustępu 149 krajowego kodeksu karnego osoba dokonująca aborcji może być skazana na 14 lat pozbawienia wolności, a kobieta która poddała się takiemu
zabiegowi podlega karze 7 lat pozbawienia wolności. Wyjątkowo dopuszcza się aborcję w przypadku zagrożenia dla życia kobiety. W takim wypadku potrzebna jest opinia dwóch położnych i zgoda ojca dziecka.
W Malawi rzadko publicznie porusza się kwestię aborcji z powodu drażliwości tematu, a także powiązanej z
nią stygmatyzacji. Malawijscy przywódcy religijni i wodzowie plemienni uważają aborcję za grzech, twierdząc że nie ma podstaw do jej legalizacji. Jednocześnie przyznają, że nielegalne podziemie aborcyjne stwarza ogromne ryzyko dla życia matek.
Według oficjalnego badania cytowanego przez Chrisa Pine Sibande, szefa Coalition for the Prevention of
Unsafe Abortion (Copua), „tylko w roku 2009, ponad 100.000 kobiet poddało się nielegalnej aborcji w Malawi”.
Obecnie sześć krajów na całym świecie – Chile, Dominikana, Salwador, Malta, Nikaragua i Watykan – nie
zezwalają na aborcję w żadnych okolicznościach. Kolejne 58 krajów, łącznie z Malawi, zezwala na aborcję
jedynie w przypadkach zagrożenia życia matki.
Tłum. i oprac. Dagmara Dziarnowska na podstawie www.genethique.org

Urodziło się dziecko kobiety, której w dzieciństwie zamrożono jajnik
24-letnia mieszkanka Dubaju jest pierwszą na świecie kobietą, która urodziła dziecko dzięki jajnikowi pobranemu od niej i zamrożonemu jeszcze zanim osiągnęła dojrzałość płciową – informuje BBC News.
Kobieta w wieku 9 lat została poddana chemioterapii i przeszczepowi szpiku z powodu talasemii. Zanim
rozpoczęto toksyczne dla komórek rozrodczych leczenie, usunięto jej prawy jajnik i zamrożono w ciekłym
azocie. Rok temu przeszczepiono jej jajnik z powrotem. Podjął on swoją funkcję i zaczął wydzielać hormony, dzięki czemu zaczęły dojrzewać także komórki jajowe. Pobrano je, aby dokonać zapłodnienia metodą
pozaustrojową.
Kobieta urodziła zdrowego syna, a specjaliści uznają to wydarzenie za wielki krok na przód. Jest to bowiem
pierwsza osoba na świecie, u której wszczepiono jajnik zamrożony w dzieciństwie. Dotychczas stosowano
tę metodę zachowania płodności tylko u dorosłych kobiet.
Dzięki zamrożeniu i wszczepieniu wcześniej usuniętych jajników możliwe jest macierzyństwo u kobiet poddanych agresywnemu leczeniu z powodu nowotworów, chorób krwi lub chorób immunologicznych. Od
roku 2004 takie kobiety urodziły już ponad 60 dzieci (również w wyniku naturalnego poczęcia).
Obecnie tylko w Europie przechowywane są zamrożone fragmenty jajników pobranych od tysięcy dziew-
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cząt i młodych kobiet.
Do kompleksowej oceny etycznej powyższej metody terapii należy zawsze brać pod uwagę fakt, czy dziecko poczyna się w sposób naturalny, czy też w wyniku sztucznego zapłodnienia.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Teksas wprowadzi możliwość pochówku dzieci po aborcji i poronieniach?
Teksas zamierza wprowadzić rutynowe pogrzeby dzieci zmarłych w wyniku aborcji lub
poronień. Republikański Stan Teksas chce, aby kobiety miały możliwość pochowania
swoich dzieci niezależnie od zaawansowania ciąży, w której doszło do utraty dziecka.
Od 2011 roku w tym stanie wprowadzono szereg praw, które zmniejszyły liczbę aborcji
i klinik oferujących tę procedurę. Dziennikarka Alexa Ura wyjaśnia: „Stan Teksas zabrania szpitalom i klinikom przeprowadzającym aborcje utylizowania zwłok płodów w odpadach sanitarnych, zezwalając tylko na kremację lub ich pochówek”. Zatem „nawet
jeśli embrion będzie tak mały, że nie będzie go widać gołym okiem, to lekarz lub pracownik służby zdrowia będzie zobowiązany traktować go jak zmarłą osobę i zaoferować jedną z form pochówku”.
Tłum. i oprac. Sebastian Drzewniak na podstawie www.genethique.org

RPA: eutanazja pozostaje nielegalna
W ubiegłym roku 65-letni mężczyzna chory na raka wygrał sprawę w Sądzie Najwyższym, uzyskując zgodę
na dokonanie eutanazji lub wspomaganego samobójstwa. Mężczyzna zmarł jednak z przyczyn naturalnych
na 2 godziny przed ogłoszeniem orzeczenia. Najwyższy Sąd Apelacyjny RPA uchylił niedawno decyzję sądu,
potwierdzając tym samym, że eutanazja w tym kraju nadal pozostaje nielegalna.
O anulowanie zgody na eutanazję apelowali przedstawiciele rządu RPA. Według nich orzeczenie Sądu Najwyższego miałoby znacznie szersze konsekwencje. W sporządzonym oświadczeniu po wydaniu przez Najwyższy Sąd Apelacyjny ostatecznej decyzji, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Mthunzi Mhaga powiedział: „Ministrowie Sprawiedliwości oraz Minister Zdrowia z głęboką ulgą przyjmują wiadomość o uchyleniu postanowienia sądu, a to z uwagi na to, że daleko idące konsekwencje wyroku, mogłyby naruszyć zagwarantowane konstytucyjnie prawo do życia”. Dodał również, że z etycznego punktu widzenia, „lekarze
przysięgają ratować i chronić życie, a nie przerywać go”.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.christian.org.uk

Amerykanie żyją krócej
Ostanie badania przeprowadzone przez Narodowe Centrum Statystyk
Zdrowia (National Center for Health Statistics) wskazują, że spada średnia
długość życia Amerykanów.
Naukowcy zaobserwowali wzrost śmiertelności wśród osób w średnim
wieku. Tendencja do coraz krótszego życia upatrywana jest w kilku czynnikach. Według raportu, nastąpił wzrost śmiertelności z powodu ataku serca
o 0,9%, przewlekłej choroby układu oddechowego o 2,7%, udaru o 3%,
choroby Alzheimera o 15,7%, cukrzycy o 1,9% , choroby nerek o 1,5%,
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tzw. urazów nieumyślnych o 6,7% oraz samobójstwa o 2,3%. Warto odnotować wzrost liczby zgonów dzieci poniżej 1. roku życia o 11,3%. Ważna uwaga dotyczy zgonów z powodu przedawkowania opiatów, czyli
środków zawierających opium i pochodne jak np. morfina. Dane za rok 2015 nie zostały jeszcze opublikowane. Wiadomo jednak, że rok wcześniej odnotowano 28 tys. zgonów z powodu nadużycia opiatów. Dane
dotyczące tzw. nieumyślnych urazów mogą mieć związek ze stosowaniem tych środków.
Z drugiej strony zaobserwowano spadek zgonów z powodu nowotworów o 1,7%. Postęp w badaniach nad
leczeniem nowotworów a także kampanie społeczne na temat wczesnego wykrywania zagrożenia mają tu
ogromne znaczenie.
USA zajmują 28. miejsce wśród 43 badanych państw pod kątem średniej długości życia obywateli. W rankingu wyprzedziły je m.in. Czechy, Chile, Kostaryka, Turcja, Polska i Estonia. Średnia długość życia polskich
mężczyzn wynosi 73,6 lata, a kobiet 81,6 lata (2015 rok). Warto zaznaczyć, iż Japonia została uznana za kraj
z najdłuższa średnią długością życia wynoszącą średnio 83,7 lat, zaraz przed Szwajcarią i Hiszpanią – 83,3
lata. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) najkrócej żyją obywatele Sierra Leone – 50,1 lat.
Prognozy dotyczące społeczeństwa amerykańskiego mówią, iż mężczyźni urodzeni w 2015 roku dożyją wieku 76,4 lat, a kobiety 81,2 lat.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.mercatornet.com, www.bbc.com oraz data.oecd.org

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wobec eutanazji w Belgii i Holandii
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (ang. American Psychiatric Association, APA) zamierza podjąć działania przeciwko regulacjom prawnym
dotyczącym eutanazji obowiązującym w Belgii, Holandii i „wszędzie tam,
gdzie pomaga się w samobójstwie pacjentom chorującym psychicznie, którzy nie są w stanie terminalnym, lub gdzie są oni dosłownie zabijani śmiercionośnymi zastrzykami, często przez swoich własnych lekarzy psychiatrów”.
Zdaniem APA jest czymś niemoralnym, by psychiatra asystował w samobójstwie. „Psychiatra nie powinien przepisywać ani realizować żadnych działań, których konsekwencją jest
śmierć, wobec chorych nie znajdujących się w fazie terminalnej” – stwierdzają psychiatrzy w oficjalnym
oświadczeniu. Według towarzystwa niedopuszczalne jest „udostępnianie środków” i „podawanie śmiertelnego zastrzyku”.
Geert Dom, przewodniczący belgijskiego Związku Zawodowego Lekarzy Psychiatrów i członek Europejskiego Stowarzyszenia Psychiatrów (ang. European Psychiatric Association, EPA), stwierdził, że nie należy lekceważyć „opinii wyrażanych za granicą na temat naszego bardzo postępowego prawa dotyczącego eutanazji”. Zachęcił do wzięcia na serio oświadczenia APA, szczególnie z powodu międzynarodowego wpływu tej
organizacji: „Stowarzyszenie publikuje DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Desorders, które
jest naszą biblią diagnostyczną. Pozycja ta może z pewnością wywołać debatę i mam nadzieję, że będzie się
ona mogła odbyć bez atmosfery paniki”.
Belgijska minister zdrowia, Maggie De Block, odnosząc się do opinii APA stwierdziła, że „każdy ma prawo
do własnej opinii. Nasz parlament przeprowadził gruntowną debatę nad prawem regulującym eutanazję i
obowiązująca ustawa jest jej finalnym rezultatem. Nie rozumiem, co amerykańscy psychiatrzy mieliby
wnieść do tej debaty”.
Przypomnijmy, że z raportu na temat eutanazji w Belgii, opublikowanego przez Komisję Nadzoru i Wykonania dla Izby Ustawodawczej, obejmującego lata 2014 i 2015 wynika, iż „w ciągu 2 lat uśmiercono 124 osoby

Nr 32

s. 9

10.01.2017

z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. Z tych 124 osób – 41 miało depresję, a 36 cierpiało na chorobę Alzheimera”.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Kanada: apel o wzmocnienie opieki paliatywnej
„Tylko ogólnokrajowa strategia opieki paliatywnej zapewni Kanadyjczykom
zbliżającym się do końca swych dni pomoc pełną szacunku i godną ich człowieczeństwa” – można przeczytać w liście, który do parlamentu Kanady
skierowała dyrektor Katolickiej Organizacji na rzecz Życia i Rodziny przy episkopacie tego kraju. Michèle Boulva deklaruje pełne poparcie kierowanej
przez nią instytucji dla projektu ustawy C-277 o zagwarantowaniu wszystkim obywatelom kwalifikowanej opieki paliatywnej, zachęcając Izbę Gmin i
Senat do jego przyjęcia.
Regulacje prawne mają poprawić dostęp nieuleczalnie chorych do takiej systemowej pomocy o wysokiej
jakości. To pilny problem, bo obecnie może na nią liczyć tylko ok. 30% potrzebujących. Szacuje się też, że
przynajmniej co czwarty obywatel Kanady angażuje się bezpośrednio w pomoc choremu członkowi rodziny, a to często niekorzystnie wpływa na jego życie, finanse i pracę. Tymczasem „pacjenci otoczeni opieką
paliatywną czują się bezpieczniej, z radością i nadzieją przyjmują oferowane im towarzystwo” – podkreśla
Michèle Boulva.
Lepszy system opieki paliatywnej mógłby zniwelować skutki legalizacji w Kanadzie tzw. „wspomaganego
samobójstwa”, czyli eutanazji. Od pół roku jest ona w tym kraju dozwolona w przypadku terminalnie chorych pacjentów. Dlatego Kościół katolicki ponawia apele o wprowadzenie rozwiązań gwarantujących im
odchodzenie w sposób godny i nie naruszający zasad moralnych. W połowie listopada przewodniczący episkopatu bp David Douglas Crosby oraz przedstawiciele innych wyznań i religii zwrócili się w liście do deputowanej Marylin Gladu, autorki projektu ustawy C-277, by uczyniła wszystko, co możliwe, dla zapewnienia
zaproponowanym przez nią przepisom należytej uwagi. Wcześniej, w czerwcu, wezwali oni rząd do opracowania „ogólnokanadyjskiej strategii” opieki paliatywnej.
Źródło: pl.radiovaticana.va

USA: samobójstwo wspomagane – co się za nim kryje?
Społeczeństwo stanu Iowa zastanawia się nad możliwością legalizacji samobójstwa wspomaganego. W tej
sytuacji dziennik „Des Moines Register” postanowił prześledzić dotychczasowe przypadki samobójstwa
wspomaganego w USA.
W Kalifornii samobójstwo wspomagane zostało zalegalizowane 6 czerwca 2016 roku. Jedną z pierwszych
osób, które skorzystały z prawa do skrócenia życia była 41-letnia artystka Betsy Davis cierpiąca z powodu
stwardnienia zanikowego bocznego. Ponieważ sama nie była w stanie wypić śmiertelnego środka, znajomi
poinstruowani przez lekarza, z powodu niedostępności Seconalu, podali jej mieszankę leków. Davis umierała 4 godziny.
W stanach Oregon i Waszyngton ogólnie samobójstwo wspomagane przeprowadzono w 1642 przypadkach. 2,5% osób doświadczyło komplikacji takich jak cofnięcie się treści żołądkowych, drgawki czy przebudzenie. W 30% przypadków dane są niekompletne. Średni czas umierania wynosił 25 minut, z wyjątkiem
jednej osoby, która po zażyciu śmiertelnej dawki umierała 4 dni.
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W stanach Wermont i Montana nie prowadzi się dokumentacji przypadków samobójstwa wspomaganego,
tłumacząc to poufnością danych pacjentów.
Zebrane dane ukazują złożoność rzekomo przejrzystej procedury zakończenia życia przed naturalnym czasem. Informacje zgromadzone przez „Des Moins Register” potwierdzają, że koniecznym jest ciągłe monitorowanie działań, które pomimo swojej ustawowej legalności wielokrotnie stanowią nadużycie wobec cierpiących osób.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

KONFERENCJE I SYMPOZJA

Konferencja pt. PER MORTEM II (Katowice, 23 stycznia 2017 r.)
Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis serdecznie zaprasza na drugą edycję konferencji pt. PER MORTEM II, której tematem są problemy związane z procesem
umierania i śmierci. Pomocą w tych rozważaniach będą: filozofia cierpienia, bioetyka, teologia dogmatyczna, nauki biologiczne, psychologia i wiara chrześcijańska.
Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką,
wykładowców i studentów wydziałów medycznych, prawa, teologii i filozofii oraz
osób zajmujących się opieka nad umierającymi. Zaplanowano następujące prelekcje: „Programowana
śmierć, komórki strażnikiem życia” (dr hab. Mirosław Nakonieczny), „Kres rozwoju – biologia rozwoju: perspektywa ewolucyjna i poszukiwanie sensu” (dr hab. Piotr Łaszczyca), „Bioetyka u kresu życia” (ks. dr hab.
Andrzej Muszala), „Teologiczne uwarunkowania egzystencjalnej postawy wobec śmierci (perspektywa katolicka)” (ks. dr Grzegorz Strzelczyk), „Żałoba jako odzwierciedlenie bólu wszechogarniającego. Na podstawie doświadczeń Hospicjum Cordis w Katowicach” (lek. med. Jolanta Grabowska-Markowska).
Więcej informacji: www.wtl.us.edu.pl oraz PROGRAM
Oprac. Justyna Gajos

Konferencja pt. Prawne i bioetyczne aspekty końca życia (Michałów, 28 stycznia
2017 r.)
28 stycznia w Michałowie w ramach siódmej edycji Podlaskiej Szkoły Medycyny Paliatywnej odbędzie się
konferencja pt. Prawne i bioetyczne aspekty końca życia.
Wśród poruszanych podczas wykładów zagadnień będzie mowa między innymi o genezie chrześcijańskiej
posługi paliatywnej, o nieproporcjonalnej, nadmiernej, i uporczywej terapii, o miejscu rodziny i duchownego przy umierającym człowieku, a także prawach pacjenta w opiece hospicyjnej.
W programie konferencji przewidziano również warsztaty: „Pogotowie prawne dla członków zespołu hospicyjnego” (Karol Kafka, Piotr Nikończuk), warsztat bioetyczny: „Trudne rozmowy u kresu życia” (Zbigniew
Zylicz), warsztat USG dla lekarzy: „USG w medycynie paliatywnej i w leczeniu bólu” (Piotr Jakubów), warsztat dla pielęgniarek: „Pielęgnacja stomii – co każda pielęgniarka wiedzieć powinna” (Grażyna Majewska)
oraz warsztat: „Ochrona danych osobowych w praktyce zespołu hospicyjnego” (Anna Predko).
Więcej informacji oraz program spotkania dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Hospicjum:
hospicjumpodlasie.pl
Oprac. Justyna Gajos
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XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-szkoleniowa pt. Życiodajna śmierć –
pamięci Elizabeth Küber-Ross
Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Küber-Ross to motyw przewodni spotkania ludzi nauki i sztuki odbywającego się już po raz dwunasty z inicjatywy Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Tegoroczna edycja konferencji będzie miała miejsce w Augustowie w dniach od
18 do 21 maja 2017 roku.
Tematyka konferencji oscylować będzie wokół problemów cierpienia, śmieci i żałoby ludzi i zwierząt, a także: opieki paliatywnej (hospicyjnej), śmierci osób starszych, chorych psychicznie, niepełnosprawnych, bezdomnych, upośledzonych – osób zsuniętych na margines społeczny. Oprócz uczestnictwa w serii wykładów
i konferencji, uczestnicy będą mieli możliwość odbycia szkolenia z zakresu komunikacji prowadzonego
przez panią mgr Katarzynę Konczelską z Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Swój udział w Konferencji potwierdzili pani Dorota Gudaniec, prezes „Fundacji Krok Po Kroku” i przewodnicząca Komitetu Obywatelskiego na rzecz legalizacji medycznej merihuany oraz pani Beata ZnamirowskaSoczawa, dziennikarka i autorka m.in. Dlaczego moje dziecko? Okrutne błędy natury – książki o dzieciach
dotkniętych wadami genetycznymi, diagnostyce prenatalnej, antykoncepcji i aborcji.
Organizatorzy przewidzieli w programie możliwość uczestnictwa w imprezach towarzyszących wydarzeniu.
„Cierpienie jest podstawowym faktem ludzkim, a nawet czymś więcej – jest próbą człowieczeństwa (…)” –
pisał ks. Józef Tischner. „Życiodajna śmierć” to również tytuł książki Elizabeth Küber-Ross, amerykańskiej
doktor nauk medycznych, która opracowała psychologiczną teorię reakcji pacjenta (i jego najbliższych) na
wiadomość o nieuleczalnej chorobie i bliskiej perspektywie śmierci.
Oprac. Zofia Szafrańska-Czajka na podstawie www.umb.edu.pl/zyciodajna
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