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POLSKA

Komisja Sejmowa ds. Petycji rozpatrzyła obywatelski projekt PFROŻ w obronie
życia nienarodzonych
Komisja Sejmowa ds. Petycji rozpatrzyła 26 stycznia br. petycję i projekt ustawy zakładający pełną ochronę prawną dla nienarodzonych dzieci autorstwa
Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Komisja postanowiła skierować w tej
sprawie do rządu dezyderat, w którego treści ma znaleźć się m.in. pytanie o
„dalsze plany rządowe (…) na rzecz ochrony życia” oraz „ewentualne plany nowelizacji ustawy o ochronie życia”, a także pytania o stan wdrażania ustawy
„Za życiem”.
„Za skierowaniem dezyderatu opowiedziało się 10 posłów komisji, nikt nie był przeciw, cztery osoby
wstrzymały się od głosu. Komisja odrzuciła wniosek posłanki Anny Sobeckiej (PiS) o skierowanie projektu
PFROŻ do marszałka Sejmu oraz wniosek posłanki Magdaleny Kochan (PO) o nieuwzględnianie petycji„ –
informuje Polsat News. Poseł Świat (PiS) argumentował, że Komisja petycji nie ma uprawnień, by rozstrzygać merytorycznie tak fundamentalne kwestie i jedyne, do czego powinna się ograniczyć, to decyzja, co
dalej uczynić z petycją PFROŻ. Podkreślił, że „ochrona życia to sprawa fundamentalna” i nie wyobraża sobie, by komisja mogła ją „wyrzucić do kosza” dlatego zaproponował wystosowanie dezyderatu do rządu –
czytamy w serwisie informacyjnym.
Obywatelski projekt Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia zakłada pełną prawno-karną ochronę życia
dziecka poczętego i zakazuje aborcji bez wyjątków (warto tu podkreślić, że działania podejmowane przez
lekarza w celu ratowania życia matki, w wyniku którego traci życie dziecko poczęte, nie jest aborcją). Projekt Federacji pozostawia dotychczasowy zapis o zwolnieniu z kary matki dziecka poczętego. Projekt zakłada również zakaz sprzedaży, nieodpłatnego udostępniania i reklamowania środków o działaniu poronnym i
antyimplantacyjnym.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.polsatnews.pl

Rada miasta Krakowa odrzuciła projekt finansowania in vitro
Rada miasta Krakowa odrzuciła projekt, który zakładał finansowanie zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro z budżetu miasta. Przeciwko takiej propozycji zagłosowało 21 radnych, 19 było za, jedna osoba
wstrzymała się, a dwóch radnych było nieobecnych.
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Propozycja radnej Małgorzaty Jantos została odrzucona głosami klubu
Prawa i Sprawiedliwości i prezydenckiego klubu „Przyjazny Kraków”. Radni
Prawa i Sprawiedliwości zwracali uwagę, że najpoważniejszym problemem
w in vitro jest selekcja i niszczenie zarodków. „Jest granica badań naukowych. Nie jest tak, że naukowcy mogą zrobić wszystko i za wszelką cenę.
Myślę, że in vitro rozpoczęło drogę, która nie powinniśmy iść” – mówił
radny PiS Adam Kalita.
24 stycznia br. program dofinansowania metody in vitro przyjęła Rada Miasta Poznania. Zaplanowano na
ten cel przeznaczenie 1,9 mln zł. Oszacowano, że z programu skorzysta około 400 par.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.mp.pl

Perinatalna opieka paliatywna będzie refundowana
Perinatalna opieka paliatywna zgodnie z jednym z rozporządzeń do ustawy
„Za życiem” ma znaleźć się w koszyku świadczeń gwarantowanych. Dzięki
temu będzie możliwa ciągłość i koordynacja opieki nad kobietą w ciąży, u
której stwierdzono wadę letalną płodu.
Zgodnie z projektem rozporządzenia, rodzina będzie mogła skorzystać z takiej formy opieki po skierowaniu przez lekarza, który potwierdzi wadę letalną płodu. Za taką wadę uznawane jest zaburzenie rozwojowe, prowadzące
do samoistnego poronienia, przedwczesnego porodu, zgonu wewnątrzmacicznego, przedwczesnej śmierci
żywo urodzonego dziecka bez względu na zastosowane leczenie, a także zaburzenia rozwojowe kwalifikujące do legalnego przerwania ciąży.
Pacjentki objęte perinatalną opieką paliatywną będą mogły skorzystać z porad i konsultacji lekarskich oraz
psychologicznych, realizowanych w poradni medycyny paliatywnej, hospicjum domowym dla dzieci lub
hospicjum stacjonarnym. Jednocześnie w ramach tej formy opieki, lekarze sprawujący opiekę nad ciężarną
mają współpracować ze szpitalem położniczym, a także hospicjum stacjonarnym lub domowym dla dzieci,
w sytuacji, kiedy dziecko ewentualnie zostanie wypisane z oddziału szpitalnego.
Projekt przygotowywanego rozporządzenia określa także ponadto wymogi dla personelu medycznego,
który ma świadczyć perinatalną opiekę paliatywną. Jeśli chodzi o lekarzy, mogą to być specjaliści w zakresie pediatrii, neonatologii, perinatologii, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, anestezjologii czy chirurgii dziecięcej. Co więcej, muszą mieć udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy
w opiece paliatywnej oraz co najmniej roczny staż pracy w ośrodku zajmującym się perinatalną opieką paliatywną. Zaangażowani w perinatalną opiekę paliatywną psycholodzy i psychoterapeuci będą również
musieli wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami.
Dotychczas brakowało w Polsce świadczeń gwarantowanych, zapewniających ciągłość i koordynację opieki
nad kobietą w ciąży, u której stwierdzono wadę letalną płodu. Rzecznik Ministerstwa zdrowia podkreśla,
że wprowadzenie takiego świadczenia ma umożliwić pacjentce „podjęcie świadomej decyzji w zakresie
kontynuacji ciąży”. Rozporządzenie znajduje się jeszcze w opracowaniu Ministerstwa Zdrowia, które analizuje uwagi zgłoszone do projektu w czasie konsultacji zewnętrznych.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl
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26 stycznia – Ogólnopolski Dzień Transplantacji
26 stycznia obchodzony był Ogólnopolski Dzień Transplantacji w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w 1966 r. w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Był to wtedy 621. taki zabieg na świecie (pierwszy miał miejsce w roku 1954).
Przełomowej dla polskiej transplantologii operacji przeszczepienia nerki od żywego dawcy dokonał prof.
Wiktor Bross. Od tego czasu przeszczepiono w Polsce ponad 21 tys. nerek, w tym ponad 700 od żywego
dawcy. Od wielu lat przeszczepiane są również inne narządy, takie jak: serce, wątroba i trzustka. Ogółem
dotąd przeprowadzono w naszym kraju ok. 28 tys. transplantacji.
„Dziś główna bariera dla transplantacji w Polsce to brak organów. Wszystkie pobrane i zdrowe są przeszczepiane” – podkreśla krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej, prof. Lech Cierpka.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie naukawpolsce.pap.pl

Polski przeszczep narządów szyi uznany za najlepszy na świecie
Przeprowadzony w Centrum Onkologii w Gliwicach złożony przeszczep narządów szyi został uznany za najlepszy przypadek w dziedzinie chirurgii mikronaczyniowej w 2016 r. przez Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej.
Przeszczep przeprowadzony przez zespół pod kierownictwem prof. Adama Maciejewskiego u 37-letniego
wówczas pacjenta objął krtań, tchawicę, gardło, przełyk, tarczycę z przytarczycami, struktury mięśniowe
oraz powłokę skórną przedniej ściany szyi.
Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej (American Society for Reconstructive Microsurgery – ASRM), zrzeszające ponad 500 najlepszych światowych specjalistów z dziedziny
chirurgii, przyznało – podczas zakończonego właśnie dorocznego zjazdu – 93 proc. głosów nagrodę w kategorii best case prezentacji pt. „Złożona allotransplantacja narządów szyi”, zgłoszonej przez prof. Adama
Maciejewskiego i dr hab. Łukasza Krakowczyka, jedynych w Polsce czynnych członków ASRM. Praca, wybrana spośród około 300 zgłoszonych prezentacji z całego świata, została uznana za najlepszy przypadek
w dziedzinie chirurgii mikronaczyniowej w 2016 r.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie naukawpolsce.pap.pl

„Poltransplant” opublikował statystyki transplantacji narządów w 2016 roku
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji
„Poltransplant” opublikowało statystyki przeszczepów narządów w 2016
roku. „Poltransplant” jest podlegającą Ministrowi Zdrowia państwową jednostką budżetową, która powstała w 1996 roku. Do zadań Centrum należy
m.in.: koordynacja pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
na terenie kraju, prowadzenie rejestru szpiku i krwi pępowinowej, prowadzenie krajowej listy osób czekających na przeszczepienie, prowadzenie rejestru żywych dawców, prowadzenie centralnego rejestru sprzeciwów a także prowadzenie działalności edukacyjnej, która ma na celu
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upowszechnianie transplantacji.
Według danych statystycznych Centrum „Poltransplant”, w 2016 roku dokonano 1469 przeszczepów od
zmarłych dawców, w tym najwięcej przeszczepów nerek (978). Pozostałe transplantacje dotyczyły: wątroby (317 osób), serca (101), nerki i trzustki (38) oraz płuc (35). Dane te rozkładają się porównywalnie z latami 2012–2015: w 2015 roku dokonano 1432 przeszczepów, w 2014 – 1531, 2013 – 1536, a w 2012 roku –
1546. W stosunku do okresu od 2007 do 2011 roku obserwuje się wzrost transplantacji od zmarłych dawców: w 2011 roku dokonano ich 1413, w 2010 roku – 1277, 2009 – 1077, 2008 – 1106, natomiast w 2007
roku – 922.
Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2016 roku obejmuje transplantację nerek (50) oraz fragmentów wątroby (28). Ponadto, dokonano przeszczepu rogówki (1196 operacje) oraz jednego przeszczepu kończyny górnej. We wcześniejszych latach transplantacje nerek i fragmentów wątroby oscylują wokół
zbliżonych wartości, natomiast obserwuje się wzrost przeszczepów rogówki: w 2015 roku- przeprowadzono 884 transplantacje, natomiast w 2014 roku dokonano ich 938.
Pod koniec 2016 roku Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie wskazywała 1706 osób.
Warto w tym miejscu nadmienić, iż 12 października 2010 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę „w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011 – 2020” pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju
Medycyny Transplantacyjnej”. Sporządzono wieloletni plan pt. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny
Transplantacyjnej”, który zakłada, iż do zakończenia Programu, w stosunku do 2009 roku, zostaną osiągnięte m.in. następujące cele.:


zwiększenie liczby przeszczepień narządów od zmarłych dawców o co najmniej 100%;



zwiększenie liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku o co najmniej 300 %;



rozwój publicznych i niepublicznych rejestrów niespokrewnionych dawców krwi pępowinowej;



budowa systemu organizacyjnego koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od
zmarłych dawców;



wdrażanie nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów
przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku;



rozwój i doskonalenie systemów monitorowania, nadzoru i kontroli jakości w transplantologii
(kontynuacja rozwoju rejestrów transplantacyjnych).

Szczegóły „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” dostępne są na stronie: http://
www.zywydawcanerki.pl/uploads/dopobrania/progtransplant_20130430.pdf
Oprac. Zuzanna Podraza na podstawie www.poltransplant.org.pl, isap.sejm.gov.pl oraz www.zywydawcanerki.pl
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Ruszyła infolinia dla osób zakażonych HIV
W poniedziałek 2 stycznia ruszyła infolinia dla osób zakażonych HIV i ich bliskich – poinformowała „Medycyna Praktyczna”. Do końca roku telefonujący
pod numer 800 14 14 23 mogą uzyskać informacje na temat przebiegu i terapii oraz profilaktyki zakażeń HIV. Informacji udzielać będą konsultanci,
którzy sami są zakażeni wirusem.
Infolinia będzie czynna w poniedziałki i środy od godziny 16 do 19 oraz w
piątki od 16 do 20 (z wyłączeniem dni świątecznych). Dzwoniący płaci tylko za pierwszy impuls. Po nim połączenie jest bezpłatne.
Jak podkreślają specjaliści, kontakt z konsultantem nie może zastąpić wizyty u lekarza, niemniej taka rozmowa może wesprzeć pacjenta w trudnych momentach.
Organizatorzy projektu deklarują, że telefonującym przekazywane będą „rzetelne informacje na temat
przebiegu i terapii zakażenia oraz profilaktyki”. Wsparcie mają także dostać osoby dzwoniące „w sytuacjach kryzysowych związanych z zakażeniem, rozpoczęciem i kontynuacją leczenia”.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.mp.pl

EUROPA

Europa: decyzja Trybunału Praw Człowieka w sprawie surogacji
W Strasburgu 24 stycznia zapadł wyrok w sprawie, gdzie kluczowy element stanowiła praktyka określana mianem surogacji. Europejski Trybunał
Praw Człowieka swoją decyzją nie przyznał specjalnych przywilejów włoskiej parze, która skorzystała z tzw. macierzyństwa zastępczego.
Surogacja jest wprowadzeniem w proces prokreacji osób trzecich: matki
zastępczej, dawców komórek rozrodczych; często łączy się także z wykorzystaniem techniki zapłodnienia in vitro. Praktyka ta rozwija się dynamicznie na świecie i w Europie, stąd
pojawiają się związane z nią problemy natury prawnej. W przypadku braku biologicznej więzi dziecka z domniemanymi rodzicami, którzy je „zamawiają”, zachodzi słuszne podejrzenie, że jest to handel żywym towarem.
W 2011 r. włoska para nabyła dziecko od matki zastępczej z Rosji i domagała się prawnego uznania rodzicielstwa na podstawie sfałszowanego aktu urodzenia. Ponieważ dziecko nie było biologicznie związane z
domniemanymi rodzicami, ich wniosek został odrzucony przez władze, które oddały dziecko w pieczę zastępczą. Para, która zainicjowała surogację, zaskarżyła decyzję włoskiej administracji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Trybunał w Strasburgu uznał, że zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka
nie ma obowiązku prawnego uznania rodzicielstwa w przypadku braku biologicznej więzi domniemanych
rodziców z dzieckiem nabytym przez macierzyństwo zastępcze. Jest to ważny wyrok, który zasadniczo
sprzeciwia się handlowi ludźmi i wzmacnia ochronę dzieci, jak też wskazuje na komercyjny charakter surogacji.
Źródło: pl.radiovaticana.va
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Francja likwiduje wolność słowa dla organizacji pro-life
Francuski Senat opowiedział się za rządowym projektem ustawy, który
uniemożliwia organizacjom pro-life prezentowanie swojego stanowiska w
sprawie ochrony życia ludzkiego i aborcji. Jest to kolejny drastyczny krok
podejmowany przez rząd francuski przeciwko wolności słowa i prawa do
informacji we Francji, wymierzony w organizacje broniące życia ludzkiego
we wczesnej fazie jego rozwoju.
Zgodnie z projektem ustawy przyjętym w pierwszym czytaniu przez francuski Senat, umieszczanie na stronach internetowych treści mogących zniechęcać kobiety do uśmiercenia dziecka na prenatalnym etapie
rozwoju stanowić ma przestępstwo „cyfrowej interwencji”. Za publikowanie informacji promujących życie
ludzkie w jego wczesnych fazach rozwojowych będzie grozić do 2 lat więzienia bądź grzywna w wysokości
do 30 000 euro.
Chociaż francuskie prawo drastycznie redukuje ochronę życia w okresie prenatalnym dopuszczając aborcję
„na życzenie” do 12 tygodnia ciąży, to jednocześnie przyznaje kobietom prawo do informacji o innych niż
uśmiercenie dziecka, sposobach uchylenia się od macierzyństwa. Jeżeli publikacja treści organizacji pro-life
w Internecie zostanie zakazana, wówczas kobietom de facto odbierze się prawo do informacji w tym
względzie. Nowe prawo w istocie likwiduje swobodę wypowiedzi organizacji pro-life, stygmatyzuje je i w
efekcie skazuje na śmierć cywilną.
Zarówno Kościół katolicki, jak i organizacje promujące ochronę życia ludzkiego podejmują działania zmierzające do zablokowania projektu ustawy. Arcybiskup George Pontier, przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji, skierował list do prezydenta Francois’a Hollande’a, apelując do niego o niepodpisywanie ustawy, gdyż postulowane rozwiązania godzą w prawo do wyrażania swoich poglądów. Duchowny zapytał również: „czy aborcja jest jedynym rozwiązaniem dla wzorowego obywatela? Czy okazanie najmniejszej zachęty dla utrzymania życia czyjegoś dziecka jest wywieraniem presji moralnej?”.
Źródło: Instytut na Rzecz Kultury Prawnej www.ordoiuris.pl

Holandia – pomyłki w in vitro
26 kobiet w Holandii, które poddały się procedurze zapłodnienia pozaustrojowego, mogło zostać zapłodnionych nasieniem niewłaściwego mężczyzny – poinformował serwis BBC. Błędy w procedurze popełniono
w centrum medycznym w Utrechcie (UMC) i dotyczą procedury ICSI (Intracytoplasmic sperm injection),
czyli zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego, polegających na wprowadzeniu plemnika za pomocą pipetki
bezpośrednio do cytoplazmy komórki jajowej.
W oświadczeniu UMC poinformowano, że być może plemniki przeznaczone do zabiegu wykonanego u jednej z par mogły trafić do komórek jajowych 26 innych par. Rzecznik Centrum zaznacza, że prawdopodobieństwo takiej pomyłki jest niewielkie, ale nie można jej wykluczyć.
Mogło dojść do takiej sytuacji, ponieważ jeden z techników, biorących udział w procedurze używał pipetki
do wprowadzania plemników w niewłaściwy sposób. Mimo, iż zmieniał pipetki za każdym razem, używał
zawsze tej samej gumowej nasadki. Nic nie budziło jego niepokoju do momentu, kiedy znalazł na tej części
ślady nasienia. Okazało się, że gumowa część powinna być zaopatrzona w specjalny filtr, ale ta akurat go
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nie miała.
W UMC co roku przeprowadzanych jest do 700 zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego ICSI.
Wśród kobiet, u których przeprowadzono procedurę in vitro w okresie, w którym mogło dojść do „błędów
proceduralnych” , cztery z nich są w ciąży a dziewięć urodziło już dzieci. Centrum poinformowało pary o
zaistniałej sytuacji i zaproponowało im spotkanie z lekarzami i badania DNA. Pozostałych 13 zarodków nadal jest zamrożonych.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Paryż – 11. edycja Marszu dla Życia
Kilkadziesiąt tysięcy osób przemaszerowało ulicami Paryża w niedzielę 22 stycznia
2017 r. z okazji 11. Marszu dla Życia. Wśród manifestujących były liczne rodziny,
przedstawiciele świata polityki oraz organizacji pro-life. Wszyscy oni zmobilizowali
się po to, by wyrazić swój sprzeciw wobec „banalizacji aborcji”.
We Francji każdego roku wykonuje się ponad 200 000 zabiegów aborcji, a więc
„dwukrotnie więcej niż w Hiszpanii, Włoszech czy Niemczech”. Jean-Marie Le
Méné, przewodniczący Fundacji Lejeune’a, która jest jednym ze współorganizatorów marszu, zaapelował do kandydatów startujących w wyborach prezydenckich o
to, by opowiedzieli się za taką polityką zdrowia publicznego, która kładzie nacisk na
towarzyszenie i wspieranie kobiet w ciąży, zaś przeciwstawia się aborcji.
„Zachowanie swojego dziecka to prawdziwa wolność”, „Problem aborcji dotyczy wszystkich”, „Ochrona
słabszych jest prawdziwą siłą” – to hasła niesione przez uczestników manifestacji. Jak zaznaczył Le Méné,
„należą do nich ci, którzy 40 lat temu opowiedzieli się przeciw ustawie aborcyjnej z 1975 roku, potem zostali rodzicami, a dziś wraz z nimi maszerują ich dzieci”. „Demografia jest więc naszą siłą” – dodał przewodniczący Fundacji Lejeune’a. W tym roku Marsz dla Życia „chce szczególnie mocno zabrać głos w debacie
publicznej”, domagając się wycofania projektu ustawy zakazującej organizacjom pro-life umieszczania w
Internecie treści, które miałyby odwieść kobiety od aborcji. Głosowania nad tą ustawą trwają we francuskim parlamencie.
Za pośrednictwem listu, który przekazał organizatorom marszu nuncjusz apostolski abp Luigi Ventura, papież Franciszek pozdrowił uczestników marszu i przypomniał, „że Kościół nie może przestać bronić życia ani
też zrezygnować z głoszenia, że życie ludzkie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci”.
Ojciec Święty zachęcił również Francuzów do uprawnionych manifestacji w obronie życia, a także do budowania cywilizacji miłości i kultury życia.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Holandia będzie sponsorować aborcję na świecie?
„Rząd Holenderski planuje uruchomienie międzynarodowego funduszu finansującego usuwanie ciąży w
krajach rozwijających się. Ma to być odpowiedź na zaprzestanie finansowania organizacji pozarządowych
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promujących aborcję przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa” – poinformowała TV Republika.
Według holenderskiej Minister ds. Handlu i Rozwoju, Liliane Ploumen, decyzja administracji Trumpa może
skutkować „podkopaniem osiągnięć w dziedzinie zdrowia kobiet”. „Nie możemy na to pozwolić” – oświadczyła. Ploumen zapowiedziała otwarcie specjalnego funduszu, na który rządy i organizacje będą mogły
wpłacać pieniądze na rzecz aborcji.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie m.telewizjarepublika.pl

Finlandia – debata na temat eutanazji
Grupa fińskich rzeczników eutanazji przedstawiła w parlamencie projekt
obywatelski poparty wymaganą ilością 50 tys. podpisów. Pro-eutanatyczne
lobby o nazwie Exitus działa w Finlandii od lat 90. ubiegłego stulecia.
Przedstawiony model inicjatywy obywatelskiej zawiera propozycję ustawy,
według której eutanazja byłaby dozwolona w przypadku osób cierpiących z
powodu nieuleczalnej choroby z prawdopodobieństwem zgonu w niedługim czasie. Rzecznikiem inicjatywy jest Esko Olavi Seppanem, były parlamentarzysta z ramienia lewicowej partii Left Alliance, członek Parlamentu Europejskiego w latach 19962009.
Fińskie Towarzystwo Medyczne sprzeciwia się inicjatywie. Jako argument przedstawia opinię większości
lekarzy opieki paliatywnej, którzy podkreślają, że traktowanie eutanazji jako jedynego słusznego rozwiązania dla cierpiących przestanie być przez nich brane pod uwagę, gdy na swej drodze spotkają profesjonalnych i oddanych swojej pracy opiekunów, co może się wydarzyć tylko wtedy, jeśli większy nacisk położony
zostanie na kształcenie teoretyczne i praktyczne osób zajmujących się pacjentami w stanach terminalnych.
Finns, druga co do wielkości partia w parlamencie, stanowczo odrzuca możliwość poparcia proeutanatycznego projektu ustawy.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

ŚWIAT

W Kijowie urodziło się drugie na świecie dziecko z DNA trzech osób
5 stycznia 2017 roku w kijowskiej klinice „Nadieżda” przyszedł na świat
chłopiec z materiałem genetycznym pochodzącym od dwóch kobiet i jednego mężczyzny. Dziecko pojawiło się na świecie dzięki zastosowaniu nowej techniki opierającej się na wykorzystaniu trzech gamet – komórki jajowej i plemnika rodziców oraz komórki jajowej dawczyni.
W warunkach laboratoryjnych doprowadzono do zapłodnienia komórki
jajowej matki, z której następnie pobrano połączone jądra komórkowe gamet rodziców. Komórkę jajową
dawczyni pozbawiono jądra komórkowego, pozostawiając w niej tylko cytoplazmę i mitochondrium. Do
tak wypreparowanej komórki wszczepiono pobrane wcześniej połączone ze sobą jądra komórkowe gamet
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rodziców. Powstałe w ten sposób dziecko posiada 0,1% DNA od dawczyni, które zostało przekazane dziecku w mitochondrium komórki jajowej.
Użyta w tym przypadku metoda różni się od metody zastosowanej w Meksyku, w wyniku której na świat
przyszedł pierwszy chłopiec z DNA trzech osób. Wtedy przeszczepiono jądro komórkowe z gamety matki
do pozbawionej jądra komórki jajowej dawczyni i dopiero po tym doprowadzono do zapłodnienia. Również
powód dokonania takich manipulacji był odmienny – na Ukrainie była to niepłodność, a w Meksyku chęć
uniknięcia nieuleczalnej choroby u dziecka. Dr Zukin, dyrektor kliniki w Kijowie, twierdzi, że wykorzystana
przez niego technika może być w przyszłości jednym ze sposobów leczenia niepłodności u kobiet po 40.
roku życia.
Metoda użyta przez ukraińskiego lekarza budzi duże zastrzeżenia etyczne, ponieważ jest ona manipulowaniem na zarodku w najwcześniejszej fazie jego rozwoju, tuż po zapłodnieniu in vitro. Ponadto, metoda ta
nie powinna być nazywana metodą leczenia niepłodności, ponieważ po urodzeniu dziecka dzięki jej zastosowaniu, kobieta nadal będzie niepłodna.
Oprac. Magdalena Suder na podstawie www.mp.pl

Powstały pierwsze świńsko-ludzkie chimery
Naukowcy Salk Institute w Kalifornii stworzyli świńsko-ludzkie embriony.
To pierwszy krok w stronę kreacji międzygatunkowych chimer, łączących
materiał genetyczny człowieka i innych zwierząt. Prowadzone badania
miałyby w przyszłości umożliwić m.in. pozyskiwanie od zwierząt narządów
i tkanek do transplantacji.
Amerykańscy naukowcy wstrzyknęli do zarodka świni ludzkie pluripotencjalne komórki macierzyste, które stanowiły zaledwie 0,001 proc. materiału genetycznego zwierzęcia. Komórki te wbudowały się do rozwijającego się organizmu świni i zaczęły się w
nim rozmnażać. Na ponad 2075 świńskich embrionów, do których wprowadzono ludzkie komórki, jedynie
186 z nich rozwinęło się dalej. Eksperyment pokazał, że ludzkie komórki są akceptowane przez zarodek
świni, który z ludzkim materiałem genetycznym potrafi się rozwijać przez 28 dni. Po tym czasie, ze względu
na maksymalny czas dopuszczony prawnie na hodowlę zarodków, zniszczono powstałe chimery.
Przeprowadzony w USA eksperyment budzi wiele kontrowersji etycznych. Amerykański Instytut Zdrowia
przez wiele lat podchodził z dużą dozą rezerwy do badań obejmujących krzyżowanie materiału genetycznego zwierząt i ludzi. W sierpniu 2016 roku podjęto decyzję o zdjęciu blokady na wykonywanie tego typu badań, jednak sam instytut bardzo dokładnie przygląda się placówkom specjalizującym się w takich przedsięwzięciach. Naukowcy z Instytutu Salka zapewniają, że nie ma dowodów, aby ludzkie komórki były zaangażowane w proces formowania wczesnej postaci tkanki mózgowej u zwierzęcia. Nie ma podstaw, by wierzyć, że w wyniku tego typu eksperymentów mogłyby powstawać świnie z ludzkimi mózgami. Nie wszyscy
naukowcy się z tym zgadzają, neurolog Steve Goldman z Uniwersytetu Rochester, zajmujący się badaniami
komórek macierzystych korzystając z myszy, uważa, że przedsięwzięcia naukowe o tej tematyce mogą prowadzić do „mrocznej strony” nauki – czytamy w dokumentach Amerykańskiego Instytut Zdrowia (za: interia.pl).
Katoliccy etycy z Kanady stwierdzili, że przeprowadzone badania nie przekroczyły granic nauczania Kościoła katolickiego w zakresie ksenotransplantacji, a zatem przeszczepów międzygatunkowych. Według Moiry
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McQueen, dyrektor Kanadyjskiego Katolickiego Instytutu Bioetyki w Toronto, „jak długo komórki macierzyste wykorzystywane do tego typu badań nie są komórkami macierzystymi pochodzenie embrionalnego
oraz gdy nie dochodzi do ingerencji w mózg czy gruczoły płciowe człowieka, postępowanie jest moralnie
dobre”.
Wykładnia Kościoła w zakresie ksenotransplantacji została przedstawiona m.in. w dokumencie Papieskiej
Akademii „Pro Vita” – „Perspektywy dla ksenotransplantacji. Aspekty naukowe i rozważania etyczne” (26.09.2001 r.). W kwestii wykorzystania ludzkich genów w modyfikacji genomów zwierzęcych Kościół
wypowiada się, że dopuszczalność takiego zabiegu jest usprawiedliwiona, o ile zachowana zostaje różnica
gatunkowa, dokonuje się go z poszanowaniem dla zwierząt i oznacza on poważną korzyść dla człowieka (nr
15). W ocenie etycznej takich działań należy mieć na względzie dwa aspekty: wykorzystanie zwierząt w celu powiększenia szans na przeżycie człowieka i ratowanie jego zdrowia oraz przekraczanie bariery gatunkowej pomiędzy ludźmi i zwierzętami.
Osiągnięcia amerykańskich naukowców oraz otwierające się przez to nowe możliwości dla ksenotransplantacji rodzą jednak zasadnicze pytania: gdzie leżą granice tych eksperymentów? Czy naukowcy je znają i czy
zbyt łatwo ich nie przekroczymy?
Oprac. Justyna Gajos na podstawie nt.interia.pl

Filipiny – darmowa antykoncepcja dla ubogich
Zgodnie z rozporządzeniem, które podpisał prezydent Filipin Rodrigo Duterte, biedne kobiety w tym kraju
otrzymają bezpłatne tabletki antykoncepcyjne i inne środki służące zapobieganiu ciąży.
Podobne prawo próbował wprowadzić poprzedni prezydent, jednak wtedy filipiński Sąd Najwyższy zablokował jego wprowadzenie.
Aktualny szef państwa uważa, że skuteczniejsze planowanie rodziny w jego kraju pozwoli na prowadzenie
efektywniejszej walki z biedą. Według szacunków z darmowej antykoncepcji mogłoby skorzystać co najmniej 6 mln Filipinek.
Obserwatorzy oczekują jednak, że decyzja Duterte spotka się ze sprzeciwem Kościoła katolickiego, ponieważ większość ludności w tym kraju (ponad 80 % ) to katolicy.
„Filipiński prezydent, sprawujący urząd od czerwca 2016 roku, jest ostro krytykowany przez społeczność
międzynarodową za brutalne metody walki z przestępczością narkotykową. Na skutek kontrowersji wokół
tego tematu USA poinformowały w grudniu, że nie przedłużą istotnego programu wsparcia Filipin” – informuje „Medycyna Praktyczna”.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl
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Donald Trump podpisał dekret o zaprzestaniu finansowania International Planned Parenthood Federation
Donald Trump podpisał dekret o zaprzestaniu finansowania międzynarodowych filii Planned Parenthood. Teraz Amerykańscy obrońcy życia czekają, aż Kongres uchwali ustawę o wycofaniu środków przeznaczanych na tę
organizację z budżetu krajowego.
Kiedy rządy w USA objął lobbujący aborcję Barack Obama, zrezygnowano z
polityki, która uniemożliwiała finansowanie zagranicznych grup promujących przerywanie ciąży. W ostatnich dniach Donald Trump przywrócił tzw.
Mexico City Policy, czyli politykę rządów, która od wszystkich zagranicznych organizacji pozarządowych,
otrzymujących środki z funduszy federalnych, wymaga powstrzymania się od wykonywania bądź wspierania aborcji jako „usługi” planowania rodziny. Mexico City Policy powstała za czasów rządów Reagana w
1984 roku i swoją nazwę nosi na cześć konferencji demograficznej.
Przywrócenie Mexico City Policy oznacza zaprzestanie finansowania przemysłu aborcyjnego poza granicami kraju z kieszeni amerykańskich podatników, jednak nie wstrzymuje finansowania opieki zdrowotnej i
humanitarnej.
„Prezydent Trump poprzez podjęcie natychmiastowych kroków w kierunku zaprzestania finansowania i
promowania aborcji z pieniędzy podatników, kontynuuje politykę Ronalda Reagana” – powiedziała Susan
B. Anthony List w liście do LifeNews. „Natychmiastowe działania prezydenta Trumpa – promujące szacunek dla ludzkiego życia, w tym dla nienarodzonych dzieci za granicą, a także prawa sumienia – wysyła silny
komunikat dotyczący priorytetów pro-life w swojej polityce” – dodała.
„Dla nas w Europie decyzja Trumpa jest przypomnieniem postulatu cieszącego się rekordowym obywatelskim poparciem” – mówi Jakub Bałtroszewicz, sekretarz Europejskiej Federacji dla Życia i Godności One Of
Us – „w roku 2013 zebraliśmy niemal 2 miliony podpisów, aby Unia Europejska przestała finansować, czy
wręcz narzucać aborcję w krajach trzeciego świata. Dzisiejsze decyzje w USA pokazują, że ten kierunek
zmian jest jak najbardziej możliwy, a przy tym dla wiarygodności UE bezwzględnie potrzebny”.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.lifenews.com

Obrońcy życia człowieka wśród współpracowników prezydenta USA Donalda
Trumpa
20 stycznia 2017 r. rozpoczął czteroletnią kadencję Donald Trump, 45. prezydent Stanów Zjednoczonych.
Reprezentant konserwatystów skupił wokół siebie ludzi, opowiadających się za okazywaniem szacunku dla
życia ludzkiego już od momentu poczęcia.
Partia Republikańska, z której ramienia kandydował Donald Trump, zapowiedziała wprowadzenie uściślenia do 14. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która expresis verbis przyzna ochronę życia,
wolności i własności również dzieciom nienarodzonym.
Wśród współpracowników Trumpa znaleźni się m.in.: wiceprezydent USA Michael Pence – doprowadził on
do zamknięcia wielu klinik aborcyjnych prowadzonych przez Planned Parenthood; Reince Priebus, szef per-
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sonelu Białego Domu – zaangażowany w obronę chrześcijan w krajach, w których zagrożona jest wolność
religijna, obrońca tradycyjnego modelu rodziny i dzieci nienarodzonych; Stephen K. Bannon, strateg i naczelny doradca Białego Domu, były dyrektor portalu Breitbart News, potępiającego aborcyjną organizację
Planned Parenthood; Jeff Sessions, szef Departamentu Sprawiedliwości i prokurator generalny – obrońca
życia ludzkiego oraz tradycyjnego modelu rodziny; Mike Pompeo, szef Centralnej Agencji Wywiadowczej
(CIA) – przeciwnik aborcji i finansowania jej ze środków publicznych; Kellyanne Conway, szefowa kampanii
wyborczej Trumpa – obrończyni życia nienarodzonych dzieci.
Oprac. Zofia Szafrańska-Czajka na podstawie www.pro-life.pl

Spór ACOG i FDA o szkodliwość środków znieczulenia ogólnego i leków sedatywnych u dzieci i kobiet ciężarnych
ACOG (Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów) zakwestionowało zasadność decyzji FDA (Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków),
wydanej w połowie grudnia 2016 roku, o umieszczeniu na ulotkach
wszystkich środków znieczulenia ogólnego i leków sedatywnych ostrzeżeń
o możliwości wystąpienia u dzieci po zastosowaniu tych środków zaburzeń
rozwoju mózgu, skutkujących wystąpieniem zaburzeń behawioralnych i
poznawczych. Z badań, na których opierał się FDA, wynika, że może do tego dojść, gdy leki te stosowane są wielokrotnie lub przez czas przekraczający 3 godziny u dzieci poniżej 3. roku życia i u kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Jednorazowe i stosunkowo krótkie narażenie na działanie wymienionych środków stosowanych w czasie operacji nie wpływa niekorzystnie na zdrowie dziecka.
Amerykańscy położnicy-ginekolodzy zarzucają FDA, że wyniki badań, na podstawie których powstało
ostrzeżenie, nie odnoszą się do kobiet w ciąży, a tylko do narodzonych już dzieci, a sam dokument zawiera
wiele błędów, jest niezgodny z doświadczeniem lekarskim i obowiązującymi standardami opieki zdrowotnej. Ich zdaniem wydanie ostrzeżenia w powyższej sprawie powinno być poprzedzone konsultacją z ACOG,
a nie zostało to zrobione. Lekarze obawiają się, że wydany przez FDA dokument niekorzystnie wpłynie na
jakość opieki medycznej nad kobietami w ciąży.
ACOG zgodziło się natomiast z FDA co do konieczności informowania pacjentów o możliwości wystąpienia
niepożądanych skutków po zastosowaniu środków znieczulenia ogólnego lub leków sedatywnych. Poparło
również twierdzenie, że na lekarzach spoczywa obowiązek oceniania bilansu ryzyka i korzyści wypływających z użycia środków znieczulających.
Oprac. Magdalena Suder na podstawie www.mp.pl
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XXV Światowy Dzień Chorego
11 lutego 2017 roku przypadają obchody XXV Światowego Dnia Chorego,
ustanowionego przez Jana Pawła II w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenza Angeliniego.
Temat tegorocznych obchodów Światowego Dnia Chorego zaczerpnięty
został z kantyku Magnificat: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg:
«Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny»” (Łk 1, 49). Centralne uroczystości odbędą się w sanktuarium maryjnym w Lourdes, podobnie jak w pierwszym Światowym Dniu Chorych
w 1992 roku.
Obchody krajowe tego dnia rozpoczną się 6 lutego w Warszawie, gdzie nastąpi prezentacja Orędzia na
Światowy dzień Chorego. 5 lutego i 12 marca odbędzie się Msza Święta radiowa w Bazylice św. Krzyża w
Warszawie. W dniach 27-28 lutego będzie miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pt. „Fides et ratio w służbie człowiekowi choremu, czyli o spotkaniu teologii i medycyny. 25 lat Światowych Dni Chorego”.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie apchor.pl

Zmarł dr Renato Buzzonetti, osobisty lekarz Jana Pawła II
20 stycznia 2017 r. w wieku 92 lat zmarł w Rzymie dr Renato Buzzonetti, który od 1978 r. przez 26 lat był
głównym osobistym lekarzem Jana Pawła II, a następnie przez 4 lata lekarzem papieża Benedykta XVI.
Wcześniej towarzyszył także Pawłowi VI i Janowi Pawłowi I. W 2009 roku dr Buzzonetti przeszedł na emeryturę, a Papież Benedykt XVI nadał mu honorowy tytuł emerytowanego pierwszego lekarza papieskiego.
Lekarz znany był ze swojej skromności oraz dyskrecji – na temat doświadczeń współpracy z Janem Pawłem
II zaczął się wypowiadać dopiero po jego śmierci. Kilka lat temu w wywiadzie udzielonym na antenie Radia
Watykańskiego opowiedział o tym, czego nauczył się lecząc Ojca Świętego:
„Kto dotknął ciała umierającego Papieża, dotknął jego ran, które rzeczywiście się tam znajdowały, choć
nikt o nich nie mówił – prawdziwe rany, które krwawiły i sprawiały ból. Jan Paweł II był dobrym pacjentem,
dawał się zbadać, współpracował z lekarzem, dokładnie opisywał swoje dolegliwości. Był w tym bardzo
uważny, bo chciał szybko wyzdrowieć i pomóc mi je rozszyfrować. Nauczyłem się od niego lepiej wykonywać pracę lekarza – to znaczy pamiętać, że każdy chory ma te same przywileje i prawa, co Papież, w tym
sensie, że wobec lekarza wszyscy chorzy, również najbiedniejsi, najbardziej zapomniani to moi bracia i
dzieci Boże. Jednym słowem, pojąłem, że lekarz służy człowiekowi. Ponadto nauczyłem się od Jana Pawła II
jego wielkiego ducha silnej wiary, która podtrzymywała go przez całe życie. Dzięki tej wierze naprawdę niezłomnej akceptował i znosił nie tylko ból fizyczny, ale trudności posługi wiążącej się z ogromnymi wymogami i również niebezpieczeństwami”.
Oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie pl.radiovaticana.va
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Kanada – pobór organów w wyniku eutanazji
Eutanazja została zalegalizowana w Kanadzie w czerwcu 2016 r. W grudniu
Journal of Medical Ethics opublikował artykuł Julie Allard i Marie-Chantal
Fortin, bioetyków z uniwersytetu w Montrealu. Autorki przedstawiają w
nim pozytywną opinię dotyczącą pobierania organów od osób, które zostały poddane eutanazji. Zaznaczają one, że dawstwo organów po tzw.
„medycznej pomocy w umieraniu” byłoby akceptowalne z etycznego
punktu widzenia, jeśli pacjent wyraziłby na to zgodę w sposób świadomy i
wolny od nacisków zewnętrznych. Na pewno nie do przyjęcia byłaby zgoda
pacjentów wynikająca z przeświadczenia, że stanowią oni ciężar dla otoczenia, a oddanie organów wynikałoby z pragnienia bycia potrzebnym. Autorki artykułu dodają, że zgoda
na pośmiertne pobranie organów powinna być niezależna od decyzji o eutanazji. Niemniej jednak, Allard i
Fortin przyznają, że sytuacja poboru organów od takich osób należałaby do rzadkości, ponieważ zwykle są
one pacjentami cierpiącymi z powodu nieuleczalnych nowotworów, co jednoznacznie wyklucza ich jako
potencjalnych dawców.
Prawodawstwo Belgii i Holandii zezwala na pobieranie organów od osób poddanych eutanazji: w latach
2005-2015 odpowiednio 21 i 15 pacjentów oddało swoje organy do przeszczepów.
Autorki artykułu etyczne uzasadnienie takiej procedury opierają na szacunku dla autonomii pacjentów.
Kraje takie jak Kanada czy USA uważają, że osoby zdolne do wyrażenia świadomej zgody mają prawo decydować o swoim ciele.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

KONFERENCJE I SYMPOZJA

Konferencja „Fides et Ratio w służbie człowiekowi choremu, czyli o spotkaniu
teologii i medycyny” – Katowice, 27-28 lutego 2017
W dniach 27-28 lutego 2017 w Katowicach odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Fides
et Ratio w służbie człowiekowi choremu, czyli o spotkaniu teologii i medycyny”, której organizatorem są
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny – Katedra Nauk o Rodzinie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Apostolstwo Chorych.
W pierwszym dniu konferencji prelegenci poruszą zagadnienia w obszarze: „Fundamenty spotkania teologii i medycyny”, takie jak: znaczenie duchowości w procesie terapii, lekarz jako podmiot realizujący opiekę
duchową, a także w dziedzinie „Bioetyka miejscem współpracy między medycyną a teologią”: rola poradni
bioetycznych, rola argumentów pozamedycznych w pracach komisji bioetycznych czy wkład teologii w
kwestie bioetyczne. Podczas drugiego dnia konferencji zaplanowano 3 sesje: „Uznanie cudu jako miejsce
współpracy medycyny i teologii”, „Misje miejscem współpracy służby zdrowia i medycyny”, „Szpital miejscem współpracy służby zdrowia i Kościoła”.
W komitecie naukowym konferencji zasiadają m.in. prof. dr hab. n. med. Jan Duława (Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach), prof. SUM dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), prof. UŚ dr hab. ks. Antoni Bartoszek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. UPJPII dr hab. ks. Andrzej Muszala (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), dr n. med. Flavia Caretta
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(Università Sacro Cuore, Rzym, Włochy), dr Alessandro de Franciscis (Association Médicale Internationale
de Lourdes, Francja), dr ks. Bogusław Turek, CSMA (Kongregacja ds. Kanonizacyjnych, Watykan).
Szczegółowy plan konferencji oraz więcej informacji będą dostępne niebawem na stronie
www.wtl.new.us.edu.pl
Oprac. Justyna Gajos

Konferencja „Ocalić nadzieję. Rola i miejsce hospicjum perinatalnego w systemie
opieki zdrowotnej i w przestrzeni międzyludzkiej” (Kraków, 10-11 marca 2017 r.)
W dniach 10-11 marca 2017 roku w Krakowie (Villa Decius) odbędzie się konferencja pt. „Ocalić nadzieję. Rola i miejsce hospicjum perinatalnego w systemie
opieki zdrowotnej i w przestrzeni międzyludzkiej”, której organizatorem jest Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. J. Tischnera w Krakowie.
„Opieka paliatywna nad nieuleczalnie chorym dzieckiem w łonie matki jest stosunkowo nową, lecz coraz lepiej funkcjonującą dziedziną. Kluczową sprawą w
opiece nad rodziną w tym trudnym czasie jest kompleksowość, możliwa tylko
dzięki współpracy specjalistów i instytucji” – piszą organizatorzy. Konferencja będzie okazją do spotkania w gronie specjalistów różnych dziedzin związanych z perinatalną opieką paliatywna. Dwudniowe wydarzenie ma stworzyć przestrzeń dla
wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy niezbędnej w towarzyszeniu rodzinie
z umierającym dzieckiem.
Zaproszenie do udziału w konferencji w sposób szczególny skierowane jest do specjalistów: ginekologów
położników, neonatologów, położnych, psychologów, a także studentów kierunków medycznych i psychologicznych oraz do wszystkich innych zainteresowanych osób.
W pierwszym dniu konferencji zaplanowano trzy warsztaty: „Komunikacja z rodzicami nieuleczalnie chorego dziecka”, „Jak wspierać rodziców po stracie dziecka”, „Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci. Jak wspierać
dzieci po stracie bliskiej osoby”. Dzień drugi spotkania obejmie między innymi takie zagadnienia jak standardy postępowania paliatywnego w okresie noworodkowym, hospicjum perinatalne - w dążeniu do kompleksowej opieki nad rodziną nieuleczalnie chorego dziecka, zasady etycznego postępowania w perinatalnej opiece paliatywnej.
Więcej informacji oraz szczegółowy plan konferencji: www.hospicjumtischnera.org
Oprac. Justyna Gajos
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Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka – konkurs na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ogłosiło konkurs na prace
magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life. Do konkursu mogą
zostać zgłoszone prace obronione w larach 2016 i 2017 r., których tematyka
mieści się w kręgu następujących zagadnień: życie ludzkie jako wartość, rozwój i
działalność ruchu pro-life w różnych krajach i regionach świata, konteksty i formy obrony zagrożonego życia ludzkiego w różnych jego fazach – od poczęcia do
naturalnej śmierci, strategie kształtowania postaw pro-life w społeczeństwie,
ekologia prokreacji, godne umieranie.
Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do dnia 31 października 2017 r., listownie na adres Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-124 Kraków, z dopiskiem „Konkurs akademicki”.
Dla laureatów przewidziane zostały nagrody pieniężne. Szczegóły konkursu oraz regulamin dostępne są na
stronie internetowej Stowarzyszenia: www.pro-life.pl
Oprac. Zofia Szafrańska-Czajka na podstawie www.pro-life.pl

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