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POLSKA

Mazowsze dofinansuje program leczenia niepłodności
Mazowiecki samorząd przeznaczy 300 tys. zł na leczenie niepłodności metodami w ramach ochronnej medycyny prokreacyjnej. Z programu leczenia niepłodności będzie mogło
skorzystać ok. 120 par – poinformował Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego.
Pomoc tą metodą będzie realizował w latach 2017-2019
Szpital Bródnowski. Program będzie miał dwa etapy: akcję
informacyjną i rekrutację uczestników, a następnie działania
edukacyjno-diagnostyczne.
Zadowolenia z decyzji samorządowców nie kryje dr Tadeusz Wasilewski, naprotechnolog. „Mam nadzieję,
że trend programu in vitro w medycynie zostanie zatrzymany i zobaczymy, że jest to przede wszystkim
wielka niegodziwość” – mówi. Dodaje, że finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego metody leczenia są oparte „na stwierdzeniu przyczyn, ich redukcji, a w związku z tym zwiększeniu szansy możliwości poczęcia dziecka we własnej sypialni, z pełnym zachowaniem życia istnień ludzkich,
etyki. (…) Jest to po prostu skuteczne”.

Program skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 18-40 lat w przypadku
kobiet oraz 18-65 lat, jeśli chodzi o mężczyzn. Warunkami uczestnictwa w programie są m.in.: stwierdzona
niepłodność lub nieskuteczne leczenie niepłodności w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem. Należy też potwierdzić płacenie podatków na terenie Mazowsza.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.deon.pl

Hormonalne środki antykoncepcyjne na receptę
Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący sprzedaży hormonalnych środków antykoncepcyjnych wyłącznie na
receptę. Zmiana dotyczy głównie tzw. antykoncepcji awaryjnej (pigułki ellaOne), które osoby powyżej 15.
roku życia od 2015 roku mogły kupić bez konieczności wizyty u lekarza. Zgodnie z nowelizacją lek będzie
dostępny jedynie na receptę.
Z medycznego punktu widzenia EllaOne jest hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym, a jego substancja
czynna – octan uliprystalu, ma wiele działań ubocznych (w tym również działanie wczesnoporonne), szcze-
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gólnie jeśli jest używany bez kontroli. Nie można przecież wykluczyć, że są kobiety, które przyjmują EllaOne częściej, niż jest to dopuszczone we wskazaniach (tabletka powinna być stosowana awaryjnie, maksymalnie dwa razy w ciągu cyklu). Nie wydaje się również ani rozsądne ani uzasadnione, aby udostępniać
silnie działający na organizm człowieka lek bez jakiejkolwiek kontroli i oceny medycznej, co do bezpieczeństwa jego stosowania u danej osoby.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Gdańsk dofinansuje in vitro
Gdańsk będzie dofinansowywać swoim mieszkańcom koszty zabiegów in
vitro. W latach 2017-2020 miasto planuje wydać na ten cel 4 mln złotych.
Uchwałę w tej sprawie przyjęli wczoraj miejscy radni.
Za dokumentem „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska”, który powstał z inicjatywy rządzącej miastem Platformy Obywatelskiej, głosowało 16 radnych, wszyscy z PO. Przeciw było 13 radnych (11 z
PiS, 2 z PO) jeden radny (z PO) wstrzymał się od głosu.

Gdański samorząd chce dopłacać do każdej procedury in vitro do 5 tys. zł. Maksymalna liczba zabiegów,
do których będzie przysługiwać dofinansowanie, to trzy zabiegi. Oszacowano, że w sumie ze wsparcia finansowego przy zabiegach in vitro będzie mogło skorzystać ok. 720 par.
„Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska” ma ruszyć od lipca tego roku.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.tvn24.pl

Sejm za zapewnieniem każdemu prawa do leczenia bólu
Zapewnienie prawa do leczenia bólu każdemu pacjentowi, a nie tylko osobom w stanie terminalnym – to jeden z celów rządowej ustawy, którą w
piątek 24 lutego uchwalił Sejm. Nowe przepisy regulują też kwestię dostępu pacjentów do dokumentacji medycznej – informuje Medycyna Praktyczna.
Do tej pory z prawa do łagodzenia bólu mogli korzystać jedynie pacjenci w
stanie terminalnym. Regulowała to ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Od teraz to prawo będzie przysługiwać każdemu, a także ma ono być realizowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, bez względu na przyczynę bólu, wiek pacjenta i miejsce pobytu.
Według nowych przepisów pacjent będzie mógł również uzyskać informację o stanie zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniach nie tylko od lekarza,
ale także od innych pracowników medycznych (np. ratowników medycznych i pielęgniarek).
Ponadto nowelizacja ustawy reguluje kwestię udostępniania informacji po śmierci pacjenta osobom trzecim oraz uściśla uprawnienia rzecznika praw pacjenta.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.mp.pl
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Rząd przyjął projekt dostosowujący prawo o transplantacjach do wymogów UE
22 lutego br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy transplantacyjnej, dostosowujący ją do wymogów UE.
Określono w nim zasady monitorowania tkanek i komórek w łańcuchu dystrybucji w państwach unijnych.
Wprowadzono jednolite wymogi bezpieczeństwa i jakości dla tkanek i komórek sprowadzanych z krajów
Unii i spoza UE.
W projekcie zdefiniowano takie pojęcia, jak „bank tkanek i komórek prowadzący działalność przywozową”, a także „przeszczepianie” i „zastosowanie u ludzi”. Podkreśla się, że przedłożony przez ministra zdrowia projekt nowelizacji ustawy ma zwiększyć bezpieczeństwo biorców oraz dawców tkanek i komórek.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.gazetaprawna.pl

Nowe zasady w orzekaniu śmierci mózgu
Sejm uchwalił nowelizację do przepisów dotyczących orzekania o śmierci
mózgowej. Zmiana dotyczy składu komisji orzekającej śmierć mózgu. Dotychczas w jej skład wchodziło trzech lekarzy, obecnie natomiast wystarczy dwóch lekarzy o ściśle określonych specjalnościach. Jeden z nich powinien być specjalistą w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub
neonatologii, a drugi – neurologii, neurologii dziecięcej lub neurochirurgii.
Jednym z argumentów Ministerstwa Zdrowia do zmiany w przepisach jest fakt, iż w większości krajów europejskich, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie to właśnie dwóch lekarzy stanowi skład wystarczający do
procedowania orzekania o śmierci mózgu.
Zmiany nastąpiły także w regulacjach dotyczących stwierdzania nieodwracalnego zatrzymania krążenia w
sytuacji, kiedy od zmarłego mają być pobrane narządy do transplantacji. Dotychczas zatrzymanie krążenia
w takiej sytuacji stwierdzał jeden lekarz, natomiast zgodnie z nowelizacją, będzie to czynić dwóch lekarzy.
Być może pozwoli to uniknąć ewentualnych wątpliwość co do wnikliwego i starannego rozpoznania u pacjenta nieodwracalnego zatrzymania krążenia w sytuacji, gdy jest niewiele czasu na ocenę stanu pacjenta i
podejmowanie odpowiednich decyzji.
Procedura orzekania przy udziale dwóch lekarzy będzie dotyczyć sytuacji, kiedy do przeszczepu mają być
pobrane takie narządy jak: serce, nerki, płuca, wątroba i trzustka. W przypadku pobrania tkanek i komórek
wystarczy, że zgon pacjenta stwierdzi jeden lekarz.
W zespole stwierdzającym nieodwracalne zatrzymanie krążenia jeden z lekarzy powinien być specjalistą
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii, a drugi – w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, kardiologii, kardiologii dziecięcej lub pediatrii.
Nowe przepisy będą częścią ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a nie jak dotychczas ustawy
transplantacyjnej. Według autorów, dotychczasowe regulacje mogły sugerować powszechnej opinii, że
lekarze orzekają o śmierci mózgu, by móc jak najszybciej pobrać narządy od zmarłego. A przecież orzekanie o śmierci mózgu nie służy jedynie transplantacjom, ale także ochronie pacjenta przed potencjalną uporczywą terapią.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl
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EUROPA

Włochy: szpitale poszukują lekarzy do przeprowadzania aborcji
Jeden z rzymskich szpitali, San Camillo-Forlanini, rozstrzygnął kilka dni temu konkurs o pracę dla ginekologów, skierowany wyłącznie do tych lekarzy, którzy nie sprzeciwiają się przeprowadzaniu aborcji. Dwaj zatrudnieni
lekarze nie będą mieli prawa skorzystać ze sprzeciwu sumienia, gdyż ich
głównym obowiązkiem będzie właśnie wykonywanie aborcji. Jak wyjaśnia
dyrektor szpitala Fabrizio d’Aba, „jeśli lekarze skorzystaliby z prawa do
sprzeciwu sumienia, ryzykowaliby zwolnieniem, gdyż nie zrealizowaliby
głównego zadania, dla którego zostali zatrudnieni”.
Decyzja szpitala wzbudziła liczne kontrowersje, jako że prawo do sprzeciwu sumienia jest podstawowym
prawem należnym osobie i rezygnacja z niego nie powinna stanowić warunku przystąpienia do konkursów
publicznych. Nie można dyskryminować osób ze względu na to, że chcą skorzystać z należnego im prawa.
O. Carmine Arice z Konferencji Episkopatu Włoch stwierdził, że takie działanie szpitala stanowi
„wypaczenie ustawy 194 «o dobrowolnym przerywaniu ciąży», której celem nie było zachęcanie do aborcji, ale zapobieganie jej”. Kardynał Camillo Ruini wyraził ubolewanie z powodu wystąpienia kolejnej sytuacji, w której ujawnia się tendencja do kwestionowania sprzeciwu sumienia i utrudniania korzystania z niego. Tymczasem włoska minister zdrowia Beatrice Lorenzin podkreśliła zdecydowanie, że ustawa 194 nie
przewidywała takiego rodzaju selekcji, jaka ma miejsce w szpitalu San Camillo-Forlanini.
Nicola Zingaretti, burmistrz regionu Lazio, na terenie którego znajduje się wspomniany szpital, stwierdził z
kolei, że „taka forma konkursu nie wyklucza lekarzy, którzy odmawiają wykonywania aborcji, a jedynie w
jasny sposób przedstawia obowiązki, które lekarz będzie musiał realizować w przypadku zatrudnienia i
które będą stanowiły część jego umowy o pracę”.
Wiele włoskich regionów z uwagą śledzi przebieg tej sprawy, gdyż w całym kraju około 70% lekarzy odmawia przeprowadzania aborcji, powołując się na przysługujące im prawo do sprzeciwu sumienia.
Oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org i www.repubblica.it

Aplikacja mobilna zatwierdzona jako alternatywna metoda planowania rodziny
Natural Cycles to pierwsza aplikacja mobilna, która została oficjalnie zatwierdzona w Europie jako jedna z metod planowania rodziny. Aplikacja
ta wyznacza okres płodny i niepłodny w cyklu menstruacyjnym kobiety na
podstawie pomiarów temperatury ciała przy pomocy sprzedawanego
wraz z aplikacją termometru elektronicznego.
Aplikacja bazuje na fakcie, iż w okresie około owulacyjnym, za sprawą
wydzielanego przez organizm kobiety progesteronu, temperatura jej ciała
wzrasta o około 0,2 – 0,5°C. Natural Cycles porównuje odczyt temperatury z wcześniejszymi wynikami i na
tej podstawie zaznacza dany dzień w kalendarzu kolorem zielonym, oznaczającym, że para może współżyć
będąc wysoce pewnym, iż nie dojdzie do poczęcie dziecka, lub czerwonym informującym o istnieniu wyso-
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kiego prawdopodobieństwa zajścia w ciążę. Aplikacja może być też przydatna dla osób starających się o
dziecko – wskaże im najbardziej optymalny czas na poczęcie w ciągu cyklu kobiety. W Wielkiej Brytanii metodę tę stosuje już około 100 tysięcy kobiet.
Zanim na początku lutego tego roku Natural Cycles zostało zatwierdzone przez niemiecki Departament
Zdrowia, szwedzka firma, która stworzyła aplikację, dostała w 2015 roku zakaz reklamowania swojego produktu na terenie Szwecji. To zmotywowało ją do zatrudnienia zespołu naukowców mających zająć się zbadaniem skuteczności stosowania tej metody planowania rodziny. Eksperci napisali raport, w którym opisali
wysoką skuteczność aplikacji. W ubiegłym roku aplikację certyfikowało Tüv Süd (firma zajmująca się badaniem i certyfikowaniem produktów zgodnie z międzynarodowymi normami i dyrektywami).
Dzięki dołączeniu Natural Cycles do oficjalnej listy metod planowania rodziny, lekarze w całej Europie będą
mogli proponować kobietom tę aplikację jako metodę regulacji poczęć zamiast pigułek, prezerwatyw, czy
wkładki wewnątrzmacicznej. Być może rejestracja tej aplikacji zapoczątkuje wśród lekarzy zmianę podejścia do naturalnych metod rozpoznawania płodności, do których należy zaliczyć opisywaną aplikację.
Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.engadget.com

Parlament Europejski głosuje za finansowaniem aborcji z kieszeni podatników UE
W dniu 14 lutego 2017 roku Parlament Europejski przyjął w Strasburgu
niewiążącą rezolucję, która wzywa Unię Europejską do stworzenia specjalnego funduszu równoważącego odcięcie finansowania aborcji przez USA.
Uchwała została przyjęta w sprawozdaniu w sprawie priorytetów UE na
61. Sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet.
Parlament Europejski w przyjętym dokumencie zaleca Radzie, by
„zapewniła powszechny dostęp do opieki w zakresie zdrowia seksualnego
i reprodukcyjnego oraz praw reprodukcyjnych, zgodnie z ustaleniami programu działania Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju, w ramach pekińskiej platformy działania oraz zgodnie z dokumentami zawierającymi wnioski z jej konferencji przeglądowych”, a także, by „zapewniła dostosowaną
do wieku edukację seksualną dziewcząt i młodych kobiet w celu obniżenia odsetka niepożądanych ciąż w
młodym wieku czy ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą płciową”. Projekt rezolucji dostępny jest TUTAJ.

Chociaż przyjęty w tym tygodniu dokument nie ma mocy prawnej, to stanowi on kolejny wyraz tego, jak
Parlament Europejski stara się uzurpować sobie prawo, które na mocy traktatów regulujących UE, zarezerwowane są tylko dla poszczególnych 28 państw członkowskich.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie agendaeurope.wordpress.com
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Francuski parlament przyjął ustawę zakazującą szerzenia w Internecie informacji
o alternatywach dla aborcji
Francuski parlament przegłosował ustawę zakazującą szerzenia w Internecie informacji mogących odwieść kobietę od aborcji.
Christian Kert, republikański deputowany jest zaniepokojony przyjęciem
tego dokumentu, który – jego zdaniem – „wprowadza cenzurę rządową”,
wprowadzając tym samym „kontrolę państwa nad wolnością słowa i myśli”. Dodaje, że nie kwestią rządu jest decydowanie o tym, które informacje są uzasadnione, a które nie. Inny republikański poseł, Gilles Lurton,
członek Komisji Spraw Społecznych zapowiedział również złożenie odwołania do Rady Konstytucyjnej.

Według przyjętej ustawy umieszczanie na stronach internetowych treści mogących zniechęcać kobiety do
uśmiercenia dziecka na prenatalnym etapie rozwoju może grozić karą pozbawienia wolności do lat 2 lub
grzywną do 30 000 euro.
„We współczesnym świecie to właśnie Internet jest miejscem, gdzie kobiety rozważające dokonanie aborcji, mogą poszukiwać informacji. Teoretycznie ustawa dotyczyć ma jedynie upowszechniania informacji
wprowadzających celowo w błąd. Zważywszy jednak na fakt, że ideologia feministyczna za wprowadzające
w błąd nakazuje traktować nawet obiektywne dane biologiczne o człowieczeństwie dziecka w prenatalnym
okresie jego rozwoju, za uzasadnione można uznać obawy, że przyjęta ustawa będzie de facto likwidować
niemal całkowicie swobodę publikowania treści wskazujących na konieczność ochrony życia ludzkiego w
fazie prenatalnej” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.genethique.org oraz www.ordoiuris.pl

Zakulisowe działania Danii ujawnione. Czy europejscy podatnicy będą zmuszeni
finansować aborcje?
W odpowiedzi na odcięcie przez USA funduszy federalnych dla organizacji
zagranicznych promujących i przeprowadzających aborcję (przywrócenie
tzw. Mexico City Policy), holenderska Minister ds. Handlu i Rozwoju, Lilianne Ploumen, uruchomiła inicjatywę na rzecz finansowania międzynarodowych organizacji poaborcyjnych pod nazwą „She decides”. Lilianne
Ploumen ogłosiła, że będzie chodzić o finansowanie projektów mających
na celu zwiększenie dostępu do antykoncepcji i aborcji, jak również
„edukacji kobiet” w tym zakresie w krajach rozwijających się.
Również duńska Minister Zdrowia tworzy szeroki front pro-aborcyjny, kierując kuriozalne w swojej treści
listy do prawie wszystkich przedstawicieli państw członkowskich, ale pomijając w swojej korespondencji
Polskę, Maltę, Węgry, Chorwację oraz Litwę. Konieczność wydawania pieniędzy podatnika europejskiego
na aborcję nazywa nie tylko obowiązkiem, ale i zachowaniem przyzwoitości.
Z jednej strony było wiadomo, że rządy pominięte w korespondencji Pani Minister będą niechętne do wydawania pieniędzy podatnika na aborcję i jej promocję. Z drugiej − taki list skierowany do nich mógłby wywołać odwrotną reakcję i stanowczy protest w Komisji Europejskiej. Propozycja ta przecież stoi w jawnej
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sprzeczności z postulatami inicjatywy JEDEN Z NAS, którą poparło niemal 2 miliony ludzi w całej Europie,
czyniąc ją do dzisiaj największym sukcesem w historii europejskich inicjatyw obywatelskich
W odpowiedzi na powyższe próby finansowania aborcji z pieniędzy europejskich podatników Europejska
Federacja dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US zdecydowanie domaga się, aby kobiety znajdujące się
w trudnej sytuacji związanej z ciążą, otrzymały w pierwszej linii pomoc, ale nie pomoc przy aborcji.
Carlo Casini, honorowy prezes Federacji oraz były przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim zaznacza, że „oferowanie pieniędzy organizacjom, które propagują i urzeczywistniają
w świecie aborcję, narusza zasadę równości ludzkiej godności zapisaną w artykule 2. dokumentu założycielskiego UE”.
Źródło: www.jedenznas.pl

Dawstwo organów w Hiszpanii
Amerykańskie czasopismo Journal of Transplantation uznało Hiszpanię za kraj przodujący w dawstwie organów.
W 1989 r. Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia powołało do życia agencję zajmującą się koordynowaniem
dawstwa organów i transplantacji (Organizacion Nacional de Transplantes – ONT). Opracowała ona model,
który sprawił, iż w ciągu dekady nastąpił wzrost dawców organów z 10 do ponad 30 osób na milion mieszkańców.
Model hiszpański opiera się na profesjonalistach, głównie lekarzach intensywnej terapii, którzy pytają o
zgodę na pobranie organów w przypadku każdego zgonu, także na oddziale ratunkowym. Ponadto uznaje
możliwość dawstwa od osób powyżej 65 roku życia. Co ciekawe, w USA 7% przypadków dawstwa organów
dotyczy pacjentów powyżej 65 roku życia, w Hiszpanii ponad 10% dawców to osoby powyżej 80 roku życia.
Sukces Hiszpanii wynika z założenia, iż każdy zmarły jest potencjalnym dawcą; w związku z tym profesjonaliści zajmujący się opieką paliatywną uznają za ważne informowanie pacjentów o możliwości oddania organów po śmierci.
Rafael Matesanz, dyrektor ONT, podkreśla, że dobra organizacja w procesie pośmiertnego poboru organów oraz ciągła adaptacja systemu do zmian są podstawą sukcesu w dawstwie organów.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org
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Zapłodnienie in vitro skuteczniejsze przy implantacji jednego embrionu
Implantacja dwóch embrionów podczas zapłodnienia in vitro może
zmniejszyć szanse na zajście w ciążę o ponad jedną czwartą, jeśli jeden z
zarodków jest w gorszym stanie zdrowia, sugerują nowe badania. Badania
te pokazują, że gdy jeden zdrowy zarodek jest przenoszony do macicy kobiety wraz z drugim zarodkiem gorszej jakości, szanse na ciążę zmniejszają
się o 27%. Badanie zostało przeprowadzone na prawie 1500 zarodkach,
które zostały wszczepione u kobiet w różnym wieku.
Eksperci twierdzą, że ciało ma tendencję do skupienia się na zarodku gorszej jakości i odrzuca ewentualną
ciążę, zamiast koncentrować się na zdrowym zarodku, który mógłby prowadzić do udanej ciąży i porodu.
Badania zostaną przedstawione na dorocznej konferencji brytyjskiego Fertility Society w Edynburgu. Dane
dotyczą 1472 świeżych transferów pojedynczych i podwójnych zarodka w piątym dniu po zapłodnieniu
(stadium blastocysty). Badania przeprowadzono w okresie od czerwca 2009 do grudnia 2013 roku w klinice
Nurture Fertility w Nottingham. Zarodki zostały ocenione przez embriologa w czasie transferu przy użyciu
standardowego systemu klasyfikacji w IVF.
Wyniki wykazały, że w porównaniu do transferu pojedynczego zarodka, przenoszenie dwóch zarodków,
gdzie jeden był dobrej jakości, a jeden słaby, zredukowało o 27% szanse na osiągnięcie ciąży, a transfer
dwóch zarodków dobrej jakości też nie okazał się lepszy dla osiągnięcia ciąży.
„W pierwszym cyklu absolutnie polecam, żeby kobiety – nawet starsze kobiety – mające jeden zarodek dobrej jakości, przeniosły go do organizmu, a drugi zarodek zamroziły do przyszłego transferu” – powiedział
Nick Raine-Fenning, dyrektor medyczny Nurture Fertility. Dodał także: „To badanie pokazuje znaczenie jakości nad ilością. Większość pacjentów ze zrozumiałych względów spodziewa się, że transferując za jednym
razem dwa zarodki, wzrosną, a nawet podwoją się szanse na ciąże, jednak tak się nie dzieje w tym przypadku. Mamy nadzieję, że te badania pomogą klinikom wykonującym IVF zmniejszyć liczbę ciąż mnogich, jednocześnie utrzymując swoje najważniejsze wskaźniki sukcesu na wysokim poziomie”.
Badania nie wskazują jednak na to, że gdyby kobiety miały tylko dwa zarodki gorszej jakości, wciąż miałyby
większe ryzyko nieosiągnięcia ciąży, niż gdyby przeniesiono tylko jeden zarodek.
Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) prowadzi kampanię, by przekonać kobiety o korzyściach płynących z pojedynczego transferu embrionu podczas IVF. HFEA wskazuje na badania wykazujące
ryzyko ciąży mnogiej oraz że bliźnięta są sześć razy bardziej narażone na to, aby się urodzić przedwcześnie,
niż dzieci z pojedynczych ciąż. Długoterminowe problemy zdrowotne wynikające z wcześniactwa to m.in.
trudności z oddychaniem, porażenie mózgowe i inne problemy fizyczne.
Tłum. i oprac. Dagmara Dziarnowska na podstawie www.theguardian.com
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21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa
21 marca po raz kolejny na całym świecie obchodzony będzie Światowy Dzień Zespołu Downa (ang. World Down Syndrome Day). Został
on ustanowiony w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, a od 2012 roku objęty jest patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Data obchodów nie jest przypadkowa - 21.03. symbolizuje trzeci
chromosom w dwudziestej pierwszej parze, którego obecność stanowi genetyczną przyczynę zespołu Downa.
Co roku 21 marca organizowany jest w wielu krajach (w tym również w Polsce) szereg wydarzeń i imprez
mających na celu promowanie prawa osób z zespołem Downa do życia i do pełnego uczestniczenia w życiu
społecznym. Symbolem święta stały się kolorowe skarpetki nie do pary, które pokazują, iż życie z zespołem
Downa mimo swojej odmienności, może być kolorowe i radosne.
W przeddzień obchodów święta francuska Fundacja Lejeune’a organizuje w siedzibie ONZ w Genewie międzynarodową konferencję zatytułowaną: „Świat bez osób z zespołem Downa?” poświęconą tematowi diagnostyki prenatalnej i tego, jak obraca się ona przeciwko osobom z trisomią 21. Od 2016 roku trwa akcja
zbierania podpisów pod petycją Stop Discriminating Down (dostępną na stronie stopdiscriminatingdown.com, również w polskiej wersji językowej), której celem jest walka z dyskryminacją prenatalną na
podstawie profilu genetycznego dziecka uzyskiwanego w wyniku badań prenatalnych. Akcję promują plakaty przedstawiające dzieci z zespołem Downa z podpisem: „Nie jestem ryzykiem. Jestem bratem, synem,
przyjacielem”.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.bardziejkochani.pl, www.stopdiscriminatingdown.com oraz
www.fondationlejeune.org

Chiny podtrzymują zakaz surogacji
Rzecznik Narodowej Komisji Zdrowia i Planowania Rodziny Chin (NHFPC) w trakcie konferencji prasowej 8
lutego br. powiedział, że Chiny nadal będą zajmować się zwalczaniem nielegalnych praktyk surogacji, by
zapewnić ludziom bezpieczny, sprawny i zgodny z obowiązującym prawem dostęp do technik wspomaganego rozrodu. Mao Qun’an powołał się przy tym na przepisy prawne z 2001 roku dotyczące bezwzględnego zakazu surogacji w Chinach.
Wielu ludzi liczyło na zmianę obowiązującego prawa, ponieważ po tym, jak w 2015 roku złagodzono prowadzoną przez Chiny politykę jednego dziecka, część kobiet, u których z powodu wieku jest to znacznie
utrudnione, chciałaby mieć drugie dziecko i w surogacji widzi rozwiązanie swojego problemu. Jako argument przemawiający za zmianą obecnych przepisów podaje się również wysoki wskaźnik chorób powodujących obniżenie płodności i utratę dzieci w chińskim społeczeństwie.
Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.china.org.cn

Nr 34

s. 10

7.03.2017

Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia
Opracowano nową Kartę Pracowników Służby Zdrowia. Pokazuje ona, jak
zgodnie z Ewangelią służyć chorym, z uwzględnieniem nowych wyzwań,
które stawia współczesna medycyna.
Kartę zaprezentowano dziennikarzom w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. O jej wypracowanie bardzo zabiegał zmarły w ubiegłym roku
abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia – mówi ks. Dariusz Giers wieloletni pracownik tej
Rady, od 1 stycznia włączony wraz z nią do nowej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.
„Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia jest, można powiedzieć, testamentem ks. abp. Zygmunta Zimowskiego. Wstęp do dokumentu stanowi jeden z ostatnich tekstów napisanych przez hierarchę, który
bardzo pragnął, żeby nowa karta ujrzała światło dzienne. Ponieważ medycyna wciąż się rozwija, natrafiamy
na coraz więcej problemów, które dotyczą życia, narodzin, śmierci; te problemy wymagają nowego podejścia również od strony etycznej, bioetycznej, zrozumienia owych kwestii życia, zdrowia, ludzkiego cierpienia. Karta ukazuje, jak zachować się wobec nowych wyzwań dotyczących życia i zdrowia, np. szczepionek,
medycyny regeneracyjnej, przeszczepów. Ponadto traktuje m.in. o chorobach rzadkich czy również o bardziej ogólnym zagadnieniu, jak sprawiedliwość w zakresie służby zdrowia (…). Karta jest dokumentem skierowanym do wszystkich osób pracujących w służbie zdrowia – nie tylko do lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, ale także do tych, którzy zarządzają placówkami medycznymi oraz wzywa ich wszystkich, aby kierowali się w życiu etyką opartą na Ewangelii” – powiedział ks. Giers.
Źródło: pl.radiovaticana.va

6 dni bez płuc
32-letnia pacjentka kanadyjskiego szpitala św. Michała w Toronto może mówić o prawdziwym cudzie, który stał się udziałem tamtejszego zespołu lekarzy. Chora na mukowiscydozę (choroba genetyczna, wpływająca na pracę układu pokarmowego i oddechowego) powikłaną zakażeniem lekoopornymi szczepami bakterii, została poddana zabiegowi polegającemu na usunięciu obu płuc i sztucznym podtrzymywaniu funkcji
życiowych, aż do czasu znalezienia dawcy.
Lekarze zdecydowali się u kobiety na bezprecedensowy zabieg, który był obarczony poważnym ryzykiem,
związanym z koniecznością utrzymania skutecznej pozaustrojowej wymiany gazowej oraz utrzymaniu wydolności układu krążenia płucnego. Kobieta przez sześć dni utrzymywana była w stanie śpiączki farmakologicznej. Po sześciu dniach doczekała się przeszczepu płuc.
Wkrótce po zabiegu stan kobiety zaczął się poprawiać. „Nie mogłam uwierzyć w to, co się wydarzyło. Byłam na skraju śmierci, ale udało mi się wrócić do życia. Jestem niezwykle wdzięczna i szczęśliwa, że mogę
być już w domu, z moją rodziną” – relacjonowała. Pomyślność przeprowadzonego przez kanadyjskich lekarzy zabiegu, daje nadzieję na skuteczne leczenie podobnych, skomplikowanych chorób. Teraz lekarze będą
musieli rozpocząć badania nad eliminacją ryzyka niepowodzeń podobnych operacji, a także zająć się upowszechnieniem swojego dokonania w taki sposób, by mogły pomóc kolejnym pacjentom.
Oprac. Zofia Szafrańska-Czajka na podstawie www.mp.pl oraz www.newsweek.pl
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KONFERENCJE I SYMPOZJA

Ogólnopolskie Sympozjum dla Farmaceutów (Nałęczów, 17-19 marca 2017 r.)
W dniach 17-19 marca w Nałęczowie koło Lublina farmaceuci, studenci farmacji oraz pracownicy służby
zdrowia z całego kraju spotkają się na ogólnopolskim sympozjum pt. „Leczenie w ginekologii a nauka Kościoła Katolickiego”.
W programie sympozjum zaplanowano między innymi następujące wykłady: „Wykorzystanie modelu Creighton’a w diagnostyce cyklu kobiecego” – dr Monika Szczepanik, „Leczenie ginekologiczne a Nauka Kościoła Katolickiego. Leczenie niektórych schorzeń kobiecych: endometrioza, zespół policystycznych jajników,
zaburzenia cyklu, mięśniaki, niepłodność” – dr Maciej Barczentewicz, „Dystrybucja środków antykoncepcyjnych a farmaceuci” – ks. dr hab. Piotr Kieniewicz.
Więcej informacji: www.sfkp.pl

Międzynarodowy Kongres Rodziny 2017 – „Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie” (Warszawa, 17-19 marca 2017 r.)
W centrum uwagi tegorocznego Międzynarodowego Kongresu Rodziny
znajdą się więzi małżeńskie i rodzinne. Kongres odbędzie się w dniach 1719 marca 2017 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie (ul. Dewajtis 5).
W pierwszym dniu uczestnicy Kongresu pochylą się nad sytuacją polskich
rodzin na emigracji. Prelekcje wygłoszą między innymi ks. dr Przemysław
Drąg (Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin) – „Głoszenie Ewangelii
rodziny jako fundament więzi małżeńskich i rodzinnych w środowiskach emigracji polonijnej”, ks. dr hab.
Paweł Landwójtowicz – „Budowanie więzi małżeńskiej a emigracja z perspektywy poradnictwa rodzinnego”, senator Antoni Szymański – „Rodzina i potrzeba jej wzmocnienia w centrum polityki społecznej państwa”.
W drugim dniu Kongresu będzie mowa między innymi o dojrzałości do zawarcia małżeństwa, roli komunikacji i konfliktów w budowaniu więzi małżeńskiej, a także o znaczeniu więzi pomiędzy małżonkami przeżywającymi problemy prokreacyjne.
Trzeci dzień to temat „Budowanie więzi w rodzinie”. Głos zabiorą między innymi ks. abp Henryk Hoser –
„Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę – nasze zadania w ochronie i promowaniu rodziny”, mgr Zofia
Kończewska- Murdzek – „Znaczenie wartości w budowaniu więzi w rodzinie” oraz prof. Stanisława Steuden
– „Godność osoby jako podstawa relacji z osobami starszymi w rodzinie i w społeczeństwie”.

Organizatorami spotkania są Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień
UKSW oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Więcej informacji oraz program spotkania dostępne są stronie: wfch.uksw.edu.pl
Oprac. Justyna Gajos
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Kraków: obchody Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia – 24 i 25 marca
Papież Jan Paweł II w ogłoszonej 25 marca 1995 r. encyklice Evangelium
vitae zaapelował, aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia,
którego celem byłoby budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w
społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w
każdym momencie i w każdej kondycji.
W odpowiedzi na wezwanie papieża podczas 293. Zebrania Plenarnego
Episkopatu Polski w 1998 roku uchwalono w Polsce 25 marca Dniem Świętości Życia. 6 lat później, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustanowił Narodowy Dzień Życia, obchodzony 24 marca. Jego założeniem jest promowanie wartości rodziny, kształtowanie postawy odpowiedzialności za nią, a także wzmacnianie relacji rodzinnych.
Z tej okazji w różnych miejscach w naszym kraju odbywają się konferencje, wykłady, koncerty czy konkursy. Oto niektóre z nich, które będą miały miejsce w Krakowie:
•

XXXVII Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę 18 marca (sobota) – program dostępny TUTAJ

•

Koncert Muzyki Chóralnej „Życie zawsze zwycięża” w Filharmonii Krakowskiej 20 marca (poniedziałek),
o godz. 18.00. Wystąpi Akademicki Chór „Organum” pod dyrekcją Bogusława Grzybka. W czasie koncertu
zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pomoc dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci.
•

Konferencje „Sacrum i profanum współczesnej rodziny polskiej” (24 marca) w Urzędzie Wojewódzkim
w Krakowie przy ul. Basztowej 22. Więcej informacji niebawem na stronie: www.pro-life.pl
•

Msza Święta w intencji obrony życia w Kościele Mariackim 25 marca (sobota) o godz. 18.30. Mszy Świętej przewodniczyć będzie Ks. Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski.
W wielu kościołach w Polsce w tych dniach będzie również możliwość przystąpienia do dzieła Duchowej
Adopcji dziecka poczętego. Więcej o duchowej adopcji: TUTAJ
Oprac. Justyna Gajos

Konferencja poświęcona działalności komisji bioetycznych (Kraków, 12 maja
2017 r.)
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum we współpracy z Ośrodkiem Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej organizuje konferencję poświęconą działalności komisji bioetycznych. Wydarzenie to organizowane w
ramach Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych będzie też okazją do uczczenia obchodów 35-lecia
działalności Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie odbędzie się w Krakowie 12 maja
2017 r.
„W ramach przygotowanego programu wydarzenia chcielibyśmy przybliżyć uczestnikom zasady działania
komisji bioetycznych w Polsce oraz innych krajach europejskich. Wspólnie spróbujemy znaleźć odpowiedź
na pytanie o rolę komisji w badaniach klinicznych. Omówimy zasady stosowane przy wydawaniu opinii
przez komisje, która to ocena musi uwzględnić interes społeczny, wartość naukową i normy etyczne. Nie
zabraknie także miejsca na zaprezentowanie nowych regulacji unijnych w zakresie prowadzenia badań kli-
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nicznych. Postaramy się wskazać kierunki dalszych działań sprzyjających rozwojowi badań w biomedycynie,
przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowych praw jednostki” – informują Organizatorzy.
Program oraz więcej informacji: www.mdbk.cm-uj.krakow.pl

X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” – Jak lekarze powinni
sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc? (Kraków, 25 maja
2017 r.)
25 maja br. w Krakowie odbędzie się X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” – Jak lekarze
powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc? Organizatorami wydarzenia są Medycyna Praktyczna oraz Towarzystwo Internistów Polskich.
We wprowadzeniu do konferencji dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK, przedstawi zagadnienie
„Holistyczna opieka nad chorym – tradycyjne podejście do relacji lekarz–pacjent jako odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny”. Dwie części sympozjum będą dotyczyć problematyki: jak lekarze powinni
sobie radzić w trudnych sytuacjach związanych z podejmowaniem decyzji medycznych oraz kto może pomóc lekarzom w radzeniu sobie z podejmowaniem decyzji medycznych w sytuacjach trudnych etycznie?
Więcej informacji: szkolenia.mp.pl
Oprac. Justyna Gajos

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