
 

Pierwszy w Polsce przeszczep krzyżowy nerek między miastami 

Pomiędzy Warszawą i Szczecinem został po raz pierwszy w Polsce prze-
prowadzony u dwóch par przeszczep krzyżowy nerek od żywych dawców 
niespokrewnionych. Obie operacje się powiodły – poinformował PAP dy-
rektor Instytutu Transplantologii WUM prof. Artur Kwiatkowski. 

Obie operacje wszczepienia nerek odbyły się we wtorek 7 marca, równo-
legle w Warszawie i Szczecinie. […] Narządy pobrane od dawców zostały 
bezpłatnie przewiezione samolotami rejsowymi LOT przez upoważnione 
do tego osoby. 

Specjalista poinformował PAP, że przygotowania do zabiegu trwały kilka miesięcy. Zaczęło się od tego, że 
do Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zgłosiła się para z okolic Lublina. 
Żona cierpiała na niewydolność nerek i była dializowana, a jej mąż zadeklarował, że odda jej swoją nerkę. 
Nie mógł być jednak dawcą dla żony z przyczyn immunologicznych (niezgodności grup krwi, przeciwciała 
anty HLA u biorcy – PAP). 

Według prof. Kwiatkowskiego w bazie Instytutu jest już ponad 30 par, które chcą się wymienić nerkami z 
powodu niezgodności immunologicznej. Tym razem najlepiej udało się dopasować pary z Lublina oraz tę, 
która została zgłoszona ze Szczecina. „W przypadku pary szczecińskiej sytuacja była odwrotna: to mąż po-
trzebował nerki, a chciała mu ją ofiarować jego żona” – powiedział specjalista. […]  

Prof. Kwiatkowski powiedział, że obie operacje wszczepienia nerek w Warszawie i Szczecinie się powiodły. 
„U obu biorców, kobiety i mężczyzny, normalizują się parametry nerkowe” – zapewnił. […] 

„W tej chwili na krajowej liście biorców jest ok. 2 tys. chorych. Szacujemy, że rocznie we wszystkich 20 
ośrodkach w Polsce przeszczepiamy ok. tysiąca nerek pobranych ze zwłok. W krajach rozwiniętych 50 proc. 
organów zyskuje się od dawców żywych. Jeśli zwiększymy o połowę nasze możliwości, wówczas zapewni-
my organy wszystkim potrzebujących pacjentom” – powiedział w rozmowie z PAP dr Tomasz Śluzar z Wo-
jewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. 

„Mamy nadzieję, że podobnych przeszczepów będzie wkrótce więcej. Jesteśmy przygotowani do tego, że-
by wymienić się nerkami z dowolnym miastem w kraju, a nawet w całej Europie, np. z Pragą, Paryżem czy 
Amsterdamem” – powiedział prof. Kwiatkowski. Dodał, że Instytut Transplantologii WUM otrzymał już ta-
kie propozycje m.in. z Czech i Holandii, a nawet z Ohio w USA. […] 

Prawo w Polsce dopuszcza przeszczepy od żywych dawców niespokrewnionych. Według art. 13 Ustawy 
Transplantacyjnej musi być to jednak uzasadnione „szczególnymi względami osobistymi”. (PAP) 

Źródło: Serwis Nauka w Polsce naukawpolsce.pap.pl 
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Poradnia Bioetyczna – w służbie drugiemu człowiekowi 

Od roku przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie działa 
pierwsza Polsce Poradnia Bioetyczna, w której można otrzymać informa-
cję lub poradę na tematy związane z bioetyką. W przypadający 25 marca 
Dzień Świętości Życia odbyło się spotkanie z okazji pierwszej rocznicy jej 
powstania. Siedzibę poradni odwiedził w ten dzień abp Marek Jędraszew-
ski – nowy Metropolita Krakowski. 

Abp Marek Jędraszewski wygłosił do uczestników spotkania – przedsta-
wicieli zarządu Fundacji „Jeden z nas” i jej wolontariuszy, przedstawicieli 
władz Uniwersytetu Papieskiego, pracowników Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki i jego studentów, 
a także instruktorów Poradni Bioetycznej i jej współpracowników specjalne słowo i wykład, którego tema-
tem była wartość życia. Metropolita przypominał, że prawdziwą miarą człowieczeństwa jest troska o dru-
giego człowieka i jego życie. 

Poradnia Bioetyczna jest miejscem, które służy osobom zmagającym się z różnymi dylematami moralnymi 
w zakresie bioetyki. Do poradni można zgłaszać się mailowo lub osobiście – jednak jak podkreślają jej or-
ganizatorzy, najczęściej wybieraną przez klientów drogą kontaktu z poradnią był do tej pory Internet. Spe-
cjaliści zaangażowani w tworzenie poradni udzielili wsparcia wielu osobom, wśród których byli między in-
nymi studenci medycyny, lekarze, farmaceuci, małżeństwa po stracie dziecka w fazie prenatalnej, kapłani, 
osoby zmagające się z problemem niepłodności czy też kobiety po przebytej procedurze in vitro. 

Poradnia Bioetyczna świadczy swoje usługi nieodpłatnie i anonimowo. Współtworzą ją Międzywydziałowy 
Instytut Bioetyki przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Fundacja „Jeden z nas”. In-
formacje lub poradę będzie można uzyskać osobiście w siedzibie poradni przy ul. Bernardyńskiej 3 bądź 
elektronicznie przy pomocy formularza dostępnego na stronie www.poradniabioetyczna.pl 

Oprac. Justyna Gajos 

Wielka Brytania: pierwsza zgoda na wykorzystanie DNA trzech osób 

Urząd Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) zatwierdził pierwszy wniosek na wykorzysta-
nie dawstwa mitochondrialnego w przypadku pacjentek z chorobami mitochondrialnymi. Licencję na sto-
sowanie tej techniki otrzymali naukowcy z Newcastle University. O decyzji urzędu poinformowała prze-
wodnicząca HFEA, Sally Cheshire. 

Jak wytłumaczyła Sally Cheshire, od tej chwili pacjenci, którzy będą chcieli skorzystać z dawstwa mito-
chondrialnego, będą mogli indywidualnie składać wnioski do HFEA o zastosowanie tej metody. Szacuje się, 
że rocznie skorzysta z tej techniki około 25 kobiet. 

Celem stosowania nowej metody jest zapobieganie przenoszeniu na dzieci ciężkich chorób mitochondrial-
nych. Zakłada ona, że poza komórkami rozrodczymi ojca i matki przy zapłodnieniu wykorzystywane będą 
zdrowe mitochondria pochodzące od obcej kobiety. 

Dawstwo mitochondrialne budzi jednak liczne dylematy oraz rodzi pytania natury nie tylko etycznej, ale 
również medycznej (więcej: Na świat przyszło pierwsze dziecko trojga rodziców). 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.mp.pl 
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Parlament Europejski po raz kolejny opowiada się za przyznaniem „prawa do 
aborcji” 

We wtorek 14 marca w Parlamencie Europejskim miało miejsce głosowa-
nie nad raportami Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, które postu-
lują przyznanie europejskim kobietom „praw reprodukcyjnych” oraz 
„prawa do usług aborcyjnych”. Żywej dyskusji poddana została również 
kwestia unijnej rekompensaty wobec amerykańskiej polityki Mexico City 
Policy, którą już w tytule debaty Parlament Europejski nazwał obraźliwie 
jako „globalny knebel”. Unia Europejska nie ustaje we wspieraniu i wzy-
waniu krajów członkowskich do zapewnienia powszechnego dostępu do antykoncepcji i legalnej aborcji. 

Głosami 369 do 188 (133 wstrzymało się) przyjęto rezolucję opartą na sprawozdaniu o równości kobiet i 
mężczyzn, Report on EU Funds for Gender Equality, która w 45. paragrafie „podkreśla, że kobiety i dziew-
czyny będące ofiarami konfliktów zbrojnych mają prawo do (…) usług aborcyjnych”. Parlament Europejski 
jednoznacznie przyznaje „prawo do aborcji”, podczas gdy nie mówi o nim żaden traktat międzynarodowy. 
Trzeba też podkreślić, że „prawo do aborcji” nie jest też częścią międzynarodowego prawa humanitarne-
go. 

Europosłowie w przyjętym dokumencie wezwali ponadto Komisję Europejską i państwa członkowskie UE 
m.in. do „zagwarantowania kobietom łatwego dostępu do planowania rodziny i pełnego zakresu repro-
dukcyjnych i seksualnych usług zdrowotnych, włączając w to antykoncepcję i bezpieczną aborcję”. 

Drugą kontrowersyjną kwestią, nad którą debatował Parlament jest tzw. „Global Gag Rule” (ang. globalny 
knebel) – to wyrażenie stosowane przez proaborcyjne organizacje pozarządowe, które domagają się, aby 
w ramach rekompensaty decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu dotacji na przeprowadzanie i promowanie 
aborcji w krajach rozwijających się, pieniądze na ten cel szły z funduszy unijnych. Parlament „wzywa Komi-
sję do przeznaczania funduszy UE na rzecz rozwoju dobrowolnego, nowoczesnego planowania rodziny i 
reprodukcyjnych usług zdrowotnych w celu przeciwdziałania deficytów finansowych spowodowanych 
przez zasadę «globalnego knebla» ustanowioną przez nowy rząd Stanów Zjednoczonych, a także by rato-
wać życie kobiet, ochraniać je i zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych drogą płciową”. 

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że Stany Zjednoczone nie wycofują swoich środków na „planowanie 
rodziny” i rzeczywiste usługi zdrowotne na rzecz macierzyństwa, stąd stwierdzenie o „deficycie finanso-
wym” jest po prostu nieprawdą. Jeżeli istnieje niedobór finansowy, to chodzi tylko o świadczenie usług 
aborcyjnych, których USA nie zamierza wspierać, a które pozostają nielegalne w większości krajów rozwi-
jających się. Zapis ten jest zatem wyraźnie związany z zamiarem wykorzystywania pieniędzy europejskich 
podatników do finansowania aborcji, mimo iż nie leży ona w kompetencji UE, a w niektórych państwach 
członkowskich pozostaje ona nielegalna. 

Źródło: www.jedenznas.pl 

 

Zoperowano najmłodszego na świecie wcześniaka 

Brytyjczycy zoperowali najmłodszego na świecie pacjenta. Jest nim Abia-
geal Peters – dziewczynka, która urodziła się w 23. tygodniu ciąży. Opera-
cję wykonali chirurdzy St George’s Hospital w Londynie. 

Mimo udanego, choć przedwczesnego porodu w 23. tygodniu ciąży, Abia-
geal potrzebowała natychmiastowej operacji. Miała martwicze zapalenie 
jelita cienkiego i okrężnicy. Dziewczynka była wówczas tak mała, że mie-
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ściła się w dłoni, ważyła zaledwie 609 gramów. 

Nikt do tej pory nie operował tak małych dzieci. Najmłodszy zoperowany z powodu pęknięcia jelita pa-
cjent, miał 25-26 tygodni. Tata dziewczynki podkreślił, że bez zabiegu Abiageal nie przeżyłaby. Jednak rów-
nież sama operacja wiązała się z dużym ryzykiem. Dziewczynce dawano 10% szans na przeżycie. 

Aby zoperować dziewczynkę, lekarze musieli użyć specjalnie zmodyfikowanych narzędzi. „Jej narządy były 
tak kruche i delikatne jak galareta, że tuż po rozpoczęciu zabiegu, używając nawet tych małych narzędzi, 
wszystko zaczynało krwawić lub rozpadać się na kawałki” – mówił lekarz prowadzący operację, Zahid 
Mukhtar. 

Operacja przebiegła i zakończyła się pomyślnie. Rodzice małej Abiageal mówią o swojej córeczce, że jest 
dla nich „prawdziwym cudem”. Po czterech długich miesiącach spędzonych w szpitalu, dziewczynka w do-
brym stanie została wypisana do domu. 

Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.lifesitenews.com oraz www.mp.pl 

 

Aborcja „na telefon” w Wielkiej Brytanii  

W ostatnim czasie Daily Mail zbadało sprawę aborcji przeprowadzanych 
w klinikach Marie Stopes International – drugiej największej w Wielkiej 
Brytanii sieci klinik aborcyjnych. Ze zdobytych informacji wynika, że do 
uzyskania zgody pracującego w klinice lekarza na wykonanie zabiegu 
przerywającego ciążę, wystarczy krótka rozmowa telefoniczna. 

Dzwoniąca kobieta łączona jest z Call Center i rozmawia z pracownikiem, 
który nie posiada przeszkolenia medycznego. Czasami w formularzu zgo-
dy, wypełnianym w czasie rozmowy, pracownik wpisuje jako przyczynę 
decyzji o aborcji sformułowanie „pacjentka jest niezdolna emocjonalnie do kontynuowania ciąży”, pod-
czas gdy w rzeczywistości kobieta powiedziała, że nie chce dziecka lub uważa, iż nie jest to odpowiedni 
czas na ciążę. Następnie taki formularz podawany jest do podpisu lekarzowi. 

Nie są to pierwsze nieprawidłowości, które wykryto w klinikach Marie Stopes International. W ubiegłym 
roku po inspekcji Komisji ds. Jakości Opieki Zdrowotnej nałożono na kliniki tymczasowy zakaz wykonywa-
nia aborcji u pacjentek poniżej 18. roku życia i pacjentek z problemami zdrowotnymi oraz zabiegów prze-
rwania ciąży w znieczuleniu ogólnym lub stanie sedacji, jak również całkowity zakaz przeprowadzania 
aborcji w klinice w Norwich. 

Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.genethique.org i www.hli.org.pl 
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Holandia: zamieszanie wokół sedacji terminalnej  

Holenderska Komisja Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy w Hadze udzieliła nagany lekarzowi geriatrze, 
który „pomimo prośby 102-letniej pacjentki nie uznał za stosowne podanie jej środka sedatywnego”. 

Lekarz przyznał, że pacjentka wcześniej wyrażała niechęć do dalszego życia, ale w danym czasie była spo-
kojna, dobrze spała i reagowała odpowiednio na podawaną morfinę. Jednak po naturalnej śmierci pacjent-
ki rodzina zaskarżyła wcześniejszą decyzję lekarza twierdząc, iż niechęć pacjentki do życia była oznaką 
oporności na leczenie. Komisja rozpatrująca skargę podkreśliła, że stan psychiczny pacjentki wskazujący na 
jej niechęć do życia powinien był zostać potraktowany jako sygnał oporności na leczenie, tym samym dając 
zielone światło sedacji terminalnej.  

Jednak ostatecznie w postępowaniu dyscyplinarnym Zarząd Holenderskiego Zrzeszenia Lekarzy stwierdził, 
że decyzja o wprowadzeniu pacjenta w stan nieświadomości poprzez sedację nie należy ani do pacjenta, 
ani do jego rodziny, ale jest podejmowana przez lekarza na podstawie diagnozy medycznej.  

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.genethique.org 

Chińczycy ingerują w kod genetyczny zdrowych zarodków ludzkich 

„Specjaliści ze szpitala Uniwersytetu Medycznego w Kantonie wykorzy-
stali technologię edycji genów CRISPR do usunięcia mutacji odpowiadają-
cych za dziedziczne choroby. Testy przeprowadzono na sześciu zarod-
kach” – poinformował portal Medycyna Praktyczna. 

Chińscy naukowcy wykonywali już takie eksperymenty wcześniej. Wów-
czas jednak wykorzystali do tego embriony z klinik in vitro, które nie na-
dawały się do wszczepienia matkom. Według nich uzyskali oni wtedy sła-
be rezultaty badań, ponieważ zarodki posiadały zbyt wiele mutacji. Tym 
razem specjaliści użyli specjalnie powołanych w tym celu do życia embrionów, a przy pomocy metody CRI-
SPR udało się usunąć 10% uszkodzeń – naprawić mutacje odpowiedzialne za beta-talasemię 
(niedokrwistość) oraz fawizm (niedobór pewnego enzymu, objawy zwykle potęgowane są po spożyciu bo-
bu i prowadzą do niedokrwistości). 

Projekt badawczy chińskich naukowców budzi wiele kontrowersji etycznych. Jak czytamy na portalu Rzecz-
pospolita – „podobnych eksperymentów prawdopodobnie nie można byłoby przeprowadzić w Europie, 
gdzie regulacje bioetyczne są znacznie bardziej restrykcyjne. W Chinach jednak było możliwe pobranie ko-
mórek jajowych od kobiet oraz zapłodnienie ich in vitro nasieniem mężczyzn cierpiących na choroby dzie-
dziczne – tylko na potrzeby doświadczenia”. 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.mp.pl oraz www.rp.pl  
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Naukowcy stworzyli pierwszy sztuczny embrion myszy 

Zespół naukowców przy Uniwersytecie w Cambridge stworzył pierwszy 
na świecie sztuczny embrion myszy. Udany eksperyment budzi w środo-
wiskach medycznych zarówno entuzjazm, jak i niepokój. 

Aby uzyskać sztuczny zarodek myszy badacze wykorzystali w tym celu 
dwa typy komórek macierzystych: zarodkowe i łożyskowe, oraz trójwy-
miarowe rusztowanie embrionu zwierzęcia (technologia scaffold). Połą-
czone ze sobą w tej sposób komórki i rusztowanie, umieszczono na cztery 
dni w odżywce, która odtwarzała warunki panujące wewnątrz macicy. W 
tym czasie komórki stworzyły strukturę podobną do prawdziwego embrionu. Poprzednie próby kończyły 
się niepowodzeniem, ponieważ komórki nie zajmowały prawidłowego miejsca w szkielecie. 

„Wiedzieliśmy, że interakcje zachodzące pomiędzy różnymi typami komórek macierzystych są ważne dla 
dalszego rozwoju, jednak uderzającą rzeczą jest to, że nasza praca pokazuje, że jest to rzeczywiste 
«partnerstwo» – komórki te naprawdę kierują sobą nawzajem” – powiedziała zarządzająca badaniem prof. 
Magdalena Zenricka Goetz. 

Naukowcy stwierdzili również, że istnieje małe prawdopodobieństwo, aby ich zarodek rozwinął się w zdro-
wy płód, gdyż to wymagałoby wykorzystania trzeciego typu komórek macierzystych, z których rozwinie się 
pęcherzyk żółtkowy odpowiedzialny za dostarczanie pożywienia. 

Naukowcy mają nadzieję, że ich praca przyczyni się do poprawy leczenia bezpłodności, a także dostarczy 
użytecznych informacji, w jaki sposób rozwijają się zarodki na tak wczesnym etapie. 

Dr David Prentice, wiceprezes i dyrektor prac badawczych przy Charlotte Lozier Institute, wskazuje jednak 
na pewne zagrożenie, które może wiązać się z pomyślnie zakończonym eksperymentem – „podczas, gdy 
trzeba byłoby włożyć znacznie więcej pracy, aby stworzyć dzięki tej metodzie ludzkie embriony, to przecież 
nowo stworzone organizmy byłyby prawdziwymi istotami ludzkimi”. 

„Potencjalne wykorzystanie nowej techniki w celu tworzenia ludzkich embrionów jest bardzo niepokojącą 
kwestią ze względów etycznych” – przestrzega Prentice. „To otwiera możliwość produkowania nieograni-
czonej liczby embrionów ludzkich do eksperymentów, z czym wiążą się manipulacje genetyczne i ryzyko 
klonowania. Nie ma pewności, że naukowcy będą ostrożni w stosowaniu tej metody. Istoty ludzkie, bez 
względu na wiek czy sposób powstania, nie mogą stać się materiałem biologicznym i nigdy nie powinny być 
uważane za pożywkę dla tego rodzaju eksperymentów”. 

Obecnie kwestia eksperymentów na ludzkich embrionach jest ściśle regulowana. Prawo zakazuje ekspery-
mentowania na nich po upływie 14 dni.  

Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.lifenews.com oraz www.bbc.com 

 

Zapłodnienie pozaustrojowe: debata nad wiekiem matki 

Profesor Hans Evans, holenderski ginekolog-położnik, stwierdził podczas 
światowego kongresu Królewskiego Kolegium Położnictwa i Ginekologii w 
RPA, że tzw. kliniki płodności nie powinny oferować swoich usług kobie-
tom, które mają ponad 42 lata, „ponieważ wskaźnik powodzenia zabie-
gów in vitro wynosi u nich tylko 5%”. Wskaźnik ten spada natomiast do 
2% u kobiet 44-letnich. Prof. Evans zarzucił niektórym klinikom podtrzy-
mywanie u tych osób „fałszywych nadziei” i proponowanie im dodatko-
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wego leczenia, które okazuje się „kosztowne, ale bezużyteczne”. Jego zdaniem należałoby ustalić górną 
granicę wieku dla kobiet korzystających z zapłodnienia pozaustrojowego, która powinna wynosić 42 lata. 

W odniesieniu do postulatów prof. Hansa Evansa pojawiły się głosy krytyki, argumentujące, że „każda para 
jest inna” i że „powszechny zakaz dotyczący wieku kobiet byłby szkodliwy”. Profesor Evans zaznaczył, że 
wciąż wzrasta liczba kobiet, które decydują się na procedurę sztucznego zapłodnienia w późnym wieku, i 
mimo że holenderska Narodowa Służba Zdrowia nie finansuje tych zabiegów dla kobiet powyżej 42. roku 
życia, to liczne prywatne kliniki przeprowadzają je aż do 50. roku życia. Promując swoje usługi, odwołują 
się one do nieprawdziwych informacji i podają zawyżone wskaźniki powodzenia zabiegów. Takie kliniki 
czerpią korzyści z rozpaczy niepłodnych kobiet, które są skłonne zrobić wszystko, by mieć dziecko i decydu-
ją się na kosztowne procedury, które nie przynoszą żadnego efektu.  

Dr Virginie Beckett z Królewskiego Kolegium Położnictwa i Ginekologii dodała, że wiek kobiet stanowi rów-
nież „czynnik ryzyka dla komplikacji w czasie ciąży, w tym poronień, nadciśnienia tętniczego i wcześniac-
twa, a także niskiej masy urodzeniowej”. 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org 

 

Australia kładzie kres anonimowemu dawstwu nasienia 

Dawcy nasienia w stanie Viktoria w Australii nie będą już dłużej anonimowi. Dzieci urodzone wskutek tech-
nik wspomaganego rozrodu z wykorzystaniem nasienia dawcy będą mogły uzyskać informacje o swoich 
genetycznych rodzicach. Zmiana w prawie dotyczącym technik wspomaganego rozrodu przyjęta w ubie-
głym roku, weszła w życie z dniem 1 marca 2017 r. Australia staje się tym samym pierwszym na świecie 
krajem, który zamierza położyć kres anonimowemu dawstwu nasienia. 

Wprowadzone przepisy działają wstecz. To znaczy, że dzieci, które już urodziły się dzięki dawstwu nasienia, 
mogą uzyskać informacje o swoich rodzicach – nawet wówczas, gdy ci nie wyrazili na to zgody. Aby mogli 
oni odnaleźć swoje rodzeństwo (inne osoby, poczęte z nasienia tego samego ojca), będą mogli otrzymać 
takie dane, jak: imię i nazwisko dawcy, data urodzenia, pochodzenie etniczne, zaburzenia genetyczne oraz 
genotyp dawcy. Centralny rejestr dawców będzie dostępny dla dzieci powyżej 18. roku życia oraz ich ro-
dzin. 

Jednakże to „prawo do informacji” nie obejmuje automatycznej możliwości nawiązania kontaktu czy relacji 
z osobą dawcy. To dawcy będą określać, czy i jak będzie się można z nimi skontaktować. Również dziecko 
może wskazać takie preferencje w centralnym rejestrze. Naruszenie tych próśb będzie stanowiło przestęp-
stwo. 

Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.genethique.org 
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Chiny: 23 miliony aborcji w 2015 roku 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet obchodzonego 8 marca, 
Reggie Littlejohn, założycielka i prezes Stowarzyszenia Prawa Kobiet bez 
Granic (ang. Women’s Rights Without Frontiers), zwróciła uwagę na pro-
blem aborcji w Chinach. W 2015 roku odnotowano tam 23 miliony proce-
dur przerwania ciąży, jednak dane te są wyłącznie szacunkowe. Rząd Chin 
podaje, że chodzi o liczbę 13 milionów aborcji rocznie, jednak w statysty-
kach nie uwzględnia on zabiegów przeprowadzanych w różnorodnych 
nierejestrowanych placówkach. 

Obowiązująca w Chinach polityka jednego dziecka została złagodzona w styczniu 2016, jednak na matki i 
ojców wciąż wywierana jest silna presja i narzucana im zostaje konieczność dokonania wyboru począwszy 
od trzeciego dziecka – jeśli nie zdecydują się na aborcję, muszą uiścić stosowne kary pieniężne, a także li-
czyć się z groźbą utraty pracy. 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org 

 

Peru: ponad 1,5 mln demonstrantów przeciw ideologii gender 

Ponad półtora miliona Peruwiańczyków demonstrowało 4 marca przeciwko rzą-
dowym planom wprowadzenia pojęć z ideologii gender do edukacji dzieci po-
cząwszy od najmłodszego wieku. O wycofanie odnośnego projektu ministerstwa 
oświaty apelowali już w styczniu br. biskupi Peru. Obecne manifestacje, które 
odbyły się w stołecznej Limie i wielu innych miastach, zorganizowano w ramach 
kampanii pod hasłem #ConMisHijosNoTeMetas – „Nie wtrącaj się do moich dzie-
ci”. Domaga się ona, aby prezydent Pedro Pablo Kuczynski oficjalnie ogłosił, że 
ideologia gender nie będzie wprowadzana. 

Wśród uczestników było też kilku peruwiańskich parlamentarzystów oraz deputowana Ángela Hernández z 
Kolumbii. Stała tam ona w ub. r. na czele serii demonstracji przeciwko indoktrynowaniu dzieci ideologią 
gender. Masowe protesty zmusiły wówczas kolumbijską minister edukacji do ustąpienia. 

Na manifestacji w stolicy Peru wystąpił ks. Luis Gaspar, kierujący tamtejszą archidiecezjalną Komisją ds. 
Rodziny i Życia. Podkreślił on, że prawo rodziców do wychowania własnych dzieci nie może podlegać żad-
nym negocjacjom. Zaprosił też uczestników demonstracji do udziału w Marszu na rzecz Życia w Limie 25 
marca. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona jest przez Kościół w wielu krajach, w tym także w 
Polsce, jako Dzień Świętości Życia. 

Wielu peruwiańskich manifestantów protestujących przeciwko ideologii gender ostro krytykowało media. 
Zwracali uwagę, że zazwyczaj zupełnie ignorują one albo przynajmniej minimalizują masowe demonstracje 
w obronie życia i rodziny. 

Źródło: pl.radiovaticana.va 

 

 

 

 

s. 8 
Nr 35 

7.04.2017 

http://www.genethique.org
http://pl.radiovaticana.va/news/2017/03/06/peru_ponad_1,5_mln_demonstrant%C3%B3w_przeciw_ideologii_gender/1296867


 

Kanada: zakaz dyskryminacji na podstawie informacji genetycznej  

Kanadyjska Izba Gmin wprowadziła nowe prawo zakazujące korporacjom 
gromadzenie informacji genetycznej o swoich potencjalnych pracowni-
kach czy klientach. Ustawa znana jako S-201 uznaje za niezgodne z pra-
wem odmówienie posady kandydatom, którzy nie zgadzają się na podda-
nie testom genetycznym. Zakazuje także firmom ubezpieczeniowym wa-
runkować swoje umowy dostarczeniem przez klienta informacji gene-
tycznej.  

Przeciwnicy nowej ustawy ostrzegają, że może ona spowodować wzrost wysokości składki ubezpieczenio-
wej obywateli o 30-50%. Również premier Justin Trudeau wyraził swój sprzeciw wobec nowej ustawy 
twierdząc, iż problem pozyskiwania informacji genetycznej powinien być rozwiązywany w poszczególnych 
prowincjach Kanady.  

Ustawa została zaakceptowana stosunkiem 222 do 60 głosów. Zwolennicy nowego prawa uznali ją za 
triumf praw człowieka podkreślając, że nareszcie chorzy będą mogli poddawać się badaniom genetycznym 
bez obawy o to, że ujawnienie wyników mogłoby posłużyć jako narzędzie dyskryminujące.  

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org  

 

Filipiny przywrócą karę śmierci? 

Filipińska Izba Reprezentantów zatwierdziła ustawę zakładającą karę śmierci za przestępstwa związane z 
narkotykami. Przywrócenie kary śmierci było jedną z głównych obietnic wyborczych prezydenta Rodrigo 
Dutertego. Jego decyzja budzi sprzeciw wielu środowisk.  

Ustawę przegłosowano w trzecim i czwartym czytaniu we wtorek 7 marca głosami 217 za i 54 przeciw. Za-
nim jednak podpisze ją prezydent, ustawa wymaga jeszcze zatwierdzenia przez senat. Głosowanie odbę-
dzie się 2 maja. 

Carlos Conde, filipiński naukowiec pracujący dla Human Rights Watch w Azji (organizacji pozarządowej 
broniącej praw człowieka na świecie), w wydanym oświadczeniu podkreślił okrucieństwo kary śmierci, a 
także zaznaczył, że wbrew temu, co mówią o niej Duterte i inni, jej stosowanie wcale nie powstrzymuje 
przestępczości. „Przyznanie pozorów legalności rozlewowi krwi na Filipinach uczyni zatrzymanie przestęp-
czości jeszcze trudniejszym” – stwierdził. 

Nowemu prawu sprzeciwiają się również środowiska katolickie. W oficjalnej deklaracji biskupi Filipin we-
zwali wiernych do wspólnego zamanifestowania sprzeciwu wobec kary śmierci. Podkreślili, iż nawet jeżeli 
są zasmuceni wynikami głosowania, to wiara daje im pewność, że zwycięży życie. W styczniu przewodni-
czący Episkopatu Filipin wydał oświadczenie, w którym stwierdza: „Kiedy piętnujemy przemoc, nie może-
my sami być jej sprawcami, a kiedy potępiamy morderstwo, nie możemy sami go popełniać, choćby miało 
to zewnętrzne znamiona legalnego procesu sądowego”. Abp Socrates Villegas przypomniał wówczas, że 
„na całym świecie jest wyraźna tendencja przeciwna karze śmierci, a konwencje międzynarodowe, do któ-
rych przystąpiły również Filipiny, zobowiązują do niestosowania kary śmierci. Wzywamy rząd, by był 
obrońcą życia wszystkich!”. W 2007 roku Filipiny stały się pierwszym w regionie krajem, który ratyfikował 
dodatkowy protokół do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia 
kary śmierci. 

Przestępstwa, które mają być karane śmiercią – przez powieszenie, rozstrzelanie czy wstrzyknięcie trucizny 
– obejmują sprzedaż, handel i transport narkotyków, a także ich przetrzymywanie u innych osób. 
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Kara śmierci na Filipinach ma złożoną historię. W 1924 roku Filipiny były na świecie drugim krajem po USA, 
które wprowadziły do przeprowadzania egzekucji krzesło elektryczne. Śmiercią karano nie tylko za morder-
stwo czy zdradę, ale również za gwałt i porwanie. Pierwszy raz karę śmierci zniesiono w 1987 roku, przy-
wrócono ją jednak 6 lat później w 1993 roku, wprowadzając do użytku nową metodę uśmiercania – za-
strzyk trucizną. Decyzja ta spotkała się z krytyką dużej części opinii na świecie. 

Kolejne zniesienie kary śmierci uchwaliły filipiński Senat i Izba Reprezentantów w czerwcu 2006 roku. Ów-
czesna prezydent Gloria Macapagal-Arroyo podpisała dokument w trybie natychmiastowym, określając 
jego wprowadzenie w życie jako „zwycięstwo życia”. Ustawa uratowała życie 1230 więźniom cel śmierci, 
których wyroki automatycznie zamieniono na dożywocie lub wieloletnie więzienie. 

Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie pl.radiovaticana.va, time.com i pl.wikipedia.org 

 

Dawstwo organów po przedawkowaniu leków  

Dane Urzędu ds. Zdrowia w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska 
pokazują wzrost liczby organów oddawanych do transplantacji. Według 
przedstawionych informacji wiele z nich pochodzi od osób, które zmarły 
w wyniku przedawkowania leków. Sytuacja ta wzbudziła niepokój, bo-
wiem okazuje się, że w 2016 roku 914 osób zmarło w wyniku przedawko-
wania nielegalnie nabytych leków, co stanowi 80-procentowy wzrost ta-
kich przypadków w porównaniu z rokiem 2015. Wiele z tych środków to 
pochodne fentanylu – silnego opioidu. Tylko w styczniu 2017 roku odno-
towano 116 zgonów w wyniku przedawkowania różnych preparatów.  

Doktor David Landsberg, dyrektor programu przeszczepu nerki w Brytyjskiej Kolumbii, mówi, iż w przeszło-
ści nie akceptowano dawstwa organów od pacjentów zmarłych z powodu przedawkowania leków. Oba-
wiano się przekazania choroby poprzez przeszczepiony organ. Obecnie rozwój medycyny pozwala na do-
kładne wyeliminowanie prawdopodobieństwa wszczepienia wraz z organem niebezpiecznej choroby.  

W Kanadzie, jeśli zmarły nie istnieje w bazie dawców, jego rodzina jest pytana o zgodę na pobranie orga-
nów. W większości przypadków bliscy udzielają zgody. Organy pobierane od zmarłych z przedawkowania 
leków są dokładnie badane, aby zminimalizować zagrożenie przekazania HIV czy żółtaczki typu B i C. Biorcy 
organów są informowani o ryzyku, jednak znacząca większość akceptuje ten stan rzeczy, szczególnie, jeśli 
czekają oni na serce czy płuca.  

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie vancouversun.com oraz www.genethique.org 

 

Japonia: samotne umieranie  

Corocznie 30 tys. Japończyków umiera w samotności. Nie mają oni ani 
rodziny ani przyjaciół. Dane wskazują na wzrost tego typu przypadków 
śmierci o 70% w porównaniu z rokiem 2005.  

Japonia jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw. Według 
demografów w 2035 roku aż 30% obywateli przekroczy wiek 65 lat. Do 
tego dochodzi spadek liczby zawieranych małżeństw i wzrost liczby roz-
wodów. Ponadto naznaczony kulturowo nacisk na wzrost ekonomiczny 
kraju przyczynił się do zapomnienia o wartości relacji międzyludzkich w 
życiu.  
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Z jednej strony zmysł organizacyjny Japończyków nakazał im zmobilizować się i stworzyć tzw. „czyszczące 
ekipy”, których zadaniem jest sprzątanie mieszkań po osobach zmarłych w samotności. Z drugiej strony 
powoli kiełkują inicjatywy społeczne mające na celu podnoszenie świadomości na temat życia w społecz-
ności poprzez zachęcanie ludzi do rozmawiania z sąsiadami. Publikowane są między innymi ulotki ostrzega-
jące przed konsekwencjami wszechobecnej znieczulicy społecznej.  

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.genethique.org 

 

Eutanazja: kto ma rację? 

Margaret Somerville, profesor bioetyki na wydziale medycznym Uniwer-
sytetu Notre Dame w Australii w swoim artykule na temat eutanazji 
przedstawiła racje obydwu stron debaty dotyczącej argumentów za i 
przeciw przedwczesnego zakończenia życia. 

Stanowisko pro-eutanatyczne jest łatwe do zdefiniowania. Dotyczy ono 
skierowania uwagi na terminalnie chorych pacjentów, którzy w oświad-
czeniu woli, odwołując się do szacunku dla autonomii i samostanowienia 
oraz godności, wyrażają zgodę na eutanazję w określonym momencie choroby.  

Z kolei argumentacja przeciwników eutanazji jest bardziej złożona, ponieważ wymaga usytuowania proble-
mu w szerszym kontekście, odnoszącym się nie tylko do sytuacji w danej chwili, ale i przyszłości, a także 
ochrony człowieka.  

Według profesor Somerville eutanazja uwidacznia kwestię dwóch wartości: szacunku dla autonomii – pro-
mowanego przez zwolenników eutanazji i szacunku do życia – promowanego przez jej przeciwników. W 
swojej argumentacji zwolennicy eutanazji odnoszą się do przykładów tzw. „złej śmierci naturalnej” opartej 
na cierpieniu, a eutanazję określają jako życzliwą przysługę, natomiast jej zakaz jako okrucieństwo. Z kolei 
przeciwnicy eutanazji pokazują przykłady „dobrej śmieci naturalnej” w otoczeniu bliskich, w poczuciu do-
brze przeżytego życia. W swoim rozważaniu Somerville wyraźnie zaznacza, że nie można określać natural-
nej śmierci mianem dobrej czy złej. Należy raczej mówić o procesie umierania jako dobrym lub złym, zależ-
nie o rodzaju opieki medycznej, psychologicznej czy duchowej, jaką możemy zaoferować osobie umierają-
cej.  

Profesor Somerville podkreśla, że w przypadku dyskusji o eutanazji należy mieć na uwadze ryzyko i krzyw-
dę, jaką może ona przynieść osobom w nią zaangażowanym. Pacjenci terminalni nie chcą być ciężarem dla 
swoich bliskich. Niejednokrotnie obawiają się oni samotności czy pobytu w domu opieki. Zdarzają się przy-
padki przejmowania przez bliskich chorego prawa do stanowienia o jego przyszłości, co może prowadzić do 
nadużyć. Coraz częściej wskazuje się także na traumę, przez jaką przechodzą lekarze przeprowadzający eu-
tanazję. W Kanadzie kilku z nich poprosiło o wykreślenie z listy uprawnionych do jej dokonywania.  

Działaniem, które poniekąd ułatwia propagowanie eutanazji, jest tzw. zjawisko uniewrażliwienia. Jak to 
określa Somerville, „nałożenie białego fartucha lekarskiego” na eutanazję pozwala sądzić, że ma ona war-
tość etyczną. Język stosowany przez zwolenników eutanazji jest pełen eufemizmów. Wszędzie można usły-
szeć, że zakończenie życia na życzenie jest działaniem dla dobra cierpiącego pacjenta.  

W podsumowaniu swoich rozważań profesor Somerville przypomina, że lekarze są kształceni, aby leczyć i 
chronić życie, a nie intencjonalnie je zakańczać. Każda poczytalna osoba posiada instynkt sprzeciwiający się 
zabijaniu drugiego człowieka. Zasada jest prosta: należy likwidować ból, a nie człowieka, który cierpi z po-
wodu bólu.  

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.mercatornet.com  
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XV Gdańskie Spotkania z Etyką Lekarską (22 kwietnia 2017 r.) 

22 kwietnia br. w auli im. prof. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum na Gdańskim Uni-
wersytecie Medycznym odbędą się XV Gdańskie Spotkania z Etyką Lekarską – konferencja z okazji 75-lecia 
urodzin Aleksandry Gabrysiak – Doktor Oli. 

Na spotkanie zapraszają Stowarzyszenie Przyjaciół Doktor Oli, Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, Katolic-
kie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Pomorski oraz Towarzystwo Internistów Polskich Oddział 
Gdański. 

Program konferencji dostępny jest na stronie: kslp.pl  

Oprac. Justyna Gajos 

 

Konferencja na temat pomocy osobom zmagającym się z konsekwencjami abor-
cji (Toruń, 22 kwietnia 2017 r.) 

W sobotę 22 kwietnia br. w Toruniu (Centrum Dialogu, plac bł. ks. Stefa-
na Frelichowskiego) odbędzie się konferencja na temat pomocy osobom 
zmagającym się z konsekwencjami aborcji. Będzie to spotkanie z Jonatha-
nem Jeffesem oraz zespołem kobiet z parafii św. Trójcy w Londynie, któ-
rzy od dwudziestu lat prowadzą terapię poaborcyjną dla kobiet i męż-
czyzn. 

Jonathan Jeffes jest specjalistą w dziedzinie ciąży kryzysowej, twórcą kur-
su „Powrót i odnowa” oraz autorem takich pozycji jak: „Co się dzieje po 
aborcji” oraz „Nieplanowana ciąża – jak rozmawiać z nastolatkami?”. Regularnie wypowiada się na ten te-
mat zarówno w kościołach, jak i na uczelniach teologicznych w Wielkiej Brytanii. Mówi z perspektywy tych 
kobiet i mężczyzn, którzy sami mają za sobą doświadczenie dokonania aborcji. 

Kurs „Powrót i odnowa” składa się z 9 cotygodniowych spotkań dla kobiet (a także, w oddzielnych termi-
nach, dla mężczyzn). Prowadzony jest w małych grupach, w kontekście wspólnoty kościoła lokalnego. Jest 
przeznaczony dla osób, które doświadczyły w swoim życiu aborcji, z zastrzeżeniem, że od tego czasu upły-
nął co najmniej jeden rok. Jest okazją do tego, by w atmosferze bezpieczeństwa i współczucia uczestnicy 
mogli przyjąć uzdrowienie i odnowę w tej dziedzinie swojego życia. 

Więcej informacji oraz zgłoszenia na konferencję 22 kwietnia na stronie interneto-
wej: www.powrotiodnowa.org 

Oprac. Justyna Gajos 
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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 Me-
dycyna 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 wy-
zwania współczesnej medycyny”. Dwie części sympozjum będą dotyczyć problematyki: jak lekarze powinni 
sobie radzić w trudnych sytuacjach związanych z podejmowaniem decyzji medycznych oraz kto może po-
móc lekarzom w radzeniu sobie z podejmowaniem decyzji medycznych w sytuacjach trudnych etycznie? 

Więcej informacji: szkolenia.mp.pl 

Oprac. Justyna Gajos  

 

Konferencja „Hospicjum 2017” (Toruń, 26-27 maja 2017 r.) 

W dniach 26-27 maja 2017 r. odbędzie się w Toruniu XVII Ogólnopolska 
Konferencja Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2017” połączona z XV 
Ogólnopolskim Forum Onkologii i Psychoonkologii. Corocznie w wydarze-
niu bierze udział łącznie kilkaset lekarzy, pielęgniarek, dyrektorów hospi-
cjów, dyrektorów szpitali i ZOL-i, osób duchownych oraz wolontariuszy. 

Tematyka spotkania obejmie między innymi takie zagadnienia jak: dia-
gnostyka i leczenie chorób nowotworowych, leczenie bólu, aspekty du-
chowe opieki paliatywnej, dylematy etyczno-moralne opieki paliatywnej, 
pielęgniarstwo w opiece paliatywnej, wolontariat, nowości w leczeniu farmakologicznym, finansowanie 
opieki paliatywnej, psychoonkologia. 

Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszyła będzie wystawa medyczna z udziałem ok. 30 wystawców, prezentu-
jących innowacyjne produkty i urządzenia poprawiające jakość i komfort opieki nad pacjentem. 

Więcej informacji: hospicjum.expo-andre.pl 

Oprac. Justyna Gajos 
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V Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej (Elbląg, 8-10 czerwca 
2017 r.) 

W dniach 8-10 czerwca 2017 r. w Elblągu odbędzie się V Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatyw-
nej, którego organizatorami są Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego, Hospicjum Elbląskie im. dr 
Aleksandry Gabrysiak oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej. 

Wiodącym hasłem spotkania będzie „Zintegrowana opieka paliatywna w XXI wieku”. Do uczestnictwa 
szczególnie zaproszone są osoby „zaangażowane i zainteresowane problemami opieki świadczonej chorym 
z przewlekłymi, postępującymi, zagrażającymi życiu chorobami”. „Chcielibyśmy, aby zjazd pozwolił na po-
głębienie i rozwój nowych form współpracy specjalistów z obszarów opieki nad chorym: medycznej, psy-
chologicznej i duchowej”, zapowiadają organizatorzy. 

Podczas spotkania poruszone zostaną między innymi zagadnienia onkologii, geriatrii oraz medycyny ro-
dzinnej w opiece paliatywnej, możliwości oceny i poprawy jakości życia chorych w opiece paliatywnej, pro-
blemy psychoonkologiczne w opiece paliatywnej, problemy duchowe chorych u kresu życia. 

Więcej informacji: www.termedia.pl 

Oprac. Justyna Gajos  
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