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POLSKA

Senacka komisja zdrowia za ustawą o terapii ratunkowej i pigułce „dzieo po”
Senacka komisja zdrowia poparła we wtorek nowelizację ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej, która ułatwia dostęp do niestandardowej terapii w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz przewiduje, że pigułki „dzieo po” będą sprzedawane na receptę - poinformowała PAP.
Po ok. 40-minutowym posiedzeniu za przyjęciem ustawy bez poprawek
opowiedziało się 5 senatorów, jedna osoba była przeciw.
Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przewiduje, że
hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego będą wydawane wyłącznie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza. Oznacza to, że na receptę będą także pigułki ellaOne, które od
2015 r. osoby powyżej 15. roku życia mogły kupid bez konieczności wizyty u lekarza.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.mp.pl

Bydgoszcz: sporem prawnym ws. in vitro zajmie się sąd
Po unieważnieniu przez wojewodę kujawsko-pomorskiego uchwały Rady
Miasta Bydgoszczy w sprawie in vitro, zwolennicy tej metody nie składają
broni. Sprawę rozstrzygnie Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, stwierdził w piątek 5
maja nieważnośd uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie programu
„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro w
latach 2017-2020”, która została przyjęta 29 marca br. stosunkiem głosów
15:12. Uznał, że uchwała „w sposób istotny naruszyła prawo”.
Wnioskodawcą programu, przewidującego dofinansowanie zabiegów in vitro, był mieszkaniec miasta, poseł Michał Stasioski (wówczas Nowoczesna, obecnie klub PO), a dokument poparł podpisami wymagany
tysiąc mieszkaoców.
Nie wszyscy mieszkaocy Bydgoszczy wyrażali jednak aprobatę dla działao radnych. Do wojewody kujawskopomorskiego wpłynęły trzy skargi. Decyzja Mikołaja Bogdanowicza mogła byd tylko jedna: analiza prawna,
która doprowadziła do unieważnienia uchwały. „Merytorycznie ta uchwała nie mogła byd w obrocie prawnym, dlatego uznałem, że należy ją unieważnid” – oświadczył Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawskopomorski.
Wątpliwości wojewody budził sposób procedowania uchwały. Jak podkreśla, program został opracowany
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przez partię Nowoczesna wraz z ekspertami, a organy gminy w tym nie uczestniczyły. Zastrzeżenia dotyczą
także autopoprawek wprowadzonych do programu po zaopiniowaniu go przez Agencję Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji. „Ocena Agencji nie jest warunkiem sine qua non do tego, aby przyjąd w ogóle
taką uchwałę. Jest to zalecenie, aby taką opinię otrzymad i my tę drogę absolutnie wykonaliśmy” – powiedział Michał Stasioski.
Rozstrzygnięciem sporu prawnego zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Źródło: www.radiomaryja.pl

EUROPA

Rada Europy: przyjęto raport dotyczący modyfikowania ludzkiego genomu
Projekt rekomendacji zatytułowany „wykorzystanie nowych technologii
genetycznych na osobach ludzkich” został przyjęty 25 kwietnia 2017 r.
przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Projekt będzie dyskutowany podczas kolejnej sesji plenarnej w Strasburgu w dniach 26-30
czerwca.
Raport autorstwa belgijskiej polityk Petry de Sutter wzywa paostwa członkowskie, które jeszcze nie ratyfikowały Konwencji z Oviedo, aby uczyniły to jak najszybciej albo chociaż zakazały na poziomie paostwowym powoływania do życia dzieci, których genom podlegał wcześniej celowym modyfikacjom, jak również
gdy modyfikowane były ludzkie gamety. Autorka projektu uważa, że „techniki te nie są jeszcze wystarczająco bezpieczne”, a „zamierzona modyfikacja ludzkiego genomu może przekroczyd granice uznawane za
dopuszczalne etycznie”.
Komisja ds. Społecznych w przyjętym projekcie raportu wzywa także do „otwartej i świadomej debaty publicznej”. Zwraca się do Komitetu Bioetyki Rady Europy o opracowanie wspólnych regulacji i ram prawnych. Raport naciska na paostwa członkowskie, aby „przyjęły jasne stanowisko krajowe w sprawie praktycznego wykorzystania nowych technologii genetycznych” poprzez określenie granic i zasad dobrej praktyki.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie genethique.org

Śledztwo w sprawie dawstwa gamet przy procedurze in vitro – „oddawanie jajeczek jak oddawanie krwi?”
Brytyjska Komisja ds. Płodności Człowieka i Embriologii (HFEA) ogłosiła, iż
wszczęła śledztwo w sprawie kilku klinik przeprowadzających procedury
zapłodnienia in vitro. Klinikom zarzuca się wywieranie presji na kobietach,
aby oddawały swoje komórki jajowe w zamian za bezpłatne zabiegi in vitro. Dziennikarze z Daily Mail twierdzą, że niektóre kliniki próbują przekonywad kobiety – szczególnie te uboższe i najbardziej zdeterminowane w
„leczeniu” niepłodności – że dawstwo jajeczek jest jak „oddawanie krwi”.
Reporterzy z Daily Mail, którzy podszyli się pod osoby pragnące skorzystad z usług in vitro, ujawniają, że do
oddawania komórek jajowych zachęcano ich w klinikach w Londynie, Hertfordshire i County Durham. W
jednym przypadku lekarz zaoferował możliwośd sprzedaży gamet. W pozostałych przypadkach lekarze powiedzieli dziennikarzom, że jajeczko „nie jest dzieckiem” oraz że dawstwo gamet jest po prostu jak oddawanie krwi.
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HFEA obecnie grozi klinikom wprowadzeniem ostrych regulacji. „Nawiązaliśmy już kontakt z klinikami, a
nasi inspektorzy zbadają każdy zarzut” – powiedziała dziennikarzom Sally Cheshire, przewodnicząca HFEA.
Śledztwo w tej sprawie poparł brytyjski minister zdrowia, Jeremy Hunt.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.bioedge.org

Przyszłośd Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej JEDEN Z NAS w rękach Trybunału Sprawiedliwości
16 maja br. w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie w sprawie ONE
OF US vs. Komisja Europejska (KE). Skarga złożona przez Europejską Federację dla
Życia i Godności Człowieka ONE OF US została wysłuchana przed Izbą składającą
się z pięciu sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.
Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO) ONE OF US, która zebrała w latach
2012/13 blisko dwa miliony podpisów, domaga się od Europy wprowadzenia zakazu finansowania działao, które niszczą ludzkie embriony, w szczególności w
dziedzinie badao naukowych i współpracy rozwojowej. Komisja Europejska w maju 2014 roku odmówiła przekazania inicjatywy obywatelskiej pod debatę w Parlamencie Europejskim, przyznając sobie prawo do zablokowania inicjatywy.
Pytanie postawione przez prawnika Paul Diamond (z ramienia inicjatywy) Trybunałowi brzmi: czy istnieje
minimalny standard, przy pomocy którego Komisja jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi, lub też czy
może od tak odrzucid inicjatywę bez dostarczenia solidnego i rozstrzygającego uzasadnienia? Czy działanie
Komisji czy też jego zaniechanie w sprawie EIO jest zwolnione z kontroli z Trybunału Sprawiedliwości? Czy
Komisja Europejska, organ doradczy nie mający nic wspólnego z demokratycznymi wyborami i niepodlegający nadzorowi, ma prawo po prostu zablokowad inicjatywę, z którą się nie solidaryzuje? Czy obywatele
mogą proponowad jedynie takie inicjatywy, które są zgodne z programem Komisji?
Jak podkreślił przedstawiciel Komisji, z perspektywy Komisji ma ona pełny „monopol na polityczne inicjatywy” w unijnych strukturach i w związku z tym musi mied prawo do blokowania udanych inicjatyw obywatelskich, nawet bez żadnego uzasadnienia. „Rozczarowanie organizatorów nie interesuje Komisji.
Sprzeciw wnioskodawców tylko odzwierciedla ich zasadniczą niezgodę na założenia Komisji. Zgodnie z
prawem Komisja musi podjąd daną sprawę, ale nic więcej” – stwierdził sentencjonalnie. Ale, jak zauważył
jeden z obserwatorów, musiał tak powiedzied (nie miał innego wyjścia).
Jeżeli Trybunał podążyłby za tą linią argumentacji, oznaczałoby to, że EIO jako instrument, utrwaliłaby demokratyczny charakter Unii Europejskiej. Jak do tej pory, po ostatniej inicjatywie w 2012 roku, nie było
prawie żadnych nowych propozycji EIO. Komisja odmówiła rejestracji wielu proponowanym inicjatywom.
Kiedy zarejestrowała inicjatywę pro-rodzinną „Mama, Tata i Dzieci”, publicznie oświadczyła , że sprzeciwia
się jej i zrobi wszystko, by zapobiec jej sukcesowi. Jeszcze nie wiemy, czy „Mama, Tata i Dzieci” zebrała
wystarczającą liczbę 1 mln podpisów, jednak niezaprzeczalnie jest to jedyna inicjatywa w ciągu ostatnich
lat, oprócz JEDEN Z NAS, która znalazła się najbliżej celu.
Adwokat Paul Diamond powiedział, że jest zadowolony z wyniku przesłuchania: „Uważam, że wszystkie
argumenty zostały dobrze rozwinięte, a Trybunał jest w pełni świadomy, że przyszłośd inicjatywy JEDEN Z
NAS jest w jego rękach”. Decyzja Trybunału powinna byd znana do kooca tego roku.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie agendaeurope.wordpress.com
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Belgia: eutanazja w szpitalach psychiatrycznych
Belgijskie szpitale psychiatryczne w większości są prowadzone przez katolicki zakon Braci Miłosierdzia. Rene Stockman, przełożony zgromadzenia
znany jest ze swojego radykalnego sprzeciwu wobec eutanazji. W kwietniu sytuacja szpitali nieco się skomplikowała, bowiem zarząd sprawujący
nad nimi kontrolę ogłosił, iż zezwala na dokonywanie eutanazji w podlegających mu instytucjach.
Bracia Miłosierdzia natychmiast ustosunkowali się do tej decyzji. Na swojej stronie internetowej opublikowali oświadczenie, w którym podkreślają swoją troskę o pacjentów i zrozumienie ogromnego cierpienia, z jakim muszą żyd. Zapewniają, iż stoją na straży ochrony życia i że eutanazja będzie dokonywana tylko wtedy, gdy możliwości leczenia pacjentów innymi metodami zostaną wyczerpane.
Brat Rene Stockman jest oburzony decyzją zarządu. Stanowczo stwierdził, że eutanazja nie może byd przeprowadzana w murach instytucji prowadzonych przez katolicki zakon. W wywiadzie udzielonym portalowi
MercatorNet przedstawił podjęte już działania. Po pierwsze zgromadzenie zakonne zostało poinformowane, iż decyzja zarządu nie będzie akceptowana przez zakon. Ponadto o sprawie powiadomiono wszystkich
belgijskich biskupów, Nuncjusza oraz Watykan. Zapytany o to, jak do tej pory szpitale zakonne radziły sobie z belgijskim prawem zezwalającym na eutanazję, Rene Stockman przyznał, iż pacjenci proszący o eutanazję byli informowani o braku możliwości przeprowadzenia jej w szpitalach podlegających zakonowi, a
następnie organizowano im miejsce w szpitalu dokonującym eutanazji.
Brat Rene Stockman wyraża zaniepokojenie sekularyzacją, która paradoksalnie przenika w struktury kościelne. Osoby świeckie zasiadające w zarządzie 15 katolickich szpitali psychiatrycznych stanowią większośd i dlatego zdołały przeforsowad pro-eutanatyczne prawo. Rene Stockman z całą stanowczością podkreśla, że świętośd życia ludzkiego jest dla zakonu wartością absolutną i nic tego nie zmieni.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolioska na podstawie www.mercatornet.com

ŚWIAT

Zidentyfikowano białko odpowiedzialne za spadek jakości oocytów wraz z wiekiem kobiet
W czasopiśmie Nature Communications opisano wyniki badao, których celem było wyjaśnienie, dlaczego wraz z upływającym wiekiem u kobiet wzrasta ryzyko poronieo oraz wystąpienia nieprawidłowości chromosomalnych
u ich dzieci. Badacze nie ukrywają, że chcieliby doprowadzid do odsunięcia
w czasie momentu, w którym kobiety stają się niepłodne.
Badania prowadzone w Biomedicine Discovery Institute na Monash University w Melbourne oraz na University College London wskazały na kluczowe znaczenie jednego z białek
(ang. securin), które pełni bardzo istotną rolę w procesie mejozy (podziału) oocytów. Gdy kobiety przekraczają pewien wiek, białko to zaczyna byd produkowane w ilości niewystarczającej do zapewnienia normalnego przebiegu mejozy, co powoduje spadek jakości komórek jajowych.
By zmniejszyd ryzyko wystąpienia anomalii chromosomalnych i podnieśd jakośd oocytów u starszych ko-

Nr 37

s. 5

5.06.2017

biet, należy, zdaniem naukowców, zagwarantowad odpowiedni poziom wspomnianego białka. „Teraz, gdy
znamy przynajmniej jedną z przyczyn wzrostu liczby przypadków występowania zaburzeo chromosomalnych i poronieo u starszych kobiet, możemy podjąd próbę zapobiegania temu zjawisku”, wyjaśniają badacze.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Nowa technika tworzenia komórek iPS
Wykorzystywanie pluripotencjalnych indukowanych komórek macierzystych (iPS) „jest nadzieją medycyny regeneracyjnej, medycyny spersonalizowanej, a także umożliwia odkrywanie nowych leków”. Ten rodzaj komórek macierzystych nie wzbudza takich kontrowersji etycznych, jak embrionalne komórki macierzyste, których pozyskiwanie wiąże się z uśmiercaniem ludzkich embrionów, jednak stosowanie niektórych genów i wirusów w procesie przeprogramowania komórek jest ryzykowne i może wywoływad nowotwory. Artykuł autorstwa Alana Moy’a i jego zespołu pracującego dla amerykaoskiej firmy biofarmaceutycznej Cellular Engineering związanej z instytutem badawczym John Paul II Medical Research Institute „opisuje nowe podejście do przeprogramowywania komórek”, które rozwiązuje ten problem, gdyż nie wykorzystuje wirusów
ani onkogenów. Badacze z powodzeniem zastosowali nową technikę do przeprogramowania komórek skóry, fibroblastów, w komórki iPS.
„Nasza metoda przeprogramowywania komórek pozwala uzyskad pluripotencjalne indukowane komórki
macierzyste przy znacznie mniejszym ryzyku wystąpienia nowotworów”, deklarują jej autorzy. Jak zapewniają, jest to metoda, która otwiera drogę do bezpiecznej terapii komórkowej, zarówno autologicznej (u
tego samego pacjenta), jak i allogenicznej (między różnymi pacjentami).
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Ohio: projekt ustawy zakazującej dokonywania aborcji na dzieciach z zespołem
Downa
Członkowie Ohio Right to Life przedstawili w Izbie Reprezentantów Ohio
projekt ustawy o niedyskryminowaniu osób z zespołem Downa. Ustawa
mająca 18 współwnioskodawców, jeżeli zostanie przyjęta, będzie zabraniad wykonywania aborcji na nienarodzonych dzieciach, u których wykryto zespół Downa. Projekt tej ustawy jest odpowiedzią na badania pokazujące, że 90% dzieci z tą chorobą jest abortowanych.
Zdaniem dyrektora zarządzającego Ohio Right to Life Devina Scribnera praktyka zabijania dzieci z zespołem
Downa „przekształciła się na całym świecie w misję badania i niszczenia tych osób, powodując iż można
zapytad, czy zmierzamy w kierunku świata wolnego od zespołu Downa. Ustawa o niedyskryminowaniu
osób z zespołem Downa przedstawia lepszą drogę i mówi coś głębokiego o rodzaju społeczeostwa, jakim
chcemy byd: wszyscy bronią i walczą o prawa każdej osoby ludzkiej, niezależnie od jej zdolności (…)”. Scribner powiedział również: „Tylko w najciemniejszych momentach historii ludzkości taka przerażająca eugeniczna praktyka mogła zostad uznana za «postępową». W czasach, w których społeczeostwo coraz bardziej
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akceptuje i wychodzi naprzeciw osobom z niepełnosprawnościami, jest to rodzaj praktyki, który powinniśmy potępid. Ustawa o niedyskryminacji osób z zespołem Downa stanowi dla Ohio okazję, aby to właśnie
zrobid. Cieszymy się z posiedzenia w Izbie Reprezentantów Ohio i traktujemy je jako okazję do edukowania
naszych liderów i naszych sąsiadów o tryskającym energią życiu prowadzonym przez osoby z zespołem
Downa i ich wartości w naszej ludzkiej rodzinie”.
Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.lifenews.com

Biżuteria z embrionów nadliczbowych
Jedna z australijskich firm, produkująca biżuterię z kobiecego mleka, łożyska, zębów, włosów i popiołu pozostałego po kremacji, ostatnio włączyła
do swojej oferty biżuterię z nadliczbowych embrionów pozostałych po
procedurze zapłodnienia in vitro. Do tej pory wykonała już pięddziesiąt
sztuk biżuterii zawierającej ludzkie embriony.
Jednym z powodów, dla którego rodzice decydują się na zmienienie swoich dzieci w biżuterię, jest wysoka opłata za przechowywanie kriokonserwowanych embrionów. Koszt wykonania pierścionka, czy wisiorka, w którym są zatopione dzieci w najwcześniejszej fazie swojego rozwoju, to 80 do 600$.
Założycielka firmy tak pisze o swojej najnowszej ofercie: „Czy jest lepszy sposób na uczczenie twojego największego skarbu, twojego dziecka, niż przez biżuterię?”. Swoje wyroby nazywa również „sztuką sakralną”.
Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.liveaction.org

Nieudana próba nacisku ONZ na władze Hondurasu w sprawie legalizacji aborcji
Tuż przed głosowaniami w honduraskim parlamencie w sprawie przyjęcia
art. 196 nowego kodeksu karnego, który miał dopuszczad możliwośd legalnej aborcji w przypadku gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, stanowi potencjalne zagrożenie dla życia matki lub gdy dziecko jest poważnie chore, eksperci ONZ wydali komunikat prasowy mówiący, że „Honduras musi rozszerzyd
zakres możliwości wykonywania legalnych aborcji (…) tak, aby kobiety i
dziewczęta mogły korzystad w pełni z praw człowieka do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”.
Pomimo nacisków parlament opowiedział się za zachowaniem obowiązującego od 1983 r. prawa i odrzucił
możliwośd zalegalizowania aborcji w Hondurasie. Przeciwko dekryminalizacji przerywania ciąży opowiedziało się 77 posłów, 5 było przeciw, 8 wstrzymało się od głosu.
Partia narodowa zadeklarowała zdecydowane potępienie jakiejkolwiek „legislacyjnej próby dekryminalizacji aborcji”. W oficjalnym oświadczeniu partii czytamy: „kochamy życie i bronimy życia”. Nawet partia liberalna opowiedziała się za obroną życia. Jurij Sabas, jeden z przywódców Partii Liberalnej, powiedział:
„jesteśmy partią pro-life”.
Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.lifenews.com
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Pakistan: walka z handlem ludzkimi organami
W Pakistanie aresztowano cztery osoby za nielegalne pobranie ludzkich
narządów. Bezprawnie zdobyte wątroby miały zostad przeszczepione
dwóm obywatelom Omanu, którzy zostali pojmani razem z dwójką lekarzy
mających przeprowadzid implantację. Omaoczycy zapłacili już po 70 tys.
dolarów za przeprowadzenie procedury. Nielegalny proceder odbywał się
w improwizowanej sali operacyjnej w domu w Lahore.
Ze względu na znaczny niedobór narządów do przeszczepów i biedę panującą w Pakistanie, wielu obywateli decyduje się na sprzedaż swoich narządów, powiększając w ten sposób
czarny rynek handlu organami.
Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.genethique.org

Trzecia próba kliniczna nowej metody leczenia nowotworów
Chioscy naukowcy podjęli badania kliniczne nad leczeniem nowotworów z
wykorzystaniem CRISPR-Cas9 – narzędzia do edytowania genomu. Badania
mają objąd dwudziestu pacjentów z agresywnym rakiem żołądka, rakiem
nosogardzieli i chłoniakiem. Jia Wei, zastępca dyrektora Nanjing Clinical
Cancer Institute przeprowadzającego badania, ogłosił, że pierwszy pacjent,
któremu tydzieo temu zostały wstrzyknięte zmodyfikowane za pomocą tej
metody komórki, ma się dobrze.
Badana metoda somatycznej terapii genowej dzieli się na kilka etapów: pobranie od pacjenta krwi, z której
izoluje się limfocyty T (białe krwinki odpowiedzialne za odpornośd organizmu na choroby), dezaktywację
przy pomocy CRISPR-Cas9 genu kodującego białko PD-1, utrudniające odpowiedź immunologiczną białych
krwinek, hodowlę zmodyfikowanych komórek i wstrzyknięcie ich do organizmu pacjenta oraz dokładne
monitorowanie stanu zdrowia leczonej osoby. Zmienione w ten sposób limfocyty mają niszczyd komórki
nowotworowe.
Pierwsze próby kliniczne nad wykorzystaniem CRISPR-Cas9 w leczeniu nowotworów prowadzone są na
Uniwersytecie Syczuaoskim (pacjenci z rakiem płuca). Kolejne rozpoczną się tego lata w Stanach Zjednoczonych na uniwersytetach w Teksasie, Kalifornii i Pensylwanii (pacjenci ze szpiczakiem mnogim, czerniakiem lub mięsakiem).
Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.genethique.org

USA: obecnośd lekarzy podczas egzekucji
System penitencjarny w USA zezwala na wykonywanie kary śmierci w 31
stanach. I nie jest to jedynie teoria, bowiem tylko w kwietniu w stanie Arkansas dokonano czterech egzekucji poprzez podanie śmiertelnej dawki
leków. Ta metoda w każdym przypadku wymaga potwierdzenia skuteczności środka farmakologicznego. Może to uczynid jedynie osoba posiadająca odpowiednią wiedzę. I tu pojawiają się kontrowersje, bowiem za takie osoby uznani zostali lekarze. Jednak etycy medyczni jednogłośnie mówią „nie” obecności lekarzy przy wykonywaniu wyroków. Twierdzą oni, iż
pogwałciłoby to fundamentalną zasadę medycyny, która brzmi: „przede wszystkim nie szkodzid”. Pomimo
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sprzeciwu większej części środowiska medycznego, głos zabrały osoby, dla których obecnośd lekarza przy
wykonywaniu wyroku jest koniecznością.
Jednym ze zwolenników takiej możliwości jest kardiolog Sandeep Jauhar. W swoim artykule opublikowanym w The New York Times uznaje on swoje stanowisko za zgodne z etyką lekarską. Uważa, iż pozostawienie egzekucji technikom medycznym czy sanitariuszom zwiększy ryzyko nadmiernego cierpienia skazanych.
Według S. Jauhara brak zgody na obecnośd lekarza przy egzekucji nie doprowadzi do wyeliminowania kary
śmierci z systemu obowiązujących kar. Może jedynie spowodowad powrót do form egzekucji, które nie będą wymagały kompetencji medycznych. Ma on na myśli zastosowanie krzesła elektrycznego czy plutonu
egzekucyjnego.
Czy lekarz powinien uczestniczyd w egzekucji? Dla poparcia swojego stanowiska zwolennicy odwołują się
do eutanazji, podczas której lekarz musi byd obecny. Zarówno kara śmierci, jak i eutanazja stanowią przyspieszenie śmierci danej osoby. W obydwu przypadkach rolą lekarza jest stworzenie komfortu umierania.
Godne umieranie należy się każdemu człowiekowi. Pojawia się jednak pytanie, czy kara śmierci jest rzeczywiście metodą na miarę XXI wieku? Czy postęp cywilizacyjny nie ma do zaoferowania innych sposobów radzenia sobie z przestępcami?
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolioska na podstawie www.bioedge.org

Trendy demograficzne kreujące naszą rzeczywistośd
Niezależne Centrum Badawcze z siedzibą w Waszyngtonie (The Pew Research Center) przedstawiło opinii publicznej główne czynniki demograficzne kształtujące
współczesną rzeczywistośd.
Na czele listy znajduje się aspekt dotyczący wzrostu liczby młodych ludzi, którzy
pomimo osiągnięcia pełnoletniości nadal zamieszkują ze swoimi rodzicami. Zaraz
po nim pojawia się zjawisko coraz rzadszego zawierania związku małżeoskiego. Dla
porównania z latami 50. XX wieku, kiedy to 70 % dorosłych obywateli USA wstępowało w związek małżeoski, obecnie odsetek ten wynosi 50%. Współczynnik rozwodów wśród osób po 50 roku życia uległ podwojeniu.
Zmieniający się model rodziny to także wzrost liczby kobiet pracujących zawodowo, który w 2015 r. wyniósł 46,8%. We wspomnianych wcześniej latach 50. stanowił on 29,6%. Ale nie tylko kobiety zmieniły obraz świata pracy. Uważa się, że nastąpił wzrost siły roboczej
w związku z napływem imigrantów. Co więcej, przyczyniają się oni do wzrostu współczynnika urodzenia.
Szacuje się, że do roku 2035 liczba dzieci urodzonych przez kobiety muzułmaoskie przerośnie liczbę dzieci,
które przyjdą na świat w rodzinach chrześcijaoskich. Tym samym nastąpi zwiększenie populacji muzułmaoskiej o 73% przy równoczesnym wzroście populacji chrześcijaoskiej o 35% do roku 2050.
W Europie Niemcy przyjęli jak dotąd 45% z ogólnej liczby 1,2 mln imigrantów szukających azylu. Dla porównania, w 2016 roku Stany Zjednoczone przyjęły 84 995 uchodźców, którzy osiedlili się głównie w Kalifornii i Teksasie. 46% z nich stanowili muzułmanie.
Współczesny świat ulega ciągłym przekształceniom spowodowanym migracją ludności. Mieszanie się kultur, tradycji i zwyczajów na pewno wzbogaca życie w danym kraju. Z drugiej strony stwarza prawdopodobieostwo konfliktów wywołanych przez trudności związane ze zmianą miejsca i standardów życia. Przemiany demograficzne są nieuniknione, a każda eskalacja napięd pomiędzy obywatelami danego kraju a imigrantami, może doprowadzid do konfliktów, których zażegnanie może z czasem stad się niemożliwe.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolioska na podstawie www.mercatornet.com
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Gdzie naziści uczyli się zasad etyki?
Lekarze nazistowscy zasłynęli z okrutnych metod, które poniekąd miały
związek z czynnościami medycznymi. Stosowali oni eksperymenty eugeniczne, przymusową sterylizację, eutanazję czy masowe morderstwa. Można by pokusid się o stwierdzenie, iż nazistowscy lekarze pozbawieni byli
etyki zawodowej. Paradoksalnie jednak, jak twierdzą Niemiec Florian
Burns i Tessa Chelouche z Izraela, problem nie dotyczył braku znajomości
etyki medycznej, bowiem w rzeczywistości stanowiła ona ważny element
w nauczaniu w niemieckich szkołach medycznych w czasie II wojny światowej. Był to jednak niewłaściwy rodzaj etyki.
Twórcą nazistowskiej etyki medycznej był niejaki Rudolf Ramm, lekarz internista, autor podręcznika
„Prawo medyczne i zdrowie”. Sam autor nie doczekał osądzenia swoich czynów podczas procesów lekarzy
w 1947 roku, bowiem został zastrzelony przez żołnierzy Armii Czerwonej dwa lata wcześniej. Jego publikacja została zakazana kilka miesięcy później.
W swoim artykule Bruns i Chelouche prezentują zagadnienia, jakie poznawali studenci w nazistowskich
Niemczech. Uczyli się oni o nierównej wartości istot ludzkich, o moralnej odpowiedzialności za utrwalanie
rasy aryjskiej, o autorytarnej roli lekarzy, o indywidualnym zobowiązaniu do bycia zdrowym i wyższości
zdrowia publicznego nad zdrowiem jednostki. Ramm wyrażał zadowolenie z faktu „oczyszczenia zawodu
lekarza z elementów obcych rasie aryjskiej”, mając na myśli żydowskich lekarzy. Przedstawiał trzy zagrożenia dla Niemców: krzyżowanie ras, malejący wskaźnik urodzeo i wzrost wrogich elementów w populacji
niemieckiej. Za źródło tych zagrożeo uważał brak poszanowania dla praw przyrody spowodowany dogmatami kościelnymi i ideologią socjalistyczną.
Bruns i Chelouche w swoim artykule przestrzegają współczesnych lekarzy przed kuszącym przekonaniem,
że są oni bardziej etyczni niż ich poprzednicy. Nauczanie etyki nie gwarantuje postępowania lekarzy zgodnie z zasadami etyki. Historia bioetyki pokazuje, że zawodowy etos lekarzy jest bardziej kruchy niż nam się
wydaje, bowiem podlega moralności danych czasów zależnej od sytuacji polityczno-społecznej. Ustalone
zasady etyki zawodowej mogą istnied niezmiennie jako dokumenty prawne. Jednak to, do jakiego stopnia
będą aplikowane przez lekarzy, zależy od nich samych, ich zasad i moralności niezależnej od okoliczności,
w jakim przychodzi im funkcjonowad. Niestety, nazistowscy lekarze ulegli propagandzie swoich przywódców.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolioska na podstawie www.bioedge.org

KONFERENCJE I SYMPOZJA

IV Rajd dla transplantacji – Podziel się sobą! (13-18 czerwca 2017 r.)
„Podziel się sobą!” – pod takim hasłem odbędzie się w dniach 13-18
czerwca IV Rajd Rowerowy dla transplantacji. Inicjatorem wydarzenia jest
Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego „ORGANIŚCI”.
Wyruszającym w drogę uczestnikom rajdu przyświeca idea, by
„uświadamiad, uwrażliwiad, apelowad, bo w kwestii transplantacji wciąż
mamy wiele do zrobienia” – podkreślają. Biorący udział w akcji wystartują
z Lublina, pojadą przez Kraśnik, Sandomierz, Starachowice, Radom, Warkę
i zakooczą rajd w Warszawie.
Fundacja „ORGANIŚCI” powstała po śmierci Bartka Kruczkowskiego, „naszego przyjaciela, brata i syna” –
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piszą założyciele. „Dzięki odwadze i przytomności jego rodziny, Bartek był w stanie nie tylko ofiarowad dar
życia 6 osobom, ale też przypomnied nam o tym jak ważna jest rozmowa i wiedza na temat przeszczepiania
narządów. W wielu przypadkach szybka decyzja może decydowad o ocaleniu czyjegoś życia” – dodają. Jak
podkreślają członkowie fundacji, inspiracją dla ich działalności jest niechętny stosunek społeczeostwa do
kwestii przeszczepiania narządów jak i mity na temat transplantologii. „Jako Fundacja wierzymy, że przyczyną nieufności jest często brak wiedzy czy poczucie, że temat ten nas nie dotyczy. Naszą misją jest upowszechnianie wiedzy o transplantacji i prawie dotyczącym dawstwa organów po śmierci i za życia, wsparcie dla osób oczekujących na transplantację jak również wsparcie dla rodzin dawców”.
Więcej informacji o Rajdzie i Fundacji: www.organisci.org
Oprac. Justyna Gajos

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Medyczne i psychospołeczne aspekty donacji i transplantacji” (Olsztyn, 23 czerwca 2017 r.)
23 czerwca 2017 r. w Domu Lekarza Warmiosko-Mazurskiej Izby Lekarskiej
w Olsztynie odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa Medyczne i
psychospołeczne aspekty donacji i transplantacji. Organizatorami konferencji są Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie oraz Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i
Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
W czasie konferencji będą poruszane między innymi takie tematy jak: przeszczepy od żywych dawców,
kwalifikacja dawców i biorców do przeszczepu, nowe możliwości leczenia infekcji HCV. Oprócz wystąpieo
lekarzy można będzie również wysłuchad sióstr, które poddały się przeszczepowi rodzinnemu.
Program konferencji oraz więcej informacji: www.uniatransplantacyjna.pl
Oprac. Magdalena Suder
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