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POLSKA

„Od poczęcia do naturalnej śmierci” – obrońcy życia chcą doprecyzowania
art. 38 Konstytucji
Przedstawiciele Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia skierowali do prezydenta RP Andrzeja Dudy petycję z wnioskiem o rozszerzenie art. 38 Konstytucji, w którym mowa jest o prawnej ochronie życia, o słowa „od poczęcia do naturalnej śmierci”. Dzięki temu nie byłoby wątpliwości co do
tego, że prawna gwarancja obrony życia odnosi się do wszystkich obywateli. Jak tłumaczą dr Paweł Wosicki i dr inż. Antoni Zięba, prezes i wiceprezes PFROŻ, „tylko Konstytucja bazująca na poszanowaniu fundamentalnego prawa do życia wszystkich obywateli, bez żadnych wyjątków, jest godna narodu aspirującego do ustroju społecznego realizującego zasady cywilizacji życia i miłości”.
Pomysłodawcy wniosku wyjaśniają, że skoro prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 226. Rocznicy
Konstytucji 3 Maja zaprosił wszystkich do debaty na temat kształtu nowej Konstytucji RP, to w debacie tej
powinien zostać uwzględniony również głos obrońców życia. Artykuł w nowym kształcie brzmiałby następująco: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, od poczęcia do naturalnej śmierci”.
Petycję do prezydenta Andrzeja Dudy można znaleźć i podpisać na stronie www.petycjakonstytucja.pl.
Twórcy inicjatywy zachęcają do podpisania petycji oraz jej rozpowszechnienia wśród jak największej liczby
Polaków przychylnych kwestii obrony życia.
Oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie gosc.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał
i tzw. „antykoncepcji awaryjnej”

ustawę

dot.

terapii

ratunkowych

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dot. terapii ratunkowych i tzw. „antykoncepcji awaryjnej”. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
Ustawa przewiduje, że hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego będą wydawane wyłącznie na receptę, jak również pigułki ellaOne. Ministerstwo Zdrowia wprowadzenie pigułek „dzień
po” na receptę uzasadniało względami medycznymi. Resort przekonywał m.in., że pigułki są nadużywane,
a ich stosowanie może mieć poważne skutki uboczne.
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Ustawa wprowadza też ratunkowy dostęp do technologii lekowych. Zgodnie z nowymi przepisami minister
zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę na pokrycie kosztu leku, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta i uzasadnione wskazaniami medycznymi. Zgoda taka będzie wydawana
wyłącznie dla leku, który jest dopuszczony do obrotu w Polsce i dostępny na rynku.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.mp.pl oraz www.radiomaryja.pl

Warszawa chce finansować swoim mieszkańcom in vitro
Warszawscy radni chcą przeznaczać 10 mln zł rocznie z budżetu miasta na
dofinansowanie procedury zapłodnienia in vitro dla ok. 2,5 tys. par. W
programie Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w
latach 2017-2019, który ma się rozpocząć we wrześniu, będą mogły wziąć
udział małżeństwa i osoby w związkach nieformalnych, w których kobieta
ma od 25 do 40 lat. Każda para będzie miała możliwość wykonania trzech
prób zapłodnienia pozaustrojowego i może liczyć na maksymalnie 5 tys.
zł dofinansowania.
Prawnicy Instytutu Ordo Iuris twierdzą, że program ten jest niezgodny z obowiązującym prawem. Nie jest
on bowiem w rozumieniu art. 48 ust. 1, 3 i 5 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, na który powoływali
się projektodawcy, programem polityki zdrowotnej, ponieważ procedura in vitro nie leczy niepłodności, a
tylko ją omija. Natomiast za finansowanie usług medycznych w naszym kraju odpowiada Ministerstwo
Zdrowia oraz NFZ. Możliwe jest więc, że uchwała dotycząca finansowania procedury in vitro, przyjęta 35
głosami (23 radnych głosowało przeciw), zostanie uznana za nieważną.
Oprac. Magdalena Suder na podstawie warszawa.gosc.pl

W Katowicach pionierski przeszczep komórek macierzystych do oparzonego oka
Pierwsze w Polsce przeszczepy komórek macierzystych nabłonka rogówki
u pacjentów z uszkodzoną powierzchnią oka po oparzeniu wapnem gaszonym przeprowadzili specjaliści z Oddziału Klinicznego Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Potwierdziły one wysoką skuteczność tej metody – u pacjentów z wyjściową ostrością wzroku na poziomie 10 proc. ostrość widzenia zwiększyła się nawet do 50-70 proc. wartości wyjściowej. Katowicki oddział działający w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach od 2015 r. jest jednym z 17 ośrodków, w których
realizowany jest międzynarodowy projekt Holocore; było to możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu
tego ośrodka w pracach badawczych nad komórkami macierzystymi nabłonka rogówki. […]
„Ta metoda powstała, bo dotychczasowe nie spełniały naszych oczekiwań. To jest unikalna procedura –
przeszczepiamy lek, zawierający komórki macierzyste pacjenta” – wyjaśnił podczas wtorkowej konferencji
prasowej w Katowicach kierownik oddziału prof. Edward Wylęgała. Podkreślił, że w porównaniu z dotychczas stosowanymi ta metoda leczenia skutków oparzeń oka jest mało inwazyjna, a jednocześnie daje bardzo dobre wyniki.
Jak zaznaczył, procedura jest bardzo skomplikowana. Pacjent musi mieć jedno oko zdrowe – to z niego
pobiera się metodą biopsji materiał do przeszczepu według ściśle określonego protokołu. Potem jest on
umieszczany na specjalnym nośniku i transportowany w szczególnych warunkach do Włoch, gdzie przez 6
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miesięcy trwa hodowla. „Zabieg operacyjny jest również skomplikowany. Musimy bardzo precyzyjnie pilnować protokołu, gdzie nie wolno dotykać nożem tkanki, musimy robić to używając specjalnych szpatułek,
mikroskopów. Przeszczep jest trudny, nie przyszywamy go, musimy schować go pod spojówką” – dodał
prof. Wylęgała.
Kierowany przez niego zespół planuje w pierwszej fazie badania wykonanie 10 przeszczepień u dorosłych
oraz 2 u dzieci. Oddział już obecnie jest liderem w gronie uczestników projektu Holocore z dwoma wykonanymi przeszczepieniami i pięcioma pacjentami, których materiał z biopsji jest w fazie hodowli.
Pierwsze efekty zabiegu widać już po czterech dniach, a ostateczny efekt jest możliwy do oceny po miesiącu. Ocenie po zabiegu poddaje się takie parametry jak: ciągłość nabłonka, stopień unaczynienia rogówki,
parametry charakteryzujące nasilenie objawów niewydolności rąbka rogówki z analizą jakości życia, ostateczną ostrość wzroku oraz bezpieczeństwo całej procedury dla pacjenta. […]
Źródło: Serwis PAP Nauka w Polsce naukawpolsce.pap.pl

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczący klauzuli sumienia farmaceutów
Jak informuje portal wPolityce.pl, Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski wysłało do Sejmu projekt ustawy, zgodnie z którym farmaceuci będą mogli odmówić wydania pigułki „dzień po” ze względu na
klauzulę sumienia.
Przewodnicząca stowarzyszenia, Małgorzata Prusak, podkreśliła że „konstytucja chroni wolność farmaceutów tak samo jak lekarzy, pielęgniarek i położnych, którzy mają obecnie prawo korzystać z klauzuli sumienia”.
Stowarzyszenie postuluje wprowadzenie do prawa farmaceutycznego zapisów umożliwiających farmaceucie, technikowi farmaceutycznemu oraz właścicielowi apteki odmowę wydawania lub prowadzenia sprzedaży leków i preparatów niezgodnych z ich sumieniem.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie wpolityce.pl

Olsztyn: w klinice Budzik dla dorosłych wybudził się pierwszy pacjent
W działającej od grudnia 2016 r. klinice Budzik dla dorosłych w Olsztynie
wybudził się pierwszy pacjent. To 49-letni mężczyzna, który pół roku temu
doznał ciężkiego urazu głowy podczas jazdy na nartach. Obecnie rozumie
polecenia, wypowiada pierwsze słowa i stawia pierwsze kroki.
„Pacjent doznał urazu czaszkowo-mózgowego 16 stycznia po wypadku na
nartach. W stanie śpiączki został przewieziony z Zakopanego do Olsztyna.
Był w ciężkim stanie, po jakimś czasie przeszedł ze śpiączki w stan zwany
wegetatywnym, jego stan nie wskazywał nawet na stan minimalnej świadomości. Cały zespół specjalistów podjął bardzo intensywne działania neurorehabilitacyjne” – podkreślił
prof. Wojciech Maksymowicz. Dodał, że w środę komisja terapeutyczna działająca w placówce orzekła, iż
terapia doprowadziła do wybudzenia pacjenta.
Jak wyjaśniał prof. Maksymowicz, wybudzenie pacjenta ze śpiączki nie przebiega tak, jak się potocznie myśli. „Nie jest tak, że pacjent śpi, potem się budzi i zaczyna opowiadać, co mu się śniło. To jest proces płynny, wielomiesięczny, nas bardzo cieszy że pacjent, który był w stanie świadomości tak niskim, że nawet nie
mówiliśmy o minimalnym stanie świadomości, dzięki terapii osiągnął taki poziom, iż mógł się z nami przywitać, podał ręce i postawił pierwsze kroki przy chodziku, wypowiedział pierwsze słowa” – dodał prof.
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Maksymowicz. Te pierwsze słowa to m.in. imiona osób z najbliższego otoczenia – żony i córki.
Prof. Maksymowicz zaznaczył, że mężczyzna oprócz urazu głowy mógł był przez pewien czas po wypadku
niedotleniony. „Po wypadku mężczyzna był poszukiwany i to był okres, gdy był bez kontroli, mógł nie mieć
możliwości swobodnego oddychania. Niedotlenienie jest dodatkowym ważnym elementem upośledzającym powrót do zdrowia” – ocenił prof. Maksymowicz.
Dr Piotr Siwik specjalista rehabilitacji medycznej powiedział, że w Budziku stosuje się szereg metod i technik rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
Podkreślił, że w sytuacji pacjentów z urazami czaszkowo-mózgowymi ważną sprawą jest niedoprowadzenie do długotrwałego unieruchomienia i zapobieganie przykurczom mięśni. Pacjenci poddawani są masażom, hydromasażom, chorych się pionizuje, dodatkowo stymulując wibrującym podłożem. Pracuje się także przy pomocy tzw. cyberoka, które pozwala komunikować się pacjentowi za pomocą ruchu gałek ocznych czy fiksowania wzroku na poszczególnych piktogramach na ekranie. Pacjenci w lepszym stanie odpowiadają na pytania, pisząc słowa na ekranie monitora.
W Budziku dla dorosłych w Olsztynie jest 8 łóżek, obecnie przebywa w nim 7 pacjentów, wkrótce dotrze
jeszcze jeden. Placówka zajmująca się terapią osób dorosłych w śpiączce działa w Olsztynie od grudnia ub.
roku. Przez pierwsze miesiące, mimo braku finansowania z NFZ, przyjmowała pacjentów, bo działalność
placówki finansował szpital uniwersytecki. Od 1 kwietnia Budzik ma finansowanie z NFZ.
Olsztyńscy lekarze ze szpitala uniwersyteckiego od dawna zajmują się badaniami osób w śpiączce. Prowadzą m.in. badania weryfikujące, czy chory jest w stanie wegetatywnym, czy minimalnej świadomości i
wszczepiają stymulatory osobom w śpiączkach. Dotąd przeprowadzono kilkanaście tego rodzaju operacji.
Źródło: Serwis PAP Nauka w Polsce naukawpolsce.pap.pl

Sześć osób otrzymało organy od zmarłego tragicznie w Krakowie Brytyjczyka
33-letni Brytyjczyk, Richard Bunt, został po śmierci bohaterem dla sześciu polskich rodzin. Jego organy trafiły do chorych z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.
Młody mężczyzna przyjechał z rodziną i przyjaciółmi do Krakowa na wakacje. W trakcie podróży meleksem
Richardowi upadły na jezdnię okulary przeciwsłoneczne. Gdy chciał je podnieść, tak niefortunnie wypadł z
pojazdu, że doznał bardzo poważnego urazu głowy. Po czterech dniach walki o jego życie krakowscy lekarze i specjaliści z Wielkiej Brytanii stwierdzili u mężczyzny śmierć mózgu. Rodzina wyraziła zgodę na pobranie od niego narządów do transplantacji.
Państwo Bunt powiedzieli, że ich syn wniósł w ich życie wiele radości, „był kochającym mężem, troskliwym
synem i bratem, przyjacielem i kolegą” i „czerpią ogromną siłę z wiedzy, że jego ostatni prezent był największym ze wszystkich – oddanie narządów sześciu osobom – to sprawienie tak wielkiej radości innym
rodzinom i ofiarowanie im nadziei”.
Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.dailymail.co.uk

Polacy przeszli w Marszach dla Życia i Rodziny
Ulicami kilkudziesięciu miast w całej Polsce przeszły 11 czerwca Marsze
dla Życia i Rodziny. W tym roku towarzyszyło im hasło „Czas na Rodzinę”.
Ich uczestnicy w ten sposób chcieli zamanifestować swoje przywiązanie
do rodziny i poszanowanie dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Marsze odbyły się m.in. w Warszawie, Toruniu, Poznaniu i Łodzi.
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„Poprzez tegoroczne marsze pragniemy zwrócić uwagę na kilka spraw. Po pierwsze pragniemy wyrazić satysfakcję z tego, że troska o rodzinę stała się jednym z czołowych tematów życia publicznego w Polsce. W
końcu podejmowane są działania, dzięki którym przyjmowanie na świat i wychowanie dzieci w rodzinie zostaje docenione przez władze publiczne” – podkreślił prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny Paweł Kwaśniak, przemawiając do uczestników marszu w Warszawie. W tym roku po raz pierwszy
podczas marszu były zbierane pieniądze do puszek przez wolontariuszy na pomóc podopiecznym Domu
Samotnej Matki w Chyliczkach pod Warszawą, który prowadzą Siostry Matki Bożej Miłosierdzia.
Paweł Kwaśniak, prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny podkreślił, że temat rodziny i jej
ochrony jest dziś obecny w głównym nurcie życia. Zwrócił też uwagę, że w dalszym ciągu jest wiele zagrożeń czyhających na rodzinę. Wśród nich wymienił seks-edukację czy tzw. konwencję antyprzemocową przyjętą przez rząd PO-PSL. „To jest furtka związana z rozporządzeniem wprowadzającym edukację antydyskryminacyjną w Polsce” – zaznaczył Paweł Kwaśniak.
Tegoroczna – już dwunasta – edycja Marszy dla Życia i Rodziny trwa od początku maja. Jej finał zaplanowano na wrzesień. Obrońcy życia i rodziny wyjdą na ulice łącznie w ok. 140 polskich miastach.
Źródło: www.radiomaryja.pl

Zmarł o. Karol Meissner
Zmarł znany benedyktyn o. Karol Meissner, odszedł w 90. roku życia, w 63.
roku profesji monastycznej i w 51. roku kapłaństwa. Msza pogrzebowa została odprawiona w opactwie w Lubiniu w niedzielę 25 czerwca.
O. Karol Meissner na prośbę ówczesnego ks. kard. Karola Wojtyły rozwijał
duszpasterstwo rodzin i poradnictwa rodzinnego. W latach 1966-68 pracował w zespole kierowanym przez ks. kard. Karola Wojtyłę nad uzasadnieniem katolickiej nauki dotyczącej podstaw moralnych życia małżeńskiego, czego owocem był „Memoriał
krakowski”. W 1968 r. współtworzył Instytut Teologii Rodziny w Krakowie pod kierownictwem dr Wandy
Półtawskiej.
„Podczas Synodu Biskupów w 1980 r. w Rzymie, poświęconego sprawom rodziny, był jednym z sekretarzy
przy głównej radzie synodu. Po wyborze Karola Wojtyły na papieża kontynuował z nim współpracę i służył
radą w kwestiach dotyczących rodziny. Był autorem wielu publikacji dotyczących małżeństwa, rodziny, seksualności oraz życia chrześcijańskiego. Dzielił się wiedzą i doświadczeniem poprzez liczne rekolekcje, wykłady, konferencje oraz rozmowy, których nikomu nie odmawiał”.
Na podstawie: gosc.pl

EUROPA

Sukces Inicjatywy Mama, Tata i Dzieci – ponad milion
podpisów obywateli UE
Europejczycy złożyli ponad milion podpisów w obronie tożsamości małżeństwa i rodziny. Minimalne kwoty podpisów udało się uzyskać w 14 krajach
UE. To bardzo ważne poparcie dla obrony tożsamości małżeństwa i rodziny
w Europie. Podjęcie dalszych kroków ws. Inicjatywy należy do Komisji Europejskiej.
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Polsce przypada niekwestionowana pozycja lidera – w naszym kraju zebrano ok. 1/3 wszystkich podpisów.
Na uwagę zasługuje także fakt, że minima zebrano również w dwóch największych krajach starej Unii, czyli
we Francji i Niemczech, mających najwyższe kwoty minimalne, co bardzo mocno przełożyło się na ostateczny sukces w zbieraniu poparcia.
Europejska Inicjatywa Obywatelska Mama, Tata i Dzieci postuluje, by na potrzeby prawa europejskiego
pod pojęciem małżeństwa rozumiano jedynie związek kobiety i mężczyzny. Przyjęcie tych rozwiązań
wzmocni jedność Europy i zapewni poszanowanie art. 9 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Jednocześnie w projekcie wyraźnie zastrzeżono, że instytucje UE żadnym swoim działaniem nie mogą podejmować kroków mających na celu zmiany sposobu pojmowania małżeństwa i rodziny na gruncie prawa krajowego.
EIO Mama, Tata i Dzieci została zarejestrowana 11 grudnia 2015 r. i od tego momentu rozpoczęto prace
pozwalające zbierać poparcie dla inicjatywy (opracowanie we wszystkich krajach członkowskich formularzy
do zbiórki podpisów oraz stworzenie i certyfikację systemu informatycznego pozwalającego na zbiórkę
podpisów w formie elektronicznej). Zbiórkę podpisów rozpoczęto 4 kwietnia 2016 r. i zakończono po 12
miesiącach. Komisja Europejska dążyła jednak od początku do skrócenia czasu, na zbiórkę podpisów.
Niechęć, z jaką musiała się od początku mierzyć Inicjatywa Mama Tata i Dzieci, pokazuje jednoznacznie, że
Unia Europejska przeżywa głęboki kryzys swej demokratycznej tożsamości. Demokratyczne działania często określa się dezawuującym określeniem „populizmu”. Instytucje unijne coraz częściej traktują obywateli
myślących samodzielnie jako problem i czynią wiele, by utrudnić im korzystanie z instytucji demokracji bezpośredniej.
Źródło: www.ordoiuris.pl

W Grecji kwitnie handel komórkami jajowymi
Kryzys gospodarczy w Grecji doprowadził do tego, że coraz więcej kobiet decyduje się na sprzedaż swoich
komórek jajowych lub macierzyństwo zastępcze. Wiele laboratoriów zmuszonych jest eksportować jajeczka do innych krajów europejskich, aby się nie zmarnowały. „Rynek reprodukcyjny” w tym kraju podtrzymują zarówno greckie, jak i zagraniczne pary. 10–20% procedur in vitro przeprowadza się z wykorzystaniem
komórek jajowych pochodzących z banków gamet. Prawo w tej kwestii jest nieprecyzyjne.
Dawstwo komórek staje się prawdziwym komercyjnym interesem. Oficjalnie, dawczynie działają altruistycznie, jednak w rzeczywistości większość z nich do decyzji o oddaniu jajeczek popychają kwestie finansowe. W 2012 roku 40% dawczyń uznało, iż oddało swoje komórki jajowe z przyczyn finansowych (w Rosji
było to aż 47% kobiet). 17% dawczyń jajeczek w Grecji jest bezrobotnych (w porównaniu z 24% w Hiszpanii
i 22% na Ukrainie). Motywację finansową tych osób tłumaczy się także tym, że jedna na trzy kobiety w Grecji (i jedna na dwie w Hiszpanii i Portugalii) nie ma męża ani rodziny.
Statystyki pokazują, że z reguły greckie czy zagraniczne dawczynie komórek jajowych są osobami wykształconymi w średniej wieku 25 lat. Za donację otrzymują jednorazowo kwotę 1,200 euro, która ma zrekompensować m.in. przerwę w pracy, transport i wszelkie koszty związane z procedurą. Czasem ta kwota wzrasta do 1,600 euro. Każda kobieta może oddać swoje jajeczka maksymalnie dziesięć razy, nie częściej niż
dwa razy w roku. Niektóre kobiety przechodzą z jednych jednostek do drugich, aby otrzymać jak największe rekompensaty, przyczyniając się tym samym do rozwoju nielegalnego handlu jajeczkami.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.genethique.org
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Komórki macierzyste, procedura in vitro, status ludzkiego embrionu – regulacje
w prawie belgijskim
W Belgii kwestie dotyczące badań z udziałem komórek macierzystych reguluje ustawa o badaniach na embrionach in vitro z 11 maja 2003 r. Pozwala ona na prowadzenie badań na ludzkich embrionach in vitro do 14.
dnia od zapłodnienia. Badania te muszą być prowadzone w celach terapeutycznych, a zdobyta dzięki nim wiedza przyczyniać się do zapobiegania
lub leczenia chorób. Pozwala się na prowadzenie badań z udziałem embrionów powstałych in vitro, w takich dziedzinach jak: płodność, bezpłodność czy transplantacja organów lub tkanek, jeśli inne materiały pozyskane
do badania nie pozwalałyby na uzyskanie zbliżonej jakości wyników. Tworzenie embrionów wyłącznie do
celów badawczych jest zabronione chyba, że wykorzystywane do badań tzw. embriony nadliczbowe nie
spełniają potrzeb projektu badawczego. Prawo belgijskie nie reguluje dopuszczalnej liczby zapładnianych
komórek jajowych. Embriony nadliczbowe wykorzystywane są do badań nieodpłatnie. Prawo zabrania selekcji embrionów dodatkowych przeznaczonych do implantacji, wyjątkiem są choroby genetyczne skojarzone z płcią. Prawo w Belgii zabrania dokonywania interwencji genetycznych w komórkach embrionalnych.
Status prawny ludzkich embrionów nie został prawnie zdefiniowany. Dlatego też embriony powstałe in vitro, które nie zostały umieszczone w organizmie kobiety, mogą zostać: wykorzystanie do badań naukowych, zamrożone w celu przeprowadzenia próby ich zagnieżdżenia w przyszłości, użyte w programie dawców embrionów lub zniszczone.
Przeprowadzanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego jest w Belgii w całości finansowane z środków
publicznych. Dopuszczalne jest zarówno dla związków formalnych, jak i nieformalnych związków heteroseksualnych. Jedynym ograniczeniem jest górna granica wieku kobiety – 47 lat.
Prawo belgijskie dopuszcza bezpłatne przekazywanie embrionów nadliczbowych innym parom. Niedopuszczalne jest natomiast prowadzenie handlu embrionami. Nad procesem zapłodnienia in vitro czuwa specjalna agencja zajmująca się jego etycznymi i medycznymi aspektami. Każda klinika podejmująca się przeprowadzenia takiej procedury musi uprzednio otrzymać autoryzację.
Rodzice
posiadają
prawo
do
informacji
o
otrzymanych
embrionach,
zgodnie
z przepisami ustawy z 6 lipca 2006 r., nakazującej zawarcie umowy pomiędzy biorcami
a kliniką. Osoby urodzone dzięki metodzie in vitro nie zostały objęte tego typu regulacjami.
Tłum. i oprac. Zofia Szafrańska-Czajka na podstawie www.dre.de oraz senat.gov.pl

ŚWIAT

Bezpieczniejsza metoda tworzenia indukowanych pluripotencjalnych komórek
macierzystych
Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPS) są „niezwykle obiecujące dla medycyny regeneracyjnej, medycyny spersonalizowanej (leczenie dobierane jest do konkretnej osoby, a nie do choroby) i odkrywania nowych leków”. Stosowanie iPS jest jednak ryzykowne, ponieważ wykorzystywanie pewnych genów i wirusów podczas przeprogramowywania komórek somatycznych może powodować początek rozwoju nowotworu.
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Alan Moy i jego zespół pracujący dla Cellular Engineering Technologies w Stanach Zjednoczonych, związanego z Instytutem Badań Medycznych Jana Pawła II, opisują nowe podejście do przeprogramowywania komórek iPS, które rozwiązuje ten problem, ponieważ nie używa wirusów ani onkogenów. Naukowcy z powodzeniem zastosowali tę technikę w celu przeprogramowania komórek skóry, fibroblastów i komórek
iPS.
„Nasza metoda reprogramowania dostarcza konkretnych komórek iPS dla pacjentów i chorób (…) o mniejszym ryzyku interferencji onkogenowej”, wyjaśniają autorzy. Jest to metoda, która „toruje drogę do terapii
autologicznej i allogenicznej, która spełnia wymagania regulacyjne”.
Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.genethique.org

Chiny: badania nad wykorzystaniem embrionalnych komórek macierzystych w
leczeniu choroby Parkinsona
Naukowcy z Chin mają rozpocząć badania nad wykorzystaniem embrionalnych komórek macierzystych w leczeniu choroby Parkinsona i zwyrodnienia plamki żółtej.
W jednym badaniu naukowcy planują wstrzyknąć pacjentowi prekursorskie komórki neuronalne, pochodzące z komórek macierzystych, do obszarów mózgu dotkniętych zmianami spowodowanymi chorobą Parkinsona. Mają one zregenerować tkanki odpowiedzialne za produkcję dopaminy. Natomiast w drugim badaniu
naukowcy wstrzykną pobrane z komórek macierzystych komórki siatkówki do oczu osób chorujących z powodu podeszłego wieku na zwyrodnienie plamki żółtej. Badacze uważają, że komórki te zastąpią uszkodzone komórki tkanki nabłonkowej.
Zagraniczni eksperci krytykują ten pomysł i wyrażają swoje obawy: „Jestem nieco zaskoczony i zaniepokojony, ponieważ nie widziałem żadnych potwierdzonych danych z badań przedklinicznych dotyczących takiego podejścia” – mówi Lorenz Studer, biolog komórek macierzystych na Memorial Sloan Kettering Cancer
Center w Nowym Jorku. Natomiast Jeanne Loring z Scripps Research Institute w La Jolla w Kalifornii jest
zaniepokojona wyborem rodzaju komórek, które mają być użyte w badaniach nad leczeniem choroby Parkinsona, ponieważ mogą się one przekształcić w inne rodzaje neuronów, w których będzie dochodziło do
niebezpiecznych mutacji – „nie wiadomo, czym staną się te komórki”.
Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.bioedge.org

Japonia: pięcioro dzieci urodzonych po zastosowaniu kontrowersyjnej procedury
in vitro
Cztery kobiety urodziły pięcioro dzieci (wśród nich bliźnięta) wskutek zastosowania w klinice płodności w
Osace kontrowersyjnej procedury zapłodnienia in vitro. Informacja została podana do publicznej wiadomości 21 czerwca br. Eksperymentalna procedura została zastosowana u 33 kobiet, od których najpierw z tkanek jajnika pobrano mitochondria (organelle komórkowe, wytwarzające energię na potrzeby komórki), by
następnie wstrzyknąć je do ich oocytów. U 21 kobiet tak powstałe embriony zostały zaimplantowane, a u 4
z nich implantacja zakończyła się urodzeniem dziecka. Klinika ma monitorować stan zdrowia dzieci do
ukończenia przez nie 5. roku życia, „by potwierdzić bezpieczeństwo zastosowanej procedury”.
Yoshiharu Morimoto, dyrektor kliniki, wyjaśnił, że „dzięki wstrzyknięciu mitochondriów, jakość komórek
jajowych poprawiła się, przez co wzrosły szanse na uzyskanie ciąży”. Jednocześnie przyznał, że mechanizm
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działania nowej procedury nie jest jeszcze w pełni znany. Wcześniej z ponad 250 prób zastosowania tej
metody w Kanadzie i Europie uzyskano około 30 urodzeń.
O ile zwolennicy techniki uważają ją za skuteczny sposób zwiększenia szans wystąpienia ciąży, inni eksperci
wyrażają zaniepokojenie brakiem dbałości o bezpieczeństwo przy jej zastosowaniu. Osamu Ishihara, profesor ginekologii i położnictwa na Uniwersytecie Medycznym w Saitama, ocenia, że nie ma żadnych podstaw
do twierdzenia, że to właśnie nowa technika doprowadziła do narodzin dzieci: „W jądrach komórek jajowych starszych kobiet występują często anomalie i nic nie wskazuje na to, by mitochondria wpływały na
poprawę ich jakości”. Tetsuya Ishii, profesor bioetyki na Uniwersytecie Hokkaido, zaznaczył, że
„zastosowana procedura nie spełnia kryteriów badania klinicznego, gdyż nie jest możliwe porównanie jej
skuteczności z przypadkami, w których nie została ona wykorzystana”. Dodaje, że Stowarzyszenie Ginekologów i Położników nie powinno było zatwierdzić tej procedury, skoro ani jej bezpieczeństwo, ani skuteczność nie zostały zweryfikowane. Procedura stworzona przez Amerykanów nie zyskała do tej pory aprobaty
ze strony Food and Drug Administraton (FDA).
Tłum i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Wzrasta liczba firm płacących za zamrażanie komórek jajowych swoich
pracownic
Coraz więcej firm w USA płaci za zamrażanie komórek jajowych swoich
pracowniczek. Firmy, począwszy od Apple i Facebooka, a na Time Warner,
Uberze i Yahoo kończąc, będą płaciły klinikom in vitro za przechowywanie
niezapłodnionych komórek jajowych zatrudnionych u nich kobiet. Jak mówią niektórzy, jest to próba zatrzymania w pracy młodych pracownic.
Procedura nie jest tania – pobranie komórek jajowych kosztuje od 10 000
do 12 000 $, a każdy rok ich przechowywania to koszt 800 $. Szacuje się,
że 5% dużych pracodawców w USA uwzględnia zamrażanie komórek jajowych w planie opieki zdrowotnej dla swoich pracowników.
„W 2016 roku wprowadziliśmy specjalny dodatek do pensji, który pokrywa koszty zamrażania, przechowywania i rozmrażania komórek jajowych, męskiego nasienia i embrionów” – mówi Carolyn Clark z Yahoo.
„Kriokonserwacja jest częścią pakietu świadczeń rodzinnych oferowanych przez naszą firmę, zawierającego
wspaniały program urlopu rodzicielskiego, zasiłki dla osób niepłodnych, pomoc w adopcji i wiele innych”.
Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.bioedge.org

„Po prostu dziecko” – kontrowersyjna aplikacja na telefon
„Po prostu dziecko” (ang. Just a baby) – tak reklamuje się nowa aplikacja
na telefon typu Tinder (najpopularniejsza aplikacja randkowa), która dopasowuje dawców nasienia lub dawczynie komórek jajowych z osobami,
które chcą mieć dziecko. Twórcami pomysłu są dwaj Australijczycy Paul
Ryan i Gerard Edwards.
Kontrowersyjna aplikacja, którą uruchomiono niedawno w Wielkiej Brytanii, przeznaczona jest dla singli, par homoseksualnych oraz osób mających problem z płodnością. Przeglądający aplikację mogą zdecydować, czy dana osoba nadaje się według
nich na dawcę materiału genetycznego dla ich przyszłego dziecka, przesuwając w lewo lub w prawo ekran
telefonu (akceptując lub odrzucając ofertę).
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Aplikacja „pomaga jej użytkownikom znaleźć surogatki, partnerów, współ-rodziców, dawców spermy i jajeczek” bądź też polecić usługi innym osobom. Eksperci wyrazili jednak obawy co do tego, że aplikacja nie
oferuje żadnych usług medycznych czy prawnych, które powinny być brane pod uwagę, kiedy podejmuje
się takie ustalenia.
Dr Anthony McCarthy z organizacji broniącej życia nienarodzonych dzieci (SPUC) zauważył, że kiedyś ludzie
szukali sobie partnera na całe życie w instytucji małżeństwa ukierunkowanej na miłość i posiadanie dzieci,
które otrzymywały życie w akcie jednoczącym małżonków. „Teraz mamy zachęcać «użytkowników» do odnalezienia w obcych sobie osobach, nie małżonkach, dawców spermy i komórek jajowych. Tak więc dzieci
zredukowane są do produktów procesu produkcyjnego (…), a rodziców sprowadza się do instrumentalnego ogniwa wyrażającego życzenie posiadania dziecka” – skomentował.
Już sam przemysł in vitro pokazuje masową zagładę dokonywaną na ludzkich embrionach, które pozbawione są swoich naturalnych obrońców i poddane „kontroli jakości” i eksperymentowaniu. W przypadku dawstwa gamet również widzimy brak szacunku dla małego człowieka od pierwszych chwil jego istnienia i dokonaną na nim niesprawiedliwość. Dziecko to, jeśli przeżyje proces in vitro, pozbawione będzie możliwości
wychowania przez swoich biologicznych rodziców.
Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.lifenews.com

Najnowsze badania: dzieci w łonach matek reagują na widok twarzy
Najnowsze badania opublikowane na łamach Current Biology wskazują, że
nienarodzone dzieci w łonach matek silniej reagują na widok twarzy niż
na inne obrazy. To potwierdza tylko znaną u niemowląt od dziesięcioleci
preferencję dot. widoku twarzy.
W eksperymencie naukowcy obserwowali 39 dzieci w trzecim trymestrze
ciąży, którym przy pomocy specjalnego projektora przez powłoki brzuszne
matek pokazywano kształty twarzy – jedne odwrócone do góry nogami,
drugie w prawidłowej pozycji. Dzieci częściej zwracały uwagę i odwracały
swoje głowy, gdy obraz ludzkiej twarzy był prawidłowy. Wyniki badań były zgodne z tymi przeprowadzanymi u niemowląt zaraz po urodzeniu.
„Pokazaliśmy, że płód potrafi rozróżniać różne kształty, woląc śledzić wzrokiem widok twarzy od innych
kształtów” – powiedział Vincent Reid z Uniwersytetu w Lancaster w Wielkiej Brytanii, współautor badania.
Zespół Reida rozpoczął już dalsze badania.
„Z tych wyników płyną dwa główne wnioski. Po pierwsze, zdolność do zauważania twarzy w okresie płodowym świadczy o tym, że dziecko nie musi się tego uczyć, lecz rodzi się z tą umiejętnością. Po drugie, okazuje się, że wewnątrz macicy jest wystarczająco jasno dla dziecka, aby doświadczać bodźców wzrokowych.
Jednakże badacze przestrzegają kobiety, aby nie kierowały silnych źródeł światła w stronę brzucha”.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.liveaction.org oraz www.mp.pl
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Iowa: para żąda odszkodowania po urodzeniu niepełnosprawnego dziecka
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego w USA, stanie Iowa, z dnia 2
czerwca, rodzice „ciężko upośledzonego” dziecka mogą pozwać lekarzy za
niewykrycie niepełnosprawności u dziecka podczas ciąży.
Sprawa, w której został wydany powyższy wyrok, dotyczyła chłopca cierpiącego na porażenie mózgowe, z obniżoną sprawnością intelektualną
oraz innymi dysfunkcjami. Chłopiec urodził się w 2010 roku i wymaga szerokiej opieki medycznej. Lekarz prowadzący ciążę na podstawie opinii
pierwszego radiologa uznał, że dziecko rozwija się prawidłowo, pomimo, iż inni lekarze nie podzielali jego
zdania. Rodzice uważają, że gdyby znali stan zdrowia ich dziecka, zdecydowaliby się na aborcję. W 2013
roku wszczęli postępowanie sądowe przeciwko zespołowi medycznemu zaangażowanemu w opiekę nad
ciężarną kobietą. Rodzice domagają się odszkodowania za przeszłą, obecną i przyszłą opiekę medyczną, ich
„cierpienie moralne” oraz utratę dochodów przez matkę, która nie wróciła po urodzeniu dziecka do pracy.
Po początkowym odrzuceniu pozwu, nakazano zbadać, czy zespół medyczny jest winny zaniedbania.
Sędzia stwierdził, że: „rodzice ci zostali pozbawieni prawa do świadomego wyboru (…). Nie jest rolą sądu
zgadywanie, co mogłoby się zdarzyć, gdyby została postawiona prawidłowa diagnoza. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością mogą odkryć, że ich życie zostało ubogacone przez wyzwania i sukcesy, których codziennie doświadczają. Ale zgodnie z naszym prawem rekompensata finansowa powinna zostać pokryta przez
niedbałego lekarza, którego odpowiedzialność za poniesione szkody jest udowodniona”.
Prawnicy reprezentujący zespół medyczny wskazali, że przychylenie się do takich roszczeń „stygmatyzuje
społeczność osób niepełnosprawnych, zachęca do aborcji, zwiększa koszty opieki prenatalnej i prowadzi do
fałszywych zarzutów”. Jednakże sędzia odpowiedział, że obawy te nie mogą być powodem zamykania
drzwi sali sądowych przed rodzicami „cierpiącymi z powodu zaniedbań medycznych”.
Na końcu adwokaci obrony podkreślili, że decyzja podjęta w dniu 2 czerwca dotyczyła „poważnie niepełnosprawnych” dzieci bez zdefiniowania przez sąd tego terminu. „A co jeśli badania wykażą, że dziecko urodzi
się niewidome, czy bez ręki? Czy to wystarczające uzasadnienie?” – pytali. Pytania te będą prawdopodobnie dyskutowane podczas następnego przesłuchania.
Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.genethique.org

Wybrane regulacje prawne dotyczące badań z udziałem ludzkich embrionalnych
komórek macierzystych
Organizacja Narodów Zjednoczonych wydała dwa raporty, w 2001 i 2015 r., dotyczące badań z udziałem
ludzkich embrionalnych komórek macierzystych. W pierwszym z nich uznano za konieczne, aby kwestie
dotyczące regulacji przebiegu badań z udziałem ludzkich komórek macierzystych pochodzenia embrionalnego były rozstrzygane w prawodawstwie krajowym, zalecono też m.in., by procedura transferu jądra komórkowego między ludzkimi komórkami odbywała się wyłącznie w celach terapeutycznych. W drugim natomiast raporcie autorzy stwierdzają, że w badaniach naukowych ludzkie komórki macierzyste powinny
zostać zastąpione przez indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (pozyskiwane z komórek somatycznych dorosłego człowieka), co wyeliminowałoby dylemat etyczny związany z niszczeniem ludzkich embrionów.
Rada Europy ustosunkowała się wobec badań z wykorzystaniem ludzkich embrionalnych komórek macierzystych w art. 18 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny z 4 kwietnia 1997 r. Zakazano w nim tworzenia ludzkich embrionów dla celów naukowych.
Jeśli jednak w państwie członkowskim przeprowadzanie badań na embrionach in vitro jest dozwolone, pra-
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wo krajowe powinno zapewniać odpowiednią ochronę prawną tym embrionom. Konwencja nie dookreśla
jednak, jakie obowiązki prawne stoją przed państwami dopuszczającymi taką możliwość.
Komisja Europejska powołała Europejską Grupę ds. Etyki i Nowych Technologii, która w 2000 r. wydała opinię nt. etycznych aspektów badań z wykorzystaniem ludzkich komórek macierzystych. Czytamy w niej, że
kwestia dotycząca zakazania lub przyzwolenia na badania tego typu powinna zostać rozstrzygnięta przez
każde państwo osobno, a Unia powinna w tym zakresie uszanować pluralizm (prawny i kulturowy) państw
członkowskich. Jednakże regulacje dotyczące badań z udziałem ludzkich embrionów powinny gwarantować ochronę prawną przed dowolnością przeprowadzania badań oraz instrumentalizacją embrionów. Grupa ds. Etyki i Nowych Technologii uważa tworzenie embrionów z użyciem gamet pochodzących z komórek
macierzystych, dostarczanych wyłącznie w celach badawczych za nieakceptowalne etycznie. Wskazuje, że
alternatywnym źródłem gamet mogą być tzw. „embriony nadliczbowe”, powstałe w wyniku procedury zapłodnienia in vitro, komórki płodowe lub komórki macierzyste pochodzące od dorosłych ludzi.
Dotychczasowe programy ramowe UE są kontynuowane i rozszerzane na dużą skalę w ramach programu
Horyzont 2020. Wśród siedmiu „wyzwań", jakie przyjęła do realizacji UE, znajduje się m.in. finansowanie
tych badań naukowych, które ograniczają się do korzystania z wcześniej wyprowadzonych linii komórek
macierzystych.
Zapraszamy do przeczytania całego tekstu: Badania z udziałem ludzkich embrionalnych komórek macierzystych – na co zezwala prawo na świecie i w Europie?
Tłum. i oprac. Zofia Szafrańska-Czajka na podstawie www.drze.de

Rozpacz egzystencjalna powodem eutanazji
Poszerzenie zakresu wskazań do przeprowadzenia eutanazji zmusiło
do bliższego przyjrzenia się powodom, dla których osoby chore decydują się na wcześniejsze zakończenie życia. Przeprowadzono liczne badania na ten temat zarówno w Kanadzie, USA, Australii, jak i w
Europie. Zebrane dane pokazują, że to tzw. utrata kontroli nad własnym życiem zachęca cierpiących do podjęcia ostatecznych kroków,
czy to w formie samobójstwa wspomaganego, czy eutanazji.
Osoby, które poprosiły o zezwolenie na samobójstwo wspomagane
były przeważnie zamożnymi pacjentami rasy białej. Podkreślali oni, że utrata autonomii stanowiła główny
powód ich prośby. Kolejne argumenty odnosiły się do niechęci bycia ciężarem dla innych, niemożności cieszenia się życiem oraz utraty godności. Niewielu pacjentów wskazało na brak kontroli bólu jako czynnika
przyspieszającego decyzję o samobójstwie.
Amerykański bioetyk Ezekiel Emanuel w swoim artykule w Medical Journal of Australia twierdzi, że rozpaczy egzystencjalna stanowi powód, aby nie legalizować eutanazji. Dodaje, iż należy zakończyć medialne
dyskusje na temat eutanazji i samobójstwa wspomaganego. Zbyt wiele energii marnowanej jest na formułowanie argumentów za i przeciw, tworząc tym samym wrażenie, że eutanazja i samobójstwo wspomagane stanowią jedyne lekarstwo na ulepszenie opieki końca życia.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.mercatornet.com
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Minął rok od wprowadzenia w Kalifornii prawa do wspomaganego samobójstwa
W czerwcu ubiegłego roku w Kalifornii zalegalizowano prawo do wspomaganego samobójstwa. Od tego
momentu, według statystyk przygotowanych przez Compassion and Choices, wskutek przyjęcia śmiertelnej
dawki barbituranów zmarły 504 osoby. Oficjalne statystyki prawdopodobnie wykażą jeszcze większą liczbę
ofiar tego prawa.
Znaczna część świadczeniodawców i indywidualnych lekarzy nadal sprzeciwia się wprowadzonemu prawu.
Jednak statystyki Compassion and Choices mówią, że już blisko 500 zakładów opieki zdrowotnej i ponad
100 zakładów hospicyjnych przyjęło politykę popierającą wybór pacjentów i lekarzy, którzy zdecydują się
na przyjęcie prawa.
Poważne zastrzeżenia wśród niektórych lekarzy budzi fakt, że prawo przed poddaniem pacjenta procedurze wspomaganego samobójstwa, nie nakazuje oceny jego stanu zdrowia przez psychiatrę.
Tłum. i oprac. Magdalena Suder na podstawie www.bioedge.org

Opieka paliatywna musi ulec poprawie
Brytyjski magazyn BioMed Central opublikował raport potwierdzający wzrost populacji osób starszych i związaną z tym konieczność
ulepszenia systemu opieki paliatywnej. Dane wskazują na ogólnoświatowy trend. Na dzień dzisiejszy jedynie 14% z wymagających
opieki paliatywnej, bez względu na kraj, jest w stanie ją otrzymać.
Autorzy raportu podają propozycje działań, które zmieniłyby obecną
sytuację. Po pierwsze, należy natychmiast rozpocząć kształcenie wyspecjalizowanych lekarzy i pielęgniarek. Po drugie, należy zwiększyć
liczbę lekarzy geriatrów. Po trzecie, trzeba skupić uwagę na trosce o
pacjentów z chorobami wieku starczego, przede wszystkim z zaniedbywaną dotąd demencją. Należy
wspierać rodziny, na których spoczywa główny ciężar opieki nad osobą chorą.
Warto podkreślić, że zapewnienie chorym właściwej opieki paliatywnej spowoduje usunięcie z mentalności
pacjentów przeświadczenia, że eutanazja i samobójstwo wspomagane są jedynymi rozwiązaniami, gdy
cierpienie odbiera sens życia.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

KONFERENCJE I SYMPOZJA

Konferencja „Wyzwania współczesnej transplantacji wątroby: sympozjum w 50tą rocznicę pierwszego udanego przeszczepienia wątroby” (Warszawa,
21.07.2017 r.)
21 lipca 2017 r. na Warszawskiem Uniwersytecie Medycznym odbędzie się sympozjum pt. „Wyzwania
współczesnej transplantacji wątroby: sympozjum w 50-tą rocznicę pierwszego udanego przeszczepienia
wątroby”.
Wydarzenie organizowane z okazji 50-tej rocznicy udanego przeszczepienia wątroby, dotyczyć będzie wyzwań stawianych przed współczesną transplantacją wątroby. Podczas sympozjum referaty wygłoszą wybitni eksperci, w tym dwóch zagranicznych gości, pionierów światowej transplantologii: prof. M. Slooff
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(Holandia) oraz prof. E. Elias (Wielka Brytania). Patronat nad wydarzeniem objęła Sekcja Hepatologiczna
PTG-E.
Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego są prof. Piotr Milkiewicz oraz prof. Maciej Wójcicki (Klinika
Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM). Konferencja skierowana jest do lekarzy, pacjentów oraz sympatyków transplantologii; udział po wcześniejszej rejestracji jest bezpłatny.
Program oraz więcej informacji: www.ptg-e.org.pl
Oprac. Justyna Gajos

Konferencja „Ku standardom opieki nad pacjentem w śpiączce” (Toruń, 7-8
września 2017)
Fundacja „Światło” w Toruniu w dniach 7-8 września 2017 r. organizuje V Międzynarodową Naukową Konferencję „Ku standardom
opieki nad pacjentem w śpiączce”. Tematem spotkania będzie poprawa jakości życia pacjentów w śpiączce oraz nowe drogi komunikacji z pacjentami.
„Głównym celem konferencji jest wypracowanie standardów opieki,
które pozwolą na skuteczniejsze merytoryczne wdrożenie postępowania zwiększającego szansę tej marginalizowanej grupy chorych.
Konferencja nie tylko integruje środowisko praktyków opieki zdrowotnej, ale i naukowców, których dokonania wyznaczają nowe kierunki działań w stosunku do pacjentów
w stanie apalicznym” – informują organizatorzy.
Wśród prelegentów znajdą się między innymi Dr Dorothy Fraser (Wielka Brytania), Dr Athena Demertzi
(Francja), prof. Iwona Sarzyńska-Długosz (Colegium Medicum Unwerystet Mikołaja Kopernika), dr Marek
Binder (Uniwersytet Jagielloński), prof. Andrzej Czyżewski (Politechnika Gdańska).
Czytaj więcej: www.moipip.org.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
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