
 

 

Wywiad-rzeka z prof. Bogdanem Chazanem 
 
Spór toczący się od kwietnia wokół prof. Bogdana Chazana jest najgłośniejszą w 
Polsce dyskusją bioetyczną ostatnich lat. Ówczesny dyrektor szpitala Świętej Ro-
dziny w Warszawie, który odmówił wykonania aborcji powołując się na klauzulę 
sumienia, pojawiał się na okładkach większości tygodników opinii, a dyskusje na 
jego temat wypełniały programy telewizyjne i portale internetowe. Następstwem 
burzy medialnej oraz licznych i pospiesznych (a w wielu przypadkach bezpraw-
nych) kontroli była decyzja o zwolnieniu Profesora z funkcji dyrektora szpitala. 
Jednak czytając wydaną przez kilkoma tygodniami książkę (wywiad-
rzekę), dowiemy się m.in., że sytuacja ta jest swoistą powtórką historii sprzed 12 
lat, kiedy to prof. Chazan z powodu swojej bezkompromisowej postawy został 
bezpodstawnie zawieszony w czynnościach i zdegradowany ze stanowiska w Insty-
tucie Matki i Dziecka. Dopiero kilka lat później, po otrzymaniu nowej oferty od 
stołecznego ratusza, mógł zacząć doprowadzać zaniedbany i zadłużony szpital do 
poziomu najwyższej jakości docenianej przez pacjentki. 
 
W książce wydanej staraniem Wydawnictwa WAM znaleźć można dokładny opis sytuacji z ostatnich miesięcy. Autor 
wywiadu - Maciej Müller - daje swojemu rozmówcy możliwość uzupełnienia medialnych narracji o szczegóły stawia-
jące wszystko w zupełnie innym, pełniejszym świetle. Co jednak najważniejsze, historia nazywana „sprawą Chazana” 
stanowi jedynie punkt wyjścia do głębokich refleksji na temat życia i śmierci, dylematów ginekologa oraz godności 
pacjenta. Kolejne rozdziały stanowią swoisty spacer poprzez wszystkie najważniejsze zagadnienia pro-life, dokony-
wany w sposób lekki i przystępny, wypełniony emocjami i ludzką wrażliwością.  
 
Opowiadając swoją historię, prof. Chazan nie ucieka w niej również od własnej przeszłości – do pewnego momentu 
on sam podejmował się przeprowadzania aborcji. O sobie opowiada zawsze z dystansem i skromnością, o swoich 
pacjentach z niezwykłym szacunkiem i delikatnością. Dla każdego, kto zabiera głos w dyskusjach na temat aborcji czy 
sumienia, książka ta może stać się bardzo ważnym punktem odniesienia. Dla lekarzy, jak również pacjentów, może 
zaś być prawdziwą lekcją wrażliwości, jaka powinna towarzyszyć każdej relacji medycznej postrzeganej przez pry-
zmat powołania i służby.  
 
Kupując tę książkę w księgarni Gloria24.pl, wspierasz Fundację JEDEN Z NAS, w której prof. Chazan pełni funkcję 
przewodniczącego Rady Fundacji. 
 
Aby dokonać zakupu, kliknij w ten link. 
 

Oprac. Michał Baran, Fundacja JEDEN Z NAS 
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Iran: konieczność zaostrzenia kontroli nad handlem nerkami 
 
Iran jest jedynym na świecie krajem, w którym kupno i sprzedaż nerek pozostają legal-
ne. Każdego roku przeprowadza się tutaj ponad 2 tys. 300 transplantacji tego organu. 
W związku z szerzącą się na tym obszarze korupcją, handel nerkami został objęty 
szczególnym nadzorem, a od rządu wymaga się zaostrzenia regulacji prawnych doty-
czących transplantacji nerek u cudzoziemców. 
 
Mostafa Quasemi, prezes organizacji CASKP (ang. Charity Association for the Support 
of Kidney Patients) zauważył, że wielu obcokrajowców przyjeżdża do Iranu z fałszywy-
mi dokumentami oraz nakłania nieuczciwych lekarzy do transplantacji. Tym samym za 
przeprowadzenie przeszczepów płacą oni ogromne kwoty pieniężne.  
 
Quasemi odwołał się do przypadku dwóch Saudyjczyków, którzy przybyli do Iranu i przekupili lekarzy oraz dawców. 
Po wykonanym przeszczepie jeden z mężczyzn zmarł, a związane z jego zgonem śledztwo doprowadziło do areszto-
wania skorumpowanego personelu medycznego oraz grupy przemytników. 
 
O zaniedbania w tym względzie rząd irański oskarżył CASKP. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, Katayoon Najafi-
zadeh, oznajmił iż to właśnie ta organizacja odpowiedzialna jest za wydawanie wszystkich zezwoleń na wykonywa-
nie transplantacji nerek pochodzących od osób niespokrewnionych z pacjentem. Jego zdaniem członkowie organiza-
cji nie zdołali skutecznie zweryfikować, czy w obiegu nie pojawiają się zezwolenia sfabrykowane. „CASKP ponosi 
odpowiedzialność za tę sytuację i musi zostać z tego rozliczona”, podkreśla Najafizadeh. 
 

Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.bioedge.org 
 

 
Elektroniczna pigułka hormonalna? 
 
Trwają badania nad wprowadzeniem na rynek elektronicznej pigułki hormonalnej – urządzenia, które w swoim dzia-
łaniu oparte jest na technologii mikrochipów, wynalezionej w latach 90. ubiegłego stulecia przez prof. Roberta Lan-
gera. Prace prowadzone są przez amerykańską firmę MicroCHIPS, a wspierane inwestycją 4,5 mln dolarów przez 
Fundację Billa Gates’a.  
 
Podskórny antykoncepcyjny mikrochip mierzy 20 x 20 x 7 mm i może być wszczepiony w ramię, brzuch lub pośladki. 
Dziennie może on dostarczyć, podobnie jak mikropigułka, 30 µg lewonorgestrelu (aktywnej substancji o jednocze-
snym działaniu zapobiegającym zapłodnieniu oraz uniemożliwiającym implantację zarodka, a zatem wczesnoporon-
nym). Czas działania urządzenia określa się na 16 lat. Lekarze będą mogli dostosowywać dawki progesteronu, uży-
wając specjalnego pilota, zaś kobiety, samodzielnie sterując urządzeniem, będą mogły w dowolnym momencie za-
przestać działania antykoncepcyjnego, a także je wznowić. 
 
Poza dotychczasowymi kontrowersjami moralnymi właściwymi środkom antykoncepcyjnym i wczesnoporonnym, 
możliwość swobodnego aktywowania i dezaktywowania mikrochipu może zrodzić zupełnie nowe dylematy etyczne. 
Metoda oparta na bezprzewodowym sterowaniu urządzeniem antykoncepcyjnym stwarza poważne niebezpieczeń-
stwo manipulacji kobiecą płodnością przez partnerów, lekarzy czy nawet państwo, choć dr Robert Farra zapewnia, 
że bezpieczne szyfrowanie urządzenia uniemożliwi ingerencję w działanie mikrochipu przez osoby trzecie. 
 
Jeżeli badania kliniczne zaplanowane na 2015 rok wykażą, że technologia jest skuteczna i nie jest szkodliwa dla 
zdrowia kobiety, produkt zostanie wypuszczony na amerykański rynek w 2018 roku. 
 

Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.bioedge.org oraz www.genethique.org 
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Kampania „Droga przyszła Mamo”: decyzja Naczelnej Rady Audiowizualnej bu-
dzi powszechny sprzeciw 
 
25 lipca 2014 r. francuska Naczelna Rada Audiowizualna (CSA, fr. 
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) wydała oświadczenie, w którym 
skrytykowała niektóre francuskie kanały prywatne za transmitowa-
nie 2,5-minutowego filmiku „Chère Future Maman” („Droga przyszła 
Mamo”), pokazującego, że dziecko z zespołem Downa może być 
szczęśliwe i pełne radości życia. Rada ogłosiła, że film nie może być 
uznany za nagranie leżące „w interesie ogółu”, gdyż „jego celowość 
wydaje się być dwuznaczna i może nie budzić spontanicznej i jedno-
znacznej zgody”.  
 
Doprecyzowała następnie, że chodzi o to, by nie niepokoić sumień tych kobiet, które „w zgodzie z obowiązującym 
prawem dokonały innego wyboru w swoim życiu osobistym” (a zatem zdecydowały się na aborcję). Decyzja Rady 
zszokowała bardzo wiele osób. W jednym z listów z głosami oburzenia skierowanych do przewodniczącego Rady 
napisano: „Czyżby nasze społeczeństwo, które jest tak materialistyczne, że myśli tylko o zysku, zarobku i pienią-
dzach, stało się do tego stopnia nieludzkie, że osoby, które różnią się od innych, nie mają już nawet prawa, by poka-
zywać się publicznie”? 
 
Przewodniczący współtworzącej kampanię Fundacji Jérôme’a Lejeune’a  - Jean-Marie Le Méné - również jest głębo-
ko poruszony decyzją Rady. „Trisomia 21. chromosomu to historia choroby, która nigdy nie była śmiertelna, ale któ-
rą technologia i prawa rynku uczyniły śmiertelną. Właśnie dlatego społeczna kampania ukazująca szczęśliwe życie 
osoby dotkniętej zespołem Downa nie może budzić jednoznacznej zgody w społeczeństwie”. 
 
W tygodniku „Echo Magazine” ukazał się z kolei artykuł filozofa Fabrice Hadjadj, w którym filozof przytacza następu-
jącą opowieść: „Wielki rabin Abraham Karelitz wstawał za każdym razem, gdy widział osobę z zespołem Downa. – 
Dlaczego obdarzasz ją honorami, których odmawiasz wielkim tego świata? – pytano go. – Skoro Bóg dał jej ograni-
czoną możliwość zgłębiania Tory, znaczy to, że jest ona doskonalsza i bardziej ode mnie zaawansowana na drodze 
do świętości”. „Zupełnie zapomnieliśmy o tej lekcji” – komentuje filozof. 
 
W tym samym czasie, gdy we Francji toczyła się debata wokół emisji filmu, cały świat przyglądał się sprawie porzu-
conego dziecka z zespołem Downa urodzonego w Tajlandii przez matkę zastępczą. Młoda Tajka zdecydowała się 
urodzić bliźnięta parze Australijczyków, którzy jednak odmówili przyjęcia dziecka z trisomią 21. chromosomu i za-
brali ze sobą jedynie zdrową dziewczynkę. Zbiórka pieniędzy prowadzona w internecie na rzecz tajskiej matki i jej 
syna, który potrzebuje opieki kardiologicznej, przyniosła już ponad 140 000 euro, a postawa australijskiego małżeń-
stwa wzbudziła powszechne oburzenie. 

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

 

 
Francja: finansowanie badań nad chorobami genetycznymi związanymi z niepeł-
nosprawnością umysłową 
 
W artykule dla serwisu Economiematin.fr Y. Boissinot analizuje ekonomiczny aspekt badań nad trisomią 21. chromo-
somu, oceniając jako alarmujący fakt, że większość funduszy zasila programy diagnostyki prenatalnej, natomiast nie-
dofinansowane pozostają badania nad leczeniem zespołu Downa. To prywatne organizacje, z Fundacją Lejeune’a na 
pierwszym miejscu, powstrzymują tę gałąź badań przed zapaścią.  
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Przypominając, że we Francji „96% dzieci dotkniętych trisomią 21. chromosomu zdiagnozowanych przed urodzeniem 
(…) nie rodzi się”, dziennikarz wyjaśnia: „wydaje się, że eliminacja jest bardziej rentowna” i dodaje, że „od 1999 r., 
podczas gdy koszty badań prenatalnych pokrywanych przez ubezpieczenia zdrowotne są szacowane na 100 mln euro, 
nie istnieje żadna polityka państwowa ukierunkowana na badania nad leczeniem trisomii 21”. 
 
Co więcej, każdego roku „ponad sto programów badawczych jest finansowanych przez Fundację Lejeune’a, co prze-
kłada się na ponad 2 mln euro”. Stanowi to połowę budżetu organizacji pochodzącego wyłącznie z dobrowolnych da-
rowizn, gdyż Fundacja Lejeune’a nie otrzymuje żadnych państwowych subwencji. 
 
Rozpoczęty w 2012 r. ACTHYF jest jednym z projektów fundacji, zaplanowanym jako wieloletnie badanie prospektyw-
ne. Prowadzony w Instytucie Lejeune’a program ma ocenić skuteczność metod terapeutycznych stosowanych u naj-
młodszych dzieci z trisomią 21. w porównaniu z placebo. 
 

Tłum. i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org 

 

 
„Kariomapping”, nowa metoda selekcji ludzkich embrio-
nów 
 
Brytyjski dziennik „The Guardian” donosi o nowym „sukcesie”. Londyński zespół bada-
czy zastosował nowoczesną technikę zapłodnienia in vitro pozwalającą na selekcję 
embrionów w sposób o wiele szybszy i prawdopodobnie tańszy niż w dotychczaso-
wych technikach diagnostyki preimplantacyjnej. 
 
Przedstawiona została następująca historia: Carmen Meagu to córka mężczyzny zmarłego w wieku pięćdziesięciu lat z 
powodu rzadkiej choroby genetycznej - choroby Charcot-Marie-Tooth - formy dystrofii mięśniowej. Dzisiaj mając 26 
lat, kobieta jest w 17. tygodniu ciąży. Dzięki technice „kariomappingu” młoda kobieta „zredukowała do zera 50%-owe 
ryzyko przeniesienia choroby na swoje dzieci”. Według „The Guardian”, wspomniana metoda polega na selekcji em-
brionów wolnych od mutacji przenoszonych z któregokolwiek z rodziców, nawet gdy dokładna natura wady nie jest 
znana. Stanowi nową formę diagnostyki preimplantacyjnej. 
 
Jak działa? „Lekarze pobierają materiał z DNA rodziców i członków rodziny dotkniętych chorobą”. Sekwencje genów 
są następnie porównywane i „używane do odnalezienia mutacji leżącej u podłoża schorzenia”. Dzięki sekwencjono-
waniu lekarze mogą sprawdzić, czy komórki pobrane z embrionów zawierają wadliwą informację genetyczną – całość 
trwa dwa tygodnie. Pozwala jednocześnie wykryć nieprawidłową liczbę chromosomów, np. trisomię 21. chromoso-
mu. Dr Dagan Wells, pracujący dla firmy Reprogentics UK – twórcy testu, cieszy się, że „wiele innych nowości tech-
nicznych wchodzi w etap zastosowań klinicznych, co zmieni krajobraz zapłodnienia in vitro w najbliższych miesią-
cach”.  
 
W kwietniu ubiegłego roku portal Gènéthique.org przeprowadził wywiad z Jacques’em Testard’em, „naukowym oj-
cem” pierwszego dziecka we Francji poczętego in vitro w 1982 r. Dziś naukowiec ostrzega przed eugenicznymi następ-
stwami diagnostyki preimplantacyjnej. Poniżej fragment tamtego wywiadu:  
 
„Dziś ludzie dobrej woli działają w ten sposób, że przygotowują prawdziwą masową eugenikę bez przewidywania jej 
konsekwencji. Tę eugenikę nazywam „miękką, demokratyczną, kompromisową, dobroduszną”, ponieważ nie dotyka 
ludzi narodzonych i nie powoduje cierpienia, jako że niszczenie embrionów w laboratoriach nie wiąże się z bólem. 
Diagnostyka preimplantacyjna zapowiada nową eugenikę. (…) Należy opowiedzieć się za innym społeczeństwem, ta-
kim które potrafi postawić granice i ich bronić. Dzisiaj bowiem uważa się przekraczanie granic za postęp. Trzeba pilnie 
ustalić granice, abyśmy wszyscy mieli życie w pełni, w rozkwicie”. 
 

Tłum. i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org  

s. 4 
Nr 4 

01.09.2014 

http://www.genethique.org/
http://www.genethique.org


 

 

Argentyna: co zrobić z zamrożonymi embrionami? 
 
Po tym jak 20 lat temu Argentyna wprowadziła możliwość zamrażania zarodków, a liczba par 
korzystających z technik sztucznego zapłodnienia w ostatnich latach znacznie wzrosła, na 
dzień dzisiejszy w klinikach leczenia niepłodności zamrożonych jest około 12 tys. embrionów 
ludzkich. Co zrobić z embrionami, które nie zostają wykorzystane przez daną parę? Co z ich 
przyszłością w sytuacji, gdy pary się rozstają?  
 
Zdaniem pracowników klinik niezbędne jest podpisanie przez każdą osobę z pary umowy, 
która przyzna odpowiedzialność za przyszłość embrionów matce, ojcu, obojgu rodzicom lub 
klinice niepłodności. Z drugiej strony zalecają oni prawne uregulowanie kwestii adopcji pre-
natalnej. 
 
Na płaszczyźnie etycznej pary, które poddały się procedurze zapłodnienia in vitro, zadają sobie pytania o status za-
mrożonych embrionów (choć w świetle nauki nie ulega wątpliwości, że życie ludzkie zaczyna się od momentu poczę-
cia, a więc zamrożone embriony są istotami ludzkimi). Jak wskazują dane, 65% par chciałoby oddać embriony innej 
parze, 15% chciałoby je przekazać na cele naukowe, zaś 15% zdecydowałoby się na ich zniszczenie.  

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

 

 
 
Wielka Brytania: raport HFEA o błędach w in vitro 
 
Raport Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) wykazał błędy popeł-
niane podczas procedury in vitro w brytyjskich klinikach leczenia niepłodności. We-
dług sprawozdania HFEA na ok. 60 tysięcy cykli in vitro przeprowadzanych w ciągu 
roku dochodzi do 500-600 zdarzeń niepożądanych.  

 
Zdarzenia niepożądane są kategoryzowane do trzech klas: A, B i C, w zależności od wagi błędów. Z raportu HFEA wy-
nika, że miały miejsce trzy błędy klasy A (czyli kategorii obejmującej najpoważniejsze zdarzenia niepożądane): pierw-
szy przypadek dotyczył pomyłki próbek nasienia, drugi zanieczyszczenia pojemników z zarodkami „szczątkami komó-
rek” (najprawdopodobniej plemnikami), zaś trzeci zbyt wczesnego usunięcia nasienia z pojemników, w których prze-
chowuje się zamrożony materiał do zapłodnienia. Z raportu wynika również, że miało miejsce 714 zdarzeń kategorii 
B, w tym utrata zarodków i przypadki, w których jakość zarodka została naruszona przez wadliwe działanie sprzętu. 
Wśród 815 incydentów kategorii C wymieniono natomiast głównie pomyłki proceduralne, które zdyskwalifikowały 
komórki jajowe pacjentek oraz naruszenie poufności.  
 
Ponad połowa przypadków zdarzeń niepożądanych miała znaczenie kliniczne i były to głównie zgłoszenia występo-
wania zespołu hiperstymulacji jajników (ovarian hyperstimulation syndrome – OHSS) a także uchybień w stosowaniu 
protokołów klinicznych, regulowanych przez Kodeks Postępowania HFEA. 
 

 
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl 
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PTG ma zastrzeżenia do ustawy o in vitro 
 
Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (SPiN PTG) 
opublikowała swoje stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o leczeniu 
niepłodności. Dokument zawiera liczne zastrzeżenia do projektu, a pierwszym z nich 
jest brak jakichkolwiek konsultacji z przedstawicielami środowisk lekarzy, embriolo-
gów i naukowców podczas przygotowywania ustawy. W oświadczeniu PTG można 
przeczytać, że projekt rządowy „pomimo iż stanowi próbę uregulowania niezwykle 
ważkiego i budzącego szeroki odzew społeczny problemu, jakim jest diagnostyka i 
leczenie niepłodności oraz stosowanie medycznie wspomaganej prokreacji, dotknięty 
jest wieloma wadami merytorycznymi i prawnymi”. 
 
PTG skrytykowało już sam zakres przedmiotowy ustawy, która „koncentruje się wyłącznie na kwestii dawstwa komó-
rek oraz procedurze medycznie wspomaganej prokreacji”, a przecież metoda in vitro „jest wykorzystywana w sytua-
cjach, w których uprzednio stosowane metody leczenia niepłodności nie przyniosły rezultatów oraz w przypadkach, 
w których ze względów zdrowotnych, biologicznych, chirurgicznych, genetycznych lub innych zapłodnienie w sposób 
naturalny jest niemożliwe”.  
 
Według ekspertów z PTG w projekcie brakuje natomiast „kompleksowego ustawowego uregulowania tego obszaru 
zdrowia, jakim jest zdrowie rozrodcze społeczeństwa, profilaktyki niepłodności oraz jej leczenia”. 
 
Z całością Stanowiska Sekcji Płodności i Niepłodności PTG w sprawie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłod-
ności można zapoznać się pod adresem:  
 
http://spin.org.pl/wp-content/uploads/Stanowisko-SPiN-dot-ustawy-o-leczeniu-niep%C5%82odnos%CC%81ci.pdf 
 

Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl oraz http://spin.org.pl/ 
  
 

 
Tajlandia: napływ par żądających selekcji płci w in vitro  
 
Tajlandia jest jednym z trzech krajów (obok Stanów Zjednoczonych i RPA) pozwalających na wybór płci dziecka przy 
zapłodnieniu in vitro. 
 
Liczba kobiet z Chin i Hongkongu przybywających do Tajlandii w celu poddania się procedurze zapłodnienia pozau-
strojowego wzrasta każdego roku, a jeden z agentów pośredniczących w sprzedaży pakietów in vitro, Alfred Siu, sza-
cuje, iż rocznie ok. 200 par narodowości chińskiej korzysta z jego oferty. Dodaje, że w zeszłym roku miało miejsce ok. 
10 tys. procedur selekcji płci przy zapłodnieniu in vitro, przy czym koszt jednego cyklu wynosi 15 tys. dolarów. Wypo-
sażenie klinik w Tajlandii pochodzi z importu, podczas gdy personel stanowią głównie tajscy lekarze i pielęgniarki 
przeszkoleni za granicą. W samym Bangkoku istnieje około 12 takich klinik.  
 
Izba Lekarska w Tajlandii zwróciła się do rządu o wprowadzenie zakazu praktyki selekcji płci. Na liście rządowych 
priorytetów sprawa ta zajmuje jednak odległe miejsce. 

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

s. 6 
Nr 4 

01.09.2014 

http://spin.org.pl/wp-content/uploads/Stanowisko-SPiN-dot-ustawy-o-leczeniu-niep%C5%82odnos%CC%81ci.pdf
http://www.mp.pl
http://spin.org.pl/
http://www.bioedge.org


 

 

Sztuczne zapłodnienie z selekcją płci w USA 
 
Bardzo kontrowersyjna w Europie technika selekcji płci embrionów podczas 
diagnostyki preimplantacyjnej w procedurze in vitro jest zakazana w Wielkiej 
Brytanii i Francji, jednak jest legalna w Stanach Zjednoczonych. Dr Daniel Po-
tter, który prowadzi klinikę sztucznego zapłodnienia w Kalifornii podaje, że 
liczba brytyjskich par korzystających z usług amerykańskich klinik w ciągu 
ostatniego roku wzrosła o 20%. W wywiadzie dla „The Telegraph” podał, że 
wśród jego pacjentek jest wiele Brytyjek (ok. 10 miesięcznie), jak również Au-
stralijek i Kanadyjek.  
 
Podczas gdy praktyka budzi sprzeciw licznych środowisk zwalczających dyskryminację z powodu płci, dr Potter nie 
widzi w niej nic kontrowersyjnego, przekonując, że możliwość wyboru płci dziecka jest czymś zupełnie natural-
nym.W przeciwieństwie do par azjatyckich, które wybierają chłopców, 80% Brytyjczyków decyduje się na potomka 
płci żeńskiej. 
 
Dokonywanie selekcji płci dziecka w metodzie in vitro potęguje właściwą tej procedurze mentalność, zgodnie z którą 
dziecko przestaje być darem, który rodzice przyjmują bezwarunkowo, a staje się produktem, co do którego „jakości” 
ma się konkretne oczekiwania i którego cechami można dowolnie manipulować. 
 
  

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

 

Anglia: Distelmans krytykowany za wizytę studyjną       
w Auschwitz  
 
Dr Distelmans, znany belgijski propagator eutanazji, został skrytykowany za pla-
nowaną na wrzesień wizytę studyjną w Auschwitz. Distelmans twierdzi, iż celem 
tej wizyty będzie „głębsze zrozumienie kwestii praw człowieka, opieki paliatyw-
nej oraz cierpienia”.  
 
Sir Gerald Kaufman, przedstawiciel brytyjskiego Parlamentu, wyraził oburzenie planami dr. Distelmansa: „uczynienie 
Auschwitz centralnym punktem wizyty studyjnej jest absurdem, a obrzydliwością jest traktowanie tego miejsca jako 
inspirującego”. Słowa Kaufmana dotarły do Belgii, gdzie spotkały się z odzewem ze strony samego Distelmansa. 
Stwierdził on, iż sugerowanie jakoby planowana wizyta studyjna w Auschwitz miała na celu znalezienie lepszych me-
tod eutanazji jest chorobliwym wymysłem.  
 
W sprawie wypowiedział się również jeden z belgijskich dzienników „Joods Actueel” („Jewish News”). Redaktor Mi-
chael Freilich stwierdził, iż jakiekolwiek używanie Holocaustu do własnych interesów jest niewłaściwe, a planowanie 
seminarium w Auschwitz jest nieludzkie.  
 

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org 
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Sierra Leone: lekarz ofiarą wirusa Ebola  
 
29 lipca 2014 r. w szpitalu prowadzonym przez organizację Lekarze bez Gra-
nic zmarł lekarz, Sheikh Umar Khan, który wsławił się pomocą pacjentom 
zarażonym wirusem Ebola. 
 
Dr Khan, jedyny specjalista od wirusowej gorączki krwotocznej w Sierra Leone, od momentu wybuchu epidemii Ebo-
la w lutym tego roku zajmował się leczeniem ponad 100 pacjentów.  
 
Odejście dr. Khana zostało uznane za tragedię dla obywateli Sierra Leone. Sam lekarz został ogłoszony bohaterem 
narodowym po tym, jak będąc świadomym zagrożenia, kontynuował leczenie osób zarażonych wirusem Ebola w Ke-
nemie, mieście uznanym za centrum epidemii w Afryce Zachodniej.  
 

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

 

Portugalia: nosowa narośl na plecach po terapii komórkami macierzystymi  
 
Przeprowadzony w Portugalii eksperyment leczenia schorzenia kręgosłupa dzięki wykorzystaniu komórek macierzys-
tych przyniósł zaskakujący efekt.  
 
W 2006 r. anonimowa kobieta została poddana zabiegowi pobrania tkanki zawierającej komórki węchowe z jej nosa, 
które następnie implantowano do jej kręgosłupa. Lekarze mieli nadzieję, iż te komórki rozwiną się w komórki nerwo-
we, a tym samym pomogą naprawić nerw w kręgosłupie kobiety.  
 
8 lat później lekarze ze szpitala w USA usunęli tejże kobiecie narośl na kręgosłupie. Po zbadaniu okazało się, że na-
rośl składała się głównie z komórek węchowych, które nie przekształciły się w komórki nerwowe.  
 
George Daley, badacz z Harvard Medical School stwierdził, że wiedza dotycząca wykorzystania komórek macierzys-
tych (tego jak się łączą, dzielą i namnażają) w leczeniu jest jeszcze bardzo uboga. Przeprowadzony eksperyment do-
wodzi, jak wiele niepewności wiąże się z leczeniem komórkami macierzystymi, nawet jeśli przeprowadzane jest ono 
w poważanych klinikach.  
 

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

 

Kanada: lekarze sprzeciwiają się eutanazji 

 
Kanadyjskie Towarzystwo Lekarskie opublikowało rezultat sondażu przeprowa-
dzonego on-line na temat eutanazji, wspomaganego samobójstwa i leczenia 
paliatywnego. Wyniki pokazały, że 71,5% lekarzy zgadza się ze stanowiskiem 
Towarzystwa, sprzeciwiającego się legalizacji eutanazji i wspomaganego samo-
bójstwa. 25,8% nie zgadza się z tym stanowiskiem, 2,6% nie ma na ten temat 
zdania.  
 
Najważniejsze argumenty podniesione w uzasadnieniu sprzeciwu wobec legalizacji eutanazji i wspomaganego samo-
bójstwa są następujące: 
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- „legalizacja udziału lekarza w zabijaniu dogłębnie naruszy zaufanie pacjentów do lekarzy i zniszczy relację lekarza z 
pacjentem”.  
- „rolą lekarza jest leczyć, nie zabijać”. 
- „legalizacja eutanazji jest równią pochyłą, prowadzi do rozszerzania grup pacjentów, wobec których można będzie 
zastosować medyczne zabójstwo - zwłaszcza o grupy najbardziej chorych”. 
- „legalizacja medycznych zabójstw posłuży przede wszystkim jako metoda cięcia kosztów w opiece zdrowia, co w 
skandaliczny sposób godzi w sens pracy lekarza”.  

 
Według raportu Kanadyjskiego Towarzystwa Lekarskiego, jeśli społeczeństwo zgodzi się kiedykolwiek na legalizację 
eutanazji, lekarze muszą pozostać poza jakimkolwiek udziałem w takiej procedurze. 

 

Tłum. i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org 

 
 
Litwa: eutanazja jako opcja dla ubogich pacjentów 
 
Kontrowersyjną propozycję rozwiązania problemu opieki paliatywnej dla osób 
ubogich zaproponowała nowa minister zdrowia Litwy Rimante Salaseviciute. 
Uznała ona, iż Litwa nie jest państwem opiekuńczym i dlatego eutanazja byłaby 
właściwym rozwiązaniem dla pacjentów paliatywnych, którzy nie chcą stanowić 
obciążenia dla swoich rodzin. Pani minister odniosła się także do kwestii eutanazji 
dzieci, uznając ją za rozwiązanie dobre, ale wymagające debaty publicznej.  
 
Wypowiedź minister zdrowia napotkała natychmiastową reakcję ze strony lekarzy oraz Kościoła katolickiego. Dr An-
drius Narbekova zaznaczył, iż rolą ministra zdrowia jest ochrona zdrowia i życia, a nie szukanie sposobów na przed-
wczesne jego zakończenie. Dodał on, iż powinno być oczywistym, że zadaniem społeczeństwa demokratycznego jest 
opieka nad chorymi, nie zaś proponowanie im przyspieszonej śmierci.  
 

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

 
Australia: Nitschke zawieszony w prawie wykonywania zawodu  
 
Philip Nitschke, australijski lekarz i propagator eutanazji, został zawieszony w prawie wyko-
nywania zawodu na czas trwania dochodzenia po dokonaniu eutanazji na 45-letnim pa-
cjencie, Nigelu Brayleyu. Pacjent ten nie był chory terminalnie, nie został zdiagnozowany 
psychiatrycznie, a jedynie przechodził trudny okres w związku ze śledztwem prowadzonym 
w sprawie zabójstwa jego żony. Nitschke został zawieszony przez komisję lekarską, która 
uznała go za stanowiącego zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Sam zain-
teresowany nazwał tę decyzję polityczną i zapowiedział odwołanie się od niej.  
 
Jeff Kennet, przedstawiciel Beyond Blue, organizacji wspierającej cierpiących na depresję, przyjął decyzję komisji le-
karskiej z satysfakcją. Argumentował, iż nie można dopuścić do tego, aby chwilowa niedyspozycja psychiczna pacjen-
tów dawała komukolwiek prawo do pozbawienia ich życia.  
 

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org 
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Zjednoczone Królestwo rozpoczyna kolosalny projekt sekwencjonowania ludz-
kich genomów 
 
Zdobycie pozycji światowego lidera w badaniach genetycznych to cel Wielkiej Brytanii, która ogłosiła początek pro-
jektu „rewolucjonizującego medycynę przez poznanie sekretów DNA”. Jego założenia? Zsekwencjonować w ciągu 
kolejnych czterech lat 100 tys. kompletnych genotypów osób dotkniętych nowotworami i rzadkimi chorobami. Pro-
jekt obejmie członków około 15 tys. rodzin.  
 
Zdaniem zaangażowanych naukowców chemioterapia może niedługo stać się reliktem przeszłości. To leczenie perso-
nalizowane na bazie struktury DNA miałoby być źródłem postępów w medycynie. W ramach projektu 30 maja ubie-
głego roku przeanalizowano pierwszy genom człowieka, zaś do dnia dzisiejszego poddano analizie już ponad sto ge-
nomów. Założenia przewidują zakończenie prac nad 1 tys. sekwencji do końca roku 2014 oraz nad 10 tys. do końca 
roku 2015.  
 
Według stacji BBC News do zgromadzonych informacji mają mieć dostęp zarówno naukowcy uniwersyteccy jak i fir-
my farmaceutyczne. Premier David Cameron ogłosił, że rząd będzie sukcesywnie brał udział w finansowaniu badań.  

 
Tłum. i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org 
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Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na Podyplomowe 

Studia z Bioetyki. Przeznaczone są one dla absolwentów szkół wyższych. Studia kształcą specjalistów w zakresie bio-

etyki i etyki medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dzienni-

karskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycz-

nych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w 

centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji 

publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpi-

tali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia.  

Początek studiów: październik 2014 roku  
Zajęcia odbywają się w soboty i trwają przez 3 semestry. 
Więcej informacji na stronie UPJPII: www.upjp2.edu.pl/strona/jcwkbphdg0 

PODYPLOMOWE STUDIA Z BIOETYKI 
NA UNIWERSYTECIE PAPIESKIM 
JANA PAWŁA II W KRAKOWIE 
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