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POLSKA

Projekt „Zatrzymaj aborcję” z rekordową liczbą podpisów już w Sejmie
Komitet inicjatywy „Zatrzymaj aborcję” złożył 30 listopada br. w Sejmie
obywatelski projekt ustawy, który wykreśla z prawodawstwa przesłankę
eugeniczną. Pod wnioskiem podpisało się ponad 830 tys. osób.
„Liczymy, że Sejm niezwłocznie zajmie się tą ustawą. Mamy nadzieję, że
uchwali prawo, które pozwoli ocalić ponad 1000 dzieci rocznie, zabijanych
na skutek podejrzenia o niepełnosprawność” – powiedziała inicjatorka
projektu i pełnomocniczka komitetu Kaja Godek.
Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza „Zatrzymaj aborcję”, a w jej ramach projekt ustawy i zbiórka podpisów zaistniały z inicjatywy Fundacji „Życie i Rodzina”, pomagały im CitizenGO Polska, Fundacja JEDEN Z
NAS i Bractwo Małych Stópek.
Zgodnie z ustawą o inicjatywie obywatelskiej, od chwili złożenia podpisów w Sejmie parlament ma trzy
miesiące na wyznaczenie terminu pierwszego czytania projektu ustawy, zatem powinno to nastąpić do 28
lutego przyszłego roku.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie gosc.pl

„Badamy Geny” – program profilaktyki nowotworów
Już kilka tysięcy Polaków skorzystało z przeprowadzanego przez zespół
Warsaw Genomics programu „Badamy Geny”, w którym określane jest ryzyko zachorowania na nowotwory. Dzięki temu, że każdorazowo poddawane są badaniu geny 600 osób, pacjenci płacą ponad 20 razy mniej niż dotychczas za takie badanie. Każdy dorosły może zapisać się do programu i
sprawdzić, czy posiada wadę genetyczną zwiększającą ryzyko zachorowania
na nowotwór.
Wśród przyczyn chorób nowotworowych wymienia się czynniki środowiskowe, nieprawidłowy tryb życia
oraz wspomniane wady genetyczne, które odpowiadają za co czwarty przypadek zachorowania. Jak podkreślają lekarze, „nowotwór wcześnie wykryty jest w pełni wyleczalny”, jednak Polacy zbyt rzadko i niechętnie się badają. Dr hab. n. med. Anna Wójcicka dodaje również, że „osoby genetycznie obciążone nowotworami powinny się badać znacznie wcześniej i znacznie intensywniej niż reszta populacji. Tylko takie
podejście zapewni, że wcześnie wykryjemy toczący się proces chorobowy. (…) Pacjenci z nowotworem,
który jest zapisany w genach, chorują znacznie wcześniej niż pozostali, choroba przebiega też agresywniej”.
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Dr n. med. Anna Kubiak wyjaśnia rolę programu „Badamy Geny” w profilaktyce nowotworowej:
„Wykonanie badań genetycznych pozwala zidentyfikować zmiany w naszym DNA, związane z podwyższonym ryzykiem zachorowania na nowotwory. Program «Badamy Geny» jest badaniem przesiewowym, w
którym identyfikujemy znane i już wcześniej opisane mutacje, związane z nowotworami. Badanie zostało
zaprojektowane według wytycznych towarzystw lekarskich i obejmuje 14 genów o potwierdzonym związku z ryzykiem zachorowania na nowotwory piersi i prostaty. Jeśli w którymś z tych genów znajdziemy mutację, mamy dokładne wytyczne, jakimi badaniami pacjent powinien zostać objęty. Dodatkowo, pacjent
może przebadać również 56 innych genów, których związek z rozwojem nowotworów jest znany, ale dla
części z tych genów nie mamy jednoznacznych wytycznych odnośnie zalecanych badań profilaktycznych”.

Osoby chcące wziąć udział w programie powinny zarejestrować się na stronie badamygeny.pl, uzupełnić
dane osobowe i medyczne, wypełnić i wydrukować formularz zgody na badanie i udać się na pobranie
krwi. Gdy zbierze się grupa 600 chętnych, zostaną wykonane testy genetyczne. Każdy pacjent otrzyma
opracowane wyniki badania wraz z rekomendacjami dotyczącymi profilaktyki i prewencji nowotworów.
Osobom, u których stwierdzono wysokie ryzyko zachorowania, wyniki przekazywane są w trakcie konsultacji z genetykiem klinicznym.
Oprac. Magdalena Samoń na podstawie www.mp.pl oraz badamygeny.pl

EUROPA

Duńscy naukowcy – stosowanie antykoncepcji hormonalnej zwiększa ryzyko
prób samobójczych
Badania opublikowane w „American Journal of Psychiatry” wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a
próbami samobójczymi i samobójstwami.
Duńscy naukowcy wykorzystali w swoim badaniu ogólnokrajowe rejestry
danych na temat stosowania antykoncepcji hormonalnej, prób samobójczych i samobójstw. Korzystając z danych pochodzących od prawie pół miliona kobiet, naukowcy porównali kobiety, które stosowały antykoncepcję
hormonalną z tymi, które w przeszłości nie przyjmowały tego rodzaju środków.
Wśród kobiet stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne obecnie lub
ostatnio, ryzyko prób samobójczych było prawie dwukrotnie wyższe niż u
kobiet, które nigdy nie stosowały tych środków. Jeżeli chodzi o popełnienie
samobójstwa, ryzyko było trzykrotnie wyższe.
W porównaniu z kobietami, które nigdy nie stosowały hormonalnej antykoncepcji, potencjalne ryzyko próby samobójczej wzrosło dwukrotnie już miesiąc po rozpoczęciu stosowania środków, a wzrost ryzyka
utrzymywał się wraz z tendencją spadkową po pierwszym roku stosowania.
„Kobiety powinny zdawać sobie sprawę z tego potencjalnego, niepożądanego wpływu antykoncepcji hormonalnej, aby mogły rozważyć inną alternatywę, jeśli po rozpoczęciu stosowania antykoncepcji rozwiną
się u nich objawy depresji” – podkreślił Øjvind Lidegaard, jeden z autorów badania.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.bioedge.org
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Fundacja Jérôme’a Lejeune’a – „Wyleczenie trisomii 21 jest naszym celem”
W wywiadzie udzielonym francuskiemu tygodnikowi „Famille Chretienne” dyrektor generalny działającej w Paryżu Fundacji Jérôme’a
Lejeune’a opowiedział o podejmowanych przez Fundację działaniach na rzecz obrony życia, opieki, ale także leczenia osób z trisomią 21. chromosomu.
Czy można mieć nadzieję na wyleczenie trisomii 21? „Wyleczenie jej jest naszym celem” – odpowiada
Thierry de la Villejégu. „Osiągniemy go, pokonując stopniowo wszystkie etapy, krok po kroku”. Fundacja
jest aktualnie największym na świecie prywatnym sponsorem badań nad trisomią 21. „W 2017 roku, dzięki naszym darczyńcom, mogliśmy przekazać prawie 4 miliony euro trzydziestu zespołom badawczym pracującym na całym świecie, w tym również zespołom z Instytutu Jérôme’a Lejeune’a” – podkreśla. Od momentu powstania w 1996 roku Fundacja sfinansowała ponad 680 programów badawczych. Kluczem badań
jest zdobycie coraz większej wiedzy na temat trisomii 21 i rozwinięcie działań terapeutycznych.
„Osoba z zespołem Downa cierpi przede wszystkim z powodu opóźnienia umysłowego. Poszukujemy więc
sposobów, by ograniczyć te braki”. Dziś Fundacja wspiera dwa główne kierunki badań. Pierwszy skupia się
na dwóch strategicznych genach (DYRK1A i CBS), które odgrywają ważną rolę u osób z trisomią 21. Różne
cząstki hamujące działanie tych genów są testowane na młodych dorosłych z zespołem Downa. Pierwsze
rezultaty pokazują niewielką poprawę w zachowaniu pacjentów, jak również w ich zdolnościach pamięciowych. „Nasze badania przynoszą rezultaty, które są ciekawe, jednak na ten moment niewystarczające”,
przyznaje Thierry de la Villejégu. Wyraża jednak wielką ufność w tę ścieżkę badań i w to, że pewnego dnia
przyniesie ona zadowalające wyniki.
Drugi kierunek badań dotyczy błędnego funkcjonowania neuroprzekaźników w mózgu osób z trisomią 21.
„Staramy się przywrócić prawidłową transmisję między neuronami u naszych pacjentów”. I choć obszary,
które pozostają do zbadania, są ogromne, to wiedza naukowców na temat ludzkiego mózgu wciąż rośnie.
W ostatnim czasie naukowcy wykazali, że gen odpowiedzialny za chorobę Alzheimera jest usytuowany na
chromosomie 21. U osób z trisomią występuje nadekspresja tego genu. „U tych osób częściej rozwijają się
też niektóre rodzaje białaczki, a jednocześnie nie występują u nich niektóre nowotwory, np. nowotwór
piersi”. Choroba Alzheimera, białaczka, rak piersi: w badaniach nad tymi chorobami można czerpać z badań nad trisomią 21. „Ten wspólny obszar interesów sprzyja rozwojowi badań nad trisomią i może pozwolić im wyjść z niszy, w której się znajdują”, wyraża nadzieję Thierry de la Villejégu. By tak się stało, Fundacja udostępnia społeczności naukowców wyniki swoich badań, bazę danych genetycznych i
„doświadczenia 20 lat konsultacji medycznych prowadzonych przez 20 lekarzy i personel paramedyczny u
9000 pacjentów z zespołem Downa”.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.famillechretienne.fr

Francja rejestruje dane kobiet w ciąży bez ich zgody. Chce wyeliminować osoby
z zespołem Downa
Wciąż jeszcze niewiele osób słyszało o wprowadzonym przez Francję
systemie rejestracji danych kobiet w ciąży i dzieci z zespołem Downa,
który ma wzmacniać skuteczność diagnozy prenatalnej i tym samym
zwiększyć liczbę aborcji wykonywanych na tych dzieciach. Dane rejestrowane są bez zgody kobiet – donosi Fundacja Jerome’a Lejeune’a,
która postanowiła w związku z tym uruchomić kampanią informacyjną.
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Francuskie Ministerstwo Zdrowia wprowadziło system rejestracji danych kobiet w ciąży, które prawdopodobnie urodzą dziecko z zespołem Downa, cztery lata temu. To pierwsze tego typu działanie na świecie. W
lipcu 2016 roku dwa dekrety ustanawiające ten system we Francji zostały zakwestionowane przez 21 środowisk, w tym przez Fundację Jerome’a Lejeune’a.
Jak działa system rejestracji? Dwa założycielskie dekrety zobowiązują lekarzy do gromadzenia prywatnych
danych pacjentek, takich jak: data rozpoczęcia ciąży, data badania ultrasonograficznego oraz jego numer
identyfikacyjny, podany przez laboratorium kod oraz informacja o tym, jak zakończyła się ciąża. Dane te
przekazywane są Francuskiej Agencji Biomedycznej (fr. l’Agence de Biomédecine – ABM), która pełni rolę
organu kontroli jakości. Agencja miała przekazywać dane takim organizacjom opieki zdrowotnej jak na
przykład sieciom placówek zdrowotnej opieki perinatalnej czy podmiotom zatwierdzanym przez Wysoki
Urząd ds. Opieki Zdrowotnej.
Francuska Rada Państwa przyznała, że przekazywanie danych innym organizacjom jest nielegalne. W
związku z tym unieważniła częściowo dekret z 11 maja 2016 roku. ABM nadal będzie zbierać i centralizować dane, lecz nie będzie mogła przekazywać ich innym organizacjom.
Niestety, Rada Państwa nie zakwestionowała zasadności systemu rejestracji danych, który prowadzi do
zwiększenia praktyk eugenicznych. „Takie namierzanie płodów z zespołem Downa, organizowane przez
państwo francuskie, pozwala sądzić, że są one zagrożeniem dla naszego społeczeństwa” – napisał dziennikarz Patrick Leblanc we francuskiej prasie w lipcu 2016 roku. Francja broni „ustalonego porządku”, w którym osoby z zespołem Downa są traktowani jak „zaburzenie” ładu społecznego.
Fundacja Jerome’a Lejeune’a, potępiając ten dyskryminujący system i pragnąc zmienić panujący porządek,
przygotowała kampanię informacyjną, której celem jest przerwanie zmowy milczenia w tym temacie.
Kampania skierowana jest przede wszystkim do kobiet, których dane gromadzone są bez ich zgody, a także do pracowników służby zdrowia i polityków.
Spot informacyjny można obejrzeć: TUTAJ
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.fondationlejeune.org

Polska lekarka w Norwegii wygrała batalię o klauzulę sumienia
Polska lekarka dr Katarzyna Jachimowicz walcząca w Norwegii w obronie
klauzuli sumienia wygrała w piątek 24 listopada proces odwoławczy przed
sądem w Skien. Wyrzucenie jej z pracy za odmowę zakładania spiralek
wczesnoporonnych było naruszeniem praw człowieka – uznał sąd.
Jak informuje Gość Niedzielny, sąd odwoławczy „stwierdził, że wypowiedzenie umowy było nieważne, ponieważ stanowiło naruszenie praw człowieka. To pierwszy w norweskim porządku prawnym wyrok, w którym
ważne jest sumienie – stwierdził adwokat dr Jachimowicz Haakon Bleken
w wypowiedzi dla NRK”.
Orzeczenie w sprawie dr Jachimowicz zapadło większością głosów 2:1. Sąd jednak nie zasądził wnioskowanego odszkodowania, nakazał jednak gminie wypłatę na rzecz dr. Jachimowicz 600 tys. koron (ponad 260
tys. zł) tytułem zwrotu kosztów procesowych.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie gosc.pl
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Holandia – czy eutanazja jest przeprowadzana zgodnie z prawem?
Regulacje prawne dotyczące przeprowadzania eutanazji w Holandii są postrzegane jako dokładne i niewzbudzające podejrzeń. Niemniej jednak pracownicy Narodowego Instytutu Zdrowia postanowili przyjrzeć się bliżej
tym procedurom.
Badania zostały przeprowadzone przez D. Millera i dr. S. Kima z departamentu bioetyki. Poddali oni analizie 33 przypadki eutanazji z lat 20122016, w których zachodziło podejrzenie zaniedbania procedur. I tak w 22
przypadkach opieka medyczna nie była prowadzona prawidłowo oraz brakowało konsultacji niezależnego
lekarza. W 7 przypadkach stwierdzono brak niezależności lekarza konsultanta od lekarza przeprowadzającego eutanazję. W 14 przypadkach nie zastosowano odpowiedniej opieki medycznej : podawano niewłaściwe leki, częściej domięśniowo niż dożylnie, dieta była zbyt uboga. Także środki eutanatyczne zostały zaaplikowane w złej kolejności – paraliżujące przed sedatywnymi. Ponadto w 6 przypadkach lekarz nie zbadał
rzetelnie kryterium „cierpienia nie do zniesienia”.
Bardzo dokładne opracowanie prawnego aspektu procesu eutanazji poniekąd uśpiło czujność opinii publicznej. Uznano, że restrykcyjne prawo holenderskie nie może być omijane czy łamane. Jednak wyniki badania przeprowadzonego przez Millera i Kima potwierdzają, że w przypadku decyzji dotyczących kresu życia systematyczna kontrola procedur jest koniecznością.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

Szwajcaria – wzrost przypadków samobójstwa wspomaganego
Federalne Biuro Statystyczne w Szwajcarii opublikowało dane wskazujące
na wzrost liczby samobójstw wspomaganych w Szwajcarii o 30% w 2015
roku.
Zebrane dane mówią, iż w 2015 roku 965 szwajcarskich rezydentów (w
tym 426 mężczyzn i 539 kobiet) zmarło w wyniku samobójstwa wspomaganego. 822 osoby miały powyżej 62 lat. Statystyki nie pokazują, ile osób
przybyło do Szwajcarii z zagranicy w celu dokonania samobójstwa z pomocą.
Dla porównania, w tym samym roku 1071 rezydentów szwajcarskich (792 mężczyzn i 279 kobiet) dokonało
samobójstwa bez pomocy.
Felix Gutzwiller, emerytowany profesor medycyny prewencyjnej na uniwersytecie w Zurychu, tłumaczy
wzrost liczby przypadków samobójstwa wspomaganego faktem starzejącego się społeczeństwa oraz negatywnym stosunkiem obywateli do samobójstwa bez pomocy. Legalność samobójstwa wspomaganego w
Szwajcarii jest argumentem, który na pewno pomaga w podjęciu takiej decyzji dotyczącej końca życia.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org
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Belgia – eutanazja osób chorych psychicznie
31 października grupa belgijskich psychiatrów, psychologów i pracowników naukowych opublikowała list zapraszający do ogólnonarodowej debaty na temat związku eutanazji i chorób psychicznych. Specjaliści stwierdzili, że eutanazja osób cierpiących psychicznie stanowi problem, ponieważ
niejednokrotnie dotyczy pacjentów, którzy nie są umierający i tak naprawdę przy odpowiedniej terapii mogliby dożyć późnej starości.
Autorzy listu podkreślają, iż obecne prawo dotyczące eutanazji osób cierpiących na choroby psychiczne
jest bardzo niejasne i elastyczne. Nie wyznacza ono szczegółowych kryteriów „cierpienia psychicznego nie
do zniesienia”. Ostateczna decyzja należy do psychiatry, który na swój sposób interpretuje prawo podpierając się osobistymi ocenami sytuacji i opinią pacjenta. Zauważono, iż na przykład pacjenci cierpiący na pograniczne zaburzenia osobowości (zaburzenia typu borderline) zwracają się z prośbą o eutanazję częściej
niż osoby śmiertelnie chore. Takie prośby można więc określić mianem wołania o pomoc.
Problem eutanazji osób cierpiących psychiczne porusza także kwestię wiarygodności subiektywnej oceny
stanu przez samego pacjenta. Prośba o eutanazję może mieć różne podłoże emocjonalne. Lekarz jest osobą, którą chory powinien darzyć zaufaniem i dlatego tak ważna jest terapia, jaką zastosuje on wobec pacjenta. Uleganie emocjom lub przypuszczeniom nie powinno stanowić głównego kryterium determinującego decyzje końcowe.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

ŚWIAT

Komitet Praw Człowieka ONZ chce narzucić powszechną legalizację aborcji
w imię prawa do życia
Komitet Praw Człowieka ONZ zebrał się 1 i 2 listopada 2017 r. w Genewie,
aby obradować nad treścią Komentarza Ogólnego do art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Większość członków
Komitetu opowiedziała się za „legalnym, bezpiecznym i skutecznym” dostępem do aborcji dla wszystkich kobiet i dziewcząt. Zignorowała tym samym głosy kilkuset tysięcy osób, które opowiedziały się za faktyczną obroną prawa do życia w przekazanym na początku października Komitetowi
memorandum.
Przypomnijmy, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, podpisany i ratyfikowany przez
większość państw na świecie (Polska w 1977 r.), to dokument o wiążącym charakterze prawnym opisujący
podstawowe prawa człowieka i zobowiązania państwa wobec obywateli. Artykuł 6. tego dokumentu mówi
o prawie do życia przysługującym każdemu człowiekowi.
Większość członków Komitetu uznała na odbywającym się w piątek posiedzeniu, że ochrona życia powinna
oznaczać wprowadzenie prawa do aborcji.
Od samego początku debaty M. de Frouville, francuski członek Komitetu, zalecił unikanie wszelkich
„rozważań filozoficznych lub ideologicznych”, ale raczej skupienie się wyłącznie na prawach kobiet. W żadnym momencie debaty nie zakwestionowano moralnej natury aborcji. Członkowie Komitetu byli również
ostrożni w stosowaniu terminu „dziecko”. Według nich ono nie istnieje przed narodzinami, dlatego nie ma
sensu wspominać o jego prawach i interesach.
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Jeżeli chodzi o prawo do aborcji, przywołane przez Komitet zostało motto International Planned Parenthood, zgodnie z którym aborcja powinna być zdekryminalizowana, a dostęp do niej powinien być „legalny,
bezpieczny i skuteczny”, beż żadnych warunków i ograniczeń czasowych. M. de Frouville stwierdził, że dekryminalizacja aborcji „leży u podstaw zagadnienia prawa do życia!”.
Dyskusja nad projektem komentarza ogólnego będzie kontynuowana w marcu i kwietniu 2018 roku. Komitet zajmie się też kwestiami wspomaganego samobójstwa i eutanazji, których narzucenie uważa za działanie w imię prawa do życia.
Na początku października do Komitetu Praw Człowieka napłynęło kilkadziesiąt petycji w obronie prawa do
życia, które łącznie zawierały ponad ćwierć miliona głosów w rzeczywistej obronie życia i godności ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Niestety, zostały zupełnie zignorowane przez Komitet.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie eclj.org

Korea Południowa zalegalizuje aborcję?
„Sąd konstytucyjny w Korei Południowej ma rozstrzygnąć o prawie aborcyjnym, po tym jak setki tysiące obywateli złożyło petycję do rządu z prośbą o zalegalizowanie aborcji” – donosi „The Daily Caller”.
Mieszkańcy Korei Południowej zebrali się we wrześniu, aby wystosować
petycję wzywającą prezydenta Moon Jae-in do zmiany prawa w zakresie
dostępu do aborcji. Petycja dotyczy zalegalizowania pigułki wczesnoporonnej. Rząd obiecał, że odpowie na petycję, jeżeli ta uzyska co najmniej
200 tys. podpisów. Jak donoszą media, w ciągu miesiąca wniosek uzyskał
poparcie ponad 235 tys. obywateli.
Aborcja w Korei Południowej jest nielegalna za wyjątkiem, gdy ciąża powstała w wyniku gwałtu, istnieje
podejrzenie wystąpienia wady u dziecka lub istnieje zagrożenia życia matki. Lekarzom, którzy przeprowadzają aborcję lub dostarczają kobietom pigułki aborcyjne, grożą dwa lata więzienia lub utrata licencji na
wykonywanie zawodu.
Jak donosi „The Economist”, Rząd Korei Południowej szacuje, że corocznie w wyniku nielegalnej aborcji
życie traci około 170 tys. nienarodzonych dzieci. W kraju niestety wciąż rozwija się nielegalny handel tabletkami aborcyjnymi.
Po tym jak grupa o nazwie „Pro-Life Doctors” zaczęła w 2010 roku zgłaszać na policję szpitale dokonujące
aborcji, ówczesny prezydent, Lee Myung-bak, obiecał podjąć działania, które zatrzymają nielegalne aborcje. Jednak w 2016 roku nastąpił wzrost tajnie przeprowadzanych procedur przerywania ciąży.
Około 36% mieszkańców tego kraju stoi na stanowisku, że aborcja powinna być uważana za przestępstwo.
Jeszcze kilka lat temu tego zdania było 53% obywateli.
Sąd konstytucyjny ma rozstrzygnąć, czy ustawodawstwo w tym kraju narusza prawa kobiet.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie dailycaller.com
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„Ciąża z nieznajomym” – łamanie praw dziecka na ekranie
W następnym roku w duńskiej telewizji ma pojawić się nowe reality-show
„Ciąża z nieznajomym”. W tym „eksperymencie telewizyjnym” wezmą
udział osoby chcące stać się samotnymi rodzicami. Według twórców programu jest to odpowiedź na „społeczne zapotrzebowanie”.
Formuła show jest bardzo kontrowersyjna. Uczestniczki mają ustalić kryteria, jakie powinien spełniać ojciec ich dziecka, natomiast mężczyźni, którzy zgłoszą się do programu, po serii testów fizycznych i psychicznych będą „dopasowywani” do tych kobiet. Po poczęciu dziecka „para” ma podzielić się obowiązkami związanymi z
opieką nad dzieckiem, jednak nowa rodzina nie będzie wspólnie zamieszkiwać, rodzice pozostaną tzw. singlami.
„Społeczne zapotrzebowanie” przywoływane przez twórców programu to fakt, że coraz więcej dzieci, na
skutek anonimowego dawstwa nasienia do procedury zapłodnienia in vitro, nie wie kim jest ich ojciec. Zaproponowana formuła show ma ograniczyć ten problem.
Produkcja ta jest jawnym łamaniem praw dzieci. Każde dziecko ma prawo do wychowywania się z obojgiem rodziców, a wszystkie instytucje i organizacje powinny kierować się zasadą dobra dziecka (art. 3. Konwencji o prawach dziecka). Sposób traktowania dzieci promowany przez „Ciążę z nieznajomym” jest przedmiotowy – dziecko staje się zachcianką i sposobem na zarobienie pieniędzy za udział w programie. Ponadto twórcy programu podkreślają, że dzięki niemu chcą odejść od tradycyjnego modelu rodziny.
Oprac. Magdalena Samoń na podstawie www.wirtualnemedia.pl

Wypróbowano nowy rodzaj terapii genowej
W połowie listopada amerykańscy naukowcy jako pierwsi podjęli próbę
naprawy genotypu bezpośrednio wewnątrz ciała pacjenta. Pierwszych
rezultatów próby można się spodziewać prawdopodobnie w połowie
grudnia, ale na ocenę ostatecznego rezultatu zabiegu trzeba będzie poczekać do lutego następnego roku.
Pacjentem poddanym zabiegowi był 44-letni Amerykanin, Brian Madeux,
który cierpi na rzadką chorobę genetyczną – mukopolisacharozę typu II, inaczej zwaną chorobą Huntera.
Oznacza to, że jego organizm nie wytwarza enzymu koniecznego do rozkładu wielocukrów (siarczanu dermatanu i siarczanu heparanu), przez co cząsteczki tych związków odkładają się w komórkach chorego i
uszkadzają je. Objawy choroby pogłębiają się wraz z wiekiem.
Podjęta próba wyleczenia choroby Huntera polegała na wstrzyknięciu choremu miliardów kopii genów naprawczych i zastosowaniu metody CRISPR służącej do celowego modyfikowania genotypu w precyzyjnie
wybranych miejscach.
Naukowcy przeprowadzili wcześniej próby takiego rozwiązania na zwierzętach, wypadły one pomyślnie.
Nie wiadomo jednak do końca jak zastosowana metoda wpłynie na organizm ludzki i jakie nieodwracalne
zmiany w nim wywoła.
Oprac. Magdalena Samoń na podstawie tvnmeteo.tvn24.pl oraz chorobyrzadkie.pl
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USA – rozluźnienie przepisów dotyczących testów genetycznych
Agencja Żywności i Leków (FDA) zamierza rozluźnić przepisy dotyczące badań
genetycznych w Stanach Zjednoczonych. Jest to radykalna zmiana kierunku po
wycofaniu testów z rynku w 2013 roku. Od tego czasu Agencja corocznie zatwierdzała każdy test.
Nowe przepisy umożliwiłyby wprowadzenie na rynek genetycznych testów przesiewowych i genetycznych testów zdrowotnych bez uprzedniej dogłębnej jego
analizy. Agencja będzie jednak nadal współpracować z firmami testującymi w
celu opracowania projektów aktów prawnych.
Zmiana ta została zainicjowana przez autoryzację udzieloną w kwietniu 2017 roku firmie „23andMe”, dzięki której sprzedawała ona bezpośrednio test predykcyjny w celu sprawdzenia kilkunastu chorób.
Tłum. i oprac. Magdalena Samoń na podstawie www.genethique.org

Rosyjska firma chce zamrażać żyjące osoby
Zamrożenie żywej osoby jest równoznaczne z zabójstwem, ale rosyjska firma
KrioRus zbiera fundusze na budowę swojego laboratorium w Szwajcarii. Ma ona
na celu zaoferowanie ludziom, którzy chcą umrzeć, szansę na obejście przepisów
dotyczących samobójstwa wspomaganego dzięki zamrożeniu.
Według KrioRus w procesie krioprezerwacji ciała przed śmiercią można zapobiec
poważnym uszkodzeniom mózgu i zwiększyć szanse na przywrócenie ciała do
życia w ciągu jednego dnia. KrioRus ma nadzieję, że będą pierwszą firmą, która
zamrozi ciało nie biologicznie martwe, ponieważ jak dotąd technika ta została
podjęta jedynie w przypadku osób uznanych za legalnie martwe.
Firma będzie pobierać kwotę 36 000 USD, aby zamrozić całe ciało, a 12 000 USD
tylko za głowę. Będzie również oferować zamrażanie zwierząt domowych za
opłatą od 10 000 do 26 000 USD.
Społeczność naukowa ma bardzo duże wątpliwości w tej kwestii, ponieważ proces ten nie został sprawdzony i jest wysoce kontrowersyjny. Niektóre narządy, takie jak serce lub nerki, nigdy nie zostały pomyślnie
zamrożone, a następnie rozmrożone. Jest więc prawdopodobne, że całe ciało ludzkie, w tym mózg, może
zostać w jakiś sposób uszkodzone w wyniku tego procesu.
Tłum. i oprac. Magdalena Samoń na podstawie www.genethique.org

„Etyka robotów” według UNESCO
We wrześniu Światowa Komisja ds. Etyki Wiedzy Naukowej i Technologii
UNESCO, w skrócie „COMEST”, ukończyła raport na temat robotyki, który
właśnie został opublikowany. Jego celem jest „zaproponowanie ram
etycznych” w tej dziedzinie i „promowanie zarówno publicznej kontroli,
jak i globalnego dialogu na temat kwestii etycznych” wynikających z zastosowania różnych współczesnych technologii robotycznych.
Według COMEST, te „zrobotyzowane maszyny”, które „zacierają granice
między człowiekiem a maszyną”, stawiają pytania o podstawowe pojęcia, takie jak „zdolność do działania”
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lub „odpowiedzialność”. Początkowo wykorzystywane do celów przemysłowych i wojskowych, technologie
robotyczne są obecnie wykorzystywane w wielu dziedzinach, takich jak: transport, opieka zdrowotna, edukacja, rolnictwo i dom. Robotyka „w coraz większym stopniu opiera się na sztucznej inteligencji, która promuje rozwój ludzkich możliwości, takich jak: percepcja, wykorzystanie języka, interakcja, rozwiązywanie
problemów, uczenie się, a nawet kreatywność”. Te „maszyny kognitywne” stają się zatem
„nieprzewidywalne” w przeciwieństwie do tak zwanych „deterministycznych” robotów. Roboty kognitywne „stawiają nowe wyzwania”, dla których COMEST opracował ramy etyczne, które można zastosować na
wszystkich poziomach prawodawstwa, od kodów behawioralnych dla inżynierów, po przepisy krajowe i
konwencje międzynarodowe.
W raporcie dostępnym na stronie UNESCO, w punkcie o moralnym statusie robotów czytamy: „Gwałtowny
rozwój wysoce inteligentnych autonomicznych robotów może zatem zakwestionować naszą obecną klasyfikację istot zgodnie z ich statusem moralnym, w ten sam, a może nawet głębszy sposób, jak to miało miejsce w przypadku zwierząt innych niż ludzie poprzez ruch na rzecz praw zwierząt. Może nawet zmienić sposób, w jaki ludzki status moralny jest obecnie postrzegany. Chociaż wciąż przypominają futurystyczne spekulacje, takich pytań nie należy lekceważyć, zwłaszcza w świetle faktu, że «podział człowiek-maszyna»
stopniowo zanika (…)”.
Tłum. i oprac. Magdalena Samoń na podstawie www.genethique.org oraz unesdoc.unesco.org

Eutanazja a dobrowolne zaprzestanie przyjmowania pokarmów i płynów u kresu
życia
Dobrowolne zaprzestanie przyjmowania pokarmów i płynów przez osoby
chore terminalnie staje się powoli dla eutanazji i wspomaganego samobójstwa alternatywą uważaną za dozwoloną etycznie szczególnie w krajach, gdzie są one nielegalne.
VSED to dobrowolne zaprzestanie jedzenia i picia (z ang. voluntarily stopping eating and drinking). Procedura ta ma na celu przyspieszenie śmierci
pacjenta. W związku z tym pojawiły się głosy porównujące ją do samobójstwa wspomaganego. Ralf J. Jox z Instytutu Etyki, Historii i Teorii Medycyny na uniwersytecie w Monachium w artykule opublikowanym w „BMC Medicine” poddał w wątpliwość
legalność VSED i zaproponował dyskusję wśród lekarzy, prawników oraz przedstawicieli stowarzyszeń zajmujących się pacjentami terminalnymi.
W procesie leczenia oraz opieki nad pacjentami ważną rolę odgrywa intencja. Jeżeli pacjent celowo odmawia przyjmowania pokarmów i płynów, aby przyspieszyć swoją śmierć, a lekarz na to wyraża zgodę, to taka
sytuacja może być porównana do samobójstwa wspomaganego. Inaczej sprawa wygląda, jeśli zgon jest
nieunikniony, a zaprzestanie przyjmowania pokarmów czy płynów nie ma na celu jego przyspieszenia, lecz
wynika z odrzucenia uporczywej terapii.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org
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Światowe Towarzystwo Medyczne sprzeciwia się eutanazji i wspomaganemu samobójstwu
Światowe Towarzystwo Medyczne (WMA) stwierdziło, że „samobójstwo
wspomagane przez lekarza, podobnie jak eutanazja, jest sprzeczne z etyką
lekarską”.
WMA potwierdza, że „samobójstwo wspomagane przez lekarza, podobnie
jak eutanazja, jest sprzeczne z etyką lekarską i musi być potępione przez
lekarzy. Kiedy lekarz umyślnie i celowo pomaga zakończyć życie danej
osoby, lekarz ten dopuszcza się niemoralnego działania”.
Eutanazja jest legalna w niektórych krajach, ale „WMA trzyma się wytrwale przekonania, że eutanazja jest
w bezpośredniej sprzeczności z podstawowymi zasadami etyki medycznej i aktywnie zachęca wszystkie
krajowe stowarzyszenia medyczne i lekarzy do odmowy udziału w eutanazji, nawet jeśli ustawodawstwo
krajowe pozwala na to lub dekryminalizuje to w pewnych sytuacjach”.
WMA obawia się, że legalizacja eutanazji stworzy „sytuację bezpośredniego konfliktu z etycznymi obowiązkami lekarzy wobec swoich pacjentów” oraz że „osoby bezbronne” będą narażone na nadużycia.
Oprac. Magdalena Samoń

Papież Franciszek o debacie na temat końca życia: potrzeba mądrości i rozeznania
„Chorego człowieka nie zawsze można wyleczyć, ale zawsze trzeba się nim
zaopiekować, bez skracania jego życia, ale też bez uporczywego i zbytecznego odwlekania jego śmierci” – napisał Franciszek w liście do uczestników spotkania na temat końca życia w Watykanie. Zorganizowały je
wspólnie Światowe Towarzystwo Medyczne i Papieska Akademia Życia.
Papież zauważył, że pytanie o koniec życia przybiera dziś nowe formy,
między innymi w związku z rozwojem medycyny. Zabiegi na ludzkim ciele
stają się coraz bardziej skuteczne, ale nie zawsze są rozstrzygające. Mogą
podtrzymywać, a nawet zastępować funkcje biologiczne, co jednak nie jest jednoznaczne z poprawą stanu
zdrowia. Potrzeba więc mądrości, bo dziś coraz silniejsza jest pokusa stosowania terapii, które są skuteczne dla ciała, lecz nie służą integralnemu dobru osoby – napisał Franciszek. W tym kontekście przypomniał
on katechizmowe rozróżnienie między moralnie dopuszczalną rezygnacją z uporczywej i nieproporcjonalnej terapii, a eutanazją, która zawsze jest niedopuszczalna, bo polega na przerwaniu życia i zadaniu śmierci.
Papież przyznaje, że w konkretnych sytuacjach w grę wchodzi wiele różnych czynników i stwierdzenie, czy
terapia jest proporcjonalna nie może się opierać na mechanicznym zastosowaniu ogólnej reguły. Niezbędne jest rozeznanie, które bierze pod uwagę podmiot moralny, okoliczności i intencje. Franciszek przypomina tu podmiotowość samego chorego, któremu w pierwszym rzędzie przysługuje prawo do decydowania w
dialogu z lekarzami o podejmowaniu konkretnej terapii lub rezygnowania z niej, gdyby miała się ona okazać nieproporcjonalna. Papież podkreśla też znaczenie medycyny paliatywnej i nasze moralne zobowiązania wobec ludzi chorych.
Ojciec Święty zauważa, że w społeczeństwach demokratycznych wszystkie te zagadnienia wymagają spokojnej dyskusji, w której trzeba uwzględnić zarówno różnorodność światopoglądów, przekonań etycznych i
przynależności religijnych, ale też i fakt, że państwo ma obowiązek chronić swych obywateli, a w szczegól-
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ności tych, którzy są najsłabsi.
W przesłaniu do uczestników watykańskiego spotkania na temat końca życia Franciszek zwraca też uwagę
na inny problem, jakim jest ograniczona dostępność najbardziej zaawansowanych i najdroższych terapii.
Wiele krajów ubogich, a także ludzie niezamożni w krajach bogatych nie może sobie na nie pozwolić.
Źródło: pl.radiovaticana.va

KONFERENCJE I SYMPOZJA

Konferencja „Dzieci z trisomią chromosomu 21 – inne, czy takie same?” (Wrocław, 9 grudnia 2017 r.)
We Wrocławiu 9 grudnia br. odbędzie się VII Konferencja pt. „Dzieci z trisomią chromosomu 21 – inne, czy takie same?”. Organizatorami wydarzenia są Fundacja „Potrafię Pomóc”, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Dzieci
z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i Ich Rodzin „Wspólnie”, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Studenckie Koło
Naukowe Neonatus.
W programie konferencji przewidziano trzy sekcje – leczenie, rehabilitacja
i edukacja. W każdej z nich głos zabiorą specjaliści z poszczególnych dziedzin. Poruszone zostaną między innymi zagadnienia żywienie u dzieci z trisomią chromosomu 21, możliwości i ograniczenia pracy dydaktyczno-wychowawczej czy kształtowania ich wizerunku w mediach społecznościowych.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli rzecznik praw dziecka Marek Michalak, rzecznik praw pacjenta
Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Marek
Ziętek oraz prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.
Szczegółowy program oraz więcej informacji: potrafiepomoc.org.pl
Oprac. Justyna Gajos

Zaproszenie na konferencję „Opieka paliatywna w okresie prenatalnym” (Poznań, 9 grudnia 2017 r.)
Stowarzyszenie Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne RAZEM organizuje w
dniu 9 grudnia 2017 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 bezpłatne i
otwarte szkolenie w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej przeznaczone m. in. dla personelu medycznego, specjalistów zawodów niemedycznych oraz studentów. Szkolenie to jest realizowane w ramach projektu
dotyczącego wsparcia informacyjnego i psychologicznego dla rodzin oraz
zwiększenia kompetencji personelu w sytuacji wystąpienia ciężkiej wady
rozwojowej dziecka w okresie perinatalnym.
Organizatorzy przewidują podjęcie w trakcie szkolenia przez zaproszonych gości tematów związanych z
doświadczeniami opieki perinatalnej-paliatywnej w szpitalu, uwzględniając również aspekty prawne i
etyczne tego zagadnienia, a także dyskusję na temat badań genetycznych, czy przedstawienie problemów
opieki psychologicznej nad matką i rodziną w momencie pojawienia się ciężkiej wady rozwojowej dziecka.
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Dodatkowo planowane są dwa panele dyskusyjne na temat interdyscyplinarnej opieki nad kobietą i rodziną w sytuacji pojawienia się ciężkiej wady rozwojowej dziecka oraz na temat protokołu DNR.
Zapisy i szczegółowe informacje na temat szkolenia można znaleźć na stronie internetowej: opiekapaliatywna.evenea.pl
Oprac. Agnieszka Jalowska

Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych (Częstochowa, 18-20
stycznia 2018 r.)
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza na XXII
Konferencję Naukowo – Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. Konferencja odbędzie się w dniach 18-20.01.2018 roku, a jej tematem przewodnim będą słowa: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”.
Planowane sesje plenarne zostaną poświęcone głównie zagadnieniom dotyczącym najlepszych sposobów leczenia i opieki nad pacjentami w schyłkowym okresie nieuleczalnej choroby. Ważnym aspektem będzie również zwrócenie uwagi na potrzeby
pracowników ochrony zdrowia na co dzień realizujących świadczenia zdrowotne i otaczających opieką chorych i ich rodziny. Konferencji towarzyszyć będą sesje warsztatowe dotyczące praktycznego zastosowania
oceny i monitorowania bólu, metod psychologicznych możliwych do wykorzystania w pracy z chorym oraz
sposobów dbania o swoje własne zdanie i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie internetowej: 2018.hospicjum-konferencja.pl
Oprac. Agnieszka Jalowska

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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