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Zagadnienia bioetyczne podjęte podczas Synodu o Rodzinie
Podczas III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które odbywało się w dniach od 5 do 19 października w Watykanie, biskupi z całego świata
dyskutowali nad tematem: „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście
nowej ewangelizacji”. Poruszono na nim istotne kwestie bioetyczne, takie jak zagadnienia związane z przekazywaniem życia oraz troską duszpasterską o osoby
orientacji homoseksualnej.
Głównymi tematami podejmowanymi przez zgromadzenie biskupów były wyzwania dotyczące opieki duszpasterskiej
nad rodziną. Istotne było omówienie kontekstu społeczno-kulturowego, w którym rodzina jest naturalnie umiejscowiona. Zwrócono uwagę na rolę rodziny w Bożym planie zbawienia, uwydatniając jej piękno, oraz na zadania duszpasterskie w procesie przygotowania do małżeństwa, jak również towarzyszenia małżeństwu i rodzinie. Wiele uwagi
poświęcono także na omówienie zagadnień duszpasterskich w szczególnych sytuacjach relacji między kobietą a mężczyzną, takich jak małżeństwa cywilne czy konkubinaty. Ważnym tematem synodu była ponadto troska o rodziny
zranione, czyli m.in. osoby żyjące w separacji, osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach niesakramentalnych
czy osoby samotnie wychowujące dzieci.
Biskupi zwrócili uwagę na zagadnienia związane z przekazywaniem życia i planowaniem rodziny, w tym na spadek
liczby urodzeń. W Relacji Synodu – dokumencie podsumowującym zgromadzenie - podkreślono potrzebę otwartości
rodziny na każde dziecko: „Otwarcie się na życie jest wymogiem zawartym w istocie miłości małżeńskiej. W tym
świetle Kościół wspiera rodziny przyjmujące, kształcące i otaczające uczuciem dzieci sprawne inaczej”.
W dokumencie odniesiono się także do adopcji, podkreślając, że „decyzja o adopcji wyraża szczególną płodność doświadczenia małżeńskiego, nie tylko wtedy, gdy para jest bezpłodna. Taki wybór jest wymownym znakiem miłości
rodzinnej, stwarza okazję, by dać świadectwo własnej wiary i przywrócić godność dziecku, które zostało jej pozbawione”.
Po raz kolejny biskupi przypomnieli stanowisko Kościoła wobec osób o orientacji homoseksualnej: „Nie istnieje żadna podstawa do porównywania czy zakładania analogii, nawet dalekiej, między związkami homoseksualnymi a planem Bożym dotyczącym małżeństwa i rodziny”. Jednocześnie biskupi przypomnieli, że według nauczania Kościoła,
„należy traktować mężczyzn i kobiety o skłonnościach homoseksualnych z szacunkiem i delikatnością. Powinno się
unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji”.
Owocem zgromadzenia są dwa dokumenty: Orędzie oraz Relacja Synodu, które zawierają szczegółową analizę aktualnej sytuacji rodziny na świecie oraz główne zadania duszpasterskie względem niej.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie http://pl.radiovaticana.va oraz www.tygodnik.onet.pl
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26 października Światowym Dniem Donacji i Transplantacji
Od niemal dziesięciu lat 26 października obchodzony jest jako Światowy Dzień
Donacji i Transplantacji (World Day for Organ Donation and Transplantation). Polskie hasło promujące ten dzień brzmiało w tym roku: „Dawca narządów - dawcą
życia”. Celem tej inicjatywy jest promowanie przeszczepów rodzinnych oraz wyrażania zgody na pobranie własnych narządów po śmierci. Transplantacja narządów
jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów, którzy dzięki altruistycznej decyzji dawców (zarówno dawców żyjących jak i dawców zmarłych) mogą być
leczeni przeszczepieniem narządów lub przeszczepieniem szpiku. Dla osób ze
skrajną niewydolnością serca, płuc czy wątroby przeszczepienie narządu jest jedyną skuteczną metodą ratującą życie.
2 i 21 października 2014 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się dwuczęściowa uroczystość wręczenia odznak
„Zasłużony Dawca Przeszczepu”. Odznaki są przyznawane przez ministra zdrowia dawcom narządów oraz osobom,
które dwukrotnie oddały szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki. Uroczystość nadania odznaczeń odbyła się
już po raz piąty, a uhonorowano nimi dotychczas 482 osoby. Według danych Poltransplantu w Polsce w 2013 r. dokonano 1612 przeszczepień, a do końca września 2014 r. – 1211. W naszym kraju działa aktualnie 116 ośrodków
przeszczepiających komórki, tkanki i narządy – w tym 38 ośrodków przeszczepiających nerki. Liczba narządów do
przeszczepiania jest jednak wciąż zbyt mała w stosunku do potrzeb.
Oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.poltransplant.org.pl

Nowa Zelandia zezwala na produkcję pierwszego
„dziecka-lekarstwa”
Po raz pierwszy w Nowej Zelandii małżeństwo uzyskało zgodę na wyprodukowanie
„dziecka-lekarstwa”, aby leczyć swojego pierworodnego syna dotkniętego anemią
sierpowatokrwinkową, dziedziczną chorobą krwinek czerwonych.
Procedura poczęcia „dziecka-lekarstwa” wiąże się zawsze z przeprowadzeniem zapłodnienia in vitro. Z poczętych
embrionów wybiera się technikami diagnostyki preimplantacyjnej te, które nie są obarczone chorobą; jeden lub
kilka z nich przenosi się do macicy matki. W momencie narodzin wyselekcjonowanego wcześniej dziecka można pobrać komórki macierzyste z jego krwi pępowinowej w celu ich przeszczepienia choremu bratu lub siostrze.
Do tej pory w Nowej Zelandii diagnostyka preimplantacyjna była stosowana do wykrywania chorób dziedzicznych u
dzieci w stadium embrionalnym i ich eugenicznej selekcji.
Technika produkcji „dzieci-lekarstw”, mimo intencji terapeutycznej, jest poważnym złem moralnym. Rodzice i techniczni wykonawcy procedury, ratując zdrowie jednego dziecka, decydują się powołać do życia wiele innych, z których pozwalają żyć tylko jednemu, wybranemu ze względów użytkowych. Pozostałe są skazane na śmierć jako
„odpad technologiczny”. W komunikacie, który w 2008 roku wystosował hiszpański Episkopat przy okazji narodzin
pierwszego dziecka-lekarstwa w Hiszpanii, czytamy: „Poddanie ludzkiego życia kryterium czystej skuteczności technicznej oznacza zredukowanie godności osoby do zwykłej kategorii użyteczności. W wyniku tego kryterium pozostałemu rodzeństwu odebrano prawo do życia. Ten, który ostatecznie urodził się, został wybrany, ponieważ był najbardziej użyteczny, aby uleczyć swojego chorego brata. Tym samym zostało naruszone jego prawo do tego, by być kochanym jako cel sam w sobie i nie być traktowanym jako zwykłe narzędzie techniczne”. Traktowanie człowieka w
ten sposób narusza chociażby zasadę św. Pawła: „I czyż to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro? – jak
nas niektórzy oczerniają i jak nam zarzucają, że tak mówimy. Takich czeka sprawiedliwa kara” (Rz 3,8), czy też słynny
imperatyw kategoryczny I. Kanta: „Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w swej osobie, jak też w osobie każdego
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innego, używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka”.
W takim tonie wypowiedział się w 2007 roku podczas VI Hiszpańskiego Kongresu Bioetycznego Justo Aznar, dyrektor Instytutu Nauk o Życiu na Katolickim Uniwersytecie w Walencji, przypominając, że doprowadzenie do narodzin
jednego „dziecka-lekarstwa” pociąga za sobą wiele zabójstw. „Odsetek powodzenia omawianej techniki wynosi 13%, więc aby wyprodukować dwoje czy troje „dzieci-lekarstwa” należy zniszczyć setkę żyć ludzkich w stadium embrionalnym. O tych liczbach rodzice muszą wiedzieć, jeszcze zanim rozpoczną taką procedurę”.
Tłum. i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org

Działacze pro-life skazani za mówienie o aborcji
16 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok w procesie cywilnym o naruszenie dóbr osobistych
szpitala Pro-Familia przez działaczy organizacji pro-life: Jacka Kotulę i Przemysława Sycza z Fundacji Pro - Prawo do
Życia. Działacze zostali skazani za zorganizowanie 18 pikiet antyaborcyjnych informujących, że w szpitalu ProFamilia w Rzeszowie zabija się chore nienarodzone dzieci, dokonując na nich aborcji. Sąd nakazał im przeprosić szpital za „naruszenie dobrego imienia placówki” oraz zwrócić koszty procesu.
Jacek Kotula, szef rzeszowskiego oddziału Fundacji Pro - Prawo do Życia zapowiedział już apelację, wyrażając nadzieję, że „sąd wyższej instancji nie będzie miał wątpliwości co do tego, że za mówienie prawdy o aborcji nie można
penalizować”.
Na stronie www.citizengo.org można podpisać list solidarności ze skazanymi:
http://www.citizengo.org/pl/solidarni-z-obroncami-dzieci-rzeszow
Oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.citizengo.org

UM171, cząsteczka zdolna namnażać komórki macierzyste z krwi pępowinowej
Naukowcy z Instytutu Immunologii i Onkologii Uniwersytetu w Montrealu ogłosili odkrycie nowej cząsteczki pozwalającej na namnażanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej.
Według dr Guy Sauvageau, kierownika badań, liczba jednostek krwi pępowinowej może być zwiększona dziesięciokrotnie. W połączeniu z wykorzystaniem „nowego bioreaktora zaprojektowanego do hodowli komórek macierzystych we współpracy z Uniwersytetem w Toronto” cząsteczka UM171 „pozwoli tysiącom pacjentów odnieść korzyści
z bezpiecznego przeszczepu komórek macierzystych”. Biorąc pod uwagę fakt, że wielu pacjentów nie może mieć
wykonanego przeszczepu komórek macierzystych z powodu braku kompatybilnego dawcy, to odkrycie wydaje się
być bardzo obiecujące dla leczenia różnych typów nowotworów.
Badania kliniczne rozpoczną się w grudniu 2014 r., zaś otrzymanie pierwszych rezultatów oczekiwane będzie w
grudniu 2015 r. Pozytywne wyniki „mogą zrewolucjonizować terapię białaczki i innych chorób krwi”. Krew ze sznura
pępowinowego noworodka jest wyjątkowym źródłem hematopoetycznych komórek macierzystych (czyli produkujących składniki krwi) dla celów transplantacyjnych, ponieważ system immunologiczny noworodka jest niedojrzały i
uzyskane w ten sposób komórki mają mniejsze prawdopodobieństwo wywołania niepożądanych reakcji u biorcy. Co
więcej, w przeciwieństwie do przeszczepów szpiku kostnego „idealna zgodność immunologiczna między dawcą a
biorcą nie jest w tym przypadku konieczna”.
Tłum. i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org
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Jacques Testart o eugenice: „W przyszłości dojdzie do tego, że wszystkie dzieci
będą selekcjonowane w probówkach”
W wywiadzie zamieszczonym na portalu Usbek&Rica Jacques Testart, ekspert
w dziedzinie genetyki, który wraz z Rene Frydmanem doprowadził do pierwszego sztucznego zapłodnienia we Francji w 1982 roku (po czym wycofał się z
uczestnictwa w procedurach in vitro i stał się ich zdecydowanym przeciwnikiem), przedstawił swoje przewidywania co do następstw zjawiska tzw.
„eugeniki demokratycznej”.
Podstawowym zagadnieniem poruszanym przez Testarta jest diagnostyka prenatalna. Jego zdaniem coraz realniejsze
staje się tzw. „klonowanie społeczne". Jak to możliwe? Na poziomie ponadnarodowym ustanowione zostają
„uniwersalne kryteria dobrego zdrowia” i pojawia się pewien abstrakcyjny ideał, który można nazwać „ideałem zdrowego człowieka”. Nasze dzieci będą musiały odpowiadać temu obrazowi, narzucanemu przez medycynę, jednakowemu na całym świecie. Ostatecznie wszędzie eliminowane będą te same geny.
Jakie będą konsekwencje tego zjawiska? „Utrata różnorodności genetycznej, która doprowadzi do osłabienia istoty
ludzkiej". Geny posiadają przecież liczne i często wciąż tajemnicze funkcje. W przewidywaniach J. Testarta przed końcem wieku „wszystkie dzieci będą selekcjonowane w probówkach w trakcie procedury in vitro”, ponieważ „selekcja
genetyczna embrionów wydaje się być w interesie rodziców, ubezpieczycieli i społeczeństwa. W końcu niepełnosprawni bardzo drogo kosztują… Mówi się nam, że leży ona także w interesie przyszłych dzieci. Co do tego jestem
bardzo sceptyczny. Zawsze będą «nieszczęśnicy», dzieci niedoskonałe. Jedyny sposób na uniknięcie tego scenariusza
to zmiana paradygmatu politycznego i zgoda na spowolnienie rozwoju ekonomicznego. Trzeba przestać dążyć za
wszelką cenę do wydajności, do wzrostu gospodarczego oraz do udoskonalania człowieka, które obiecują nam transhumaniści. Nie ma przecież różnicy między eugeniką demokratyczną a eugeniką autorytarną”.
Tłum. i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org

Holandia: 15-procentowy wzrost przypadków eutanazji
Ostatnie dane statystyczne pochodzące z Holandii i dotyczące roku 2013 wskazują na
wyższą o 15% liczbę przypadków eutanazji w porównaniu z rokiem 2012. Odnotowano
ponad 4800 przypadków, jednak bez wątpienia jest to liczba zaniżona, gdyż wiele przypadków nie zostało w ogóle zarejestrowanych. We wcześniejszych latach procentowy
przyrost eutanazji kształtował się następująco: 2012 – 13%, 2011 - 18%, 2010 - 19%.
Chociaż większość przypadków dotyczyła pacjentów z nowotworami, także pacjenci cierpiący z powodu demencji (97
osób w 2013 roku) czy chorób psychicznych (42 osoby) dokonywali eutanazji. Należy zaznaczyć, iż eutanazja stanowi
aktualnie 3% wszystkich zgonów w Holandii. Dr Peter Saunders, znany brytyjski krytyk eutanazji, twierdzi, że oficjalne dane statystyczne nie są w pełni wiarygodne, ponieważ nie biorą pod uwagę przypadków, kiedy to holenderscy
lekarze z premedytacją podają pacjentom za duże dawki morfiny, stosują sedację lub zaprzestają nawadniania.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org
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Wielka Brytania: sąd zezwolił na eutanazję 12-latki
Nancy Fitzmaurice urodziła się w 2002 r. niewidoma, z wodogłowiem, zapaleniem opon mózgowych i posocznicą. Z
powodu tych schorzeń nie mogła mówić, chodzić, jeść ani pić. Mimo że lekarze nie dawali jej więcej niż 4 lata życia,
dziewczynka walczyła aż przez 12 lat, podczas których była całkowicie zależna od opieki rodziców.
Jednak w 2012 roku po rutynowym zabiegu usunięcia kamieni nerkowych nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu
dziecka spowodowane infekcją pooperacyjną. Od tego czasu dziewczynka prawdopodobnie nieustannie odczuwała
ból, a jej organizm uodpornił się na środki przeciwbólowe, w tym na silne koktajle morfiny i ketaminy.
W tej sytuacji rodzice dziewczynki postanowili zwrócić się do Komisji Etyki w Great Ormond Street Hospital z prośbą
o eutanazję dla córki. Szpital wystąpił w ich sprawie do brytyjskiego Sądu Najwyższego, który w sierpniu b.r. przychylił się do wniosku. Dziecko zmarło dwa tygodnie później, po tym jak zaprzestano jego odżywiania i nawadniania.
Wyrok sądu ma charakter precedensowy. Po raz pierwszy wyrażono zgodę na śmierć dziecka, które oddychało samodzielnie i nie było nieuleczalnie chore. Sąd w uzasadnieniu dla decyzji powołał się na „miłość, oddanie i kompetencje matki” oraz na bardzo niską jakość życia dziewczynki.
Tłum i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.dailymail.co.uk

Stany Zjednoczone: kto jest szczególnie podatny na
„pokusę” eutanazji?
Debata na temat eutanazji trwa nieprzerwanie od lat, jednak brakuje nowych argumentów w dyskusji. Zwolennicy eutanazji najchętniej odwołują się do stwierdzenia, że należy respektować autonomię pacjentów oraz wysuwane przez nich
racjonalne żądania. Przeciwnicy uważają natomiast, że osoby najsłabsze - czyli
ubodzy, niepełnosprawni oraz osoby w podeszłym wieku - mogą łatwo stać się
ofiarami tego procederu.
Część danych pochodzących z USA zdaje się potwierdzać opinie zwolenników eutanazji. W stanie Oregon, gdzie
wspomagane samobójstwo jest legalne, według badań z 2013 r. 94% dokonujących eutanazji stanowili obywatele
rasy białej, 62% mężczyźni, a w 53% były to osoby dobrze wykształcone. Nie ma danych dotyczących dochodów, ale
biali wykształceni mężczyźni są raczej zamożni, a tym samym status finansowy zapewne nie miał wpływu na ich decyzję.
W „Journal of Medicine and Philosophy” pojawił się jednak artykuł, który przedstawił te fakty w zupełnie innym
świetle. Erik Krag z Uniwersytetu Southern Illinois w Edwardsville sugeruje, że właśnie przedstawiciele dominującej
grupy społecznej, czyli biali mężczyźni, są grupą najsłabszą i najbardziej podatną na pokusę eutanazji. To oni najczęściej padają ofiarą własnej słabości i presji społecznej, decydując się na przedwczesne zakończenie swojego życia.
Jak wyjaśnia autor, mężczyźni są wychowywani w przekonaniu, że życie traci sens, gdy człowiek pozbawiony zostaje
niezależności, władzy czy kontroli nad własnym losem. Kiedy dopada ich choroba czy ubóstwo, niektórzy z nich mogą
stwierdzić, że ich życie jest bezużyteczne, szczególnie, gdy nie mają przy sobie nikogo bliskiego lub są pozbawieni
wiary w wartości transcendentalne.
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Paradoksalnie fakt, że głównie zamożni biali mężczyźni są zainteresowani samobójstwem wspomaganym, udowadnia niejako, że w tej materii są oni nawet bardziej wrażliwi i zagrożeni niż osoby niepełnosprawne. Dr Krag pisze o
tym w następujący sposób: „Powinniśmy mieć na uwadze tych, którzy woleliby umrzeć niż stracić swój uprzywilejowany status społeczny. Kiedy dzieje się tak w przypadku zamożnego, dobrze wykształconego białego mężczyzny,
znajduje się on nagle w momencie, gdy uznaje swoje życie za niewarte życia. Czuje się społecznie upokorzony, gdyż
nie jest w stanie wykorzystać narzędzi, nad którymi pracował całe swoje życie. Wraz z utratą uprzywilejowanego
statusu uderza w niego ciężar rzekomej pogardy ze strony społeczeństwa. Traci on poczucie własnej wartości i staje
się osobą podatną na depresję. Nie powinniśmy więc być zaskoczeni faktem, że to właśnie dobrze wykształceni biali
mężczyźni decydują się na eutanazję lub wspomagane samobójstwo”. Taka decyzja nie jest zatem dowodem ich siły i
autonomii, lecz raczej nieumiejętności poradzenia sobie z chorobą i wiążącymi się z nią trudnymi życiowymi doświadczeniami.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

Belgia: eutanazja jako bardziej elegancka forma śmierci?
Starsze belgijskie małżeństwo przygotowuje się do wspólnej eutanazji. Żadne z
nich nie jest terminalnie chore, choć 89-letni Francis od 20 lat choruje na raka
prostaty i musi przyjmować morfinę uśmierzającą ból, a jego żona Anna jest niedowidząca i niemal zupełnie niesłysząca.
Małżonkowie chcieliby odejść razem, ponieważ obawiają się o swoją przyszłość i
przeraża ich perspektywa samotności. Zaplanowali, że popełnią samobójstwo
przez założenie worków foliowych na głowę. Spotkało się to jednak ze sprzeciwem ze strony ich dzieci, które zasugerowały wymyślenie „bardziej eleganckiego
sposobu na zakończenie życia”.
Troje dorosłych dzieci wspiera parę w jej planach, a najstarszy syn pomógł im nawet skontaktować się z organizacją,
która oferuje takie usługi. Ponieważ małżonkowie mieszkają we frankojęzycznej części Belgii, gdzie lekarze nie zgadzają się na przeprowadzanie wspólnej eutanazji, syn skontaktował rodziców z flandryjską organizacją „Prawo do
śmierci” działającą w północnej części Belgii. Oto jak wspomina rozmowę: „Ciepły, przyjazny głos powiedział mi, że
mogą nam pomóc; że to, o co proszę, jest możliwe: że rodzice mogą odejść równocześnie. Później znalazłem gdzieś
informację, że w 82% eutanazja przeprowadzana jest we Flandrii obejmującej północną część Belgii, a tylko 18%
przypadków ma miejsce na południu, w Walonii. To o czymś świadczy”.
Ojciec jest uradowany z pomocy syna: „Całe szczęście, że go mamy. Gdyby nie on, zakończylibyśmy życie z plastikowymi workami na głowie”. Francis dodaje, że wszelkie formy samobójstwa wymagają odwagi, której nie potrzeba w
przypadku zastrzyku ze środkiem nasennym.
Syn także wyraża zachwyt z możliwości takiego rozwiązania: „Jeśli jedno z rodziców umarłoby, wówczas to, które by
pozostało, byłoby smutne i całkowicie od nas zależne. Nie bylibyśmy w stanie przyjeżdżać tu codziennie i zajmować
się mamą czy tatą” skonkludował syn.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org
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USA: aby opieka paliatywna była bardziej humanitarna
Atul Gawande, amerykański lekarz i pisarz, opublikował właśnie książkę zatytułowaną „Być
śmiertelnym: o medycynie i o tym, co najważniejsze na końcu życia” (ang. Being Mortal:
Medicine and What Matters Most in the End). Podjął w niej problem opieki paliatywnej
oferowanej amerykańskim pacjentom. W swoich rozważaniach zauważa on, iż amerykański
system opieki zdrowotnej wydaje się nie dostrzegać poważnych psycho-społecznych problemów, którym muszą stawić czoła pacjenci w podeszłym wieku, a skupia się głównie na
leczeniu osłabiającym umysł i ciało, a przynoszącym znikome korzyści.
Gawande uważa, iż nie tędy droga i wyjaśnia w swojej książce: „Priorytety osób ciężko chorych zdecydowanie wykraczają poza samo przedłużenie życia. Przeprowadzone badania dowodzą, iż osoby te pragną ulgi w cierpieniu, zachowania jasności umysłu, uniknięcia bycia ciężarem dla innych, wzmocnienia relacji z rodziną i przyjaciółmi, a także
osiągnięcia poczucia życiowego spełnienia. Nasz system stechnicyzowanej pomocy medycznej poniósł porażkę, próbując sprostać tym potrzebom, a kosztów tej porażki nie da się policzyć w dolarach. Pytanie, które się pojawia, nie
dotyczy wydatków w obecnym systemie zdrowotnym, ale stworzenia takiej formy opieki, która zaoferowałaby pacjentom to, co dla nich najważniejsze na końcowym etapie życia". Gawande opiera swoje stwierdzenia o własne doświadczenie jako lekarza i osoby prywatnej, która przeżyła śmierć bliskich.
„Być śmiertelnym…” to wartościowa pozycja czytelnicza, będąca bardzo „na czasie”. Gawande zauważa, iż do 2044 r.
na świecie będzie tyle osób powyżej 80. roku życia, ile obecnie jest obywateli poniżej 50. roku życia. I jak dodaje,
„osoby starsze wcale nie boją się śmierci, ale tego, co może się wydarzyć na krótko przed odejściem, czyli utraty słuchu, pamięci, najlepszych przyjaciół, dotychczasowego stylu życia”. To właśnie są sprawy, które mają największe znaczenie na końcu życia.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

USA: naukowcy o krok bliżej możliwości wprowadzania zmian w naszej pamięci
Naukowcy z Instytutu Technologii w Massachussetts twierdzą, iż są w stanie wpłynąć na wytwarzanie przez myszy
zarówno dobrych, jak i złych wspomnień. Przeprowadzone przez nich badanie obejmowało prześledzenie pracy grupy neuronów odpowiedzialnych za proces zapamiętywania. Naukowcy wykorzystali technikę optogenetyczną polegającą na pobudzaniu odpowiedniej grupy neuronów za pomocą światła.
Badacze umieścili samce myszy w towarzystwie samic, tworząc tym samym bazę do „wyprodukowania” pozytywnych wspomnień. Negatywne wspomnienia były tworzone przez porażenie łap myszy prądem. Następnie naukowcy
obserwowali zachowanie myszy podczas aktywowania wspomnień w pustej przestrzeni. Gdy aktywowano neurony
„złych wspomnień”, myszy uciekały, zaś podczas uaktywniania neuronów „pozytywnych wspomnień”, myszy pozostawały na swoim miejscu.
Rezultaty doświadczenia wskazują na istnienie konkretnego fizjologicznego podłoża odpowiedzialnego za indywidualne wspomnienia. Może to oznaczać, że pewnego dnia naukowcy będą w stanie „wyłączyć” niektóre złe wspomnienia u pacjentów cierpiących np. na zespół stresu pourazowego.
Profesor David Moorman z Uniwersytetu Ammherst w Massachussetts zdaje sobie sprawę, że możliwość manipulowania pamięcią człowieka na ten moment jest kwestią odległej przyszłości, ale równocześnie stwierdza on, iż dotychczasowe badania na myszach wydają się być bardzo obiecujące.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org
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USA: „syndrom VIP” a opieka medyczna
Niespodziewana śmierć amerykańskiej aktorki Joan Rivers po rutynowej operacji
strun głosowych stała się przyczynkiem do dyskusji na temat tzw. „syndromu VIP”.
Tą nazwą w środowisku medycznym określa się specjalne traktowanie sławnych
pacjentów; co zaskakujące, owo „specjalne traktowanie” nie zawsze okazuje się
być korzystne dla pacjenta. Termin został użyty w 1964 r. przez psychiatrę dr. Waltera Weintrauba, który w swoim artykule stwierdził, że „syndrom VIP” bywa bardzo ryzykowny zarówno dla VIP-ów, jak i dla lekarzy.
Pacjenci zwani VIP (ang. Very Important Person) nierzadko otrzymują szczególne przywileje, które nie należą się zwykłym pacjentom. Zdarza się, że lekarze są w stosunku do nich zbyt ulegli i nie potrafią wystarczająco stanowczo narzucić im określonych zaleceń. W niektórych przypadkach pacjenci VIP są bardzo wymagający i próbują manipulować
decyzjami lekarza, co budzi złość i niechęć personelu, a przez to może obniżyć jakość świadczonej opieki. Jednak administracja szpitala patrzy na pacjenta VIP inaczej – jest on kimś więcej niż zwykłym pacjentem: jest kimś kto w przyszłości może przynieść szpitalowi wiele korzyści.
Najsławniejszą ofiarą „syndromu VIP” był piosenkarz Michael Jackson, który zmarł po tym, jak jego osobisty lekarz
podał mu silny środek znieczulający, by ułatwić mu zaśnięcie. Lekarz został potem oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci Jacksona i skazany na 4 lata więzienia.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

Sympozjum ,,Problemy etyczne w opiece hospicyjnej” (Kraków, 15 listopada
2014 r.)
15 listopada 2014 r. w godz. 10.00-16.00 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbędzie
się Sympozjum zatytułowane ,,Problemy etyczne w opiece hospicyjnej”. Tematem sympozjum skierowanego do pracowników medycznych zespołów paliatywnych i hospicyjnych w Polsce są aspekty etyczne w opiece nad nieuleczalnie chorym w ostatnim okresie jego życia oraz dyskusja dotycząca nad problemów, na jakie napotykają pracownicy i
wolontariusze w realizacji opieki.
Organizatorami Sympozjum są: Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII, Forum Hospicjów Polskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Jego Eminencja
ks. kardynał Stanisław Dziwisz.
Szczegółowy program i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
http://www.forumhospicjum.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid=32
Opracowała Katarzyna Wójcik
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I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Prenatalny
okres życia człowieka – zagadnienie interdyscyplinarne” (Opole, 19 listopada 2014 r.)
Uniwersytet Opolski oraz Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia zapraszają na I Międzynarodową (VI Ogólnopolską
Konferencję Naukową) „Prenatalny okres życia człowieka – zagadnienie interdyscyplinarne”, która odbędzie się 19
listopada 2014 r. w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Podczas konferencji zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia: Prenatalna i perinatalna psychologia i medycyna: nowe podejście do profilaktyki pierwotnej (prof. dr hab. Peter G. Fedor-Freybergh), Wyjaśnić niewyjaśnione.
Próba epigenetycznego spojrzenia na prenatalny okres życia człowieka (dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka), Czy niepłodność i wspomagana prokreacja modyfikują więź rodziców z dzieckiem i jego rozwój? (prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz), Dialog dziewięciu miesięcy – wybrane aspekty budowania więzi z dzieckiem w prenatalnym okresie życia (mgr Maria Wojaczek), Prenatalny okres życia człowieka w edukacji przedporodowej (mgr Ewa Janiuk), Wywiad prenatalny i genogram jako cenne źródło informacji o zasobach i deficytach człowieka (mgr Paulina
Kołosowska).
Podczas spotkania zaprezentowane zostanie również ujęcie moralno-etyczne badanego problemu. Prelekcję pt. Prenatalny okres życia ludzkiego z perspektywy moralno-etycznej wygłosi mgr Iveta Petrikova.
Program spotkania oraz szczegółowe informacje dot. konferencji można znaleźć na stronie internetowej:
www.dfoz.pl
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.dfoz.pl

Zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zaprasza na kolejny cykl comiesięcznych spotkań dla nauczycieli,
wychowawców, katechetów świeckich, studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką oświaty, obrony
życia i praw rodziny.
Spotkania odbywają się w trzecie środy miesiąca, a ich schemat przedstawia się następująco: Msza św. w kaplicy
domowej Domus Mater (Kraków, ul. Saska 2c) o godz. 17.30 i bezpośrednio po Mszy św. wykład zaproszonego specjalisty, dyskusja oraz krótkie omówienie bieżących wydarzeń w sali konferencyjnej Domus Mater.
15 października 2014 r. odbył się pierwszy wykład inaugurujący cykl spotkań, wygłoszony przez mgr Teresę Król, nt.
„Co dalej z «Wychowaniem do życia w rodzinie» w polskiej szkole?”. Najbliższe wykłady to: 19 listopada 2014 r. –
„Rodzina i prawo” (radca prawny Piotr Madej) oraz 17 grudnia 2014 r. – „Komunikacja w procesie wychowawczym” (psycholog mgr Wanda Papugowa).
Opracowała Justyna Gajos
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XI Krajowa Konferencja Szkoleniowa „Ginekologia i położnictwo 2014” (Kraków,
21-22 listopada 2014 r.)
21 i 22 listopada 2014 r. w Centrum Konferencyjnym ICE Kraków odbędzie się XI Krajowa Konferencja
Szkoleniowa „Ginekologia i położnictwo 2014”. Przewodniczącym komitetu naukowego jest prof. Jan Kotarski.
Konferencja obejmuje łącznie 8 sesji: Ginekologia cz. I i cz. II, Postępy w ginekologii. Czy więcej zawsze znaczy lepiej?, Ciąża wielopłodowa, Położnictwo, Jak ja to robię? oraz sesję interdyscyplinarną, a w niej m.in.
prelekcję nt. Dialog położnik–pediatra, czyli co neonatolog powinien wiedzieć przed urodzeniem się dziecka.
Osobna sesja zostanie poświęcona zagadnieniom etyczno-moralnym oraz klauzuli sumienia. Przedstawione
w tej części referaty, to: Sumienie wobec prawa i moralności (prof. Ryszard Legutko), Konstytucyjny spór o
klauzulę sumienia (dr. hab. n. prawn. Leszek Bosek), Odpowiedzialność karna lekarza za nieudzielenie pomocy (dr. hab. n. prawn. Rafał Kubiak), Problematyka Wrongful birth w prawie polskim (dr. n. prawn. Małgorzata Serwach).
Informacje dot. programu konferencji i warsztatów dostępne na stronie internetowej:
http://szkolenia.mp.pl/szkolenia/bigsite.html?congress_id=8073&page_id=99967

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.szkolenia.mp.pl
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