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Papież Franciszek wezwał lekarzy do świadectwa świętości życia
15 listopada 2014 r. w Auli Pawła VI w Watykanie papież Franciszek spotkał się
z członkami Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich (it. Associazione Medici Cattolici Italiani), obchodzącego 70. rocznicę powstania. Papież wezwał
lekarzy do odrzucenia „fałszywego współczucia” oraz wskazał na konieczność
świadczenia słowem i przykładem, że życie ludzkie jest zawsze święte, wartościowe i nienaruszalne. W swoim przemówieniu odniósł się między innymi do
przeprowadzanych współcześnie procedur in vitro, eksperymentów na ludzkich
embrionach, aborcji oraz eutanazji.
Ojciec Święty zauważył, że w dzisiejszych czasach dzięki naukowemu i technicznemu postępowi wzrosły możliwości
oraz skuteczność leczenia pacjentów, lecz jednocześnie pod pewnymi względami obniżyła się zdolność do troski i
opieki nad człowiekiem, szczególnie chorym i słabym. Stąd jawi się konieczność umocnienia wymiaru etycznego różnych dziedzin medycyny. Papież wskazał, iż katoliccy lekarze zobowiązani są do traktowania swojego powołania jako
humanistycznej i duchowej misji, jako apostolstwa ludzi świeckich.
Troska o życie ludzkie, szczególnie słabe i zagrożone – osób chorych, w podeszłym wieku i dzieci – jest głęboko wpisana w misję Kościoła. Kościół czuje się wezwany do udziału w debacie na temat ludzkiego życia, przedstawiając
swoją wizję zbudowaną na Ewangelii. Dzisiaj często jakość życia uzależnia się od warunków ekonomicznych, od dobrobytu, od piękna i przyjemności fizycznej, zapominając o innych głębszych wymiarach ludzkiej egzystencji – relacyjnym, duchowym i religijnym. „W rzeczywistości – zauważa papież Franciszek – w świetle wiary i prawego rozumu
życie ludzkie jest zawsze święte i zawsze ma swoją wartość. Nie ma takiego ludzkiego życia, które byłoby bardziej
święte niż inne – każde ludzkie życie jest święte – tak jak nie ma życia ludzkiego jakościowo bardziej znaczącego niż
inne, jedynie na mocy zasobów, praw, większych możliwości ekonomicznych i społecznych”.
Papież podkreślił, iż praca lekarzy domaga się świadczenia słowem i przykładem, że życie ludzkie jest zawsze święte,
wartościowe i nienaruszalne, a jako takie, winno być obdarzone miłością, objęte ochroną i troską. W dalszym ciągu
przemówienia lekarze zostali zachęceni do podjęcia współpracy z osobami innych wyznań, religii czy światopoglądów uznającymi godność osoby ludzkiej za kryterium swej działalności. „Jeśli bowiem przysięga Hipokratesa zobowiązuje was, byście zawsze służyli życiu, to Ewangelia popycha was dalej: by kochać je zawsze, zwłaszcza, gdy wymaga szczególnej opieki i leczenia” – powiedział Franciszek. Przypomniał także, że w taki sposób działali w ciągu minionych 70 lat członkowie stowarzyszenia reprezentowanego przez zgromadzonych lekarzy. Ojciec Święty wezwał ich
do kontynuowania z pokorą i ufnością tego dzieła, z jednoczesnym dążeniem do spełniania swojego statutowego
celu, którym jest realizowanie nauczania Magisterium Kościoła w dziedzinie etyki medycznej.
Dziś dominuje myślenie i logika fałszywego współczucia: „pomaga się” kobietom w trudnej sytuacji, dokonując aborcji, proponuje się „godne zakończenie życia” na drodze eutanazji, czy też dokonuje się naukowego zamachu na życie,
produkując dzieci w laboratorium. Dziecko traktuje się jako należność, a nie dar. Używa się też jednych istnień ludzkich, by rzekomo ocalić inne. Tymczasem współczucie według Ewangelii to towarzyszenie w potrzebie, to współczucie na wzór Miłosiernego Samarytanina, który „dostrzega”, „współczuje” oraz zapewnia potrzebującemu kon-
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kretną pomoc (por. Łk 10, 33). Ojciec Święty zachęcił lekarzy do szczególnej służby w tym duchu osobom chorym,
starszym i niepełnosprawnym. Wierność Ewangelii życia i szacunek dla życia ludzkiego, które jest darem od Boga,
wymaga czasem odważnych wyborów oraz pójścia pod prąd, które to w szczególnych okolicznościach może stać się
powodem do sprzeciwu sumienia. Taka wierność pociąga jednak za sobą wiele konsekwencji społecznych.
Franciszek następnie przestrzegł przed igraniem z życiem (mającym w naszych czasach częstokroć miejsce w przypadku eksperymentów na ludzkich organizmach czy procedury in vitro) – jest ono grzechem ciężkim przeciw Stwórcy, przeciw Bogu-Stwórcy, który w ten sposób stworzył świat. Franciszek wyznał, że od pierwszych chwil swego kapłaństwa słyszał opinie, że aborcja jest kwestią religijną. „Nie, nie jest ona ani «problemem religijnym» ani też
«filozoficznym». Jest problemem naukowym, bo mamy do czynienia z życiem ludzkim i nie godzi się eliminować życia ludzkiego, aby rozwiązać jakiś problem” – powiedział Ojciec Święty. Dodał, że to samo dotyczy eutanazji, która
jest także ciężkim grzechem przeciw Bogu Stwórcy.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie
http://www.news.va/en/news/pope-urges-doctors-to-witness-to-sanctity-of-life
http://gosc.pl/doc/2246477.Franciszek-jasno-o-aborcji-eutanazji-i-in-vitro

Papież Franciszek w Parlamencie Europejskim – o godności człowieka i rodzinie
We wtorek 25.11.2014 r. papież Franciszek przybył z wizytą do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie wygłosił 40-minutowe przemówienie przyjęte przez eurodeputowanych owacjami na stojąco.
Ojciec Święty postawił w centrum swojego rozważania osobę ludzką, jej godność i prawa. Jak stwierdził,
„promowanie praw człowieka odgrywa kluczową rolę w ramach zaangażowania Unii Europejskiej na rzecz wspierania godności osoby zarówno w jej wnętrzu, jak i w relacjach z innymi państwami. Jest to zaangażowanie ważne i
godne podziwu, bo wciąż istnieje nazbyt wiele sytuacji, w których istoty ludzkie są traktowane jak przedmioty, których koncepcję, strukturę i przydatność można zaprogramować, a które następnie można wyrzucić, gdy nie są już
potrzebne, gdyż stają się słabe, chore lub stare”.
Mówiąc o zagrożeniach, które czyhają na dzisiejszą Europę, wskazał na „egoistyczne style życia, charakteryzujące się
bogactwem nie do utrzymania, a często obojętnym wobec otaczającego świata, zwłaszcza najuboższych”. Jego głęboki niepokój wzbudza fakt, że w centrum dzisiejszej debaty politycznej „przeważają kwestie techniczne i ekonomiczne kosztem autentycznej orientacji antropologicznej”. Z tego powodu „istocie ludzkiej grozi sprowadzenie do
bycia jedynie trybikiem w mechanizmie, który traktuje ją na równi z dobrem konsumpcyjnym, którego można używać, także – jak to niestety często widzimy – gdy życie nie odpowiada potrzebom tego mechanizmu, jest odrzucane
bez większego wahania, jak w przypadku nieuleczalnie chorych, ludzi starszych, opuszczonych i pozbawionych opieki lub dzieci zabitych przed urodzeniem”.
Papież nazwał rodzinę „podstawową komórką i cennym elementem każdego społeczeństwa”. Stwierdził, że
„rodzina zjednoczona, płodna i nierozerwalna wnosi z sobą elementy fundamentalne, by dać nadzieję na przyszłość.
Bez tej solidności dochodzi się do budowania na piasku, z poważnymi konsekwencjami społecznymi”.
Na koniec przemówienia papież wezwał eurodeputowanych do budowania „Europy, która opiekuje się, broni i chroni człowieka”.
Oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.radioem.pl
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Jakub Bałtroszewicz Sekretarzem Generalnym Federacji ONE OF US
28 listopada, podczas II Europejskiego Kongresu Pro-Life odbyły się pierwsze, historyczne wybory władz Federacji ONE OF US, której powstanie zapowiedziano przed rokiem
na Kongresie w Krakowie. W Komitecie władz Federacji znalazł się polski przedstawiciel
Jakub Bałtroszewicz, który przez najbliższe 5 lat będzie pełnił rolę Sekretarza Generalnego. Spotkanie odbywało się w Biurze Parlamentu Europejskiego w Madrycie i wzięli w
nim udział przedstawiciele 29 organizacji z 16 krajów Europy.
Z samego rana przedstawiciele organizacji Pro-Life z całej Europy zgromadzili się na obradach, którym przewodniczyli Carlo Casini oraz Jaime Mayor Oreja, byli euro deputowani, którzy od początku aktywnie wspierali Europejską
Inicjatywę Obywatelską JEDEN Z NAS. Kontynuację tej Inicjatywy, a więc dążenie do spełnienia jej postulatów, postawiono jako jeden z głównych celów dla powstającej Federacji. Kolejnym z nich będzie również tworzenie europejskiej mapy szacunku dla życia, która – corocznie aktualizowana – będzie wskazywać najważniejsze wyzwania w
prawach i polityce poszczególnych państw. Wśród celów Federacji wskazano również wywieranie wpływu na życie
kulturalne i naukowe, poprzez planowane międzynarodowe wydarzenia, kampanie i konferencje.
Wśród decyzji podjętych przez Zgromadzenie Generalne Federacji, obok wyboru władz oraz wytyczenia planów
działania, znalazło się również zatwierdzenie budżetów oraz składek członkowskich, jakie poszczególne organizacje
wnoszą w jej funkcjonowanie, niezależnie od wielkości i kraju pochodzenia. Dla uczestniczącej w tym dziele naszej
Fundacji JEDEN Z NAS jest to więc duże wyzwanie, ale też wielka odpowiedzialność związana z polskim dorobkiem i
doświadczeniem w kwestiach obrony życia. Rola Sekretarza Generalnego oznacza z kolei dla Jakuba Bałtroszewicza
odpowiedzialność za realizację wytyczonych planów i systematyczny rozwój organizacji, który wspierać będzie również hiszpańska koordynatorka Federacji w Brukseli, Ana del Pino.
Podczas bloku prezentacji każdej z organizacji członkowskich, przedstawiciele Fundacji JEDEN Z NAS wręczyli każdemu z uczestników wydaną specjalnie na tą okazję angielskojęzyczną wersję filmu Grzegorza Brauna „Nie o Mary Wagner”. Przedstawione jest w nim świadectwo młodej kanadyjki, więzionej za bezkompromisową postawę pokojowego działania wbrew sądowym zakazom zbliżania się do klinik aborcyjnych. „Ten poruszający film i niezwykła, mężna
postawa Mary jest dla nas wszystkich wielką inspiracją, ale też trudnym wyzwaniem” – mówi Jakub Bałtroszewicz,
Sekretarz Generalny Federacji.
Oprac. Michał Baran, Fundacja „Jeden z Nas”
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Przeszczepy w Polsce
Jak podaje Poltransplant (Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw
Transplantacji podlegające Ministerstwu Zdrowia), od stycznia do września
2014 wykonano w Polsce 1206 przeszczepów, z czego 1146 to przeszczepy od
dawców zmarłych, zaś 60 od osób żywych. Najczęściej przeszczepianym narządem jest nerka (w tym roku wykonano 803 takich transplantacji); często też
przeszczepia się wątrobę – do końca września br. odbyło się 272 takich zabiegów, z czego w 244 przypadkach narząd pochodził od zmarłego dawcy, a w 28
wykonano transplantację fragmentu wątroby od żywego dawcy. Najrzadziej
przeszczepianym w Polsce narządem jest natomiast płuco.
Z danych Poltransplantu wynika również, że w tym roku wykonano 56 transplantacji serca, 29 łącznych przeszczepień nerki, trzustki i wysp trzustkowych oraz 14 przeszczepień płuc; 553 osobom przeszczepiono rogówkę; odnotowano także jeden zabieg przeszczepienia kończyny górnej.
Mimo wzrastającej liczby dawców narządów, lista oczekujących wciąż jest długa. Pod koniec września br. na przeszczep najważniejszych narządów (nerka, trzustka, wątroba, jelita, serce, płuca, nerki) czekało 1512 pacjentów, z
czego największą liczbę (903 pacjentów) stanowiły osoby oczekujące na nerkę. Na przeszczep rogówki czeka 2570
osób, zaś kończyny górnej – 16 pacjentów.
Zdaniem krajowego konsultanta ds. transplantologii, prof. Lecha Cierpki, mimo iż liczba transplantacji w Polsce sukcesywnie wzrasta, nadal konieczne jest edukowanie naszego społeczeństwa. W opinii profesora istotną przeszkodą
w zwiększaniu się liczby przeszczepów jest niewiedza i brak zaufania do lekarzy.
Przypomnijmy, że 26 października obchodziliśmy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Jego celem jest promowanie przeszczepów, zarówno rodzinnych – od żywych dawców, jak i wyrażania zgody na pobranie narządów po
śmierci.
Warto zauważyć, że kwestię dawstwa organów popierają nie tylko autorytety medyczne, ale także moralne, w tym
Kościół Katolicki. Papież Franciszek nazywa przeszczepy narządów formą miłości bliźniego.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Brytyjski Parlament przegłosował zakaz aborcji selektywnych
Członkowie brytyjskiego parlamentu zagłosowali w zdecydowanej większości za zakazem aborcji selektywnych
(związanych z płcią dziecka). Wprowadzenie do Abortion Act uściślenia, że płeć nie może być powodem dokonania
aborcji, okazało się niezbędne w związku ze stanowiskiem Brytyjskiego Towarzystwa Medycznego (ang. British Medical Association), zgodnie z którym istnieją przypadki, w których takie działanie może być zgodne z prawem.
Propozycja wprowadzenia poprawki zabraniającej aborcji selektywnej ze względu na płeć została zgłoszona przez
Fionę Bruce i 10 innych posłanek z trzech wiodących brytyjskich partii politycznych. Wyniki głosowania były niemal
jednogłośne – 181 głosów za i 1 głos przeciw. 23 stycznia 2015 r. w Izbie Gmin odbędzie się drugie głosowanie nad
wnioskiem.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org
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Dobre rezultaty leczenia SLA komórkami macierzystymi
Lekarze naukowcy z wydziału nauk medycznych olsztyńskiego uniwersytetu jako pierwsi w kraju ogłosili podczas międzynarodowego sympozjum wyniki leczenia stwardnienia zanikowego bocznego (SLA) komórkami macierzystymi.
Rezultaty są na światowym poziomie.
Kierujący zespołem neurologów i neurochirurgów prof. Wojciech Maksymowicz wraz z neurologiem prof. Adamem
Czaplińskim (na co dzień pracującym w Zurychu) ogłosili wyniki badań olsztyńskich naukowców podczas międzynarodowego sympozjum neurologicznego, które odbyło się 24.10.2014 r. w Olsztynie. Lekarze poinformowali, że ich zespół dysponuje wynikami badań 11 chorych na stwardnienie zanikowe boczne, którym podano komórki macierzyste.
Wszyscy chorzy, zgodnie ze standardami tego rodzaju badań, byli przez kolejnych 6 miesięcy obserwowani pod kątem postępu choroby. Okazało się, że u 7 z nich postępowanie choroby zostało znacznie spowolnione. W przypadku
4 osób nie odnotowano poprawy tzn. choroba postępowała w takim tempie, jak przed podaniem komórek macierzystych.
Zespół prof. Maksymowicza jest pierwszym w kraju, który ogłosił tego rodzaju wyniki badań, a osiągnięte efekty są
porównywalne z tymi, jakie uzyskują naukowcy zajmujący się leczeniem SLA komórkami macierzystymi we Włoszech, Izraelu, czy Stanach Zjednoczonych. W tamtych krajach próby przeprowadzano na podobnej ilości pacjentów.
Wyniki polskich naukowców wywołały szeroką dyskusję, ich koledzy z całego świata pytali m.in. o sposoby leczenia
pacjentów, czy informowania ich o możliwości leczenia komórkami macierzystymi.
W ocenie prof. Czaplińskiego szukanie odpowiedzi na to, dlaczego jedni pacjenci pozytywnie odpowiedzieli na podanie komórek macierzystych, a inni nie, jest teraz ważnym i ciekawym wyzwaniem projektu i polem do współpracy
neurologów z immunologami. „Dobrze by było znaleźć odpowiedź na pytanie, którym pacjentom warto podawać
komórki macierzyste, w których chorych - brutalnie mówiąc - warto inwestować siły i środki, a u których to skomplikowane leczenie nie daje efektów" - powiedział prof. Czapliński i podkreślił, że jest to istotne m.in. z tego powodu,
że grupa pacjentów oczekujących na tę terapię wynosi teraz 200 osób.
Zespół kierowany przez prof. Maksymowicza w sumie podał komórki macierzyste ponad 30 chorym na SLA. Jednak
tylko w przypadku 11 z nich minęło pół roku i lekarze mogli ocenić efekty pionierskiej terapii. W rozmowie z PAP
prof. Czapliński podkreślił, że wszyscy pacjenci przeżyli co najmniej 6 miesięcy, podczas gdy średnia przeżywalność
pacjentów leczonych jedynym dostępnym, zarejestrowanym lekiem na SLA, rilutekiem, wynosi 3 miesiące.
Pionierska terapia leczenia SLA komórkami macierzystymi polega na tym, że najpierw pobierany jest szpik chorego i
z niego selekcjonowane są odpowiednie komórki (mezenchymalne komórki macierzyste). Następnie przez ok. pięć
tygodni namnaża się je w laboratorium komórek macierzystych i gdy jest ich odpowiednia ilość, podaje się je pacjentowi. W olsztyńskim projekcie pracami laboratoryjnymi kierowała prof. Joanna Wojtkiewicz. Jak powiedział PAP prof.
Maksymowicz sam proces podania komórek choremu nie jest skomplikowany. „To podanie do przestrzeni płynowej
kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym lub w pobliżu szyjnego odcinka rdzenia kręgowego” - powiedział lekarz i
dodał, że technicznie przypomina to podanie zastrzyku. Pacjent przebywa w szpitalu w sumie kilka dni.
„Na razie wydaje się, że miejsce wstrzyknięcia komórek macierzystych choremu nie jest istotne" - przyznał PAP prof.
Maksymowicz.
Stwardnienie zanikowe boczne jest nieuleczalną chorobą polegająca na niszczeniu komórek nerwowych odpowiedzialnych za pracę mięśni, w tym także mięśni oddechowych. Choroba ma różne tempo postępowania i prowadzi do
śmierci chorego. Terapia komórkami macierzystymi jedynie spowalnia postęp paraliżu, nie jest jednak w stanie przywrócić do pracy nerwów, które zanikły.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce; www.naukawpolsce.pap.pl
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Macierzyństwo czy kariera?
Apple i Facebook zapłacą pracownicom za zamrażanie komórek jajowych, jeśli
ze względu na karierę zawodową zdecydują się one odłożyć na później macierzyństwo. Firmy uzasadniają swoją propozycję chęcią pomocy kobietom, które
stają przed dylematem wyboru między karierą i macierzyństwem.
Facebook wprowadził program już kilka miesięcy temu, zaś Apple uczyni to w styczniu 2015 r.. Są to pierwsze koncerny, które proponują swoim pracownicom takie rozwiązanie i chcą dopłacać nawet 20 tysięcy dolarów do procedury.
Zwolennicy zamrażania komórek jajowych uważają, że to właśnie macierzyństwo jest przyczyną nierówności w sukcesach zawodowych i wysokości wynagrodzenia pomiędzy kobietami i mężczyznami. Na niekorzyść kobiet przemawiałby m.in. czas, który muszą poświęcić one na wychowanie dzieci.
Naukowcy dowodzą jednak, że założenie rodziny oraz opieka nad dziećmi jest doskonałą okazją do zdobycia wielu
umiejętności, choćby organizacyjnych, które można z powodzeniem przenieść na grunt zawodowy. Dodatkowo wiadomo, że doświadczenia rodzinne i zawodowe wcale nie muszą powodować konfliktu interesów, ale mogą się wzajemnie wzmacniać i uzupełniać.
Procedura proponowana przez firmy swoim pracownikom budzi wiele zastrzeżeń etycznych. Zamrożone komórki
będą wykorzystane do zapłodnienia głównie przy pomocy procedury in vitro, a ta wiąże się najczęściej z zabijaniem
embrionów ludzkich i sama w sobie jest moralnie niegodziwa. Specjaliści przestrzegają także, że zamrażanie i przechowywanie jajeczek nie jest metodą całkowicie bezpieczną i niezawodną, gdyż może prowadzić do uszkodzenia komórek. Jak powszechnie wiadomo, późne macierzyństwo może wiązać się również z częstszym występowaniem chorób genetycznych u dzieci. W pomyśle pracodawców widoczna jest wreszcie chęć posiadania kontroli nad przekazywaniem życia, co jest zjawiskiem niezwykle niepokojącym i moralnie niedopuszczalnym.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.tvp.info

W Szwecji urodziło się pierwsze w świecie dziecko z przeszczepionej macicy
Lekarze z Uniwersytetu w Göteborgu w Szwecji doprowadzili do pierwszego na świecie porodu kobiety po przeszczepie macicy. Urodzony w wyniku cesarskiego cięcia chłopiec był wcześniakiem i ważył 1,8 kg, ale już po tygodniu opuścił oddział noworodkowy.
Szwedzki projekt badawczy, któremu przewodzi prof. Mats Brännström, obejmuje 9 kobiet, które w większości przypadków otrzymały macicę od swoich matek lub też spokrewnionych bądź zaprzyjaźnionych kobiet. Po udanym przeszczepie organu na narodziny dziecka aktualnie oczekuje jeszcze 6 kobiet będących w około 28. tygodniu ciąży. Lekarze prowadzący badania naukowe i uczestniczący w projekcie zwracają uwagę, że aby nie doszło do odrzucenia przeszczepu, niezbędne jest zastosowanie silnych leków immunosupresyjnych. Jednak ze względu na zagrożenie dla
zdrowia i życia, jakie stwarza długotrwałe stosowanie tych środków, macica zaraz po urodzeniu dziecka musi zostać
usunięta.
Zdaniem Prof. Mats’a Brännström’a przeszczepy macicy mogą być stosowane w przypadku kobiecej niepłodności,
spowodowanej czynnikiem macicznym, a także umożliwić zajście w ciążę kobietom, które straciły macicę w wyniku
choroby nowotworowej. Dokonanie lekarzy z Uniwersytetu w Göteborgu rodzi jednak poważne problemy etyczne.
Jednym z nich jest kwestia dawstwa narządu. Uzasadnione etycznie mogłoby być jedynie pobranie macicy od zmarłej
kobiety - w innym przypadku dochodzi do narażenia życia i zdrowia dawcy, podczas gdy przeszczep macicy nie jest
zabiegiem terapeutycznym czy ratującym życie. Poza tym kontrowersyjne jest samo zapłodnienie, które w tym przypadku jest procedurą o wysokim prawdopodobieństwie poronienia, a tak duże narażenie życia ludzkiego nie spełnia
wymogów etyki lekarskiej.
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Przeszczep macicy wiąże się także nieodłącznie z procedurą in vitro, która powoduje technicyzację procesu przekazywania życia ludzkiego i w świetle etyki personalistycznej jest nie do zaakceptowania.
Kolejnym zagadnieniem jest aspekt społeczny tej procedury, czyli obawa przed handlem narządami, co może być o
wiele łatwiejsze niż w przypadku innych narządów, niezbędnych do życia. Przeszczepianie macicy może zatem być
punktem wyjścia do komercjalizacji prokreacji ludzkiej, a zjawisko to jest sprzeczne z prawem międzynarodowym
(Artykuł 21 Konwencji o Biomedycynie stanowi: „Ciało ludzkie i jego części nie mogą, same w sobie, stanowić źródła
zysku”) i normami etycznymi. Dr Amel Alghrani, wykładowczyni prawa na Uniwersytecie w Liverpoolu, stawia ponadto pytanie: „Co w przypadku, kiedy o przeszczep macicy poproszą transseksualiści? Gdy to nastąpi, będziemy
mieli do czynienia z ciążą u mężczyzny, a w konsekwencji ciążą dostępną dla obu płci”.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos i Agnieszka Jalowska na podstawie www.bioedge.org

Sztuczna reprodukcja narzędziem eugeniki i transhumanizmu?
W wywiadzie dla francuskiego dziennika „Libération”, Alexis Escudero, autor książki La reproduction artificielle de
l’humain (Sztuczna reprodukcja człowieka), wyjaśnia, jak uciekanie się do prokreacji medycznie wspomaganej prowadzi nas ku wykorzystywaniu kobiecych ciał, eugenice i transhumanizmowi.
Zdaniem autora, niezależnie od debat poruszających opinię publiczną, prokreacja medycznie wspomagana powinna zostać odrzucona. Przekształciła się ona „w światowy
rynek handlu dziećmi”, którego wartość w 2007 roku wynosiła 3 miliardy dolarów i który stał się źródłem zysku dla wielu przedsiębiorstw. „Wolność – do której tak zaciekle
odwołują się propagatorzy tego zjawiska – jest jedynie wolnością konsumentów”,
skłonnych formułować reklamacje, gdy tylko dziecko nie spełni wyrażonych wcześniej
oczekiwań. Alexis Escudero przywołuje przykład pary Amerykanek, kobiet homoseksualnych, które „wniosły pozew, ponieważ ich córka, urodzona dzięki nasieniu dawcy, jest
metyską”. W Stanach Zjednoczonych coraz więcej par płodnych korzysta z zapłodnienia
metodą in vitro. Dzięki diagnostyce preimplantacyjnej „rodzice mogą się upewnić, że
ich potomek nie będzie dotknięty jedną z 400 chorób, bądź też wybrać płeć dziecka”.
To postępowanie utrwala również w jakiś sposób nierówności społeczne, skoro
„komórki jajowe dawczyni posiadającej dyplom Yale są o wiele droższe niż pochodzące
od studentki na Uniwersytecie Oklahoma”, a „zamożne płodne pary selekcjonują w ten
sposób swoje przyszłe dzieci”.
Oprócz skomercjalizowania ciała kobiety i dziecka, kontrowersje wywołuje kwestia otwarcia parom homoseksualnym - pod pretekstem równości - tych samych możliwości biologicznych, które przynależne są małżeństwom. Ta
koncepcja równości jest koncepcją transhumanistów próbujących wymazać różnice biologiczne za pomocą środków
technologicznych. Stanowi to dla autora „wyraz liberalnego pesymizmu i rezygnacji z życia politycznego. Nasze społeczeństwo nie jest w stanie pozwolić kobietom i mężczyznom żyć w zgodzie z tym, co ich różni, a zadanie zniesienia
różnic powierza wolnemu rynkowi i technologiom”. Na koniec dodaje, że „nie możemy ignorować pewnego determinizmu biologicznego, naszych naturalnych ograniczeń. Natura jest bezwzględna, lecz nie jest ani dobra ani zła. Wyzwolenie od praw natury niekoniecznie jest synonimem wolności”.
Alexis Escudero komentuje również aktualne wydarzenia. Według niego przeszczepy macicy, zamrażanie komórek
jajowych czy projekt sztucznej macicy powinny wywoływać fundamentalne pytania: dlaczego kobiety gotowe są ponieść znaczące ryzyko dla zdrowia, prosząc o przeszczep macicy? Jaką rolę do spełnienia w społeczeństwie mają osoby bezdzietne? Dlaczego pragnienie dziecka nie przekłada się na pragnienie adopcji? Mówiąc o sztucznej macicy dodaje, że „celem odległym tej techniki jest odrzucenie cielesności i wyzwolenie od ciała”, którego pragną transhumaniści. Dziś posiadają oni realne środki, by osiągnąć ten cel.
Tłum. i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org
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Lekarze reanimowali i przeszczepili niebijące serce
Pod koniec października 2014 r. australijscy chirurdzy ze szpitala św. Wincenta w
Sydney ogłosili, iż po raz pierwszy na świecie udało im się dokonać przeszczepu
niebijącego serca. Do tej pory lekarze wykorzystywali do przeszczepów jedynie
bijące serca pobrane od dawców, u których stwierdzono śmierć mózgową. Nową
technikę przetestowano już z powodzeniem na trzech pacjentach.
Serca przeszczepione przez australijski zespół nie biły już od prawie 20 minut. Chirurdzy umieścili je w przenośnej
maszynie zwanej „Serce w pudełku” (ang. Heart in box), która pozwala na ogrzanie i reanimowanie narządu. W momencie upublicznienia przełomowego osiągnięcia dwóch biorców przeszczepu czuło się już dobrze, zaś trzeci znajdował się jeszcze na oddziale intensywnej terapii.
Dokonanie australijskich lekarzy może mieć przełomowe znaczenie szczególnie w krajach takich jak Japonia czy
Wietnam, gdzie kryterium śmierci jest „śmierć sercowa” - nowa technika mogłaby zdecydowanie zwiększyć ilość wykonywanych tam transplantacji.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Dramat masowej sterylizacji w Indiach
Kilkanaście kobiet zmarło wskutek zabiegów chirurgicznych przeprowadzonych w
ramach masowej sterylizacji w Stanie Chhattisgarh (Indie). Sześćdziesiąt innych
kobiet cierpi z powodu komplikacji spowodowanych zabiegiem, a kilka z nich
znajduje się w stanie ciężkim. W czwartek 6 listopada 2014 r. w ciągu zaledwie
5 godzin 84 kobiety zostały zoperowane w pewnej prywatnej klinice przez jednego lekarza.
Indie to pierwszy kraj, który wprowadził politykę kontroli urodzin. W stanie Chhattisgarh sterylizacja stanowi 86,5%
stosowanej antykoncepcji; w sąsiednich stanach ten wskaźnik rzadko wynosi mniej niż 70% (wg danych z 2013 r.).
Celem rządu jest „doprowadzenie do sytuacji, by na jedną kobietę przypadała średnio dwójka dzieci”. Sterylizacja
jest najczęściej stosowaną metodą antykoncepcyjną, ponieważ jest „szybka, niedroga i przede wszystkim nieodwracalna”. Ta ostatnia operacja masowej sterylizacji została przeprowadzona w ramach ogólnokrajowego programu,
który przewiduje „ochotniczkom” zwrot 1400 rupi (ok. 18 euro) za zabieg. Kobiety, które często są ubogie i niewykształcone, nie są informowane o ryzyku, na jakie się narażają. W Indiach każdego roku przeprowadza się 4 miliony
zabiegów podwiązania jajowodów. Według ONZ 37% zabiegów sterylizacji na świecie ma miejsce w Indiach (dane
pochodzą z 2011 r.).
Liczne organizacje pozarządowe, jak Human Rights Law Network czy Human Rights Watch, regularnie alarmują w
kwestii zatrważających warunków higienicznych, w jakich te zabiegi są wykonywane.
W świetle etyki personalistyczno-chrześcijańskiej sterylizacja uważana jest za formę okaleczenia człowieka i naruszenia jego integralności cielesno-psychicznej, w związku z czym jej ocena moralna jest jednoznacznie negatywna.
Tłum. i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org
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Powrót eugeniki
Przez ponad 60 ostatnich lat idea eugeniki była jakby „w hibernacji”. Od pewnego czasu można zaobserwować jej
powrót zarówno w kręgach akademickich, jak i popularnych.
Nazistowski entuzjazm dla praktyk eugenicznych oraz kampanie sterylizacyjne
w Europie Zachodniej w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia sprawiły, że eugenika kojarzona była bardzo negatywnie. Joe Entine, amerykański dziennikarz i
twórca portalu Genetic Literacy Project zajmującego się działaniami na pograniczu mediów, polityki i genetyki dotyczącymi zarówno człowieka jak i rolnictwa wyjaśnił swoje pojmowanie zagadnienia eugeniki w zaktualizowanej wersji: „Współczesne aspiracje eugeniczne nie mają nic wspólnego z praktykami
promowanymi przez nazistów i im podobnych”.
Zamiast chęci ulepszenia gatunku, nową eugeniką kieruje nasza chęć bycia zdrowym, inteligentnym i sprawnym na
tyle, na ile to możliwe. Chodzi w tym także o nasze dzieci. I dlatego ta forma działań nie powinna podlegać żadnym
restrykcjom”.
Entine twierdzi, że należy rozwijać technologie badań przesiewowych, ponieważ większość osób je aprobuje, a ponadto wiążą się one z korzyściami natury społecznej i ekonomicznej. Próbuje on wyznaczyć linię oddzielającą nową
eugenikę od strachu wywołanego pamięcią o praktykach z przeszłości. Odrzuca „skupianie się wyłącznie na negatywnej stronie eugeniki zamiast na pozytywnym wpływie, jaki planowanie rodziny (ang. family planning) czy badania
przesiewowe mają już dziś na społeczeństwo”.
Przemyślenia Entina zostały opublikowane na popularnej witrynie newsowej „The Huffington Post”. Jeszcze bardziej
niepokoi jednak fakt, że również w niedawnym wydaniu naukowego i recenzowanego czasopisma „Journal of Medical Ethics” okfordzki student filozofii Benjamin Meir Jacobs przedstawił swój pogląd na współczesną eugenikę. Napisał on, że „rodzice mają obowiązek wybrać zdrowsze dziecko”, co wynika z moralnego imperatywu unikania stwarzania sytuacji cierpienia. Jacobs twierdzi, że jesteśmy moralnie zobligowani do wyboru dzieci bez niepełnosprawności,
jeśli oczywiście mamy taką możliwość, którą obecnie oferuje nam diagnostyka preimplantacyjna czy zapłodnienie in
vitro.
Poglądy Entina i Jacobsa są całkowicie sprzeczne z pojęciem godności człowieka, w świetle którego każde życie ludzkie jest cenne i winno być przyjęte z szacunkiem i troską. Jako że życie człowieka zaczyna się od momentu poczęcia,
wykluczone powinny być wszelkie ingerencje związane z jego bezpośrednim niszczeniem, nawet wówczas gdy życie
to wykazuje poważne wady natury genetycznej bądź strukturalnej.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org
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Wielka Brytania: zwolenniczka eutanazji wybrała śmierć głodową
Jean Davies, czołowa brytyjska propagatorka prawa do „śmierci z wyboru”, zmarła wskutek zagłodzenia pięć tygodni
po tym, jak zaprzestała przyjmowania pokarmów i dwa tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania płynów. Co ciekawe,
kobieta nie cierpiała z powodu jakiejkolwiek śmiertelnej choroby - chciała po prostu „odejść na życzenie”.
Wybrała taką właśnie formę śmierci, ponieważ obawiała się, że przedawkowanie leków nie przyniosłoby oczekiwanego rezultatu. Gdyby zdecydowała się na samobójstwo wspomagane, musiałaby wybrać się do Szwajcarii, gdzie jest
ono legalne, gdy tymczasem pragnęła umrzeć we własnym domu.
W latach 1990-92 pani Davies była prezesem światowej federacji stowarzyszeń promujących „prawo do śmierci” (ang. The World Federation of Right to Die Societies) oraz przewodniczącą organizacji Godność w Umieraniu (ang.
Dignity in Dying). Proces umierania trwał u kobiety dłużej niż się spodziewała. Jak ujawniła jej córka, pani Davies sądziła, iż umrze w trzy dni zaprzestaniu przyjmowania płynów, gdy tymczasem żyła jeszcze przez dwa tygodnie. Przed
śmiercią udzieliła ona długiego wywiadu dziennikowi „The Sunday Times”. Zapytana o samopoczucie, odrzekła: „To
prawdziwe piekło. Trudno wyrazić, jak jest mi ciężko - to jest nie do zniesienia”.
Córka kobiety zapytana, dlaczego jej matka mimo tego do końca trwała przy swojej decyzji, odrzekła: „Myślę, że po
rozpoczęciu całej procedury dotarło do niej, jak wielką uwagę może w ten sposób przyciągnąć. Z pewnością zależało
jej na rozgłosie”.
Postawa pani Davies wywołała różne reakcje. Pavan Dhaliwal z Brytyjskiego Towarzystwa Humanistycznego (ang.
British Humanist Association) nazwała decyzję Davies „niezmiernie odważną”. Dodała, że „moralnym obowiązkiem
wszystkich jest okazanie wsparcia sprawnym umysłowo ludziom, którzy chorują nieuleczalnie i podjęli świadomą
decyzję zakończenia swojego życia, ale nie są w stanie zrobić tego samodzielnie”.
Dr Peter Saunders z organizacji Troska zamiast zabijania (ang. Care not Killing) scharakteryzował zachowanie pani
Davies jako „subtelną formę szantażu mającego na celu uzyskanie zgody opozycji na zmiany w prawie i zalegalizowanie samobójstwa wspomaganego czy eutanazji”.
Dodał, że „istnieją jednak wyraźne powody, aby nie zmieniać prawa. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i legalizacja
samobójstwa wspomaganego czy eutanazji mogłaby stanowić formę nacisku na osoby starsze, niesprawne, chore
czy w depresji, aby zakończyły swoje życie, by nie być finansowym czy emocjonalnym ciężarem dla innych”.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

Nr 7

s. 11

03.12.2014

Konferencja „Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne”
W dniu 19.11.2014 w Opolu na VI interdyscyplinarnej konferencji z cyklu „Psychologia,
pedagogika i medycyna prenatalna” zgromadziło się ponad 200 słuchaczy. Konferencja
została zorganizowana przez Wydział Teologiczny i Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wraz z Diecezjalną Fundacją Ochrony Życia.
Wśród prelegentów byli zarówno naukowcy jak i praktycy, którzy tym razem poruszali
wiele kwestii związanych z okresem prenatalnym życia człowieka. Mówiono między innymi o aspektach etycznych, zdrowiu prokreacyjnym, ale także budowaniu więzi z dzieckiem w prenatalnym okresie przez m.in. wspólne słuchanie muzyki. Osobny wykład poświęcono edukacji przedporodowej, a także zagadnieniu stresu pourazowego związanego z poronieniem. Ciekawym zagadnieniem, poruszonym przez psycholog Paulinę Kołosowską, był wywiad prenatalny jako źródło zasobów i deficytów człowieka.
„Mówiliśmy już o porodzie z perspektywy mamy i dziecka, o tym, że ciąża «nie ciąży», o tym co zrobić, żeby dziecko
mogło się jak najlepiej rozwijać; na kolejnej odsłonie, w maju, podejmiemy natomiast temat karmienia piersią.
Wszystko to ma nastawiać pozytywnie do ciąży, porodu, posiadania dziecka i łagodzić obawy” – podkreślała Emilia
Lichtenberg-Kokoszka, współorganizatorka konferencji.
Owocem konferencji jest publikacja „Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne”, wydana
przez Oficynę wydawniczą „Impuls”.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.radioem.pl, www.impulsoficyna.com.pl

Spór o początek i koniec życia ludzkiego – XVII Międzynarodowe Sympozjum
Metafizyczne (Lublin, 11 grudnia 2014)
11 grudnia 2014 r. Katedra Metafizyki KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski) wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z
Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) organizują XVII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne nt. Spór o początek i koniec ludzkiego życia, z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”.
Celem debaty jest ukazanie specyfiki życia ludzkiego oraz dyskusja nt. istotnych problemów dotyczących początku i
kresu ludzkiego życia w perspektywie biotechnologicznej, filozoficznej, teologicznej oraz etycznej. Zgodnie z tradycją
sympozjum, na zakończenie przewidziana jest refleksja podsumowująca całość rozważań oraz ukazująca propozycję
pozytywnego rozstrzygnięcia omawianych problemów. W dyskusji podczas sympozjum wezmą udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.
Program sympozjum został podzielony na 3 części: I – Międzynarodowa: O Życiu i śmierci w ogólności (obrady plenarne), II – Ogólnopolska: Życie i śmierć: Dysputy problemowe (obrady w trzech sekcjach dot. życia śmierci w perspektywie biotechnologicznej, teologiczno-filozoficznej oraz etycznej), III – Ogólnopolska: W trosce o kulturę życia
(obrady plenarne). Sympozjum będzie towarzyszyła sesja plakatowa nt. W poszukiwaniu prawdy o życiu i śmierci
człowieka.
Program sympozjum dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
http://www.kul.pl/spor-o-poczatek-i-koniec-ludzkiego-zycia,art_56172.html
Opracowała Justyna Gajos
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Konferencja naukowa „Życie bliskie śmierci"
W dniu 25 października w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej odbyła się konferencja naukowa pt. „Życie bliskie śmierci". Tematem
spotkania było zagadnienie umierania w wymiarze filozoficznym, etycznym, medycznym i psychologicznym.
Podczas wykładów i dyskusji z udziałem najwybitniejszych przedstawicieli różnych dziedzin nauki próbowano przybliżyć się do odpowiedzi na najważniejsze pytania: Czym jest śmierć? W jaki sposób towarzyszyć umierającej osobie?
Co robić, gdy cierpienie nas przerasta? Jakie powinności ma lekarz wobec śmiertelnie chorego pacjenta? Jakie są
prawne i etyczne aspekty stanów bliskich śmierci?
„Życie jest najcenniejszym darem, jaki człowiek otrzymał i nie wolno go w żaden sposób deprecjonować czy wartościować w stosunku do wydolności biologicznej, ekonomicznej, psychicznej czy świadomościowej ludzkiego organizmu” - powiedział abp Henryk Hoser, który objął honorowy patronat nad konferencją. Zdaniem arcybiskupa, który
jest również lekarzem, żyjemy w momencie bardzo niebezpiecznym dla przyszłości, bowiem coraz powszechniej słychać opinie, że tylko niektórzy są warci życia. Jednym z największych zagrożeń dla ludzkiego życia jest zaś dynamiczny rozwój procedur letalnych, takich jak aborcja, eugenika i eutanazja.
Patronat naukowy nad wydarzeniem objęli: Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, Zespół
Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych, Naczelna Izba Lekarska oraz Papieski
Wydział Teologiczny w Warszawie.
Dr Mariola Kosowic z Poradni Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie mówiła o psychologicznych aspektach śmierci. Według prelegentki śmierć jest w pewnym sensie sprawdzianem całego ludzkiego życia, który weryfikuje system wartości danego człowieka, jego dojrzałość, sposób dotychczasowego życia, jego relacje rodzinne, towarzyskie i zawodowe. „Umieranie, podobnie jak dorastanie, jest jedną z faz
rozwoju ludzkiej osoby i najważniejsze, to jej nie zaburzyć”– zaznaczyła prelegentka.
Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel z Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci OPP podkreśliła znaczenie badań prenatalnych, dzięki którym można wykryć niektóre schorzenia u dzieci i rozpocząć ich leczenie. „To
nie sama diagnostyka prenatalna jest niebezpieczna, ale sposób w jaki się do niej podchodzi. Czy służy ona życiu płodu i kobiety ciężarnej, czy też jest sposobem, aby pozbyć się płodów, które są nieodwracalnie chore?” Podkreśliła
jednocześnie, że badania takie powinny być przeprowadzane przez wysokiej klasy specjalistów.
Temat potrzeby zorganizowania w Polsce państwowej paliatywnej opieki perinatalnej podjął natomiast prof. Bogdan
Chazan. Profesor podkreślił, że kobieta w ciąży, u której dziecka rozpoznano wadę, powinna otrzymać interdyscyplinarną opiekę: lekarską, ultrasonograficzną, psychologiczną i duchową. Zwrócił ponadto uwagę na fakt, że niezwykle
istotne jest towarzyszenie rodzinie, a przede wszystkim umożliwienie rodzicom towarzyszenia umierającemu dziecku.
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Zbigniew Cieślak zwrócił uwagę, że prawo jest jednością normatywnoaksjologiczną. „Niemożliwe jest uregulowanie techniczne powinności bez odniesienia się do wartości. Najlepszym
tego przykładem był chociażby proces legislacyjny funkcjonującej do dnia dzisiejszego ustawy o ochronie życia poczętego, który jest pewnym kompromisem spierających się stron” – zauważył prelegent. Podkreślił, że nie sposób
uregulować kwestii spornych światopoglądowo i aksjologicznie tak, aby zadowolić wszystkich.Przypomniał, że życie
jako wartość jest chronione przez art. 38 Konstytucji RP.
Więcej o konferencji: http://gosc.pl/doc/2218772.Zycie-bliskie-smierci
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.gosc.pl

Nr 7

s. 13

03.12.2014

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych (Częstochowa, 23-25 stycznia 2015 r.)
W dniach 23-25 stycznia 2015 r. w Częstochowie na Jasnej Górze odbędzie
się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. Tematem przewodnim konferencji będzie „Rodzina – pocieszenie dla chorego czy powód do zmartwień?”. Celem organizatorów wydarzenia jest, aby „podczas rozważań nad aspektami
obaw i trosk rodzin ukazać blaski i cienie codzienności funkcjonowania pacjenta nieuleczalnie chorego i jego rodziny, wskazać istotne aspekty do
zrozumienia problemów w rodzinie chorego oraz znaczenie wsparcia i profesjonalnej opieki”.
Poruszana podczas konferencji tematyka dotyczyć będzie: aspektów medycznych, bólu i innych objawów towarzyszących chorobie, aspektów socjalnych, bioetycznych, psychologicznych i duchowych chorych i ich rodzin, form pomocy i wsparcia oraz komunikacji interpersonalnej. Wśród sześciu sesji plenarnych i kilkunastu prelekcji znajdą się
między innymi następujące tematy wystąpień: O pragnieniu życia i śmierci u chorych u kresu życia (prof. dr hab. n.
med. Krystyna de Walden - Gałuszko), Stan wegetatywny a stan minimalnej świadomości (prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Opala), Duchowość w ochronie zdrowia i pomocy społecznej - nowe spojrzenie na religijne i pozareligijne
wsparcie duchowe w praktyce opiekuńczej (prof. Christina Puchalski, ks. dr hab. Piotr Krakowiak). Podczas konferencji wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci i praktycy zaangażowani w ruchu hospicyjnym i opiece paliatywnej w
Polsce i na świecie.
Program konferencji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
http://www.hospicjum-konferencja.pl/komunikat
Opracowała Justyna Gajos

Jeśli interesujesz się zagadnieniami bioetycznymi i chciałbyś/-ałabyś opublikować na łamach
Newslettera Bioetycznego krótki artykuł lub informację o wydarzeniach z dziedziny bioetyki,
napisz do nas:

bioetyka@jedenznas.pl
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