
 

Orędzie Papieża Franciszka na XXIII Światowy Dzień Chorego 

11 lutego po raz 23. obchodzony będzie Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go w 1992 r. 
Jan Paweł II, podkreślając w liście skierowanym do ówczesnego przewodniczącego Papie-
skiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego, że ów dzień ma 
służyć m.in. uwrażliwieniu ludzi oraz różnych instytucji działających na rzecz służby zdro-
wia na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, a także pomagania im w dostrze-
żeniu i dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie zarówno ludzkiej, jak i nadprzyrodzo-
nej. To również dzień poświęcony szczególnej modlitwie w intencji osób chorych, pracow-
ników służby zdrowia i wolontariuszy oraz czas refleksji nad cierpieniem. 

Ogłoszone 30 grudnia 2014 r. orędzie Papieża Franciszka na XXIII Światowy Dzień Chorego rozpoczyna się słowami z 
księgi Hioba: „Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi” (Hi 29, 15). Papież zaznacza, iż medytację 
opartą na powyższych słowach chciałby podjąć w perspektywie mądrości serca (sapientia cordis).  

Mądrość, o której pisze Ojciec Święty, nie jest teoretyczną wiedzą, abstrakcją czy wynikiem rozumowania. Jest ona 
raczej „czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od wzglę-
dów ludzkich i obłudy” (Jk 3,17). Mądrość jest zatem „postawą wlaną przez Ducha Świętego w umysły i serca tych, 
którzy potrafią otworzyć się na cierpienia braci i dostrzec w nich obraz Boga”. 

Mądrość serca jest „służbą bliźniemu”, zaznacza Franciszek. Hiob reprezentuje postawę moralną, przejawiającą się w 
służbie ubogiemu, który prosi o pomoc, a także w trosce o sierotę i wdowę (por. Hi 29, 12-13). „Jakże wielu chrześci-
jan także dziś świadczy, nie słowami, ale swoim życiem, zakorzenionym w szczerej wierze, że są «oczami niewidome-
go» i «stopami chromego»! Osoby, będące blisko chorych, którzy potrzebują stałej opieki, pomocy w umyciu się, 
ubraniu czy spożywaniu posiłków. Ta posługa, szczególnie gdy jest rozciągnięta w czasie, może stać się męcząca i 
ciężka. Jest stosunkowo łatwo służyć przez kilka dni, ale trudno pielęgnować osobę przez wiele miesięcy lub nawet 
lat, także wówczas, gdy nie jest ona już w stanie wyrazić swojej wdzięczności. Tymczasem, jakże to wielka droga 
uświęcenia! W tych chwilach, wnosząc również wyjątkowy wkład w misję Kościoła, można liczyć w sposób szczegól-
ny na bliskość Pana” – mówi Papież. 

Następnie mądrość serca oznacza „trwanie przy bliźnim”. Czas spędzony przy nim, towarzyszenie mu, nasza bliskość 
i życzliwość mogą sprawić, że poczuje się on bardziej kochany i umocniony.  

Mądrość serca to także „wyjście poza siebie ku bliźniemu”. „Świat, w którym żyjemy zapomina niekiedy o szczegól-
nej wartości, jaką ma czas spędzony przy łóżku chorego, gdyż jest się pochłoniętym przez pośpiech, nawał obowiąz-
ków, rzeczy do wykonania i w ten sposób łatwo zapomina się o wartości bezinteresownej opieki nad bliźnim”, zau-
waża Ojciec Święty. Dlatego przypomina on dalej, odwołując się do adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium, 
„«absolutny priorytet, jakim jest wyjście poza siebie ku bratu» jako jedno z dwóch głównych przykazań stanowią-
cych fundament wszelkich norm moralnych i jako najjaśniejszy znak przy dokonywaniu rozeznania na drodze ducho-
wego rozwoju, w odpowiedzi na absolutnie bezinteresowny dar Boga”. 

Mądrość serca oznacza również „być solidarnym z bliźnim bez osądzania go”. Miłość potrzebuje czasu. Czasu, aby 
leczyć chorych i czasu na ich odwiedzanie. Prawdziwa miłość jest dzieleniem się bez osądzania, jest wolna od fałszy-
wej pokory. Franciszek wyjaśnia, iż „doświadczenie Hioba znajduje swoją autentyczną odpowiedź tylko w Krzyżu Je-
zusa, najwyższym akcie solidarności Boga z nami, zupełnie darmowym, bezgranicznie miłosiernym.  
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I ta właśnie odpowiedź miłości na dramat ludzkiego cierpienia, zwłaszcza cierpienia niezawinionego, pozostaje na 
zawsze wpisana w ciało Chrystusa zmartwychwstałego, w te Jego chwalebne rany, które są zgorszeniem dla wiary, 
ale są również sprawdzianem wiary (…)”. 

„Nawet wówczas, gdy choroba, samotność i niepełnosprawność przeważają w naszym życiu, będącym darem dla 
innych, doświadczenie bólu może stać się uprzywilejowanym czasem łaski i źródłem do uzyskania i umocnienia mą-
drości serca. W ten sposób staje się zrozumiałe, dlaczego Hiob u kresu swego doświadczenia, zwracając się do Boga, 
mógł stwierdzić: «Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem»” (Hi 42,5). Również osoby zanu-
rzone w tajemnicy cierpienia i bólu, przyjętego jednak z wiarą, mogą stać się żywymi świadkami tej wiary, która po-
zwala współistnieć z samym cierpieniem, pomimo że ludzka inteligencja nie jest w stanie do końca go zrozumieć”, 
podkreśla Papież Franciszek. 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie http://m.vatican.va/content/francesco/pl/messages/sick/documents/papa-
francesco_20141203_giornata-malato.html 

 
 
 

Pierwsza udana próba utworzenia pierwotnych ludzkich komórek płciowych     
w laboratorium  

Naukowcy z Instytutu Weizmanna w Izraelu we współpracy z grupą badaczy z Uniwesytetu Cambridge wyhodowali 
w laboratorium pierwotne komórki płciowe (ang. primordial germ cells – PGC) przy użyciu ludzkich embrionalnych 
(hESC) oraz indukowanych komórek macierzystych (iPSC). Mimo iż wcześniej dokonano tego przy użyciu mysich ko-
mórek macierzystych, praca opublikowana w grudniowym wydaniu renomowanego czasopisma Cell opisuje pierw-
szy udany eksperyment z zastosowaniem ludzkich komórek macierzystych.  

Komórka jajowa po zapłodnieniu przez plemnik, przechodzi szereg podziałów, w wyniku których powstaje blastocy-
sta – wczesny etap rozwoju embrionu. Następnie z części komórek blastocysty, zwanych węzłem zarodkowym, roz-
wija się płód, a z zewnętrznych komórek jej ściany powstaje łożysko. Komórki węzła zarodkowego stanowią właśnie 
pulę zarodkowych komórek macierzystych, posiadających zdolność tworzenia wszystkich typów komórek organi-
zmu. Część z nich rozwija się w kierunku pierwotnych komórek płciowych, z których to ostatecznie powstają komór-
ki jajowe oraz plemniki.  

Idea wytworzenia tego typu komórek w warunkach laboratoryjnych powstała już w 2006 r., gdy prof. Shinya Yama-
naka po raz pierwszy uzyskał indukowane komórki macierzyste – dorosłe komórki przeprogramowane w taki spo-
sób, aby „zachowywały się” jak embrionalne komórki macierzyste. Po tym jak kilka lat temu naukowcy z Japonii zdo-
łali przekształcić mysie indukowane komórki macierzyste w pierwotne komórki płciowe, rozpoczęły się intensywne 
próby powtórzenia tego osiągnięcia na komórkach ludzkich. Pierwsze doświadczenia  w tej materii okazały się jed-
nak zupełnie nieudane. Okazało się, iż stosowane mysie komórki macierzyste były stabilniejsze w hodowli oraz wy-
raźniej utrzymywały cechy pluripotencji, natomiast ludzkie komórki macierzyste posiadały silną tendencję do ich 
tracenia. Dr Jacob Hanna oraz jego zespół stworzył metodę zahamowania szlaku procesów molekularnych prowa-
dzących do różnicowania komórek, uzyskując tym samym nowy typ indukowanych komórek macierzystych, które 
nazwano „naiwnymi” lub „niedojrzałymi”. Znacznie bardziej przypominają one swoimi cechami komórki węzła za-
rodkowego blastocysty, niż komórki stosowane we wcześniejszych metodach.   

Zdaniem dr J. Hanna to dopiero pierwszy krok do wytworzenia w laboratorium ludzkich plemników i komórek jajo-
wych. Na drodze do tego osiągnięcia znajduje się jednak wiele trudności. Jedną z nich jest „skłonienie” tych komó-
rek do podziału, w wyniku którego ilość zawartego w nich DNA zmniejszy się o połowę, tak jak ma to miejsce w na-
turalnym procesie wytwarzania gamet. Niemniej dr Hanna jest pewien, iż pewnego dnia wszelkie przeszkody proce-
duralne zostaną zniwelowane, a nowa technologia dostarczy nowych zastosowań, na przykład umożliwi posiadanie 
dzieci kobietom po chemioterapii lub po przedwczesnej menopauzie.  

Nie są to jednak jedyne możliwości, jakie teoretycznie dawałaby wspomniana wyżej technologia. W jej zakres wcho-
dziłoby także uzyskanie komórek jajowych od mężczyzn oraz nasienia od kobiet, prowadząc potencjalnie do opraco-

wania unikalnej metody wspomaganego rozrodu, która w zasadzie byłaby nową, nieznaną dotychczas metodą klo- 
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nowania reprodukcyjnego. Dzięki niej kobieta mogłaby sama posiadać dzieci uzyskane w wyniku zapłodnienia in 
vitro, do którego zastosowano by pozyskany od niej oocyt oraz plemnik wytworzony z jej dorosłej komórki soma-
tycznej, z pośrednim etapem tworzenia oraz różnicowania indukowanych komórek macierzystych. Analogicznie je-
den mężczyzna mógłby zostać ojcem dziecka poczętego w wyniku użycia jego własnej spermy do pozaustrojowego 
zapłodnienia oocytu wyhodowanego z indukowanych komórek macierzystych otrzymanych z jego dorosłych komó-
rek somatycznych. W ostatnim przypadku narodziny dziecka byłyby możliwe jedynie przy zaangażowaniu do całego 
procesu matki zastępczej, a w przyszłości również przy wykorzystaniu sztucznej macicy (pod warunkiem, że pojawi 
się taka możliwość). Na tym hipotetyczne zastosowania tej metodologii się nie kończą. Dodatkowo dwóch mężczyzn 
mogłoby posiadać dzieci w wyniku wykorzystania plemnika od jednego z nich oraz oocytu utworzonego dzięki indu-
kowanym komórkom macierzystym uzyskanym od drugiego z nich. Tak samo dwie kobiety mogłyby mieć dziecko 
poprzez użycie oocytu pobranego od jednej z nich oraz plemnika uzyskanego z komórek drugiej kobiety. Warto jed-
nak zauważyć, iż w żadnym z powyżej wymienionych scenariuszy nie istniałaby konieczność użycia naturalnie pozy-
skanych oocytów lub plemników, gdyż oba typy komórek mogłyby być otrzymane z indukowanych komórek macie-
rzystych. Oczywiście, gdy to nastąpi, pojawią się nowe, bardzo istotne dylematy etyczne, z którymi przyjdzie nam się 
zmierzyć.  

Z punktu widzenia samej metodologii można by przyjąć, że jest to inżynieria komórkowa, łącząca jedynie zdobycze 
współczesnej nauki z potencjałem, jaki posiadają poszczególne tkanki lub komórki pozyskane z organizmów żywych, 
w tym człowieka. Dostarcza ona możliwości technicznego wykorzystania tak pozyskanego materiału biologicznego 
w najróżniejszych dziedzinach nauki i medycyny. W interpretacji tej brakuje jednak refleksji nad statusem ontycz-
nym zarówno embrionu ludzkiego, jak i komórek, z których taki embrion może powstać. Same nadzieje i potencjal-
ne korzyści związane z przedstawionymi powyżej możliwościami nie mogą usprawiedliwiać użycia wszelkich dostęp-
nych środków do osiągnięcia zamierzonych celów – nawet  wtedy, gdy cele te związane są z chęcią niesienia pomo-
cy innym. Nauka powinna zawsze odwoływać się do dobra człowieka, któremu ma służyć, podejmując jednocześnie 
godziwe formy działania.  

Oprac. Krzysztof Szymoniak 

 

Ministerstwo Zdrowia: przyspieszenie pracy nad tzw. 
ustawą o in vitro 

Projekt ustawy o leczeniu niepłodności zwanej ustawą o in vitro prawdopodobnie w 
połowie lutego trafi pod obrady rządu – tak zapowiedział Igor Radziewicz-Winnicki, 
wiceminister zdrowia. Projekt ustawy ma wprowadzić nowe regulacje dot. zapłod-
nienia in vitro.  

„Istotną zmianą w stosunku do pierwotnej wersji projektu ustawy jest możliwość przekazania przez mężczyznę ko-
mórek rozrodczych kobiecie, z którą pozostaje w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, które będzie mu-
siało być potwierdzone zgodnym oświadczeniem obojga”.  

Projekt reguluje też liczbę embrionów – zapłodnionych może być maksymalnie osiem komórek jajowych; więcej 
tylko wtedy, gdy będzie miało to uzasadnienie medyczne.  Możliwe ma być także przekazywanie komórek rozrod-
czych i embrionów innym parom. Nie będzie jednak można nimi handlować. Embriony zdolne do prawidłowego roz-
woju będą musiały być przechowywane do czasu ich przeniesienia do organizmu biorczyni. Nie wolno będzie nisz-
czyć ludzkich embrionów – za zniszczenie ich projekt przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. 
Nie będzie można także wybierać płci dziecka – poza sytuacjami, gdy wiązałoby się to z przekazaniem poważnej cho-
roby genetycznej. Po osiągnięciu pełnoletniości osoba urodzona w wyniku procedury in vitro będzie mogła zapoznać 
się z informacjami dotyczącymi osoby dawcy. Chodzi o rok i miejsce urodzenia dawcy komórek rozrodczych lub 
dawców zarodka oraz informacje na temat ich stanu zdrowia. 

Projekt ustawy ma wprowadzić zakaz klonowania człowieka, prowadzenia eksperymentów na ludzkich embrionach, 
tworzenia hybryd i chimer, a także zakaz handlu ludzkimi embrionami i komórkami rozrodczymi. Założeniem proje- 
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ktu jest również tworzenie tzw. Centrów Leczenia Niepłodności oraz otwarcie Rejestru Dawców Komórek Rozrod-
czych i Zarodków.  

Jak podaje źródło, „Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wskazała (…) na to, że 
projekt ustawy zawiera wiele błędów merytorycznych i prawnych wynikających przede wszystkim z braku konsulta-
cji specjalistycznej z przedstawicielami środowisk lekarzy, embriologów i naukowców zajmujących się problematyką 
niepłodności człowieka na etapie opracowania projektu”. 

Jak dotąd, w Polsce brakuje przepisów prawnych dot. kwestii zapłodnienia in vitro. Chociaż projekt ustawy stwarza 
możliwość uregulowania na poziomie ustawowym kwestii związanych z dawstwem, pobieraniem, przetwarzaniem, 
testowaniem, przechowywaniem oraz dystrybucją komórek rozrodczych i embrionów, to proponowane sposoby 
regulacji tej dziedziny życia budzą wiele kontrowersji etycznych. O ile postulat wprowadzenia zakazu eksperymento-
wania na embrionach, klonowania, tworzenia hybryd, a także zakazu handlu ludzkimi embrionami i gametami jest 
słuszny i etycznie uzasadniony, tak sama legalizacja procedury in vitro oraz stworzenie możliwości przekazywania 
komórek rozrodczych innym parom budzi poważne zastrzeżenia moralne. 

Niepłodność, będąca dramatem małżonków i często przyczyną wielkiego cierpienia, jest problemem, który dotyka 
coraz więcej par. Z jednej strony małżonkowie-rodzice mają prawo do poczęcia i wychowania potomstwa, lecz z 
drugiej strony istnieje również prawo dziecka do bycia poczętym w akcie zjednoczenia miłości małżonków oraz pra-
wo dziecka do życia i integralności cielesnej. W metodach zapłodnienia in vitro prawa dziecka niestety nie są re-
spektowane. Techniki, o których mowa, stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzkich embrionów i przyczy-
niają się do ich uśmiercania. Projekt nowej ustawy wprowadza możliwość przeprowadzenia procedury sztucznego 
zapłodnienia u par nie pozostających w związku małżeńskim. Sprzeciwia się to prawu dziecka do bycia poczętym w 
małżeństwie, a także stwarza niebezpieczeństwo, iż dziecko będzie mógł posiadać każdy, niemal jak towar „na za-
mówienie”. Tymczasem dziecko jest darem i winno być ono owocem miłości małżonków. W ocenie moralnej tech-
nik sztucznego zapłodnienia należy dodatkowo wziąć pod uwagę m.in. konieczny w tej procedurze proces stymulacji 
hormonalnej, który naraża kobietę niepomiernie na ryzyko utraty zdrowia, poważnych powikłań w tym względzie, a 
także negatywnie wpływa na jej funkcjonowanie społeczne. 

W istocie, w Polsce należy pochylić się nad kwestią niepłodności małżeńskiej, poszukiwać efektywnych sposobów jej 
diagnostyki oraz leczenia, lecz osiąganiu tego celu powinny towarzyszyć moralnie godziwe sposoby działania. Za-
płodnienie in vitro niestety nie jest leczeniem niepłodności, lecz jedynie „obejściem” problemu bezdzietności (in 
vitro nie leczy chorób ani schorzeń, które prowadzą niepłodności). Współczesna medycyna daje małżonkom inną 
etycznie godziwą alternatywę  rozwiązania problemu niepłodności – jest nią np. naprotechnologia (w równym stop-
niu, a często nawet bardziej skuteczna niż zapłodnienie in vitro). Metoda ta, wraz z adopcją i tzw. rodzicielstwem 
społecznym nie niesie ze sobą zagrożeń natury medycznej czy też moralnej. 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.medexpress.pl oraz www.mz.gov.pl  
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Pigułki „dzień po” bez recepty  

Komisja Europejska (KE) zdecydowała, że preparaty tzw. antykoncepcji awaryj-
nej o nazwie ellaOne mogą być dostępne w krajach Unii Europejskiej bez re-
cepty. Ostateczna decyzja, czy w Polsce ten rodzaj środków będzie dostępny 
bez recepty należy do władz naszego kraju. Komisja w nocie przekazanej Pol-
skiej Agencji Prasowej (PAP), napisała, iż „zgodnie z interpretacją KE dotyczącą 
prawodawstwa farmaceutycznego UE oraz z uwagi na charakter produktu 
(antykoncepcja), państwa członkowskie są właściwe do ograniczenia sprzedaży 
poprzez wymaganie recepty, jeżeli uznają to za konieczne”. 

Decyzja KE jest efektem opinii Europejskiej Agencji ds. Leków, która w listopadzie 2014 r. wydała rekomendację o 
ellaOne, podając, że tabletki te mogą być „stosowane bezpiecznie i skutecznie bez potrzeby uzyskania recepty”. 
Zgodnie ze zdaniem ekspertów pigułki są skuteczne, jeśli kobieta spożyje je do 5 dni po stosunku płciowym, jednak 
zastosowanie środka w ciągu 24 godzin ma najwyższą skuteczność. Stąd też zniesienie wymogu uzyskania recepty na 
ten preparat ma według Europejskiej Agencji ds. Leków zwiększyć jego dostępność, a przez to także skuteczność. 
Omawiana pigułka (ellaOne) jest środkiem antykoncepcyjnym, zawierającym octan uliprystalu i jest dopuszczona do 
obrotu w Unii Europejskiej od 2009 r. Substancja czynna preparatu łączy się z receptorami progesteronu – hormonu, 
który ma wpływać na wystąpienie owulacji, a także przygotowanie wyściółki macicy do przyjęcia zapłodnionej ko-
mórki jajowej. 

Mimo iż w charakterystyce produktu leczniczego napisane jest, że mechanizm działania pigułki polega na hamowa-
niu lub opóźnieniu owulacji, to jego działanie jest szersze i zależy od tego, w którym okresie cyklu kobiecego zostanie 
przyjęty. Jeśli kobieta zażyje środek po owulacji i potencjalnym zapłodnieniu to będzie on działał wczesnoporonnie, 
powodując śmierć rozwijającego się już embrionu ludzkiego.   

Wprowadzenie do sprzedaży pigułki antykoncepcyjnej „dzień po” bez recepty rodzi poważne dylematy moralne i 
prawne. Zdaniem prof. Andrzeja Zolla, członka Komisji Kodyfikacyjnej prawa karnego przy Ministerstwie Sprawiedli-
wości, możliwość legalnego dostępu do pigułek „dzień po” jest niezgodna z prawem obowiązującym w naszym kraju, 
ponieważ prowadzi do „obchodzenia” obowiązującej ustawy z 1993 r. (Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowa-
niu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności ciąży, Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.). 
Były prezes Trybunału Konstytucyjnego stwierdził, że „jeśli środki te funkcjonują tak, że prowadzą do obumarcia em-
brionu, to jest to «obchodzenie» ustawy aborcyjnej”. 

Moralnie niedopuszczalny jest także fakt, że ułatwienie dostępu do tzw. „antykoncepcji po stosunku” wpłynie bardzo 
niekorzystnie na zdrowie stosujących je osób. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że młodzi ludzie będą bezkrytycz-
nie korzystać z tych środków, zawierających duże dawki hormonów, przyjmować je wielokrotnie i w dużych ilościach, 
co pociągnie za sobą poważne niebezpieczeństwo powikłań zdrowotnych. Wiadomo, że mają one niekorzystny 
wpływ zarówno na układ rozrodczy i gruczoły piersiowe, jak i na układ pokarmowy, sercowo – naczyniowy i psychikę 
kobiety. FDA (ang. Food and Drug Administration) podaje, że nie mogą go przyjmować kobiety w ciąży, natomiast 
sam producent wspomina o ryzyku rozwoju ciąży pozamacicznej oraz zastrzega, że nie zna skutków długoterminowe-
go stosowania ellaOne. 

Do działań niepożądanych należy dołączyć te, które już w chwili obecnej obserwuje się w Ameryce Łacińskiej, gdzie 
pigułki „dzień po” dostępne są bez recepty. Dochodzi tam do rozluźnienia obyczajowości, nastolatki o wiele łatwiej 
podejmują decyzję o współżyciu, przyjmują pigułki więcej niż 1 raz w cyklu, co niszczy ich niedojrzały układ hormo-
nalny i może prowadzić do niepłodności. Obserwuje się tam również wzrost zachorowań na schorzenia przenoszone 
drogą płciową. 

Europejska Agencja Leków zwolniła koncern HRA Pharma (produkujący ellaOne) z przeprowadzenia dodatkowych 
testów, które pozwoliłyby na lepszą ocenę zagrożenia, jakie wiąże się ze stosowaniem tego środka.  

W Niemczech sprzedaż pigułek „dzień po” wzbudziła wśród lekarzy i ginekologów głośne protesty. Wskazują oni 
m.in. na to, że środki te nie są odpowiednie dla każdej kobiety (np. dla pacjentek przyjmujących leki antydepresyjne 

s. 5 
Nr 9 

03.02.2015 



 

czy chorych na padaczkę), a także podkreślają, iż zażycie pigułki bez konsultacji medycznej rodzi potencjalną możli-
wość wystąpienia ciężkich skutków ubocznych.  

Głos w tej sprawie zabrał również Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, który zwraca 
uwagę na to, iż wprowadzenie pigułek „dzień po” do swobodnego obrotu może być inwazyjne i niebezpieczne dla 
rozwoju psychoseksualnego nieletnich. „Zespół z niepokojem podkreśla, że stosowanie tzw. antykoncepcji doraźnej 
otwiera drzwi do istotnej zmiany kulturowej postaw i relacji międzyludzkich: propaguje swobodę seksualną i brak 
odpowiedzialności za podejmowanie relacji intymnych, banalizuje seksualność człowieka, niszczy ideał wyłączności 
relacji między kobietą i mężczyzną oraz pozwala na uwolnienie się od odpowiedzialności za drugiego człowieka” – 
można przeczytać w stanowisku Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych. 

Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl, www.rp.pl, www.episkopat.pl oraz www.gosc.pl 
 

 

USA: próba ograniczenia prawa do aborcji 

22 stycznia 2015 r. w USA Izba Reprezentantów przyjęła projekt ustawy o zakazie finansowania aborcji ze środków 
federalnych i udzielania przez państwo wsparcia biedniejszym obywatelom przy wykupie polis ubezpieczeniowych 
pokrywających zabiegi przerywania ciąży. To kolejna próba wznowienia przez Republikanów starań o ograniczenie 
prawa do aborcji. Choć za projektem ustawy głosowała większość kongresmenów, to jej wejściu w życie sprzeciwia 
się Biały Dom. W wydanym przez niego oświadczeniu napisano, iż „administracja zdecydowanie sprzeciwia się prze-
pisom, które niepotrzebnie ograniczają wolność kobiet w podejmowaniu decyzji o posiadaniu dzieci oraz prawo kon-
sumentów do wyboru polis ubezpieczeniowych”. 

6 stycznia br. Republikanie zgłosili także projekt ustawy dot. zakazu aborcji po 20 tyg. ciąży. Spotkał się on jednak z 
krytyką i oporem ze strony ok. 20 członków tej partii. Kwestia sporna dotyczyła zapisu o dopuszczalności przerywa-
nia ciąży po 20 tyg. jedynie w przypadku zagrożenia życia matki i jeśli ciąża powstałaby w skutek kazirodztwa lub 
gwałtu, przy czym w drugim przypadku przepis miałby zastosowanie tylko wtedy, gdy kobieta złożyła zawiadomienie 
na policji. „Z powodu tych nieoczekiwanych podziałów przywództwo partii zrezygnowało z poddania ustawy pod 
głosowanie już w czwartek. Ustawa wróci na forum Izby, potrzeba tylko więcej czasu na wyjaśnienie kontrowersji – 
zapewniono”. Steve Scalise, kongresmen pełniący funkcję odpowiedzialnego za dyscyplinę podczas głosowań, zapo-
wiedział, iż „ta walka się nie skończyła. Będziemy pracować dalej, by ta ustawa została przyjęta”.  

W dniu przyjęcia ustawy o zakazie finansowania aborcji ze środków federalnych (22 stycznia) obchodzono w USA 42. 
rocznicę legalizacji aborcji. Prawo do aborcji zostało uznane w 1973 r. przez Sąd Najwyższy jako „fundamentalne pra-
wo konstytucyjne" każdej kobiety – tym samym usankcjonowano tzw. aborcję na życzenie. W tym samym dniu, jak 
co roku, ulicami Waszyngtonu przeszedł Marsz dla Życia, w którym wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy uczestników, w 
tym politycy, przedstawiciele kościelni i członkowie ruchów pro-life. 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.wiadomosci.wp.pl 
 
 

Marsz dla życia w Paryżu 

25 stycznia 2015 r. w Paryżu odbył się kolejny Marsz dla życia (fr. Marche pour la 
vie), który jest organizowany przez francuskie organizacje pro-life jako wyraz 
sprzeciwu wobec szerzącej się kultury śmierci. Pierwszy marsz miał miejsce w 
2005 r., w trzydziestą rocznicę wprowadzenia we Francji ustawy legalizującej abor-
cję „na życzenie” (tzw. ustawy Veil). Uczestnicy marszu po raz kolejny chcieli przy-
pomnieć, że fundamentem społeczeństwa musi być poszanowanie ludzkiego życia 
od poczęcia aż do naturalnej śmierci.  
 
W tym roku przesłanie marszu skoncentrowane było szczególnie na kwestii eutanazji. Temat ten jest we Francji bar-
dzo aktualny, gdyż we francuskim parlamencie rozpoczęła się debata nad projektem ustawy, która ma wprowadzić 
zmiany w obowiązującym prawodawstwie dotyczącym kresu życia.  
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Marsz był też manifestacją poparcia dla rodziców Vincenta Lamberta, którzy sprzeciwiają się zaprzestaniu odżywia-
nia i nawadniania ich syna znajdującego się w stanie wegetatywnym na skutek wypadku motocyklowego. Na tablicz-
kach niesionych przez uczestników marszu, wśród których była matka mężczyzny, Viviane Lambert, widniał napis: 
„Jestem Vincentem Lambertem”. 

W tegorocznym Marszu dla życia wzięło udział 45 tys. osób. Poparcie dla tej inicjatywy wyraził w oficjalnym liście 
Ojciec Święty Franciszek. 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org oraz www.lemonde.fr  

Otwarto Regionalny Bank Mleka Kobiecego w Szpitalu Specjali-
stycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie 

14 stycznia 2015 r. w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego w 
Warszawie został otwarty czwarty w Polsce bank mleka kobiecego. Pierwsza tego typu pla-
cówka powstała 28 marca 2012 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. 
W. Orłowskiego w tym samym mieście, druga w połowie 2012 r. w Rudzie Śląskiej oraz trze-
cia rok później, 28 maja 2013 r. w Toruniu. Banki mleka w Europie mają swoją ponad stulet-
nią historię – pierwszy taki bank powstał już w 1909 r. w Wiedniu, natomiast obecnie Euro-
pejskie Stowarzyszenie Banków Mleka posiada w swoim rejestrze ponad 200 placówek. 

Banki mleka to specjalistyczne laboratoria zajmujące się pozyskiwaniem mleka kobiecego, bezpiecznym przechowy-
waniem i dostarczaniem go potrzebującym dzieciom, które z przyczyn losowych (np. choroby, przedwczesnego poro-
du) nie mogą być karmione przez własne mamy. Założeniem tego rodzaju instytucji jest stwarzanie równych szans 
wszystkim dzieciom w dostępie do naturalnego pokarmu oraz zagospodarowanie jego nadwyżek. Mleko kobiece 
posiada właściwości terapeutyczne, posiada gatunkowo specyficzne białka oraz aktywne składniki, które mają war-
tość pozażywieniową. 

Karmienie dziecka mlekiem innej matki wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego też w wymianie mleka kobiecego ko-
nieczne jest pośrednictwo profesjonalnej instytucji, która może skontrolować status serologiczny dawczyń, zbadać 
mleko pod kątem czystości mikrobiologicznej oraz zapasteryzować je, a tym samym wyeliminować wszelkie ryzyko 
związane z dawstwem. Europejskie Stowarzyszenie Banków Mleka podkreśla, że nieformalne dzielenie się mlekiem 
kobiecym oraz wszelkie formy pośredniczenia między dawczyniami a biorcami, które zakładają odpłatność za pozy-
skane mleko, są nieetyczne i zabronione.  

Matki-dawczynie oddają swój pokarm bezpłatnie, tzn. na zasadzie wolontariatu – takie jest założenie nowo otwarte-
go banku mleka kobiecego w Warszawie. Natomiast matki te oraz ich dzieci mogą zostać objęte bezpłatnym porad-
nictwem laktacyjnym, edukacją prozdrowotną, otrzymać także wszelkie akcesoria niezbędne do odciągania i prze-
chowywania pokarmu. Dawczynie nie będą również płaciły za badania krwi i mleka. Świadczenia, o których mowa 
nie są aktualnie finansowane przez NFZ. Nieodpłatne przekazywanie mleka oraz obniżanie kosztów jego przechowy-
wania możliwe jest wtedy, kiedy uda się pozyskać dodatkowe środki na działalność banku (np. pogramy naukowe 
czy zdrowotne). Jeżeli chodzi o udzielanie pokarmu potrzebującym dzieciom, celem banku jest stworzenie takiej 
możliwości, aby w pierwszej kolejności mleko mogły uzyskiwać noworodki najbardziej potrzebujące, czyli ciężko cho-
re czy przedwcześnie urodzone. 
 
Idea banków mleka kobiecego jest w Polsce mało rozpowszechniona. Dysponujemy zaledwie czterema tego typu 
placówkami, z czego trzy spośród nich są objęte patronatem Fundacji Banku Mleka Kobiecego. Wspomniana funda-
cja zapowiada, iż wkrótce zostaną otwarte kolejne banki – w Krakowie i Opolu. Praktyka pokazuje, iż dawstwo mleka 
kobiecego dokonywane za pośrednictwem banków mleka przynosi wiele korzyści dla dzieci oraz ich rodzin; spełnia-
jąc warunki kontroli serologicznej i pozostając nieodpłatną formą wymiany pokarmu, nie budzi żadnych wątpliwości 
etycznych.  

Więcej informacji na temat nowo powstałego Regionalnego Banku Mleka Kobiecego w Warszawie oraz Fundacji 
Banku Mleka Kobiecego można znaleźć na stronie internetowej: www.bankmleka.pl.   

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.bankmleka.pl 
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Niemcy: dwóch ojców dziecka urodzonego przez surogatkę 

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości uznał dwóch mężczyzn, którzy wychowują dziec-
ko urodzone przez surogatkę, za jego prawnych rodziców. W świetle prawa dziecko ma więc 
dwóch ojców.  

W 2010 r. homoseksualna para z Berlina podpisała kontrakt z pewną Amerykanką, która zgodzi-
ła się urodzić im dziecko. Zostało ono poczęte w wyniku dawstwa komórki jajowej i jej zapłod-
nienia in vitro nasieniem jednego z mężczyzn. Dziecko urodziło się w 2011 r. w Kalifornii. Para 
od początku próbowała doprowadzić do prawnego uznania drugiego mężczyzny za drugiego 
rodzica dziecka, jednak bezskutecznie, gdyż w Niemczech dawstwo komórek jajowych i urodze-
nie dziecka przez surogatkę są nielegalne. Co więcej, prawodawstwo niemieckie uważa kobietę, 
która wydała dziecko na świat, za jego rodzica prawnego.  

Wbrew wszelkim oczekiwaniom Federalny Trybunał Sprawiedliwości przychylił się jednak do prośby mężczyzn, omi-
jając jakby obowiązujące prawo narodowe. W Niemczech mamy więc teraz do czynienia z sytuacją paradoksalną: z 
jednej strony zakazuje się praktyk sprzecznych z poszanowaniem godności człowieka – dawstwa komórek jajowych 
oraz macierzyństwa zastępczego, ale z drugiej zatwierdza „efekt” tej procedury, gdy została ona przeprowadzona za 
granicą. Uznanie ojcostwa dwóch mężczyzn stanowi ponadto całkowite zanegowanie roli matki, a tym samym jest 
zamachem na prawa dziecka. 

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

 

Piętnasty pacjent wybudzony w Klinice „Budzik”  

13 stycznia 2015 r. zespół terapeutyczny Kliniki „Budzik” uznał kolejnego z pacjentów, 16-letniego Piotrka, za wybu-
dzonego ze śpiączki. Chłopiec zapadł w śpiączkę w czerwcu 2014 r. na skutek urazu, zaś w klinice przebywał od sierp-
nia ubiegłego roku. Jest on 15. wybudzonym pacjentem kliniki.  

Klinika „Budzik” została uruchomiona w lipcu 2013 r. jako pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci po ciężkich 
urazach mózgu. Działa przy warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka. Jej budowa, której koszt wyniósł ponad 20 mln 
zł, została sfinansowana przez Fundację „Akogo?” (założoną przez Ewę Błaszczyk oraz ks. Wojciecha Drozdowicza) 
dzięki ofiarności wielu darczyńców indywidualnych, firm, fundacji oraz środków UE. Klinika posiada 15 łóżek, z pełną 
infrastrukturą niezbędną do hospitalizacji i rehabilitacji neurologicznej dzieci po ciężkich urazach mózgu. 

Od lipca 2013 r. w „Budziku” przebywają pierwsi pacjenci – są to dzieci do 18. roku życia po urazie, w konsekwencji 
którego doszło do ciężkiego niedotlenienia mózgu, z syndromem apalicznym (z wyłączeniem urazów okołoporodo-
wych i chorób metabolicznych genetycznie uwarunkowanych). Przyjmowane są dzieci przebywające w śpiączce nie 
dłużej niż 12 miesięcy od urazu (jeśli śpiączka wystąpiła z przyczyn nieurazowych – nie dłużej niż 6 miesięcy). Dzieci 
mogą być leczone w klinice przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące. 

Pełny program leczniczo-rehabilitacyjny kliniki obejmuje: farmakoterapię, leczenie zachowawcze, świadczenia pielę-
gniarskie i pielęgnacyjne, program leczenia usprawniającego (rehabilitacja), program leczenia wspomagający kinezy-
terapię, program psychologiczny oraz diagnostykę i konsultacje lekarskie. Program leczenia prowadzony w Klinice 
„Budzik” jest rekomendowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. 

Leczenie w klinice jest bezpłatne dzięki finansowaniu ze środków NFZ. Co istotne, w „Budziku” bezpłatnie przez 24h 
na dobę przebywają również rodzice pacjentów i są oni włączani w proces rehabilitacji. 

 

Opracowała Katarzyna Wójcik na podstawie www.klinikabudzik.pl   
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Warszawa: minęło 20 lat od pierwszej udanej transplantacji 
wątroby 
 

Warszawski Uniwersytet Medyczny donosi, iż „20 lat temu, 30 grudnia 1994 roku w Samo-
dzielnym Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie przeprowadzono 
pierwsze w Polsce udane przeszczepienie wątroby u dorosłego. Operowali: Bogdan Micha-
łowicz, Jacek Pawlak i Krzysztof Zieniewicz z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i 
Wątroby, kierowanej obecnie przez Rektora Prof. Marka Krawczyka”. 
 
Z tej okazji 31 grudnia 2014 r. w klinice zostało zorganizowane spotkanie, którego gośćmi była m.in. Jadwiga Buczek 
– pacjentka, której wówczas przeszczepiono wątrobę, a także prof. Jacek Pawlak – jeden z chirurgów uczestniczą-
cych w historycznej operacji. 
 
Jak zaznacza Marta Wojtach – rzecznik prasowy uczelni, w 2014 roku w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i 
Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykonano 184 transplantacje wątroby, co stanowi 50,3% 
wszystkich przeszczepień wątroby  w Polsce i 57,3% transplantacji tego narządu u dorosłych. Ogólnie zespół Kliniki, 
która należy do najlepszej piątki ośrodków transplantacji wątroby w Europie, od 1994 roku przeszczepił blisko 1600 
wątrób. 
 
Relacja oraz zdjęcia ze spotkania dostępne są na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: 
https://www.wum.edu.pl/2015-01-08-minelo-20-lat-od-pierwszego-udanego-przeszczepienia-watroby  
 

Oprac. Justyna Gajos 

 
 

Drugi pacjent ze wszczepionym sztucznym sercem prowadzi „normalne życie” 
 
Profesor Alain Carpentier, współtwórca francuskiej spółki Carmat, ogłosił w dzienniku Le Parisien z 19.01.2015 r., że 
drugi pacjent, któremu wszczepiono sztuczne serce, wrócił do domu na początku stycznia i „prowadzi normalne ży-
cie”. Operacja odbyła się w sierpniu ubiegłego roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Nantes i została przeprowadzona 
przez prof. Daniela Duveau. Biorca przeszczepu, 68-letni mężczyzna, pragnie zachować anonimowość. 
„Niewydolność serca, na którą cierpiał, bezpośrednio zagrażała jego życiu. Przed operacją miał przed sobą tylko kilka 
tygodni życia” – ujawnia prasa.  
 
Pierwsze wszczepienie sztucznego serca zaprojektowanego przez spółkę Carmat, miało miejsce pod koniec 2013 r. 
76-letni pacjent, Claude Dany, przeżył ze sztucznym organem 75 dni. Po jego śmierci zdecydowano się na przepro-
wadzenie drugiego przeszczepu, jednak przy zachowaniu pełnej dyskrecji. Prof. Carpentier wyjaśnia, że do operacji 
„wybrano młodszego pacjenta, u którego występowały jedynie niewielkie zaburzenia pracy nerek i wątroby, i które-
go płuca funkcjonowały dobrze”.  
 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org 
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USA: próba poprawy standardów opieki nad pacjentami w podeszłym wieku 
 

Jonathan Flacker, profesor i lekarz geriatra na Uniwersytecie Emory w stanie Georgia 
wraz z asystentką Rebeccą Dillard podjęli próbę rozwiązania problemu niewystarcza-
jącej opieki zdrowotnej nad osobami w podeszłym wieku. Zaproponowali oni wpro-
wadzenie tzw. „nowych modeli opieki”, które koncentrowałyby się na lepszej koordy-
nacji działań różnych podmiotów: „jeżeli chcemy zapewnić osobom w podeszłym wie-
ku lepszą opiekę, potrzebujemy więcej rąk do pracy. Nie chodzi tu o większą liczbę 
lekarzy geriatrów. Potrzebujemy więcej farmaceutów, pielęgniarek, asystentów pielę-
gniarek i lekarzy ogólnych, którzy byliby przeszkoleni do pomocy starszym pacjen-
tom”. 

Jako przykład Flacker i Dillard podają programy, które obejmują opiekę nad starszymi pacjentami, polegającą na sko-
ordynowanej współpracy pielęgniarek, lekarzy ogólnych i pracowników opieki społecznej. Grupy te działają w spo-
sób umożliwiający efektywną pomoc bez konieczności angażowania lekarza geriatry. Zaznaczają oni, że kwestia zop-
tymalizowania jakości życia starszych pacjentów niekoniecznie dotyczy zagadnień ściśle medycznych, ale zależy od 
dobrze działającego systemu opieki zdrowotnej oraz społeczeństwa świadomego wagi problemu.  

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

 
 

 
Vincent Lambert – głośna sprawa francuskiego pacjenta 
 

W 2008 r. na skutek wypadku motocyklowego Vincent Lambert znalazł się w stanie śpiączki. Pięć lat później, 10 
kwietnia 2013 r., opiekujący się nim zespół lekarzy – po uzyskaniu zgody żony, lecz bez informowania rodziców i ro-
dzeństwa pacjenta – rozpoczął zmniejszanie dawek wody i pożywienia podawanych Lambertowi. Jego rodzice na-
tychmiast po otrzymaniu informacji o działaniach personelu szpitala w Reims wnieśli sprzeciw do regionalnego try-
bunału administracyjnego, skąd sprawa trafiła przez Radę Stanu (najwyższą instancję francuskiego sadownictwa ad-
ministracyjnego) przed Europejski Trybunał Praw Człowieka. Pierwsze posiedzenie Trybunału poświęcone sprawie 
odbyło się 7 stycznia 2015 r. 

Osią „sprawy Lamberta” jest sposób interpretacji francuskiego prawa, a mianowicie pytanie o to, czy podawanie 
pokarmu i płynów może być ocenione jako uporczywa terapia, a jeśli tak, to w jakich przypadkach? Francuska Aka-
demia Medycyny (franc. l’Académie de Médecine) została poproszona przez Radę Stanu o przedstawienie „ogólnych 
uwag mogących naświetlić zagadnienie uporczywej terapii i sztucznego przedłużania życia w kontekście osób w sta-
nie wegetatywnym”. Akademia wyraziła pisemnie swoje stanowisko 22 kwietnia 2014 r. Denys Pellerin, honorowy 
przewodniczący Akademii, razem z członkami grupy roboczej podkreślił, że prezentowane przez nich uwagi nie są 
oficjalnym stanowiskiem odnoszącym się bezpośrednio do przypadku Vincenta Lamberta. Członkowie Akademii oce-
nili jako niepokojące zjawisko „wiązania godności osoby z jej możliwością nawiązywania relacji". Według nich, 
„żaden lekarz nie może uznać, że prawo osoby do odżywiania, pielęgnacji (np. kinezyterapii, przeciwdziałania odleży-
nom, zabiegów higienicznych) i środków poprawiających jakość życia jest uzależnione od jej zdolności relacyjnych”. 
Zdaniem członków Akademii osobom w stanie wegetatywnym należy więc podawać pokarm i wodę.  

Tak samo brzmi również wykładnia etyki lekarskiej opartej na godności osoby oraz stanowisko etyki katolickiej. Po-
karm i woda są zawsze uważane za zwyczajne środki, bez względu na sposób ich podawania. Pozbawienie pacjenta 
takiej opieki (poza bezpośrednim czasem agonii) jest eutanazją.  
 

Tłum. i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org 
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Holandia: eutanazja źródłem organów do transplantacji 

Holenderscy lekarze z Centrum Medycznego Erasmus w Rotterdamie oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Maastricht 
opracowali wytyczne, których wprowadzenie w życie ma na celu zwiększenie liczby organów uzyskiwanych do prze-
szczepów od osób poddanych zabiegowi eutanazji. Holenderska Fundacja Transplantologii została zobligowana do 
opracowania protokołu, który po zaakceptowaniu miałby obowiązywać we wszystkich szpitalach w kraju. Inicjatywa 
ta mogłaby być uznana za etycznie  godziwą, gdyby nie fakt, iż mowa tu o pobieraniu organów od pacjentów, którzy 
zostali poddani eutanazji. 

Gert van Dijk, etyk pracujący dla Holenderskiego Królewskiego Stowarzyszenia Medycznego oszacował, że ok. 5-10% 
osób poddanych eutanazji mogłoby stać się potencjalnymi dawcami, co w przybliżeniu oznaczałoby uzyskanie od 
250 do 500 organów rocznie. Ponadto jest on przekonany, że przy odpowiednim przedstawieniu sprawy przez leka-
rzy osobom decydującym się na eutanazję, liczba organów mogłaby ulec podwojeniu. Gert van Dijk odwołuje się tu 
do konieczności przekonania pacjentów, że ich dobrowolna śmierć nie musi pójść na marne, ale może, paradoksal-
nie, ocalić komuś życie. 

Eutanazja zgodnie z zasadami etyki personalistycznej stanowi moralne zło. Stoi ona również w sprzeczności z naucza-
niem Kościoła. Papież Franciszek nazywa ją „grzechem przeciwko Bogu Stwórcy” i krytykuje logikę tzw. „fałszywego 
współczucia”, jakim kierują się zwolennicy tzw. „śmierci na życzenie”. Trudno więc aprobować próbę uczynienia z 
niej źródła pozyskiwania narządów do przeszczepów.  

 

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

 

Episkopat we Francji obawia się kryptoeutanazji 

We francuskim parlamencie rozpoczęła się debata nad zmianą prawa dot. kresu życia. Przedstawiony 21 stycznia 
2015 r. projekt zakłada możliwość zastosowania trwałego i głębokiego znieczulenia. W związku z tym zapisem Epi-
skopat Francji domaga się zastosowania niezbędnych poprawek, aby projekt ten nie oznaczał w istocie legalizacji 
eutanazji. 

Jak donosi Radio Watykańskie: „Ten projekt prawa stanie się wartościowy tylko wtedy, jeśli zostanie umieszczony w 
kontekście kultury paliatywnej – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Pierre d’Ornellas z Rennes. – Wymaga to 
przygotowania każdego pracownika służby zdrowia do stosowania medycyny paliatywnej i udostępnienia jej wszyst-
kim pacjentom. Znieczulenie powinno się stosować kompetentnie i nie musi być ono głębokie. Jego celem zawsze 
musi być ulga w cierpieniu. Dlatego obecny projekt prawa wymaga niezbędnych uściśleń, między innymi wprowa-
dzenia zasady działania o podwójnym skutku. Chodzi o to, by lekarz był zobowiązany jasno powiedzieć, co jest celem 
jego działań. Musi to być zawsze ulga w cierpieniu, a nie zadanie śmierci”. 

 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.radioem.pl  
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Konferencja Wartość życia a wychowanie. W 20. rocznicę ogło-
szenia encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae (Lublin, 25 mar-
ca 2015 r.) 

25 marca 2015 r. w Lublinie odbędzie się konferencja, pt. Wartość życia a wychowanie. W 20. 
rocznicę ogłoszenia encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae. Organizatorami spotkania są 
Katedra Pedagogiki Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II oraz Fundacja „Aktywni 
Rodzice”. 

„Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej refleksji nad wartością życia w perspektywie wychowania. Dwa-
dzieścia lat, które minęło od ogłoszenia encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae, to czas intensywnych przemian do-
tyczących bezpośrednio człowieka i podstawowych środowisk jego życia” – można przeczytać w zaproszeniu na kon-
ferencję. „Wartość życia ludzkiego w obliczu współczesnych transformacji jest niezmienna, chociaż bywa zagrożona. 
Jubileusz encykliki zachęca do przywołania nauczania papieskiego i jest inspiracją do analizy problematyki wycho-
wawczej w obszarze wartości ludzkiej egzystencji z uwzględnieniem dokonujących się przemian”. 

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia zaczerpnięte z encykliki papieża Jana Pawła II. Zaplanowano na-
stępujące bloki tematyczne: „Wychowanie osoby ludzkiej – jej wartość i godność”, „Rodzina jako «sanktuarium ży-
cia»”, „Wartość życia ludzkiego w okresie prenatalnym”, „Wartość życia ludzkiego w starości i cierpieniu”, 
„Zagrożenia wartości życia w różnych etapach życia”. 

Więcej informacji o konferencji: http://www.kul.pl/evangelium-vitae,art_57618.html 

Encyklika Evangelium vitae Ojca Świętego Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego została ogłoszo-
na 25 marca 1995 r. Jej treść jest dostępna m.in. na stronie: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_1.html#  

Oprac. Justyna Gajos 

 

Bezpłatny kurs doskonalący dla lekarzy z zakresu metod rozpoznawania płodno-
ści i zdrowia prokreacyjnego (Warszawa, 9-11 marca 2015 r.) 

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Centrum Kształcenia Podyplomowego został otwarty bezpłatny kurs 
doskonalący dla lekarzy z zakresu metod rozpoznawania płodności i zdrowia prokreacyjnego. Szkolenie odbędzie się 
w dniach 9-11 marca 2015 r. Kurs poprowadzą: dr E. Ślizień-Kuczapska, dr K. Jankowska, mgr M. Szymaniak, dr J. 
Płońska, dr N. Suszczewicz. 

Informacje o zgłoszeniach oraz punktach edukacyjnych można znaleźć w Informatorze o Szkoleniu Podyplomowym 
dostępnym na stronie internetowej (s. 185, dział: położnictwo i ginekologia): http://ckp.wum.edu.pl/sites/
ckp.wum.edu.pl/files/informator_o_szkoleniu_podypl_ckp-2015_kursy_doskonalace.pdf 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.psnnpr.com  
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Konferencja Wokół pacjenta onkologicznego. Praw-
ne, etyczne i społeczne aspekty leczenia nowotworów 
(Kraków, 28 lutego 2015 r.) 

28 lutego 2015 r. w krakowskim Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się konferencja naukowa 
organizowana przez Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ, pt. Wokół pacjenta onkologicznego. Prawne, etyczne i 
społeczne aspekty leczenia nowotworów. Założeniem tej interdyscyplinarnej konferencji jest „przeprowadzenie 
gruntownej, analitycznej i wielopłaszczyznowej dyskusji akademickiej na temat sytuacji pacjenta onkologicznego w 
Polsce, co jest szczególnie istotne wobec znaczącej zmiany przepisów dotyczących wprowadzenia w styczniu 2015 r. 
tzw. pakietu onkologicznego. W ramach wydarzenia poruszone zostaną nie tylko kwestie prawne, ale również tema-
ty obejmujące leczenie bólu nowotworowego w stanach terminalnych, udzielanie pacjentowi pomocy psychoonko-
logicznej oraz odbiór społeczny osób chorych na nowotwory”. 

Więcej informacji o konferencji: http://www.zwrotnikraka.pl/konferencja-wokol-pacjenta-onkologicznego-krakow/  

Informacje dotyczące wprowadzonego w naszym kraju od 1 stycznia 2015 r. tzw. pakietu onkologicznego (nowych 
przepisów prawnych wprowadzających szybką terapię onkologiczną) można znaleźć na stronie internetowej pod 
adresem: http://pakietonkologiczny.gov.pl/  

Oprac. Justyna Gajos 
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