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POLSKA

Wrocław — projekt wykorzystania nanomateriałów w leczeniu nowotworów piersi
Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej wraz z młodym uczonym z Indii pracują
nad unikatową metodą leczenia i diagnostyki raka piersi przy wykorzystaniu
nanomateriałów. Metoda ma pomóc w leczeniu lekoopornych nowotworów.
Projekt jest realizowany przez zespół naukowy pod kierownictwem dr inż. Joanny Bauer z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechnik Wrocławskiej. W badaniach, które są finansowane z unijnego programu Horyzont
2020, bierze udział młody naukowiec z Indii dr Nanasaheb Thorat.
Efektem projektu o akronimie NANOCARGO ma być opracowanie nowatorskiej metody leczenia i diagnostyki raka piersi przy wykorzystaniu wielofunkcyjnych nanomateriałów. „To metoda zaliczana do tzw. teranostyki, czyli nowatorskie podejście łączące metody terapeutyczne z jednoczesną diagnostyką" - powiedziała w rozmowie z PAP dr Bauer.
Badania w ramach tego projektu prowadzone są na Politechnice Wrocławskiej od października. Przez półtora roku naukowcy będą pracować we Wrocławia, a ostanie sześć miesięcy - w klinice weterynaryjnej Vetsuisse Faculty Zurich Hospital na Uniwersytecie w Zurychu. „Tam będziemy prowadzić ostateczne testy in
vivo potwierdzające skuteczność naszej metody na chorych psach, gdyż biologicznie nowotwór piersi u kobiet jest najbardziej zbliżony do tych występujących u psów. Do Zurychu w zasadzie przywieziemy gotową
technologię" - powiedziała dr Bauer.

Kluczowym elementem nowatorskiej metody są wielofunkcyjne kompozytowe nanonośniki. Wykorzystywane w niej nanomateriały to bardzo małe elementy - np. wirusy mają rozmiar około 100 nanometrów.
Wrocławscy naukowcy chcą wykorzystać jeszcze mniejsze cząsteczki, które pod wpływem pola magnetycznego oraz stymulacji optycznej będą niszczyć komórki nowotworowe.
„Te cząsteczki będą trafiać bezpośrednio do nowotworów dzięki temu, że dodamy do nich tzw. aptamery,
czyli wyspecjalizowane biologiczne detektory. To spowoduje, że nanomateriał precyzyjnie znajdzie komórki nowotworowe" - powiedziała dr Bauer. Dodała, że nanonośniki zostaną również zaopatrzone w celowany chemioterapeutyk. „Lek dzięki temu trafi bezpośrednio do nowotworu" - wyjaśniła.
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"Otrzymamy nanonośniki nie tylko dedykowane do określonego typu nowotworu, ale także zaopatrzone
w chemioterapeutyk oraz substancje aktywne, które pod wpływem stymulacji magnetycznej i optycznej
zniszczą komórki nowotworowe. Możemy więc mówić tutaj o kombajnie trzech metod leczenia nowotworów" - powiedziała.
Dr Bauer dodała, że wstępne badania prowadzone na komórkach raka jelita grubego pokazały, że zastosowanie nanomateriałów do przenoszenia chemioterapeutyków zwiększa ich skuteczność o kilkadziesiąt
procent.
Źródło: Piotr Doczekalski Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl

EUROPA

Wielka Brytania – Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna a aborcja dzieci z zespołem Downa
W Wielkiej Brytanii w 2017 roku 655 dzieci zostało „wyeliminowanych” w
wyniku aborcji; o 218 więcej niż w 2007 roku. W ciągu 10 lat odnotowano
więc bardzo duży wzrost przerwań ciąży, spowodowany głównie korzystaniem z nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej, która z 99%-ową skutecznością pozwala wykryć trisomię 21 za pomocą prostego badania krwi matki.
Obecnie test jest dostępny tylko w prywatnych klinikach, ale w 2019 roku
ma być oferowany przez Narodową Służbę Zdrowia (NHS) wszystkim kobietom w ciąży, u których ryzyko wystąpienia trisomii jest większe niż 1/150.
Według Stowarzyszenia Do not Screen Us Out, powszechne stosowanie nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej może być przyczyną średnio 92 dodatkowych aborcji dzieci z trisomią 21 każdego roku, a więc powoduje ogólny spadek ich urodzeń o 13%. Proces ten będzie miał „głęboko negatywny wpływ” na społeczność osób z trisomią 21, zwłaszcza, że 90% dzieci z zespołem Downa już teraz jest zabijanych poprzez
aborcję.
Lynn Murray, rzeczniczka Do Not Screen Us Out, która sama jest matką 18-letniej dziewczyny z zespołem
Downa, uważa te liczby za „głęboko niepokojące” i przypomina, że istnieją inne rozwiązania, takie jak te
stosowane w Irlandii Północnej, gdzie istnieje prawdziwa „kultura akceptacji i wsparcia osób z ich niepełnosprawnością, zamiast ich eliminowania". Murray dodaje, że „ma to bezpośrednie odzwierciedlenie w
ostatnich oficjalnych danych pokazujących, że prawie 100% dzieci z zespołem Downa w Irlandii Północnej
przychodzi na świat.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Nr 56

s. 3

10.01.2019

Irlandia – ustawa legalizująca aborcję z podpisem prezydenta
Prezydent Irlandii Michael D. Higgins podpisał kontrowersyjną ustawę legalizującą aborcję.
Przyjęta przez irlandzki parlament kontrowersyjna ustawa, pod którą podpis złożył już prezydent, to efekt majowego referendum, w którym 2/3
społeczeństwa opowiedziało się za usunięciem ósmej poprawki do konstytucji z 1983 roku, przewidującej równość praw matki oraz dziecka poczętego i nienarodzonego oraz zastąpieniem jej zapisem mówiącym, iż przepisy
mogą regulować przerywanie ciąży. Według nowoprzyjętych przepisów
wszystkie placówki medyczne finansowane z funduszy państwa są zobligowane do przeprowadzenia tego morderczego procederu na życzenie do 12. tygodnia ciąży, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia matki czy też ryzyka choroby dziecka – aż do dnia porodu.
Przez wiele lat Irlandia była jednym z krajów europejskich, które najmocniej chroniły życie dzieci poczętych. Przepisy dotyczące aborcji zliberalizowano tam w 2013 roku, wprowadzając możliwość zabicia dziecka poczętego w przypadku szeroko rozumianego zagrożenia życia matki. Wcześniej mieszkańcy tego kraju
5 razy w referendach wyrażali swój sprzeciw wobec wprowadzenia proaborcyjnego prawa.
Źródło: www.radiomaryja.pl

ŚWIAT

Kenia – Ministerstwo Zdrowia zakazało organizacji Marie Stopes International
przeprowadzania aborcji
Kenia zabroniła organizacji Marie Stopes International – brytyjskiemu gigantowi aborcyjnemu – przeprowadzania na swoim terenie jakichkolwiek
aborcji, a także domaga się od niej szczegółowego sprawozdania z działalności. Po petycji obywatelskiej w tej sprawie, Ministerstwo Zdrowia wyznaczyło specjalną komisję medyczną do zbadania Marie Stopes International w Kenii oraz jej działań – informuje portal Gènéthique.
Śledztwo ujawniło nielegalne działania organizacji na terenie Kenii. Podczas gdy w tym kraju niezgodne z
prawem jest dokonywanie aborcji (za wyjątkiem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia matki), organizacja
oferowała mieszkankom Kenii nie tylko aborcję w przypadku niechcianej ciąży, ale także antykoncepcję
dla nieletnich czy aborcję dla nieletnich bez zgody rodziców. W trakcie dochodzenia przeprowadzono wywiad z dyrektorem Marie Stopes w Kenii, dr. Hezronem McObewa, w którego trakcie uznał on fakt, że organizacja „oferuje aborcje nieletnim bez nadzoru rodzicielskiego”.
Wspomniana komisja medyczna zawiesiła wszystkie praktyki aborcyjne Marie Stopes w Kenii i określiła jej
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kampanie reklamowe w mediach społecznościowych, jako „niewłaściwe i wprowadzające w błąd”.
Marie Stopes została również oskarżona o nielegalne działania w innych krajach afrykańskich, w szczególności w Zambii. W Tanzanii także trwa dochodzenie w tej kwestii.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.genethique.org

Sterylizacja najpopularniejszym środkiem antykoncepcyjnym w USA
Według danych zebranych przez Centers for Disease and Prevention, CDC
(Centra Kontroli i Prewencji Chorób) sterylizacja stała się w Stanach Zjednoczonych najbardziej rozpowszechnionym środkiem antykoncepcyjnym,
stosowanym częściej niż pigułki antykoncepcyjne.
Pomiędzy 2015 i 2017 blisko 2/3 kobiet w wieku prokreacyjnym stosowało antykoncepcję. W tym okresie 12,96% spośród nich używało pigułki
(między 2011 a 2015 było to 15,9%), zaś 18,6% poddało się sterylizacji.
Autorzy raportu uważają, że zmiana spowodowana jest rosnącą popularnością metod kontroli urodzeń
działających długoterminowo, takich jak wkładki wewnątrzmaciczne czy implanty antykoncepcyjne. Są
one stosowane przez coraz większą liczbę kobiet, również tych, które jeszcze nie mają dzieci.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Amerykańskie firmy
dług poziomu IQ?

będą

selekcjonowały

ludzkie

embriony

we-

Firmy Genomic Prediction oraz MyOme opracowały dwie nowe „opcje”
diagnostyki preimplantacyjnej.
Diagnostyka preimplantacyjna to metoda polegająca na przeprowadzeniu
testu genetycznego na ludzkich embrionach powstałych wskutek zapłonienia in vitro, eliminacji zarodków obciążonych wadami genetycznymi w
celu implantacji tych uważanych, jako „zdrowe”.
Genomic Prediction oraz MyOme przeprowadziły badania nad selekcją embrionów, obejmujące rozszerzoną liczbę kryteriów, co nie tylko zwiększa liczbę sprawdzanych zaburzeń i wad genetycznych, ale również
ugruntowuje drogę do selekcji embrionów według cech fizycznych (kolor włosów i oczu) oraz intelektualnych (poziom IQ). „Nowość” polega na selekcji zarodków według kryteriów skupiających się na kilku genach jednocześnie.
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Dwie nowe potencjalne „opcje” oferowane przez wspomniane firmy to: 1) badania genetyczne obojga rodziców i zarodków przy użyciu komputerowego algorytmu w celu „ustalenia bardziej kompleksowego profilu chromosomu zarodkowego”, 2) sekwencjonowanie DNA zarodka, którego wynik będzie podlegał automatycznym algorytmom zdolnym do identyfikowania wzorców DNA, które mogą być powiązane z ryzykiem
rozwoju chorób takich jak rak.
Testy te mogą wkrótce być dostępne w amerykańskich klinikach płodności – informuje Gènéthique. Obie
firmy uważają, że obecnie „technicznie wykonalne” jest selekcjonowanie zarodków według ich ilorazu inteligencji (IQ) oraz stwierdzają, że „nie robią tego, aby wyeliminować mniej inteligentne dzieci”. Odmawiają
dostarczania analiz dotyczących kwestii etycznych. Niemniej jednak będą wykonywać diagnostykę preimplantacyjną w oparciu o kryterium „zaburzenia psychicznego”.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.genethique.org

KOŚCIÓŁ

Odpowiedź Kongregacji Nauki Wiary na wątpliwość dotyczącą usunięcia macicy
Kongregacja Nauki Wiary opublikowała odpowiedź dotyczącą wątpliwości
w sprawie dopuszczalności usunięcia macicy w niektórych przypadkach.
Kongregacja we wcześniejszym dokumencie stwierdziła, że uznaje za moralnie dopuszczalne usunięcie macicy w przypadku aktualnego i poważnego zagrożenia dla życia matki, natomiast podkreśla, że jest ona niegodziwa, jeśli stosowana jest, jako forma bezpośredniej sterylizacji poprzez
usunięcie macicy lub podwiązanie jajowodów z intencją niedopuszczenia do ewentualnego zajścia w ciążę,
co może spowodować pewne ryzyko dla życia matki.
Wątpliwość, na którą odpowiedziała Kongregacja dotyczyła sytuacji, kiedy macica znajduje się w nieodwracalnym stanie niezdatności do prokreacji, a lekarze specjaliści osiągnęli pewność, że ewentualna ciąża doprowadzi do samoczynnego poronienia, zanim płód osiągnie stan rozwoju zdolny do przeżycia. W takiej
sytuacji, kiedy prokreacja i tak jest niemożliwa, a kobieta nie będzie mogła zajść w ciążę, usunięcie macicy
jest dopuszczalne. Nie chodzi, bowiem tutaj o sterylizację. Kongregacja wskazuje, że przypadek taki nie dotyczy ryzyka w związku z poczęciem dziecka, ale sytuacji wyjściowej, kiedy stwierdzono, że i tak niemożliwe
jest jego poczęcie.
Źródło: Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan www.vaticannews.va
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Papież: kara śmierci jest niedopuszczalna
„Każde życie jest święte i ludzka godność powinna być respektowana bez
żadnego wyjątku. Kościół nie pomniejsza w żadnym wypadku powagi popełnionej zbrodni, ale naucza w świetle Ewangelii, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ przekreśla nienaruszalność oraz niepowtarzalną
wartość osoby” – napisał Papież w przesłaniu do międzynarodowej komisji, która za cel stawia doprowadzenie do całkowitego zniesienia kary
śmierci.
Dążenie to towarzyszy Ojcu Świętemu od początku pontyfikatu. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w nowej redakcji Katechizmu Kościoła Katolickiego, w numerze 2267. Wskazuje na to również kierunek nauczania ostatnich papieży oraz zmiana dokonana w sumieniach ludu chrześcijańskiego, który odrzuca ten rodzaj
kary, jako wyraźny przejaw naruszenia ludzkiej godności. Dlatego podkreśla, że jest to kara dogłębnie
sprzeczna z duchem Ewangelii, ponieważ oznacza zniszczenie życia, które zawsze pozostaje święte w
oczach Stwórcy i którego jedynie Bóg jest ostatecznym sędzią oraz gwarantem.
Franciszek zwraca uwagę, że w przeszłości nawet w państwie papieskim ta nieludzka forma kary była stosowana, ignorując prymat miłosierdzia nad sprawiedliwością. Dlatego także nowe sformułowanie Katechizmu zakłada przyjęcie naszej odpowiedzialności za przeszłość oraz uznanie, że akceptacja tej formy kary
była wyrazem mentalności epoki, bardziej legalistycznej niż chrześcijańskiej, która przedkładała prawo nad
człowieczeństwo i miłosierdzie. Dlatego Kościół nie mógł pozostać na pozycji neutralnej w obliczu dzisiejszych dążeń do ponownego potwierdzenia godności ludzkiej.
Papież zachęca, aby ten owoc refleksji oraz kształtowania sumienia obecny w Kościele znalazł także odbicie
w wypracowaniu zgody odnośnie do zniesienia kary śmierci na poziomie międzynarodowym. Suwerenne
prawo poszczególnych państw do określania swojego systemu prawnego nie może być realizowane w
sprzeczności z porządkiem międzynarodowym, ani nie może stanowić przeszkody dla powszechnego uznania ludzkiej godności.
Ojciec Święty dotyka również kilku szczegółowych problemów. Zachęca, aby kraje, które przyjęły moratorium w sprawie niewykonywania kary śmierci, również jej nie nakładały. Moratorium nie powinno być
przeżywane przez skazanego, jako zwykłe przedłużenie okresu oczekiwania na wykonanie wyroku śmierci.
Franciszek prosi wręcz kraje, które stosują ten rodzaj kary o przyjęcie memorandum. Zawieszenie egzekucji, zmniejszenie liczby wykroczeń podległych karze śmierci, jak również zakaz stosowania tej formy kary w
stosunku do nieletnich, kobiet w ciąży oraz osób z niepełnosprawnością umysłową i intelektualną stanowi
absolutne minimum, do którego powinni zobowiązać się przywódcy państw.

Papież zwraca uwagę na egzekucje pozasądowe, doraźne i arbitralne, które są niestety wciąż powtarzającym się zjawiskiem w krajach, w których legalna pozostaje kara śmierci. Są to umyślne zabójstwa popełniane przez funkcjonariuszy państwowych, które często następują w wyniku starć z przestępcami lub podejrzanymi. Bywają one często przedstawiane, jako niezamierzona konsekwencja rozważnego oraz niezbęd-
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nego użycia siły w celu ochrony obywateli.
Papież przypomina, że dobrze pojęta miłość samego siebie jest podstawową zasadą moralności. Uzasadnione jest, zatem zapewnienie poszanowania ludzkiego życia, nawet, jeśli konieczne jest przy tym zadanie
śmiertelnego ciosu agresorowi. Legalna obrona jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem tego, który jest
odpowiedzialny za życie innych. Obrona dobra wspólnego wymaga, aby napastnik znalazł się w sytuacji, w
której nie jest w stanie więcej wyrządzać szkody. Jednakże każde użycie zabójczej siły, które nie jest ściśle
niezbędne dla ochrony życia i zdrowia innych, należy uznać za nielegalną egzekucję oraz przestępstwo.
Wszelkie działanie obronne musi być proporcjonalne w stosunku do stopnia zagrożenia życia ze strony
agresora. Jeśli ktoś, aby bronić własne życie używa więcej przemocy niż jest to konieczne, taki czyn należy
uznać za nielegalny – przypomina Franciszek.
Na zakończenie Papież dzieli się spostrzeżeniem na temat dążenia do prawdziwie ludzkiej sprawiedliwości.
Do tej pory refleksja w dziedzinie prawa oraz jego filozofii tradycyjne dotyczyła tych, którzy ranią oraz ingerują w prawa innych. Mniej uwagi poświęcano niepowodzeniom, zaniechaniom w niesieniu pomocy tym,
którym należałoby pomóc. Tradycyjne zasady sprawiedliwości, charakteryzujące się poszanowaniem praw
jednostki oraz ich obroną przed ingerencją innych, powinny być uzupełnione etyką troski. W dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oznacza to lepsze zrozumienie przyczyn ludzkich zachowań,
kontekstu społecznego, wrażliwości przestępców na prawo i cierpienie ofiar. Ten sposób rozumowania,
inspirowany Bożym miłosierdziem, powinien prowadzić do pochylenia się nad każdym konkretnym przypadkiem w jego specyfice, a nie zajmowania się jedynie abstrakcyjną liczbą ofiar i sprawców. W ten sposób
można zająć się problemami etycznymi i moralnymi wynikającymi z konfliktów oraz będących skutkiem
niesprawiedliwości społecznej, zrozumieć cierpienia konkretnych osób oraz znaleźć inny typ rozwiązań,
które nie pogłębiają tych cierpień.
Ojciec Święty stwierdził, że potrzebujemy dzisiaj sprawiedliwości, która jest i ojcem, i matką. Aby kształtować bardziej ludzkie społeczeństwo, bardziej godne osób, potrzebne jest dowartościowanie miłości w życiu
społecznym – na poziomie politycznym, ekonomicznym i kulturowym – poprzez uczynienie jej stałą i najwyższą formą działania. Ta miłość społeczna powinna przejawiać się w różnych formach troski o człowieka.
To najlepsza droga do zapobiegania przestępstwom.
Na zakończenie Franciszek zapewnił, że zarówno on sam jak i Stolica Apostolska będą współpracować z
Międzynarodową Komisją przeciwko karze śmierci w budowaniu porozumienia, aby wyeliminować ją ostatecznie z życia.
Źródło: Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan www.vaticannews.va
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KONGRESY SYMPOZJA KONFERENCJE

XII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Lekarze wobec terapii
daremnej (Kraków, 23 maja 2019 r.)
23 maja 2019 r. w Krakowie (Teatr im. Juliusza Słowackiego – pl. Św. Ducha 1) odbędzie się kolejne sympozjum z cyklu „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” organizowane przez Medycynę Praktyczną. Tematem tegorocznego sympozjum będzie – „Lekarze wobec terapii daremnej”.
Podczas konferencji podjęte zostaną między innymi następujące zagadnienia: Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego
życie u dzieci (dr Marcin Rawicz, Warszawa), Kiedy lekarz może wyłączyć respirator? Punkt widzenia bioetyka katolickiego (ks. prof. Piotr Aszyk, Collegium Bobolanum, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie),
Konsultacje medycyny paliatywnej w szpitalu, jako pomoc dla lekarzy oddziałów intensywnej terapii (prof.
Małgorzata Krajnik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy).
Udział w Sympozjum jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa: za pomocą formularza online, telefonicznie: 12 293 40 04 lub pocztą elektroniczną: etyka@mp.pl.
Program oraz więcej informacji dot. sympozjum dostępne są na stronie: szkolenia.mp.pl
Oprac. Justyna Gajos

Zaproszenie do udziału w Konkursie Bioetycznym organizowanym przez Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII
Konkurs Bioetyczny jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa małopolskiego. Celem Konkursu jest popularyzacja
wyników badań etycznych nad medycznymi i pozamedycznymi ingerencjami w ludzkie życie w jego początkach, trwaniu i końcu, przy wykorzystaniu współczesnej wiedzy w zakresie
biologii, embriologii genetyki i biotechnologii.
Aby wziąć udział w Konkursie Bioetycznym, opiekun naukowy powinien wysłać wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa szkoły w Konkursie Bioetycznym. Termin zgłoszeń upływa 15.02.2019 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji Uczestników w przypadku
zbyt dużej liczby zgłoszonych Uczestników.

I etap (eliminacje szkolne). Etap szkolny odbędzie się 28.02.2019 r. (czwartek) o godz. 12:00 dla wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Będzie miał formę testu pisemnego, trwającego 45 minut, za który będzie można zdobyć 100 pkt.
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II etap. Finał odbędzie się 23.03. 2019 r. (sobota) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w formie testu pisemnego.
W ramach przygotowania uczniów do udziału w Konkursie istnieje możliwość zorganizowania w szkołach
wykładów oraz warsztatów o tematyce bioetycznej prowadzonych przez specjalistów współpracujących z
Instytutem.
1. Wykład „Blaski i cienie zapłodnienia in vitro” (zapłodnienie in vitro, genetyka, genomika, patologia, biologia komórki, bioetyka).
2. Wykład „W którym miejscu zaczyna się życie człowieka” (embriologia, genetyka, genomika, biologia komórki, bioetyka).
3. Wykład „Mityczne stwory i różne potwory - czy w ludowych legendach jest ziarnko prawdy?”
(genetyka, patologia i patofizjologia, onkologia, zoologia, biologia medyczna, bioetyka).
4. Wykład „O chłopcu, który mieszkał w bańce” (immunologia, patofizjologia, onkologia, terapia genowa,
bioetyka).
5. Warsztaty „Czy można mieć 7 serc?” (immunologia, genetyka, transplantologia, handel organami, bioetyka).
6. Warsztaty „Spodnie Napoleona” (onkologia, patologia, genetyka, poradnictwo genetyczne, chirurgia,
bioetyka, elementy historii).
7. Warsztaty „Genetycznie modyfikowane dzieci – błogosławieństwo, czy przekleństwo dla ludzkości?” (embriologia, genetyka, bioetyka).
Możliwe terminy warsztatów i wykładów zostały podane na stronie Organizatora. Zajęcia są nieodpłatne.
Wykładowcy dojeżdżają do szkół w obrębie województwa małopolskiego. Więcej informacji o Konkursie
Bioetycznym na stronach: www.bioetyka.krakow.pl, www.upjp2.edu.pl/komunikaty/konkurs-bioetyczny
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
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru materiałów do publikacji.
© Newsletter Bioetyczny wszelkie prawa zastrzeżone
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