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Powstaną nowe środowiskowe domy samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska, 16 maja podpisała
nowelizację rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
zgodnie z którą ma zostać stworzony nowy typ tych placówek przeznaczony dla
osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (placówki typu
D).
W ośrodkach przewiduje się minimalnie 5 miejsc, jeżeli będą w nich przebywać tylko osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub minimalnie 7, jeśli w ŚDS będą
tylko osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi bądź z niepełnosprawnościami
sprzężonymi i autyzmem.
Obecnie istnieją trzy typy ŚDS, podzielone w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone. Typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych, typ B – dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych.
Podczas briefingu prasowego na temat planowanych zmian, który miał miejsce w lutym 2019 roku, gdy
jeszcze trwały prace nad zmianami w rozporządzeniu, minister Rafalska wyjaśniała: „To bardzo potrzebna i
społecznie oczekiwana zmiana. Ten pomysł przewijał się na większości spotkań konsultacyjnych, które
przeprowadzaliśmy. Nowy typ ŚDS to szansa dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami
sprzężonymi, wiemy, że takie miejsca są potrzebne. Wiemy, że osoby te do pracy terapeutycznej i poprawy
funkcjonowania potrzebują m.in. mniejszej liczebności grup, odpowiedniej organizacji przestrzeni – my te
potrzeby uwzględniamy”.
Autyzm należy do grupy całościowych zaburzeń rozwoju i charakteryzuje się m.in. nieprawidłowym funkcjonowaniem w zakresie interakcji społecznych i umiejętności komunikacyjnych. Nie ma dokładnych danych co do liczby osób z autyzmem w Polsce, jednak szacuje się, że jest to co najmniej 30 tys. osób. Prawdopodobnie dane te są bardzo zaniżone. Z raportu Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control end Prevention) wynika, że w 2018 roku zaburzenia te były diagnozowane u 1 na 59 amerykańskich dzieci.
Oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie gov.pl, niepelnosprawni.pl oraz autismspeaks.org
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Sześcioraczki – Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina i Nela
Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina i Nela – tak nazywają się pierwsze w
Polsce sześcioraczki, które urodziły się w Krakowie. Lekarze obecnie oceniają ich stan jako zadowalający.
Na wtorkowej konferencji lekarze przekazali, że dzieci „urodziły się w zaskakująco dobrym stanie, jak na sześcioraczki”. Wskazali jednocześnie, że
noworodki, które przyszły na świat 11 tygodni przed terminem, wykazują
– typowe dla wcześniactwa – cechy niedojrzałości układu oddechowego i
ośrodkowego układu nerwowego.
„Rozwój, który przebiega w towarzystwie pięciu innych kolegów i koleżanek, jest inny, trudniejszy, jeśli go
porównamy z rozwojem pojedynczego płodu, który ma więcej miejsca i więcej składników odżywczych” –
mówił kierownik oddziału Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie prof. Ryszard Lauterbach.
Ciąża została rozwiązana w 29. tygodniu przez cesarskie cięcie.
Lekarze poinformowali, że „na razie są zadowoleni ze stanu zdrowia maluchów”. Zaznaczyli, że „to ciągle
bardzo niedojrzałe dzieci, wymagające jeszcze przynajmniej kilkumiesięcznej hospitalizacji, obserwacji i
stymulacji”.

Jeszcze w poniedziałek jedno z dzieci było podpięte do respiratora. „Już w tej chwili wszystkie oddychają
przy pomocy wentylacji nieinwazyjnej, otrzymują wsparcie oddechowe, ale niewymagające intubacji i respiratora” – mówił prof. Lauterbach. Dodał, że żywienie dzieci jest uzupełniane mlekiem z Banku Mleka,
który działa w Szpitalu Ujastek.
Według lekarzy dzieci będą mogły opuścić szpital za około 2,5-3 miesiące.
Sześcioraczki to cztery dziewczynki i dwóch chłopców. Najmniejsze z nich ważyło przy urodzeniu 890 g,
największe 1300 g. Rodzice Klaudia i Szymon Marcowie mieszkają w Tylmanowej.
„To duża radość, ale też mamy masę obaw. Cieszymy się, że dzieci są w najlepszych rękach, w jakich mogą
być. Chcemy im zagwarantować ciepło i obdarzyć każde dziecko taka samą porcją miłości i troski. Zrobimy
wszystko co w naszej mocy” – mówił tata Szymon Marzec.
Przyznał, że tuż po porodzie były łzy i ogromne wzruszenie. Jak podał, dzieci otrzymają imiona: Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina i Nela i nie było kłopotu z ich wyborem. „Zaplanowaliśmy to wcześniej z żoną.
Nie był to jakiś problem. Jako szósta urodziła się Malwina” – powiedział. Dodał, że żona czuje się dobrze,
ale potrzebuje spokoju. Ze względu na ogromne zainteresowanie mediów jest ono trudne do osiągnięcia.
Dziadek i babcia sześcioraczków Janusz i Zofia Kołodziejczykowie zapewniali, że wspierali i będą wspierać
rodziców. W domu na rodzeństwo czeka jeszcze starszy brat – 2,5-letni Oliwier.
Kierownik oddziału klinicznego położnictwa i perinatologii prof. Hubert Huras mówił, że mama była idealną pacjentką – bardzo konkretną, świetnie współpracującą z lekarzami, która nie ulegała informacjom z
internetu. Na szpitalny oddział trafiła w 25. tygodniu ciąży.
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„Pierwsza doba po porodzie, jak na razie, przebiega bardzo dobrze” – mówił prof. Huras. Podkreślił, że
każda ciąża wielopłodowa – nawet bliźniacza – jest ciążą wysokiego ryzyka i przy takiej liczbie dzieci trudno monitorować ich dobrostan.
„Te dzieci, urodzone przedwcześnie, wymagają przygotowania, otrzymywały sterydy celem dojrzewania
płuc, siarczan magnezu, aby ustabilizować centralny system nerwowy” – mówił prof. Huras. Sześcioraczki
zdarzają się niezwykle rzadko – raz na 4,7 mld ciąż. Jak poinformowali lekarze, na świecie narodziły się
m.in. w USA i w Wielkiej Brytanii.
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski zapewnił, że lekarze otoczą rodziców i sześcioraczki pomocą i wsparciem. „My jako Szpital Uniwersytecki jesteśmy dedykowani tego typu sytuacjom.
Jeżeli jest trudny, niekonwencjonalny poród, to właśnie jest najlepsze miejsce” – powiedział Jędrychowski.
Pierwsze propozycje pomocy napływają także od różnych firm.
W szpitalu w Krakowie w 2008 r. urodziły się pięcioraczki z Kielc. (PAP)
Źródło: Serwis Nauka w Polsce, Małgorzata Wosion-Czoba naukawpolsce.pap.pl

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wręczyło nagrody Przyjaciel
Życia i Cichy Bohater
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z okazji jubileuszu 20lecia działalności 19 maja przyznało nagrody Przyjaciel Życia. Pierwszymi
laureatami zostali prof. Wanda Półtawska, dr Rafał Michalik, Teresa Król,
prof. Alicja Grześkowiak. Tytuł Cichy Bohater przyznano natomiast państwu Annie i Zbigniewowi Kasprzykom, którzy wychowują trójkę dzieci, w
tym chorego Karola.
Jubileuszowe obchody rozpoczęły się od mszy św. pod przewodnictwem Fot. Katarzyna Kukiełka
abp. Marka Jędraszewskiego, który w kościele Niepokalanego Serca Maryi
przy Klasztorze Sióstr Felicjanek w Krakowie mówił, że „być chrześcijaninem, przeżywać swoją chrześcijańską godność to także stać na straży życia drugiego człowieka”.
Uroczysta jubileuszowa gala w Kinie Kijów rozpoczęła się od koncertu zespołu Jakubowe Muszelki, który
premierowo zagrał piosenki z czwartej płyty „Tutaj życie” w całości poświęconej rodzinie.
List do organizatorów i uczestników jubileuszowych obchodów PSOŻC skierował prezydent Andrzej Duda.
„Dziękuję Państwu jako Prezydent Rzeczypospolitej, której Konstytucja stoi na straży obywateli i chroni
życie ludzkie, będące jedną z fundamentalnych wartości w polskim prawie, tradycji i obyczajach. Jestem
przekonany, że Państwa działalność stanowi ważny i cenny wkład w dzieło budowania społeczeństwa i kultury opartych na pojęciu dobra wspólnego, życzliwości i wzajemnej solidarności” – napisał prezydent Andrzej Duda.

20 lat działalności Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka podsumował Wojciech Zięba, prezes Stowarzyszenia i syn śp. dr. inż. Antoniego Zięby, twórcy PSOŻC i ruchu pro-life w Polsce. Misją Stowarzyszenia jest troska o ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci, która realizowana jest poprzez edukację, modlitwę i pomoc charytatywną.

Nr 61
10.06.2019

s. 4

PSOŻC przeprowadziło 15 edycji Konkursu im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, na który wpłynęło 20 tys. prac
oraz cztery edycje konkursu akademickiego, w którym wzięło udział 61 absolwentów studiów wyższych.
Działania edukacyjne Stowarzyszenia to także 1,2 mln imiennych listów wysłanych do polityków, dziennikarzy i innych wpływowych osób; 500 audycji radiowych i programów telewizyjnych; blisko pół miliona
płyt z filmami pro-life; 12 konferencji i sympozjów naukowych czy pierwszy videoblog pro-life w Polsce
prowadzony przez śp. dr. inż. Antoniego Ziębę.
Jak podkreślał Wojciech Zięba, fundament Stowarzyszenia stanowi modlitwa. PSOŻC wyrosło zresztą z
Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Stowarzyszenie wydało m.in. Modlitewnik obrońcy życia,
zorganizowało 39 pielgrzymek obrońców życia na Jasną Górę, a aktualnie prowadzi peregrynację figury
Matki Bożej Brzemiennej.
W ramach konkretnej pomocy Stowarzyszenie przygotowywało m.in. tysiące paczek żywnościowych i setki
wyprawek szkolnych. Dziesiątki rodzin objęło stałą pomocą, a 1300 otrzymało doraźne wsparcie. Dziś
PSOŻC w ramach dwóch funduszy pomaga rodzinom wychowującym chore dziecko (500 zł przez 10 miesięcy) oraz wspiera rodziny, które mimo trudności materialnych zdecydowały się przyjąć na świat dziecko
(300 zł do ukończenia drugiego roku życia dziecka). Stowarzyszenie pomaga także samotnym matkom
udzielając im wsparcia finansowego czy psychologicznego.
Uroczystości zakończyła prezentacja blisko półgodzinnego filmu dokumentalnego „Inżynier” poświęconego życiu i działalności śp. dr. Inż. Antoniego Zięby, założyciela Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia
Człowieka i współtwórcy ruchu pro-life w Polsce.
Źródło: jedenznas.pl
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Indywidualne odżywianie w szpitalu może uratować życie
Jedną z istotnych kwestii w procesie leczenia pacjenta w szpitalu jest odżywianie – niestety dziś ciągle niedowartościowane. Szwajcarskie badania
(Individualised Nutrional Support in Medical Inpatients at Nutritional Risk:
a Randomised Clinical Trial, Philipp Schuetz at al., The Lancet, 25 April
2019) pokazują, że korekta deficytów odżywiania może polepszyć
znacząco kliniczne rezultaty leczenia przewlekle chorych pacjentów. Osoby, które w wyniku choroby nie mogą prawidłowo jeść i pić, posiadają zbyt
mało białka będącego źródłem energii. Na oddziałach szpitalnych to zjawisko obserwuje się u ponad jednej trzeciej pacjentów. Przez niedożywienie pogarsza się nie tylko jakość
życia hospitalizowanego pacjenta, lecz również oddziałuje to negatywnie na przebieg choroby, zwiększając
ryzyko komplikacji i podwyższając umieralność.
Szwajcarskie badania objęły dwie grupy pacjentów. Pierwsza grupa otrzymała podczas pobytu w szpitalu
standardowe dania ze szpitalnej kuchni. Natomiast druga grupa pacjentów otrzymała wyżywienie oparte
na indywidulanym planie odżywiania ułożonym przez doradcę ds. żywienia. Po 30 dniach można było
stwierdzić, że dzięki zindywidualizowanemu odżywianiu nie tylko dostarczono pacjentom więcej energii i
białka, ale także wyniki leczenia generalnie polepszyły się. Na 5000 badanych u 25 pacjentów udało się
uniknąć ciężkich komplikacji, a u 37 pacjentów nie dopuścić do przedwczesnej śmierci. Według lekarzy te
wyniki pokazują, że niedożywienie jest modyfikowalnym czynnikiem ryzyka i oznacza, że można odpowiednią terapią odżywiania pozytywnie wpływać na proces terapeutyczny.
Oprac. Robert Kiełtyka OFMConv

Noa Pothoven zmarła w wyniku zagłodzenia się
Holenderska 17-latka Noa Pothoven, cierpiąca na depresję, stres pourazowy i anoreksję w wyniku gwałtów, zmarła w niedzielę, ale nie poddano jej eutanazji, jak informowały głównie brytyjskie media. Zgodnie z
jej wolą, pozwolono jej zagłodzić się w domu.
Holenderskie ministerstwo zdrowia i klinika Levenseindekliniek, która wcześniej odmówiła dziewczynie
przeprowadzenia wspomaganego samobójstwa, wydały odrębne oświadczenia, w których skrytykowały
liczne medialne doniesienia jako "nieprawidłowe". Pothoven zaprzestała przyjmowania pożywienia i płynów, ale nie została poddana eutanazji - oświadczono w obu komunikatach […]
Noa Pothoven twierdziła, że jej życie jest "nie do zniesienia". Została zgwałcona w wieku 11 i potem jeszcze
dwukrotnie w wieku 14 lat w swoim rodzinnym Arnheim. W zeszłym roku opublikowała autobiografię
"Zwyciężanie czy uczenie się", w której opisała zmagania z lękiem i cierpieniem.

Papież Franciszek skomentował w środę sprawę śmierci Noi, zamieszczając na Twitterze następujące słowa: "Eutanazja i wspomagane samobójstwo są porażką wszystkich. Odpowiedź, do której jesteśmy wezwani, to nieporzucanie nigdy tych, którzy cierpią; niepoddanie się, ale objęcie troską i miłością, by przywrócić
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nadzieję".
Także Papieska Akademia Życia oświadczyła, że "śmierć Noi jest wielką porażką dla każdego społeczeństwa
obywatelskiego i dla ludzkości".
Źródło: info.wiara.pl

Islandia liberalizuje prawo do aborcji
Od 1 września w Islandii będą obowiązywały nowe, zliberalizowane przepisy dotyczące aborcji. Islandzki parlament uchwalił ustawę pozwalającą
kobietom na dokonanie aborcji do 22. tygodnia ciąży, bez względu na powód.
„Droga była długa, ale dziś otrzymujemy jedno z najbardziej postępowych
rozwiązań na świecie w odniesieniu do prawa kobiet o samostanowieniu”
– powiedziała minister zdrowia Svandís Svavarsdóttir.
„Ten projekt ustawy jest krokiem w kierunku zwiększenia wolności kobiet w tym kraju i z całego serca go
popieram. Uważam, że jest to ogromny krok naprzód w kierunku wolności jednostki” – stwierdziła z kolei
premier Islandii Katrín Jakobsdóttir.
Wg badań ponad połowa Islandczyków popiera zmianę prawa, 34 proc. jest jej przeciwna, a 15 proc. nie
ma w tej kwestii zdania.
Źródło: jedenznas.pl

Batalia o prawo do życia Vincenta Lamberta
Francuscy lekarze rano 20 maja zaprzestali podawania pożywienia i wody
42-letniemu Vincentowi Lambertowi, który od 2008 roku, w wyniku wypadku na motorze, pozostaje sparaliżowany i żyje w stanie minimalnej
świadomości. Wieczorem tego samego dnia sąd apelacyjny w Paryżu ogłosił wyrok nakazujący lekarzom wznowienie odżywiania i nawadniania Vincenta Lamberta aż to czasu decyzji Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych.
Batalia o prawo do życia Vincenta Lamberta trwa od 2013 roku, kiedy to po raz pierwszy lekarze chcieli zaprzestać go karmić i poić. Zdecydowanie sprzeciwili się temu jego rodzice, którzy cały czas walczą o prawo
do życia dla swego syna. Za eutanazją opowiada się jego żona Rachela, twierdząc, że wobec mężczyzny stosowana jest uporczywa terapia. Tej opinii sprzeciwiło się m.in. 77 francuskich lekarzy, specjalizujących się
w opiece nad chorymi z uszkodzeniem mózgu, przypominając, że Lambert samodzielnie oddycha i nie jest
podłączony do respiratora ani do żadnej innej maszyny podtrzymującej życie. Nie znajduje się też w fazie
terminalnej, nie jest w śpiączce, tylko w stanie minimalnej świadomości, zachował zdolność przełykania,
reaguje na bodźce, rusza oczami, płacze, odczuwa ból. Jedyne co otrzymuje to pożywienie za pomocą son-
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dy żołądkowej i płyny w kroplówkach. Te zabiegi z punktu widzenia klinicznego i etycznego nie mogą być
uznane za uporczywą terapię. Potwierdza to dokument watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary z 1 sierpnia
2007 roku, podkreślając, że „podawanie pokarmu i wody, także metodami sztucznymi, jest zasadniczo zwyczajnym i proporcjonalnym sposobem podtrzymania życia. Jest ono więc obowiązkowe w takiej mierze i
przez taki czas, w jakich służy właściwym sobie celom, czyli nawadnianiu i odżywianiu pacjenta. W ten sposób zapobiega się cierpieniom i śmierci, które byłyby spowodowane wycieńczeniem i odwodnieniem”.
Na dzień przed odłączeniem Vincenta Lamberta od sondy przed kliniką w Reims, gdzie przebywa mężczyzna, manifestowało kilkaset osób, domagając się odstąpienia lekarzy od decyzji o jego zagłodzeniu. Z podobnym apelem wystąpili wcześniej jego rodzice do prezydenta Francji, ten jednak nie odpowiedział na ich
list. Także francuscy biskupi zdecydowanie potępili decyzję lekarzy o zakończeniu dalszej terapii, wskazując, że „wytacza to drogę do legalizacji eutanazji”. W tej sprawie głos zabrał także Papież Franciszek przypominając, że do każdego życia trzeba podchodzić z szacunkiem. Na Twitterze apelował: „Módlmy się za
tych, którzy są ciężko chorzy. Strzeżmy zawsze życia, daru Boga, od początku do naturalnego kresu. Nie
ulegajmy kulturze odrzucenia”.
Jak wskazał adwokat rodziców Lamberta, Jean Paillot, rodzicom nie pozwolono pożegnać się z synem. Jednocześnie na światło dzienne wyszły inne bulwersujące fakty. Rodziców Lamberta o wszczęciu procedury
eutanazyjnej poinformowano mailem, a jego brat wyznał, że dzień wcześniej nie wpuszczono go do Vincenta, ponieważ zapomniał dowodu osobistego. W szpitalu w Reims wobec gości zastosowano więzienne
procedury i wpuszczano ich do pacjenta jedynie po sprawdzeniu dokumentu tożsamości, nawet jeśli były
to osoby znane personelowi.
Po co najmniej 13 godzinach od momentu, gdy lekarze zaprzestali podawania pożywienia i wody 42letniemu mężczyźnie, sąd apelacyjny nakazał lekarzom, aby utrzymali odżywianie i nawadnianie pacjenta
aż to czasu decyzji Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych. Wiadomość o tym wyroku nadeszła
w trakcie trwającej w Paryżu manifestacji w obronie życia Vincenta Lamberta. Na czele pochodu niesiono
napis: „Wartość cywilizacji mierzy się szacunkiem, jakim obdarza najsłabszych”. Manifestacja rozpoczęła
się o godz. 21 i przeszła głównymi ulicami Paryża, m.in. Polami Elizejskimi pod pałac prezydencki. Prezydent Macron stwierdził w specjalnym komunikacie, że „decyzja w sprawie zawieszenia tej decyzji nie leży
w jego gestii”.
Wyrok paryskiego sądu nie jest ostateczny. Wskazuje on jedynie, że mężczyzna ma być nadal karmiony, o
co wystąpił oenzetowski komitet Praw Osób Niepełnosprawnych. Nie wyklucza jednak dalszych postanowień w tej sprawie. 31 maja francuski rząd oświadczył, że nie jest prawnie zobowiązany czekać na decyzję
Komitetu ONZ. Ministerstwo Zdrowia Francji poinformowało, że wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych złożyło apelację do Sądu Kasacyjnego.
Oprac. na podstawie vaticannews.va
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Historyczny Marsz dla Życia na Tajwanie
Setki osób wzięły udział w pierwszym w historii Marszu dla Życia, jaki odbył się w ostatnich dniach na Tajwanie. Na wydarzeniu byli również obecni goście z Hong Kongu i Japonii.
Marsz rozpoczęła Msza, której przewodniczył bp John Baptist Lee z diecezji Xinzhu. Następnie wierni przeszli przez miasto modląc się wspólnie na
różańcu i zachęcając mijanych przechodniów do obrony życia. Po około
godzinie marsz wrócił do katedry Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny.
Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum im. św. Joanny Beretty Molli, które powstało w 2008 r. Jak
mówi jeden z kapłanów, stało się to przy „pełnym entuzjazmu wsparciu biskupa”. Ośrodek zajmuje się
m.in. przygotowywaniem publikacji nt. działalności pro-life oraz ulotek promujących czystość i informujących o tzw. syndromie poaborcyjnym. Organizatorzy Marszu dla Życia liczą, że stanie się on w tym kraju
wydarzeniem cyklicznym.
W 2004 r. na Tajwanie przyjęto ustawę wprowadzającą do szkół nauczanie ideologii gender. Jednocześnie
w ubiegłym roku 6 mln Tajwańczyków opowiedziało się w referendum przeciw legalizacji związków jednopłciowych. Mimo to władze usilnie dążą do przeforsowania tej legislacji, która może wejść w życie już za
dwa tygodnie. Otwarto nawet serwis internetowy i linię telefoniczną, gdzie zainteresowani mogą
„zarezerwować” termin na zawarcie takiego związku. Tajwan stałby się wtedy pierwszym krajem w Azji,
który zalegalizował tzw. „małżeństwa jednopłciowe”.
Źródło: Michał Król SJ – Watykan vaticannews.va

Stan Alabama – 99 lat więzienia za zabicie dziecka nienarodzonego
Republikańska gubernator stanu Alabama podpisała ustawę, która zwiększa ochronę dzieci poczętych. We wtorek ustawę przyjął miejscowy senat.
Zwolennicy tzw. aborcji już zapowiadają, że nowe przepisy zaskarżą do
sądu.
Nowa ustawa delegalizuje tak zwaną aborcję w każdym przypadku z wyjątkiem zagrożenia życia i zdrowia matki. Są to przepisy najlepiej chroniące życie w całych Stanach Zjednoczonych.
„Z pewnością nie można powstrzymać wysiłków na rzecz ochrony nienarodzonych z powodu kosztów. Nawet, jeśli oznacza to udanie się do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych” – podkreśla Kay Ivey, gubernator stanu Alabama.
Ustawa przyjęta przez Senat Alabamy uznaje przeprowadzenie tzw. aborcji za ciężkie przestępstwo. Wyjątkiem będzie tylko sytuacja zagrożenia życia i zdrowia kobiety.
Za usiłowanie dokonania aborcji będzie grozić kara nie mniejsza niż 10 lat więzienia. Natomiast za zabicie

Nr 61
10.06.2019

s. 9

dziecka nienarodzonego będzie grozić 99 lat pozbawienia wolności. Kary nie będą stosowane wobec matek.
Inicjatorzy nowych przepisów liczą, że zajmie się nimi Sąd Najwyższy i doprowadzi do obalenia orzeczenia
w sprawie Roe przeciwko Wade z 1973 roku. Doprowadziło ono bowiem do legalizacji zabijania dzieci poczętych w całych Stanach Zjednoczonych przez cały okres ciąży.
„Moim celem związanym z nowym prawem w Alabamie – i myślę, że naszym – jest pokonanie Roe & Wade
i odwrócenie tej decyzji” – mówi Terri Collins, Republikanka zasiadająca w izbie niższej parlamentu stanowego Alabamy, która zgłosiła ustawę pod obrady.
Według oficjalnych danych liczba kobiet dokonujących tzw. aborcji w Stanach Zjednoczonych systematycznie spada.
Źródło: radiomaryja.pl

Biochipy – przyszłość medycyny?
Biochipy mogą zrewolucjonizować procedury badań i dopuszczania leków
do użycia. Znacznie obniżą też koszty, co sprawi, że nawet leki najnowszej
generacji będę dostępne po znacznie niższych cenach. Naukowcy zaprojektowali urządzenia do hodowli mikroprzepływowej, które obrazują mikroarchitekturę i naśladują funkcje żywych narządów ludzkich. Dzięki
stworzeniu systemu połączonych ze sobą mikrochipów funkcjonujących
jak ludzki organizm można zaś dokładnie odwzorować zachowanie organów w odpowiedzi na stosowane leki.
Biochip to miniaturowe urządzenie wielkości szkiełka mikroskopowego, w którym możemy przeprowadzić
hodowlę tkanek zwierzęcych albo ludzkich dowolnego typu, tkanki prawidłowej, albo nowotworowej i z
wykorzystaniem tej wyhodowanej tkanki przeprowadzić testy różnych substancji aktywnych potencjalnych
leków. Jest on tak prosty w wykorzystaniu jak klasyczny preparat mikroskopowy, możemy go umieścić pod
mikroskopem, obserwować zjawiska, które zachodzą w tkance w czasie rzeczywistym – tłumaczy dr inż.
Roman Szafran z Politechniki Wrocławskiej. […] „Organs-on-Chips”, stanowią potencjalną alternatywę dla
tradycyjnych testów na zwierzętach. Każdy układ narządów składa się z przezroczystego elastycznego polimeru o rozmiarze komputera, który zawiera wydrążone kanały mikroprzepływowe wyłożone żywymi komórkami specyficznymi dla ludzkiego narządu, połączonymi ze sztucznym układem naczyniowym
z ludzkimi komórkami śródbłonkowymi.
– Modele tkankowe możemy wyprowadzić bezpośrednio z komórek człowieka, w ten sposób prowadzimy
testy na tkankach ludzkich, a nie na zwierzęcych. A druga możliwość to terapie spersonalizowane, gdzie
pobieramy komórki od pacjenta w niewielkiej ilości, możemy tutaj wykorzystać np. komórki CTC – cyrkulujące komórki nowotworowe, jeżeli mówimy tutaj o terapiach onkologicznych, i z niewielkiej liczby kilkuset
komórek wyprowadzić zmianę nowotworową na chipie, która następnie może nam posłużyć do doboru
optymalnej metody leczenia – przekonuje ekspert.
W Instytucie Wyss z Bostonu naukowcy odwzorowali około 15 różnych narządów ludzkich na chipach.
Pierwszym z nich było płuco, urządzenie wielkości dysku z dwoma kanałami: wypełniony powietrzem górny
kanał wyłożony ludzkimi komórkami nabłonkowymi pęcherzyków oraz dolny kanał wyłożony komórkami
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naczyń krwionośnych i przepływający przez niego roztwór zawierający białe krwinki. Aby dokładniej modelować biologię człowieka, naukowcy naśladowali również ruch oddechowy. Był to jednak dopiero pierwszy
krok do stworzenia całego systemu połączonych mikrochipów, do złudzenia przypominających funkcjonowanie całego ludzkiego organizmu.
Dzięki zdolności do przyjmowania i łączenia różnych typów komórek i tkanek tworzących ludzkie narządy
mikrochipy pozwalają zbadać funkcjonowania narządów ludzkich i naśladować stany chorobowe specyficzne dla człowieka, identyfikują też nowe cele terapeutyczne. Odtwarzają istotne interfejsy, aby zbadać proces dostarczania leków, a także odkrycia nowych leków. Chipy mogą być również używane do hodowli żywego mikrobiomu przez dłuższy czas w bezpośrednim kontakcie z żywymi ludzkimi komórkami, aby sprawdzić, jak wpływają na zdrowie człowieka.
Źródło: mp.pl

KOŚCIÓŁ

Zmarł kard. Sgreccia, twórca katolickiej bioetyki
W przededniu 91. urodzin zmarł kard. Elio Sgreccia, twórca katolickiej bioetyki. Jako wieloletni sekretarz Papieskiej Rady ds. Rodziny, a następnie
wiceprezes i prezes nowo powstałej Papieskiej Akademii Życia u boku Jana
Pawła II walczył w obronie rodziny i godności człowieka.
Pochodził spod Ancony. Bioetyką zainteresował się jako asystent duchowy
na rzymskim wydziale medycyny uniwersytetu katolickiego. W tym czasie,
w latach 70-tych, utworzył Ośrodek Studiów o Rodzinie. Jako reprezentant
Stolicy Apostolskiej został desygnowany do komitetu Rady Europy ds. etycznych i prawnych ludzkiej genetyki. Od początku lat 80-tych tworzył zręby katolickiej bioetyki, a w 1984 r. wydał jej podręcznik przetłumaczony na ponad 20 języków. Ustanowił też pierwszą katedrę bioetyki we Włoszech.
Blisko współpracował z Janem Pawłem II, który w 1993 r. mianował go biskupem i sekretarzem Papieskiej
Rady ds. Rodziny. W 1994 r. zorganizował pierwsze Światowe Spotkanie Rodzin. Pomimo podeszłego wieku nigdy nie zaprzestał posługi i pracy dydaktycznej. Do księgarń trafiła właśnie jego autobiografia „Pod
wiatr. Życie dla bioetyki”.
Źródło: Krzysztof Bronk – Watykan vaticannews.va

W Watykanie obraduje nowe Obserwatorium ds. Rodziny
„Badania przeprowadzone wielu krajach świata pokazują wyraźnie, że rodzina złożona z ojca, matki, dzieci, ale także ta tworzona przez jednego
rodzica lub rodzina wielopokoleniowa stanowi najważniejsze źródło zasobów dla życia oraz społeczeństwa” – powiedział abp Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia oraz Wielki Kanclerz Papieskiego
Instytutu Teologicznego Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.
W Watykanie dobiega końca pierwsza edycja spotkania ekspertów, zorga-
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nizowanego przez Międzynarodowe Obserwatorium ds. Rodziny. Powstało ono z inicjatywy Papieskiego
Instytutu Teologicznego Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną oraz Papieskiej Akademii
Życia. „Narodziło się z naglącej potrzeby przyjrzenia się rodzinom świata w ich konkretnym życiu. Celem
inicjatywy jest opracowanie w ciągu trzech lat dwóch raportów: jeden będzie dotyczył rodziny w kontekście ubóstwa relacji, natomiast drugi podejmie temat rodziny i ubóstwa ekonomicznego. Współinicjatorem
obserwatorium jest Caritas Internationalis” – mówi jest sekretarz generalny Michel Roi.
„Kryzys, który występuje dzisiaj w świecie na poziomie globalnym, odbija się oczywiście na poziomie lokalnym. Ma ogromny wpływ na tworzenie miejsc pracy. To sprawia, że w świecie, który staje się coraz bardziej zsekularyzowany, kiedy osoba nie ma pracy lub ją traci, jeszcze mocniej odbija się to na sytuacji rodziny. Tradycyjnie istniała większa solidarność pomiędzy członkami rodziny. Gdy zaczyna jej brakować wtedy,
gdy jeden z jej członków traci pracę, to może wręcz dojść do rozbicia rodziny. Wymiar ekonomiczny jest
podstawowy, oczywiście nie jedyny, ale pozostaje ważny, ponieważ jeśli nie ma z czego utrzymać rodziny,
to może zakończyć się klęską”.
Źródło: Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan vaticannews.va

Papież: chory nie jest numerem, ale niepowtarzalną osobą
„Stawać się towarzyszami drogi tych, którzy stoją obok was, szczególnie
ostatnich, najbardziej zapomnianych, wykluczonych – to najlepszy sposób,
aby lepiej i głębiej zrozumieć różne sytuacje, a także dobro moralne, które
należy realizować”. To słowa, które Papież skierował do przedstawicieli
Katolickiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Zdrowia, z którymi spotkał się podczas audiencji.
Franciszek zwrócił uwagę, że w ostatnich dziesięcioleciach system leczenia
i troski o pacjenta bardzo się zmienił, podobnie jak sposób podejścia do medycyny oraz sama relacja z chorym. Postęp techniczny pozwolił osiągnąć sensacyjne oraz nieoczekiwane cele i otworzył drogę do nowych
technik diagnostycznych, a także leczniczych, przynosząc jednak coraz większe problemy natury etycznej.
Wielu uważa bowiem, że wszystko, co umożliwia technika jest samo w sobie dopuszczalne, ale w rzeczywistości działanie medyczne lub interwencja na osobie ludzkiej mogą być podjęte tylko wtedy, gdy szanują
życie oraz godność człowieka. Praktyka sprzeciwu sumienia, w szczególnych przypadkach, w których zostaje zagrożona integralność ludzkiego życia opiera się na osobistym przekonaniu, że nie wolno działać w sposób sprzeczny z wyznawanym systemem etycznym. Stanowi to znak dla całego środowiska medycznego,
jak również dla pacjentów oraz ich rodzin.
„Decyzja o sprzeciwie sumienia, jakkolwiek czasami potrzebna, powinna być podejmowana z szacunkiem,
aby nie stała się powodem do pogardy lub pychy. Należy ją realizować z pokorą, aby nie budzić w tych, którzy na was patrzą uczucia, które nie pozwoliłoby zrozumieć prawdziwych motywacji, jakie wami kierują” –
podkreślił Papież. „Dobrze jest natomiast zawsze szukać dróg dialogu, szczególnie z tymi, którzy mają odmienne poglądy, starając się także wsłuchać w ich punkt widzenia i próbując przekazać wasz, nie stając w
pozycji ex cathedra, ale jako ci, którzy poszukują prawdziwego dobra osób”.
Franciszek wskazał na Jezusa jako tego, który Swoim słowami oraz gestami uczył, że żaden człowiek, również ten ostatni, nie jest numerem, ale osobą, jedyną i niepowtarzalną. Takie podejście jest dzisiaj bardzo
potrzebne, ponieważ prywatyzacja opieki zdrowotnej stawia na pierwszym miejscu wymóg redukcji kosztów oraz racjonalizację działań. Zmieniło to bardzo podejście do choroby i do samego chorego. Na pierw-
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szym planie stawia się skuteczność leczenia, natomiast w dalszej kolejności zwraca się uwagę na osobę, jej
zrozumienie, wysłuchanie i towarzyszenie jej, a to również jest potrzebne do postawienia właściwej diagnozy oraz podjęcia skutecznego leczenia.
„Uzdrowienie przechodzi nie tylko przez ciało, ale dotyczy również ducha, zależy od możliwości znalezienia
zaufania i właściwej reakcji. Dlatego chory nie może być traktowany jak maszyna, jak element systemu
zdrowotnego, publicznego lub prywatnego, nie może czuć się jak ogniwo łańcucha montażowego” – zauważył Papież. „Osoby nigdy nie są podobne do siebie. Powinny być rozumiane i leczone poprzez indywidualne podejście, tak, jak czyni Bóg: Bóg tak robi. To wymaga oczywiście od pracowników służby zdrowia
znacznego zaangażowania, które często nie jest właściwie pojmowane oraz doceniane”.
Papież podkreślił, że w środowisku, w którym pacjent staje się kolejnym numerem, również jego opiekunowie mogą nim się stać oraz ulec wypaleniu na skutek obciążającej pracy, stresów oraz wstrząsów emocjonalnych. Ważne, aby pracownicy służby zdrowia w swej pracy byli otoczeni właściwą ochroną, aby cieszyli
się należnym uznaniem i wynagrodzeniem oraz posiadali odpowiednie narzędzia pozwalające na motywowanie oraz formowanie.
Źródło: Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan vaticannews.va

KONFERENCJE I SYMPOZJA

Medycyna za drutem kolczastym – konferencja naukowa
W dniach 7-8 maja 2019 roku odbyła się druga międzynarodowa konferencja naukowa „Medical Review Auschwitz: Medicine Behind the Barbed
Wire”. Sympozjum poświęcone było zagadnieniom związanym
z medycznymi, psychologicznymi i społecznymi skutkami funkcjonowania
niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych.
Podczas konferencji referaty wygłosili m.in. prof. Jacques Barth Fot. Dariusz Staniszewski
z University of Southern California, prof. Rael Strous z Tel Aviv University,
prof. Matthew Wynia z University of Colorado oraz prof. Aleksander Skotnicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
W programie znalazły się również warsztaty bioetyczne przeznaczone dla studentów medycyny oraz młodych lekarzy.
Sympozjum to część projektu Medical Review Auschwitz realizowanego przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, wydawnictwo Medycyna Praktyczna oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu, które – wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum – były też organizatorem
wydarzenia.
Źródło: mp.pl
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I Konferencja o seksualności i rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością ruchową
11 i 12 maja 2019 roku w Warszawie odbyła się I Konferencja o seksualności i rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością ruchową „SEKS ON” zorganizowana przez Fundację Avalon. Udział w niej wzięli eksperci, lekarze,
położne, fizjoterapeuci, psychologowie, prawnicy i same osoby z niepełnosprawnością, które żyją w związku lub założyły rodziny i były gotowe
opowiedzieć o swoich doświadczeniach (wśród nich znana piosenkarka
Monika Kuszyńska, która jest osobą z niepełnosprawnością ruchową a jednocześnie matką dwojga dzieci).
Uczestnicy SEKS ON wzięli udział w kilkunastu sesjach tematycznych, a także w warsztatach, podczas których dyskutowali o wzorcach męskości i kobiecości i ich postrzeganiu w kontekście niepełnosprawności
oraz wymieniali się doświadczeniami na te tematy z ekspertami zza granicy. „Mamy takie same potrzeby
i odczucia, co niestety wciąż jest niezauważane, stąd wielka potrzeba uświadamiania całego społeczeństwa, że pod tym względem właściwie nie ma różnic między nami a osobami w pełni sprawnymi” – stwierdziła jedna z podopiecznych Fundacji Avalon, Karolina Cebula, która w dzieciństwie przebyła porażenie mózgowe, a dziś oczekuje narodzin pierwszego dziecka.
W specjalnym stanowisku na zakończenie konferencji przedstawiciele Fundacji Avalon stwierdzili:
„Seksualność osób z niepełnosprawnością ruchową jest tematem tabu w społeczeństwie polskim. Zależy
nam na zmianie postrzegania w tym obszarze. Fundacja Avalon, a także zaproszeni przez nas goście, przekonana jest, że osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą być aktywne w każdej sferze i żyć
w szczęśliwych związkach. Będziemy kontynuować działania, by temat dostępności i potrzeb związanych
z rehabilitacją ginekologiczną i urologiczną był cały czas obecny w przestrzeni publicznej, a tematyka seksualności osób z niepełnosprawnością przestała być postrzegana jako tabu, a przede wszystkim - by wiedza
w tym obszarze stała się powszechna również w Polsce”. Organizatorzy zamierzają nadać temu wydarzeniu
charakter cykliczny.
Oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie mp.pl

Konferencja: Kościół wobec kryzysu ekologicznego
W czwartek, 16 maja br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu
Polski nt. Ochrony środowiska.
O randze tego wydarzenia oraz wadze podejmowanej tematyki świadczy
fakt, że konferencja została objęta patronatem honorowym Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska oraz abp. Stanisława Gądeckiego – przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń polskich i
zagranicznych ekologów chrześcijańskich.
Wśród prelegentów zagranicznych był ks. prof. Joshtrom Kureethadam SDB, koordynator sekcji „Ekologia i
Stworzenie” w watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Doświadczeniami na polu dzia-
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łalności ekologicznej podzieliła się także Cecilia Dall’Oglio – koordynatorka europejskich projektów Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska oraz Państwo Emilia i Elgars Felcis – eksperci ekologiczni diecezji ryskiej z Łotwy. Polskich ekologów chrześcijańskich reprezentował o. Stanisław Jaromi OFM Conv. –
przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, ks. Andrzej Lubowicki – asystent generalny
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ks. Witold Kania, ekspert ekologiczny diecezji katowickiej. W konferencji czynny udział wziął także wiceprezes NFOŚiGW – Artur Michalski, który przedstawił tematykę wykorzystywania przez podmioty religijne dotacji na cele prośrodowiskowe. Jednym z prelegentów był także
ks. Ryszard Sadowski SDB – kierownik Zakładu ekofilozofii w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW, który był
jednocześnie pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji.

Konferencja okazała się dużym sukcesem, przedstawione referaty sprowokowały twórczą dyskusję oraz
przyczyniły się do podjęcia wspólnej decyzji o integracji działań chrześcijańskich ekologów w Polsce. Do
wymienionych wyżej chrześcijańskich organizacji ekologicznych dołączyła także wspólnota „Laudato si'” z
Caritas Polska, która od pewnego czasu intensyfikuje działalność na polu środowiskowym. Konferencja zakończyła się przyjęciem przez aklamację Apelu chrześcijan i ludzi dobrej woli w Polsce o poszanowanie dzieła stworzenia. W odezwie tej, zebrani na konferencji chrześcijanie oraz ludzie niewierzący, świadomi dzielących ich różnic, zaapelowali o wspólną troskę o kondycję naszej planety.
Źródło: episkopat.pl

O problemie terapii uporczywej i daremnej dyskutowano podczas XII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”, które odbyło się 23 maja
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Dr Marcin Rawicz, anestezjolog z Fundacji Warszawskie Hospicjum dla
Dzieci, wskazał na dwa główne problemy dotyczące uporczywej terapii:
brak zaufania do lekarzy, którym rodzice powierzają swoje chore dzieci
oraz strach lekarzy przed procesami sądowymi. – Dzisiaj każdy z nas może
znaleźć w internecie niemal wszystko. To sprawia, że rodzice intensywnie
uczestniczą w leczeniu swoich dzieci, sugerując, a nawet wymuszając na
lekarzach wykonywanie pewnych czynności medycznych, które nie zawsze
są uzasadnione – mówił prelegent. – Nasze zdanie, jako lekarzy, zaczyna
się coraz mniej liczyć. Ludzie przychodzą do nas z gotowymi pomysłami na proces leczenia, choć nie ma on
żadnego uzasadnienia medycznego – dodał.
– Temat zaprzestania leczenia to tak naprawdę codzienny dylemat, z którym borykają się lekarze medycyny paliatywnej – mówiła lek. Daria Mikuła-Wesołowska z Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. – Jest przecież pewna granica naszych możliwości. Stąd ważna
jest umiejętność rozpoznania nieuchronnie zbliżającego się kresu życia. Codziennie zastanawiamy się nad
tym, jak sprytnie się wycofać z leczenia, by nie skrzywdzić chorego i pozwolić mu godnie odejść, jednocześnie niczego nie zaniedbując.

Zdaniem Mikuły-Wesołowskiej pacjenci zbyt późno trafiają w ręce specjalistów medycyny paliatywnej. –
To duży problem w naszym kraju. Moje doświadczenie jest takie, że człowiek, który w odpowiedniej dawce
i w odpowiedni sposób dostaje informacje na temat stanu zdrowia (swojego bądź swoich bliskich), nie ma
problemu z przyjęciem prawdy. Ale na to potrzeba czasu. Gdy prowadzimy pacjenta dłuższy czas i na bieżąco informujemy rodzinę o stopniowym wygaszaniu jego aktywności społecznych, to chory automatycznie
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jest przygotowywany do odejścia. Na tym polega piękno medycyny paliatywnej – dodała. Jak mówiła, najtrudniej z odchodzeniem bliskiej osoby jest pogodzić się wtedy, gdy relacje w rodzinie były niewłaściwe lub
nie było ich wcale. – W takich sytuacjach rodzina próbuje nadgonić to, co stracone i stąd pojawiają się wyrzuty w stronę lekarzy czy personelu medycznego. To trudne momenty – przyznała.
Organizatorem XII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej. Lekarze wobec terapii daremnej”
była Medycyna Praktyczna.
Źródło: Karolina Krawczyk, mp.pl

I Konferencja nt. obecności osób z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnocie Kościoła
1 czerwca 2019 r. w krakowskim klasztorze oo. Dominikanów miała miejsce I Konferencja na temat obecności osób z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnocie Kościoła „Dajmy sobie umyć nogi”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ŁANOWA z okazji
25-lecia ich działalności.
W ramach konferencji referaty wygłosili: dr Anna Maliszewska („Włączać a nie wyłączać” – o antropologii
obejmującej wszystkich), dr Renata Katarzyna Cogiel („Pełnosprawne serca, czyli o tym, jak osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczą zdrowych wiary” – refleksje na podstawie doświadczeń we wspólnocie
Apostolstwa Chorych), o. Andrzej Kostecki OP („Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im” (Mk 10,14). O intuicji wiary osób niepełnosprawnych intelektualnie), o. Michał Tadeusz Handzel
OSPPE (Rozwój w miłości przy niepełnosprawności intelektualnej) oraz Anna Paruch, założycielka grupy Łanowa (Przygotowania szyte na miarę, czyli o katechezie, która jest towarzyszeniem w drodze do Boga osobom z niepełnosprawnością intelektualną). Wydarzenie poprowadził Piotr Wierzchosławski, tłumacz książek Jeana Vanier.
Na zakończenie wydarzenia była też przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń między prelegentami a
uczestnikami konferencji, wśród których znaleźli się m.in. rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną, specjaliści oraz wolontariusze. Wszyscy zgodzili się co do tego, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat dokonały się znaczące zmiany na lepsze w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością
intelektualną i ich miejsca w Kościele, jednak bardzo wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Ważne jest, by
osoby te mogły uczestniczyć w życiu Kościoła nie tylko w przeznaczonych dla siebie grupach i wspólnotach,
ale też w zwykłych parafiach, jako pełnoprawni członkowie wspólnoty Kościoła.
Oprac. Katarzyna Wójcik
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Zaproszenie na konferencję „Blaski i cienie ulepszania poznawczego. Perspektywa filozoficzna” (Kraków, 12 czerwca 2019 r.)
Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na
konferencję naukową „Blaski i cienie ulepszania poznawczego. Perspektywa filozoficzna”, która odbędzie się 12 czerwca 2018 r. (godz. 9.00-18.00)
w Krakowie (ul. Bernardyńska 3).
W programie konferencji przewidziano cztery sesje naukowe, w ramach
których prelegenci z całej Polski przedstawią między innymi następujące zagadnienia: Ulepszanie wyobraźni jako element projektu transhumanistycznego (dr Anna Bugajska), Teleologia natury ludzkiej i autoteleologia osoby a ulepszanie człowieka (ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga), Umysły hybrydowe (dr hab. Robert
Poczobut, prof. UwB), Czy dusza potrzebuje ulepszenia poznawczego? (dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK)
oraz Ulepszanie człowieka a ulepszanie poznawcze (ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII).
Więcej informacji oraz pełny program konferencji dostępne są na stronie: bioetyka.krakow.pl
Oprac. Justyna Gajos
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