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POLSKA

„Nie jestem z innej bajki” – wystawa zdjęć dzieci z zespołem Downa
Od soboty 17. sierpnia na Starym Rynku w Poznaniu można oglądać wystawę zdjęć „Nie jestem z innej bajki”, której bohaterami są dzieci z zespołem Downa. Jest to dziewięć artystycznych zdjęć o mocnym i wyrazistym przekazie, zachęcającym przechodniów do zatrzymania się i refleksji. Dzieci wcieliły się w różnych bajkowych bohaterów np. Czerwonego
Kapturka czy Małego Księcia i pozowały w różnych miejscach charakterystycznych dla Poznania.

Fot. Pixabay

9 historii i 9 kadrów-obrazów, które przenoszą widza do świata baśni, jednocześnie formułując ważne przesłanie. Jest to cegiełka w działaniach na rzecz zmiany myślenia i postrzegania osób z zespołem Downa jak i
w ogóle niepełnosprawności w społeczeństwie. Chcą oni na równi z innymi brać udział w życiu miasta,
uczyć się, pracować, brać udział w wydarzeniach sportowych. Chcą być z tej samej bajki co Ty i ja.
Wszystkie zdjęcia zostały wykonane przez studio fotograficzne Piegowate Kadry. Wystawę można oglądać
do 15 września.
Ponadto w ramach projektu odbędą się warsztaty edukacyjne we współpracy z Centrum Inicjatyw Rodzinnych, mające na celu uświadomienie rodzicom pełnosprawnych dzieci wyzwań związanych z zespołem
Downa, przełamanie barier i stereotypów oraz dostarczenie rodzicom narzędzi do rozmowy z dziećmi na
tematy związane z integracją, tolerancją oraz innością.
Źródło: epoznan.pl

Wspólne badania niepłodności w opolskim centrum ginekologii i uniwersytecie
wrocławskim
Wspólne badania naukowe, dotyczące leczenia niepłodności, zakłada porozumienie podpisane między opolskim Klinicznym Centrum Ginekologii,
Położnictwa i Neonatologii a Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu.
Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu Iwona Nawrot–Szczepanik Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jest już trzecią
uczelnią, z którą opolski szpital podpisał umowę o współpracy.

Fot. Pixabay

„Projekty realizowane przez placówki medyczne z uczelniami są bardzo ważnym elementem rozwoju dla
obu stron umowy, ale przede wszystkim docelowo z korzyścią dla pacjentów” – podkreślił dyrektor Klinicz-
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nego Centrum Edward Puchała. Wskazał, że umowa podpisana z wrocławskim Uniwersytetem Medycznym ma inny zakres niż z dwiema poprzednimi uczelniami, które dotyczyły możliwości odbywania praktyk i
staży.
„Współpraca z wrocławską uczelnią ma charakter ściśle naukowy, polegający na współpracy naszych laboratoriów: Laboratorium Diagnostyki Niepłodności Klinicznego Centrum z Katedrą i Zakładem Diagnostyki
Laboratoryjnej wrocławskiej uczelni. Nasze laboratoria wspólnie prowadzą m.in. badania naukowe oraz
projekty naukowo-badawcze dotyczące leczenia niepłodności wynikającej z przyczyn idiopatycznych oraz
autoimmunologicznych” – tłumaczył Puchała.
Zakres badań wykonywanych przez obie strony dotyczy „Analizy biomarkerów plazmy nasienia w aspekcie
męskiej płodności” i realizowany jest pod opieką merytoryczną dr hab. n. med. Ewy Kratz, kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wrocławskiej uczelni. Ze strony Klinicznego Centrum za współpracę naukową odpowiada dr n. med. Iwona Gilowska, kierownik Laboratorium Diagnostyki Niepłodności.
Dr hab. Ewa Kratz zwróciła uwagę, że niepłodność męska urasta obecnie do rangi problemu społecznego,
gdyż – jak wskazała – według danych WHO, co kilka lat wartości referencyjne prawidłowego nasienia ulegają obniżeniu. „Wyniki badań wskazują, że populacja nie spełnia kryteriów ustalonych wcześniej. Program badań obejmuje poszukiwania markerów biochemicznych niepłodności męskiej w obrębie plazmy
nasienia, to jest wydzielin gruczołów i komórek traktu rozrodczego, z wyłączeniem plemników. Wyniki badań będą mogły wspomagać laboratoryjną diagnostykę męskiej niepłodności” – wyjaśniła.
„Dzięki kompleksowej diagnostyce niepłodności realizowanej w naszym Referencyjnym Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Niepłodności polegającej m.in. na analizie zarówno gospodarki hormonalnej, jak i wysoce
specjalistycznemu badaniu seminogramu, między innymi fragmentacji DNA, czy testów MAR, zdiagnozowanie potencjalnej przyczyny niepłodności męskiej staje się bardzo prawdopodobne” – oceniła dr Iwona
Gilowska.
Źródło: Agata Tomczyńska, Serwis Nauka w Polsce naukawpolsce.pap.pl

Dializowany pacjent z niewydolnością nerek w podróży dookoła świata
Do Polski zawitał Filipe Almeida – portugalski podróżnik i bloger, który
zamierza odwiedzić 30 krajów na wszystkich kontynentach. To niezwykłe
przedsięwzięcie, ponieważ z powodu choroby nerek Filipe musi być trzy
razy w tygodniu dializowany w specjalistycznych placówkach medycznych.
Z powodu przewlekłej choroby nerek cierpi obecnie 4 mln Polaków, z czego dializowanych jest 21 tysięcy chorych. Większość z nich nie decyduje
się na dalsze podróże.
Fot. Pixabay

Przewlekła choroba nerek (PChN) od kilku lat jest wymieniana wśród chorób cywilizacyjnych obok otyłości, cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych czy nadciśnienia tętniczego.
Szacuje się, że w Polsce na różne stadia tej choroby może cierpieć ponad 4 mln ludzi.
„Do utraty czynności nerek w stopniu wymagającym wdrożenia leczenia dializami lub przeszczepieniem
nerki dochodzi co roku w Polsce u co najmniej 6500 osób. Pacjenci podlegają wtedy leczeniu nerkozastępczemu, co najczęściej wiąże się z koniecznością hemodializy trwającej zwykle 4-5 godzin 3 razy w tygodniu.
Jest to więc praca na pół etatu. Podróże są jednak mimo to możliwe. Trzeba tylko pamiętać o właściwym
ich zaplanowaniu oraz skompletowaniu dokumentacji medycznej” – wskazuje prof. Ryszard Gellert, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii.
Poza Europą Filipe odwiedzi Kubę, Meksyk, Turcję, Arabię Saudyjską, Izrael, RPA, Indonezję, Tajwan, Tajlandię, Indie, Malediwy, Sri Lankę, Australię, Fidżi, Nową Zelandię oraz Brazylię, gdzie w marcu 2020 za-
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kończy podróż.
„Chcę pokazać, że nawet z przewlekłą chorobą można cieszyć się życiem, spełniać swoje marzenia, zwiedzać świat. Bariery są tylko i wyłącznie w naszych głowach. Wyruszyliśmy w podróż z nadzieją, że uda nam
się zainspirować innych pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i ich rodziny, do aktywnego spędzania czasu” – powiedział Filipe Almeida.
W Polsce i na terenie Unii Europejskiej, dializy, jako zabieg ratujący życie, są bezpłatne dla wszystkich osób
posiadających ubezpieczenie zdrowotne na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
(EKUZ).
„Warto podkreślić, że pacjenci z przewlekłą chorobą nerek mają możliwość podróżowania. Stacje dializ
znajdują się na całym świecie, firma Diaverum na przykład posiada 380 placówek w 20 krajach, a dokumentacja medyczna podąża za pacjentem” – powiedziała Joanna Borczak, dyrektor Marketingu Grupy
Diaverum.
Partnerem medycznym podróży dookoła świata Felipe Almeidy jest Diaverum – niezależny globalny dostawca usług nefrologicznych, który zarządza stacjami dializ w Europie, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim
Wschodzie.
Podróż życia rodziny Almeida można śledzić na Instagramie: @allaboardfamily oraz na blogu allaboardfamily.com.
Źródło: Diaverum, centrumprasowe.pap.pl

Eksperci: sztuczna
od alkoholu

inteligencja

może

wspomóc

leczenie

uzależnienia

W Internecie dostępna jest darmowa aplikacja, która może wspomóc
osoby uzależnione od alkoholu w zmaganiach z nałogiem. „To unikatowe
rozwiązanie, jedno z dwóch na świecie opartych na sztucznej inteligencji”
– powiedział PAP Krzysztof Przewoźniak, kierujący pracami badawczorozwojowymi systemu o nazwie Addictions.ai.
Aplikacja dostępna na stronie www.hh24.pl jest nowoczesnym urządzeniem diagnostycznym, które ma wesprzeć pacjenta w prowadzeniu terapii i w odpowiednim momencie ostrzec go przed ryzykiem nawrotu uza- Fot. Pixabay
leżnienia. Jego pomysłodawcą jest Marcin Brysiak, który przyznaje, że
sam jest uzależniony od alkoholu. Projekt wsparło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Aplikacje mobilne
na smartfony, wideokonferencje, czaty i większy dostęp do informacji oraz anonimowość w sieci stają się
coraz ważniejszymi narzędziami wspierającymi osoby borykające się z problemem nadużywania alkoholu,
jak też innych nałogami, np. behawioralnymi.
"Są dwa tego rodzaju rozwiązania, wykorzystujące sztuczną inteligencję; jedno powstało w USA, a drugie
w naszym kraju" – opowiada Marcin Brysiak. Amerykańska aplikacja koncentruje się głównie na wsparciu
osób uzależnionych w mediach społecznościowych, polska - pierwsza w Europie - wykorzystuje zaawansowane algorytmy oceniające prawdopodobieństwo złamania abstynencji do wsparcia pacjenta i terapeuty
w leczeniu uzależnienia od alkoholu.
Nawrót nałogu jest jednym z największych wyzwań dla osób, które się z nim zmagają, niezależnie od tego,
jakiego on jest rodzaju – twierdzi prof. Jan Chodkiewicz, kierownik zespołu terapeutycznego w projekcie.
Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), terapię odwyko-
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wą każdego roku kończy w naszym kraju około 150 tys. osób, jednak aż połowa wyłamuje się z abstynencji
[…]
"Chcemy, żeby nawrót picia alkoholu można było przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem, sięgającym 80 proc., najlepiej z jedno- lub dwutygodniowym wyprzedzeniem - tak, aby natychmiast mogło być
uruchomione wsparcie terapeutyczne dla osoby uzależnionej i by zapobiec złamaniu abstynencji. To pomoc zarówno dla pacjenta, jak i terapeuty" – podkreśla Krzysztof Przewoźniak […]
Specjalista zwraca uwagę, że alkoholizm to także problem społeczny, na który cierpi nie tylko sam uzależniony, ale także jego rodzina, najbliżsi i sąsiedzi. Nie dotyczy on wyłącznie osób z tzw. nizin społecznych.
Wg Diagnozy Społecznej z 2015 r., w zawodach wykonywanych przez tzw. "białe kołnierzyki" jest wysoki
odsetek osób nadużywających alkoholu.
Marcin Brysiak wie z własnego doświadczenia, że wychodzenie z nałogu to trudny i długotrwały proces.
Nawrót picia, którego sam wielokrotnie doświadczył, może nastąpić po zarówno po kilku miesiącach abstynencji, jak i po kilku, a nawet kilkudziesięciu latach. Addictions.ai ma pozwolić go skutecznie przewidzieć
i mu zapobiec (PAP).
Źródło: Zbigniew Wojtasiński, Serwis Nauka w Polsce naukawpolsce.pap.pl

Rodzice muszą się angażować w prace szkoły oraz działalność Rad Rodziców
Doroczne spotkanie referentów, wizytatorów oraz katechetów świeckich i
zakonnych odbyło się w największym w Poznaniu kościele pw. Nawiedzenia NMP.
Przewodniczący KEP zwrócił uwagę na przełom, jaki obecnie dokonuje się
w cywilizacji i kulturze w Polsce. Jest to proces długotrwały, który ma na
celu wprowadzenie ideologii przeciwnej chrześcijaństwu.
Ideologia genederyzmu odwraca naturę ludzką oraz chrześcijańską antro- Fot. Pixabay
pologię człowieka. Proces ten jest już dostrzegany w wielu miastach i
szkołach, które wprowadzają programy w zakresie edukacji seksualnej. Przewodniczący KEP stwierdził, że
w tym kontekście należy podkreślać rolę i odpowiedzialność rodziców, ponieważ szkoła pełni tylko funkcję
pomocniczą. Świadomość praw rodziców oraz aktywne ich zaangażowanie w prace rad rodzicielskich lub
rad oddziałowych poszczególnych klas są tym właściwsze, że w ostatnich miesiącach miały miejsce przypadki wprowadzania do szkół zajęć wbrew przepisom obowiązującego prawa. „Edukacja i wychowanie,
czyli kształtowanie postaw w polskim systemie prawnym, traktowane są jako kompetencje rodziców, a
rola szkół jest w tym względzie wyłącznie pomocnicza”. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Tekst dokumentu Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców dostępny na stronie: episkopat.pl
Oprac. Ewelina Juda na podstawie naszdziennik.pl
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Kraków: Dziewczynka urodziła się 56 dni po śmierci mózgu matki
W krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim dziewczynka przyszła na świat 56
dni po śmierci mózgu matki. Ciąża została rozwiązana przez cesarskie cięcie w lutym, ale szpital dziecko opuściło kilka tygodni temu.
Nowo narodzona dziewczynka ważyła ponad 1,2 tys. gramów. Miała słabe
mięśnie, układ oddechowy i płuca. Przez ok. pół roku po narodzinach leżała w szpitalu, podpięta do odpowiedniej aparatury. Po wypisie trafiła do
dziecięcego szpitala św. Ludwika, gdzie miała osobny pokój i gdzie rodzina
mogła przyzwyczajać się do przejęcia opieki nad nią. W dniu wypisu dziecko ważyło ponad 3 kg. Teraz jest w domu.

Fot. Pixabay

Podtrzymywanie ciąży w przypadku śmierci mózgu matki jest rzadkie. W Polsce, według informacji PAP,
było kilka takich przypadków (o których wiadomo).
O podobnym przypadku informowały media – chodzi o dziewczynkę, która w czeskim Brnie przyszła na
świat po 117 dniach od śmierci matki, której mózg przestał pracować wyniku udaru, w 15 tygodniu ciąży.
Źródło: info.wiara.pl

EUROPA

Holandia: Młoda kobieta walczy przed sądem o poznanie tożsamości swojego
biologicznego ojca
W holenderskiej prowincji Gelderland 21-letnia kobieta, Maria, poczęta
przez dawstwo nasienia, zwróciła się do sądu o poznanie swojego biologicznego ojca. Jej matka celowo wybrała dawcę, który wyraził zgodę, aby
dzieci poczęte z jego nasienia mogły nawiązać z nim kontakt. Jednak, kiedy
kobieta spróbowała to zrobić, dowiedziała się, że jej biologiczny ojciec wycofał się z tej decyzji.
Tożsamość mężczyzny ukrywającego się pod kodem identyfikacyjnym Fot. Pixabay
„K34” jest znana personelowi szpitala w Arnhem; wiadomo też, że jest on
ojcem co najmniej 57 dzieci. Podczas dwóch lat poszukiwań Maria poznała 13 z nich, ale tylko ona dąży do
nawiązania kontaktu z ojcem. „W ostatnich latach pragnienie poznania go stało się jeszcze silniejsze. Dlaczego miałabym nie chcieć wiedzieć? To część mojej tożsamości” - wyjaśnia.
Prawdopodobnie jest to pierwszy przypadek w Holandii, gdy osoba poczęta z wykorzystaniem dawstwa
nasienia występuje do sądu, by poznać tożsamość biologicznego ojca. Kilka miesięcy temu w podobnej
sprawie sąd w Rotterdamie wydał grupie osób pozwolenie na wykonanie testów DNA, by mogły dowiedzieć się, czy lekarz pracujący w klinice in vitro, Jan Karbaat, jest rzeczywiście ich biologicznym ojcem. Po
jego śmierci okazało się, że wykorzystał on swoje nasienie do zapłodnienia co najmniej 49 kobiet.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org oraz nltimes.nl
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Czesi odkrywają piękno umierania w domu
Czesi odkrywają piękno umierania w domowej, rodzinnej atmosferze. W
dużej mierze jest to zasługa Jindřicha Štreita. Ten czołowy czeski fotografdokumentalista postanowił uwiecznić ostatnie chwile życia pacjentów domowego hospicjum w Ołomuńcu „Nie jesteście sami”. Jego zdjęcia były
już eksponowane w różnych czeskich miastach i powoli przełamują tabu,
którym otoczone jest we współczesnych społeczeństwach umieranie.
Štreit z wielką wrażliwością uchwycił sceny z codziennego życia ludzi, któ- Fot. Pixabay
rzy dzięki pomocy hospicjum mogą umierać wśród najbliższych. „Są to naprawdę trudne sytuacje, ale bynajmniej nie tylko smutne. Pobyt w domu i paliatywna terapia dodaje umierającym siły” – mówi czeski fotograf. Przyznaje on, że ludzie bardzo żywo reagują na jego fotografie,
zwłaszcza ci, którzy widzą na nich swoich krewnych. Płaczą, dotykają zdjęć, traktują je jako coś świętego.
Z tej artystycznej inicjatywy są też zadowoleni pracownicy hospicjum. Dzięki temu ludzie dowiadują się, że
umierać można również w rodzinie. „Te fotografie pokazują życie takim, jakim jest. Że może być ono piękne również wtedy, kiedy jako rodzina spędzamy ostatnie chwile z bliską nam osobą” – powiedział Czeskiej
Telewizji Martin Štainer dyrektor hospicjum „Nie jesteście sami”. O swym uznaniu dla pracy Jindřicha Štreita wśród umierających zapewnił też prymas Czech kard. Dominik Duka.
Źródło: Krzysztof Bronk – Watykan vaticannews.va

Francja: in vitro dla lesbijek, religie protestują
Francuscy katolicy, protestanci i żydzi apelują o rozwagę przy rewizji prawa
dotyczącego bioetyki. Najwięcej kontrowersji wśród społeczeństwa budzi
udostępnienie zapłodnienia in vitro samotnym kobietom oraz parom lesbijskim.
Pastor François Clavairoly zaapelował o rozwagę, ale zaznaczył, że nie jest
całkowicie przeciw nowemu prawu.
Główny rabin Francji dopuścił zapłodnienie in vitro jedynie w sytuacji, gdy Fot. Pixabay
trzeba zaradzić patologii medycznej. Przestrzegł natomiast przed uleganiem wobec chęci posiadania dziecka za wszelką cenę dziecka. Rabin zaznaczył również, że są to konsekwencje dla całego społeczeństwa.
Przedstawiciel Kościoła katolickiego zauważył, że udostępnienie in vitro samotnym matkom i lesbijkom nie
liczy się z prawami dziecka i w tym sensie uderza w kluczową dla republiki zasadę braterstwa. „Jeśli przedmiotem dylematu są z jednej strony pragnienia dorosłych, a z drugiej prawa dziecka, to prawo zawsze powinno stanąć po stronie słabszych” – stwierdził abp Pierre d’Ornellas. Zauważył on, że prawodawcy powinni też wziąć pod uwagę negatywne doświadczenia dzieci, które wychowują się w związkach jednopłciowych. Ich świadectwa pokazują, że najmłodsi potrzebują zarówno matki, jak i ojca.
Przypomnijmy, że na udostępnianie sztucznego zapłodnienia parom jednopłciowym nie zgadza się zdecydowana większość francuskiego społeczeństwa. Według przeprowadzonych w lutym przez IFOP badań,
sprzeciwia się temu 82 proc. Francuzów.
Źródło: niedziela.pl
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Irlandia Północna jednoczy się w obronie życia
Marsz dla ich życia – tak nazywa się protest, który 7 września br. przeszedł
ulicami Belfastu w Irlandii Północnej. Głównym celem było połączenie
skonfliktowanych grup ku ochronie dziecka poczętego.
18 lipca 2019 roku Brytyjska Izba Gmin przegłosowała referendum legalizujące tak zwaną aborcję w Republice Irlandii. Zgodnie z zapisami zabijanie
nienarodzonych będzie dozwolone do 28 tygodnia ciąży, czyli do 7 miesiąca. W szczególnych przypadkach nawet do urodzenia.
Fot. Pixabay

Jedynym miejscem, gdzie tzw. aborcja jest zakazana to Irlandia Północna.
Obecnie nie ma ona własnego rządu, co jest skutkiem trwającego od 2017 roku kryzysu politycznego. Presję na Irlandii Północnej wywiera natomiast rząd w Londynie, traktując tę cześć wyspy jak swoją kolonię.
By móc właściwie chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci, różne grupy religijne i organizacje społeczne muszą teraz zjednoczyć siły.
Źródło: radiomaryja.pl

ŚWIAT

Stosowanie antykoncepcji w okresie dojrzewania związane z ryzykiem depresji w
dorosłości
Badania przeprowadzone na kanadyjskim Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej sugerują, że u kobiet, które stosowały doustną antykoncepcję w wieku dojrzewania, występuje podwyższone ryzyko zachorowania na depresję w dorosłości. Ryzyko to jest u nich od 1,7 do 3 razy wyższe niż u kobiet,
które sięgnęły po antykoncepcję doustną w wieku dorosłym lub nigdy z
niej nie korzystały. Wyniki badań zostały opublikowane w Journal of Child
Psychology and Psychiatry i opierają się na danych pochodzących od 1236
amerykańskich kobiet.
„Wyniki badań sugerują, że stosowanie doustnych środków antykoncep- Fot. Pixabay
cyjnych w wieku adolescencji może mieć trwały wpływ na ryzyko depresji u kobiet, również po latach od
zaprzestania ich stosowania” – wyjaśnia Christine Anderl, główna autorka badania. „Dojrzewanie to ważny
okres dla rozwoju mózgu. Wcześniejsze badania na zwierzętach pokazały, że manipulowanie hormonami
płciowymi, szczególnie podczas ważnych okresów rozwoju mózgu, może wpłynąć w sposób nieodwracalny
na późniejsze zachowania”. Naukowcy z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiego mają nadzieję, że ich praca
„będzie stanowiła zachętę do prowadzenia kolejnych badań nad tym tematem, jak również do podejmowania bardziej świadomych decyzji dotyczących przepisywania antykoncepcji hormonalnej nastolatkom”.
Aktualnie prowadzą oni również inne badania, których celem jest określenie, jak zmiany hormonalne zachodzące w okresie dojrzewania mogą wpłynąć na emocje, interakcje społeczne i zdrowie psychiczne nastolatków.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org
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Argentyna opowiedziała się za życiem
40 tys. Argentyńczyków manifestowało w Buenos Aires za życiem. Manifestacja odbyła się przed Kongresem Narodowym i upamiętniała pierwszą
rocznicę odrzucenia w tym kraju ustawy legalizującej aborcję.
Spotkanie przebiegło pod hasłem „Chrońmy oba życia”. Przedstawiciele
środowisk pro-life podkreślali, że trzeba zdecydowanie dać odpór dialektyce aborcyjnej, która lansuje prawo do życia tylko dla jednej z dwóch osób.
Wybrzmiały świadectwa mówiące o konieczności ochrony poprzez konFot. Pixabay
kretne akty prawne, zarówno życia matki, jak i mającego się narodzić
dziecka. Wskazano też na konieczność zintensyfikowania pomocy dla kobiet w ciąży, które znajdują się w
trudnej sytuacji. Apelowano zarazem do władz o powstrzymanie tragedii podziemia aborcyjnego.
Akcję, która została zorganizowana przez ludzi świeckich, poparli argentyńscy biskupi. Działająca przy episkopacie komisja ds. życia zachęciła wiernych do podejmowania systematycznych i zdecydowanych działań
na rzecz ochrony i promocji życia. Przypomniano też niezbywalne prawo każdego człowieka do urodzenia.
Manifestacja odbyła się tuż przed wyborami i, zgodnie z wolą organizatorów, miała przypomnieć wyborcom i politykom o znaczeniu rodziny oraz prawie do życia dzieci, które mają przyjść na świat. Mówiono także o prawie rodziców do wychowania swoich dzieci w wolności od indoktrynacji ideologią gender, która
także w Argentynie coraz mocniej atakuje.
Źródło: Beata Zajączkowska – Argentyna vaticannews.va

USA: Rosnąca liczba porzuconych embrionów w klinikach in vitro
„Nie byliśmy na to przygotowani” – tymi słowami dr Craig Sweet z kliniki
in vitro w Fort Myers na Florydzie komentuje kwestię rosnącej liczby porzuconych embrionów. Embrion uznaje się za porzucony w sytuacji, gdy
pacjenci kliniki nie uiszczą opłaty za jego przechowywanie w stanie zamrożonym przez okres 5 lat lub więcej i nie odpowiadają na listy i telefony z kliniki. Według dr. Sweeta porzuconych zostało 21% embrionów
przechowywanych w jego klinice. Podobnie jak tysiące lekarzy w Stanach
Zjednoczonych zastanawia się on, co zrobić z embrionami pozostawionymi przez byłych pacjentów, którzy często poświęcili miesiące, a nawet
lata na to, by doszło do poczęcia.

Fot. Pixabay

Przyczyny porzucenia są liczne, jednak wewnętrzne badanie przeprowadzone w klinice sugeruje, że najważniejsze czynniki to liczba dzieci, które para już ma, oraz kwestie finansowe. Według kliniki koszty przechowywania zamrożonych embrionów wynoszą od około 500 do 1000 dolarów na rok, a nawet więcej.
„Porzucone embriony stanowią poważny i powszechny problem” - stwierdza dr Christine Allen, która
współpracuje z kilkunastoma klinikami in vitro. W Stanach Zjednoczonych liczba embrionów porzuconych
w 500 klinikach nie jest znana, ponieważ nie muszą one zgłaszać tych informacji państwowym instytucjom.
Według Christine Allen liczbę tę można oszacować na „co najmniej” dziesiątki tysięcy. W artykule opublikowanym w Nature Biotechnology jeden z jego autorów - dr Arthur Caplan - szacuje, że jest ich co najmniej
90 tysięcy. Inne badania sugerują jeszcze większe liczby.
Dr Pasquale Patrizio, dyrektor kliniki in vitro w Yale, wyjaśnia, że „problem polega na tym, że nawet jeśli
embrion zostanie uznany za porzucony (...), bardzo trudno jest się go pozbyć. Jeśli pewnego dnia ktoś
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przyjdzie i zapyta „gdzie jest mój embrion?”, będzie już za późno”. Z tego powodu – twierdzi dr Patrizio jego klinika nie niszczy porzuconych embrionów.
Dr Allen uważa, iż kliniki zapładniają zbyt wiele komórek jajowych, co w obliczu nowych technologii nie jest
wcale konieczne. Źródłem problemu jest według niej mentalność lekarzy, którzy pobierają dużo oocytów i
doprowadzają do powstania kilku embrionów, nie pytając pary o zgodę. Z tego też powodu zwraca ona
uwagę na potrzebę uregulowania tych kwestii.
Przypomnijmy, że w Polsce – zgodnie z obowiązującą od 2015 roku ustawą – dopuszcza się zapłodnienie do
6 komórek jajowych, jednak lekarz może podjąć decyzję o zapłodnieniu większej liczby komórek, biorąc
pod uwagę wiek kobiety (powyżej 35. roku życia), chorobę współistniejącą z niepłodnością lub dwukrotne
wcześniejsze niepowodzenie leczenia z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org

Japonia zatwierdza pierwsze eksperymenty ze zwierzęco-ludzkimi embrionami
Japoński naukowiec zajmujący się komórkami macierzystymi jest pierwszym badaczem, który otrzymał rządowe wsparcie w tworzeniu zwierzęcych embrionów zawierających ludzkie komórki i przeszczepianiu ich do
zwierzęcych matek zastępczych – donosi Nature.com. Zakazane wcześniej
praktyki zostały dozwolone.
Hiromitsu Nakauchi, kierujący zespołami badawczymi na Uniwersytecie
Tokijskim i Stanford University w Kalifornii, planuje hodować ludzkie komórki w embrionach myszy i szczurów, a następnie przeszczepiać te za- Fot. Pixabay
rodki do zwierzęcych matek zastępczych . Ostatecznym celem Nakauchiego jest produkowanie zwierząt z
narządami zbudowanymi z ludzkich komórek, które w końcu mogą zostać przeszczepione ludziom.
Do marca Japonia wyraźnie zabraniała hodowania dłużej niż 14 dni zarodków zwierzęcych zawierających
komórki ludzkie lub przeszczepiania takich embrionów do zastępczej macicy. W lipcu japońskie ministerstwo edukacji i nauki wydało nowe wytyczne umożliwiające tworzenie embrionów ludzkich i zwierzęcych,
które można przeszczepić do zwierzęcych matek zastępczych i doprowadzić do końca.
Zarodki hybrydowe człowiek-zwierzę wyprodukowano wcześniej w krajach takich jak Stany Zjednoczone,
ale nigdy nie doprowadzono ich rozwoju do końca. USA zezwalają na tego rodzaju badania, ale Narodowy
Instytut Zdrowia zawiesił finansowanie takich prac od 2015 roku.
Wg strategii japońskiego naukowca, badania polegają na stworzeniu embrionu zwierzęcego pozbawionego
genu niezbędnego do produkcji określonego organu, np. takiego jak trzustka, a następnie na wstrzyknięciu
do niego ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS). Komórki iPS to te, które
zostały przeprogramowane do stanu embrionalnego i mogą dać początek niemal wszystkim typom komórek. W miarę rozwoju zwierzęcia, jego organizm miałby wykorzystać ludzkie komórki iPS do stworzenia narządu, którego nie może wytwarzać własnymi komórkami.
W 2017 r. Nakauchi i jego koledzy „wyprodukowali” trzustkę z mysich komórek w organizmie szczura – organ z powodzeniem przeszczepiono później myszy. Podobny eksperyment przeprowadzono na ludzkozwierzęcej hybrydzie, ale bez powodzenia. Ludzkie komórki iPS wszczepiono do embrionów owiec. Hodowane przez 28 dni zawierały bardzo mało ludzkich komórek i nie przypominały ludzkich organów. Najprawdopodobniej odległy ewolucyjnie gatunek „wyeliminował” obce komórki z organizmu gospodarza.
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Zmiana japońskiego prawa pozwoli Nakauchiemu na dalsze eksperymenty z komórkami iPS. Naukowiec
zapowiada, że będzie próbował je tak modyfikować genetycznie, żeby ustalić, co ogranicza wzrost ludzkich
komórek w embrionach zwierzęcych.
Jak zaznacza David Cyranoski, autor artykułu w Nature.com, niektórzy bioetycy obawiają się, że ludzkie komórki mogą „zbłądzić” w czasie rozwoju docelowego narządu, dostać się do mózgu rozwijającego się zwierzęcia i potencjalnie wpłynąć na jego procesy poznawcze.
Źródło: jedenznas.pl

Pozbawione prawa do klauzuli sumienia
Sąd apelacyjny w Los Angeles odrzucił pozew, jaki Misjonarki Guadalupanki Ducha Świętego złożyły przeciw regulacjom stanu Kalifornia, zmuszającym do finansowania aborcji wbrew sumieniu. Do praktyk niezgodnych z wyznawanymi przekonaniami zmusza to ewangelizacyjne zgromadzenie odgórnie narzucone prawo forsowane przez kalifornijski departament zdrowia. Nakazuje ono zawieranie ubezpieczeń zdrowotnych, które
obejmują m.in. zabijanie dzieci nienarodzonych.
Misjonarki argumentowały w pozwie, że stanowa polityka ubezpieczenioFot. Pixabay
wa zmusza je do finansowania czegoś, czego nie akceptują ze względów
moralnych, etycznych i religijnych. Argumentacji tej nie podzielił trzyosobowy skład sędziowski, który mordowanie dzieci poczętych wskazał, jako konstytutywny element pakietu usług zdrowotnych kobiet. Retoryka uzasadnienia o odrzuceniu pozwu przypomina argumenty proaborcyjnych organizacji. Twierdzą one, że
aborcja jest podstawowym prawem kobiet, dlatego dostęp do niej nie może być w żaden sposób ograniczany. Obrońcy życia mają nadzieję, że stanowe regulacje, takie jak te Kalifornii, zostaną zakazane na poziomie federalnym dzięki zabiegom administracji Donalda Trumpa. Działacze pro-life chcą także, by rząd
skutecznie egzekwował tzw. Poprawkę Weldon. Pozwala ona ubezpieczycielom na sprzeciw sumienia wobec podmiotów, które otrzymują dotacje z Ministerstwa Zdrowia i Pomocy Humanitarnej Stanów Zjednoczonych (HHS).
Źródło: naszdziennik.pl

KOŚCIÓŁ

Abp Polak: w Warszawie powstaje biuro delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży
Jednym z tematów zebrania Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze
było wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przez przestępstwami w zakresie molestowania seksualnego, a w
szczególności kolejne rozwiązania dotyczące bezpośredniej pomocy ofiarom. Kwestie te referował prymas Wojciech Polak, który jest delegatem
KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Abp Polak poinformował, że od początku września będzie działać w Warszawie biuro delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i
Fot. Pixabay
młodzieży. Decyzja o jego utworzeniu została podjęta przez zebranie plenarne KEP w czerwcu br. Biuro mieścić się będzie w siedzibie Sekretariatu Episkopatu, a osobą desygnowaną do jego zorganizowania jest ks. Piotr Studnicki z Krakowa. Obecnie przygotowywany jest regulamin pra-
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cy Biura.
Zasadniczym celem Biura – jak informuje abp Polak – będzie wspomaganie działań delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, przygotowywanie różnorodnych projektów w tej sferze dla Konferencji Episkopatu,
kontakty z mediami, a przede wszystkim koordynacja wdrażania w życie systemowych rozwiązań w zakresie ochrony dzieci i młodzieży, jakie zostały przyjęte przed Radę Stałą KEP 18 maja br. Prymas wyjaśnił, że
chodzi tu o troskę o osoby pokrzywdzone na różnych polach: prawnym, psychologicznym, itd. Biuro zajmować się będzie również koordynacją programów prewencyjnych, które są obecnie wdrażane w życie we
wszystkich polskich metropoliach i diecezjach we współpracy z Centrum Ochrony Dziecka kierowanym
przez ks. Adama Żaka SJ.

Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, które rozpoczęło prace 2 września br. w budynku Sekretariatu KEP przy skwerze kard. S. Wyszyńskiego 6 w Warszawie, będzie czynne od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00-16.00. W tym dniu ruszyła także strona internetowa:
www.ochrona.episkopat.pl.
Źródło: episkopat.pl

Papież do onkologów: eutanazja tylko pozornie szanuje ludzkie prawo wyboru
Papież Franciszek przyjął na audiencji przedstawicieli Włoskiego Stowarzyszenia Onkologii Medycznej. Wezwał ich do niesienia nadziei chorym, co
nie jest łatwe, szczególnie w sytuacjach granicznych oraz do bliskości wobec cierpiących, szukania ich dobra, hojnego poświęcenia oraz walki o
bardziej solidarny świat.
Stowarzyszenie zajmuje się badaniami i profilaktyką oraz angażuje się w
systematyczne doskonalenie diagnostyki i leczenia. Podejmuje także liczne Fot. Pixabay
inicjatywy na polu szkolenia i formacji lekarzy oraz innych pracowników sektora onkologicznego. Troszczy
się również o budowanie relacji z pacjentami. Podczas tego spotkania niektórzy z nich byli obecni. Ojciec
Święty nawiązał do zaplanowanego za kilka tygodni kongresu krajowego onkologów, który będzie skupiony
na indywidualnym chorym, na „najlepszej trosce o każdego pacjenta”. Onkologia, którą rozwijacie staje, się
w ten sposób onkologią miłosierdzia, ponieważ zindywidualizowana terapia skupia się nie tylko na chorobie, ale na chorym i jego cechach, na tym, jak reaguje na podawane leki, na najboleśniejsze informacje, na
cierpienie.
Papież zwrócił również uwagę na problem eutanazji, która tylko pozornie szanuje ludzkie prawo wyboru, a
w istocie opiera się na przedmiotowej wizji osoby, która staje się bezużyteczna i powinna zostać wyeliminowana ze społeczności. Tymczasem towarzyszenie choremu i jego bliskim na ostatnim etapie życia poprzez złagodzenie bólu i ofiarowanie rodzinnej atmosfery w hospicjach, przyczynia się do tworzenia kultury
wrażliwej na każdą osobę.
“Wasza służba pozostaje również dziełem uwrażliwiania społeczeństwa, które często jest mało świadome i
zdezorientowane. Przypominacie na wiele sposobów o znaczeniu profilaktyki, rozumianej jako wczesna
diagnostyka, pozwalająca na zmniejszenie niebezpieczeństwa skutków chorób onkologicznych oraz respektująca ciało i jego wymagania. Najlepsza i najprawdziwsza profilaktyka polega na zachowaniu zdrowego
środowiska oraz na stylu życia szanującym ludzkie ciało oraz jego prawa. Jak wiemy, zależy to nie tylko od
indywidualnych decyzji, ale także od miejsc, w których żyją ludzie, szczególnie w wielkich centrach, które
poddają ciało ciągłemu stresowi z powodu rytmu życia oraz wpływowi różnych zanieczyszczeń. To kieruje
naszą uwagę w stronę troski o środowisko naturalne, aby ono również nas strzegło. Jego ochrona oraz walka z nowotworami stanowi dwie strony tego samego problemu, dwa aspekty komplementarne tej samej
walki o cywilizację i człowieczeństwo”.
Źródło: Krzysztof Ołdakowski SJ vaticannews.va
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Papież wzywa do troski o morza i oceany
Papież Franciszek w intencji modlitewnej na wrzesień podkreśla znaczenie
troski o morza i oceany.
„Oceany zawierają nie tylko większość wody na naszej planecie, a także
większość różnorodnych istot żywych, z których wiele jest z różnych powodów zagrożonych. Stworzenie jest projektem miłości Boga wobec ludzkości. Nasza solidarność ze «wspólnym domem» zrodziła się z naszej wiary.
Módlmy się w tym miesiącu za polityków, naukowców, ekonomistów, aby
współpracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów.”

Fot. Pixabay

Papieskie orędzie na Światowy dzień modlitw o ochronę stworzenia - tekst TUTAJ
Źródło: franciszkanie.gdansk.pl

SYMPOZJA I KONFERENCJE

Konferencja Bioetyka 4.0 – Kraków, 3-4.10.2019
International Society for Clinical Bioethics, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie i Polski Instytut Evidence Based Medicine zapraszają na międzynarodową konferencję naukową
"Bioethics 4.0", która odbywać się będzie w dn. 3-4 października 2019 w
Krakowie, przy ul. Stradomskiej 4 (nieopodal Zamku Królewskiego na Wawelu). Konferencja będzie obejmować aktualne, 'gorące’ tematy obecne
we współczesnej bioetyce.
Organizing Committee: Piotr Gajewski, Farida Nezhmetdinova, Salvador
Ribas, Grzegorz Hołub, Gordana Pelcic, Monika Zazula, Krzysztof Szymoniak.
Scientific Committee: Tsuyoshi Awaya, Marek Czarkowski, Andrzej Muszala, Farida Nezhmetdinova, Salvador Ribas, Jakub Pawlikowski, Michael Tai.
Szczegółowe informacje o Konferencji, PROGRAM oraz REJESTRACJA dostępne na stronie xvi-iscb
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V Konferencja Naukowa Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC
Zapraszamy do udziału w V Konferencji Naukowej Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, która odbędzie się
w dniach 25 ̶ 26 października 2019 roku w Gdańsku.
„Dyskusje tegorocznego spotkania skupią się wokół hasła: Opieka u kresu życia jako przestrzeń dialogu.
Dialog ten toczy się na różnych poziomach i różnych wymiarach: między opiekunem i pacjentem, opiekunami formalnymi i nieformalnymi, członkami zespołu, specjalistami różnych dziedzin, nauką i praktyką…
Bywa trudny, stanowi wyzwanie, jest niezbędny. Wokół wieloaspektowych przestrzeni dialogu skupione
będą dyskusje i wykłady w ramach czterech sesji, uzupełnione praktycznymi warsztatami psychologicznymi”. Pełna treść zaproszenia TUTAJ
Opłaty za udział w konferencji w całości przeznaczone zostaną na rzecz podopiecznych Hospicjum im. ks. E.
Dutkiewicza SAC w Gdańsku.
Szczegółowe informacje, PROGRAM oraz REJESTRACJA są dostępne na stronie: konferencja-dutkiewicza.pl

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.
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