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POLSKA

Hospicjum perinatalne w Poznaniu
Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ zawarł umowę na perinatalną opiekę hospicyjną, którą kobietom w trudnej sytuacji zapewniał będzie Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UMP w Poznaniu przy ul. Polnej.
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny, jako jedyny w Wielkopolsce od
października zapewnia perinatalną opiekę paliatywną.
– Świadczymy swoją pomoc przez całą dobę i przez siedem dni w tygodniu.
Zapotrzebowanie jest duże – mówi dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, kie- Fot. Pixabay
rownik zespołu psychologów szpitala na Polnej. – Trafiają do nas rozmaite
przypadki, a naszym obowiązkiem jest pomóc kobietom i jej bliskim osobom, które dowiadują się o jakichś
niekorzystnych rozpoznaniach czy letalnych wadach dzieci – dodaje.
Opieką hospicjum perinatalnego mogą zostać objęte matki, u których w trakcie ciąży rozpoznano tzw. wadę letalną dziecka nienarodzonego, oraz ich rodziny. Za wadę letalną uznaje się taką wadę,
w przypadku, której niezależnie od zastosowanego leczenia nie ma szans na przeżycie dziecka. Do wad
tego typu należą m.in. schorzenia związane z nieprawidłowościami chromosomowymi, np. zespół Patau,
zespół Edwardsa, a także zespoły wad wrodzonych, wady wrodzone poszczególnych narządów lub układów, np. bezczaszkowie.
Hospicjum perinatalne zapewnia stałą, kompleksową pomoc od momentu diagnozy, przez całą ciążę aż do
porodu oraz opiekę nad urodzonym dzieckiem i jego rodziną. Jej celem jest zapewnienie dziecku odpowiedniego komfortu życia i możliwości godnej śmierci oraz wsparcie psychologiczne, medyczne i społeczne
jego rodziny. Specjaliści opieki perinatalnej pomagają zrozumieć jej, na czym polega choroba dziecka i z
czym się ona wiąże, wspierają ją w rozważeniu możliwości i podjęciu decyzji dotyczących dalszego postępowania. Są wśród nich ginekolodzy, neonatolodzy, wykwalifikowani psychologowie, a także specjaliści z
zakresu pomocy socjalnej i duchowej.
Zespół opieki perinatalnej wspiera rodzinę w przygotowaniu do narodzin dziecka z wadą letalną, kontaktuje ją z innymi rodzicami, którzy są w podobnej sytuacji, towarzyszy na oddziale neonatologicznym, doradza
jak wyposażyć i przygotować dom na przyjęcie chorego noworodka, m.in. poprzez wypożyczenie sprzętu
niezbędnego w opiece nad nim. Jest również obecny w życiu rodziny po śmierci dziecka, oferując wsparcie
w żałobie.
Źródło: gloswielkopolski.pl oraz hospicja.pl
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Wojewoda małopolski unieważnia uchwałę w sprawie in vitro
11 września 2019 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2019-2020 dla mieszkańców miasta Krakowa”. W programie gminnym oszacowano, że 30 tys. krakowskich par jest
dotknięta niepłodnością. Celem programu jest poprawa trendów demo- Fot. Pixabay
graficznych w Krakowa w wyniku ograniczenia zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców w trakcie trwania Programu poprzez zapewnienie leczenia niepłodności metodami wspomaganego rozrodu (…) w wyniku, których prognozuje się narodziny 26 dzieci rocznie. Przyjęta
uchwała zakłada udzielanie dofinansowania zabiegu zapłodnienia in vitro stu parom w wysokości 5000 zł.
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik unieważnił powyższą uchwałę. Wojewoda wskazał, że projekt nie uzyskał
wymaganej opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Uchwale zarzucono również, że została opracowana wyłącznie na podstawie materiałów dotyczących innych rejonów Polski i szacunkowego odniesienia danych ogólnopolskich do populacji Krakowa.
Oprac. Małgorzata Zelewska na podstawie bip.krakow.pl oraz malopolska.uw.gov.pl

Szkoła to nie poligon gender!
Szkoła musi być wolna od ideologii, która skrywa się pod pozorem tolerancji – podkreśla Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka. To reakcja na zapowiedź zorganizowania tzw. tęczowych piątków w wielu szkołach.
Dyrektorzy muszą tego pilnować, a resort edukacji ich kontrolować. Rodzice mogą żądać przestrzegania prawa do wychowania. Rady rodziców powinny mieć kontrolę nad działaniami, które odbywają się w ich szkołach.
Rzecznik praw obywatelskich ma strzec praw wszystkich obywateli, a nie Fot. Pixabay
tylko wybiórczo określonych. Zagrożenia związane z tzw. tęczowymi piątkami dostrzega coraz więcej rodziców, którzy ze swoimi wątpliwościami zgłaszają się m.in. do Fundacji Mamy i Taty.
Konstytucja wyraźnie mówi o ochronie praw dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją (art. 72.1) oraz o prawie do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 48) i to jest
podstawowe. Podobnie jak podstawa programowa, która zawiera zapis o wzmacnianiu tożsamości płciowej. „Tęczowe zajęcia” z pewnością wprowadzają zamęt i niepokój w młodym człowieku – zauważa dr
Mazan. Wiele szkół tłumaczy, że w tym roku za organizację tzw. tęczowych piątków odpowiadają samorządy uczniowskie. – Pragnę zauważyć, że składają się one w 90 proc. z uczniów niepełnoletnich i dlatego nie
mogą organizować tego typu wydarzeń bez zgody dyrekcji i rodziców – mówi Wojciech Starzyński, prezes
Fundacji Rodzice Szkole. Zdaniem Fundacji Mamy i Taty. Jest to zrzucenie odpowiedzialności za realizację
wydarzenia z faktycznego organizatora, jakim jest organizacja pozarządowa, na uczniów. Wszystkie wydarzenia, które dzieją się w szkole, muszą być zgodne z podstawą programową. Wszystko, co się odbywa w
ramach tzw. tęczowego piątku, to są zajęcia ponadprogramowe, zatem jest niezbędne uzyskanie indywidualnej zgody każdego rodzica. Dyrektorzy muszą zdawać sobie sprawę z tych rygorystycznych zapisów.
Wszelkiego typu programy zawierające treści wychowawcze muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i
nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane
ich dzieciom w szkole. Treści te muszą być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym,
uchwalanym przez radę rodziców.
Oprac. Ewelina Juda na podstawie naszdziennik.pl
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Niebezpieczne deficyty
Naczelna Izba Lekarska bije na alarm. W Polsce brakuje 68 tys. lekarzy. Ten
problem dotyczy również specjalizacji medycznych. Z drugiej strony Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że liczba lekarzy w ciągu ostatnich 5 lat
wzrosła o blisko 11 tys., a poza tym zwiększono limity przyjęć na studia
medyczne. Istnieje bardzo duży problem z dostępnością do lekarzy specjalistów.
Naczelna Izba Lekarska na początku października opublikowała statystyki Fot. Pixabay
dotyczące braków kadrowych. Oficjalnie dane mówią o braku 50 tys. lekarzy. W Polsce liczba lekarzy przypadająca na 1000 mieszkańców wynosi 2,4; natomiast średnia europejska
to 3,6 (dane: OECD i KE). Na podstawie danych z Centralnego Rejestru Lekarzy (dane nadsyłane
z Okręgowych Izb Lekarskich) brakuje ok. 68 tys. lekarzy – informuje dr Krzysztof Madej, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Szczególnie deficytowe są specjalizacje: dziecięce, psychiatria, onkologia i hematologia dziecięca, choroby płuc u dzieci. Poza tym brakuje np. anestezjologów i chirurgów onkologicznych.
W przekonaniu wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, powodem braków jest wprowadzony wcześniej
limit przyjęć na studia. Wówczas świadomie ograniczało się przyjęcia na studia medyczne, wychodząc z
założenia, że jest za dużo lekarzy w Polsce. Obecnie mamy lukę pokoleniową, a coraz większy odsetek lekarzy zbliża się do wieku emerytalnego. To zjawisko prognozowano już 20 lat temu, gdy przeprowadzano
badania demograficzne. Co prawda w ostatnich latach limity na studia zostały zwiększone, jednak na efekty trzeba będzie poczekać. Dr Krzysztof Madej zwraca też uwagę na fakt, że jednocześnie wzrasta liczba
studiujących w języku angielskim. Trzeba dofinansować uczelnie medyczne i zwiększać limity na kierunku
w języku polskim, ponieważ kształcimy lekarzy na bardzo wysokim poziomie.
W polskiej służbie zdrowia potrzeba zmian organizacyjnych. Trzeba odbiurokratyzować medycynę i obudować ją zawodami wspomagającymi. Tym bardziej, że brakuje nie tylko lekarzy, ale także pracowników
pozostałych zawodów medycznych – informuje dr Madej.
Oprac. Ewelina Juda na podstawie naszdziennik.pl

EUROPA

Irlandia wprowadzi bezpłatny dostęp do antykoncepcji od 2021 roku?
Irlandzki minister zdrowia, Simon Harris, zapowiedział wprowadzenie od
2021 roku bezpłatnego dostępu do antykoncepcji. Wyjaśnił jednocześnie,
że kwestie te będą wymagały regulacji prawnych, a także negocjacji z farmaceutami.
Minister otrzymał na początku października raport grupy roboczej powołanej w kwietniu br., która miała zająć się zbadaniem tej kwestii. „Grupa
przedstawiła szereg zaleceń w zakresie obniżenia kosztów antykoncepcji”
– czytamy na Gènéthique.

Fot. Pixabay

Jak podkreśla Harris, obecnie w Irlandii większość środków antykoncepcyjnych jest bezpłatnych dla kobiet
posiadających tzw. kartę medyczną. W ubiegłym roku „z darmowych środków antykoncepcyjnych i specjalnych usług” skorzystało 124 379 osób.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie genethique.org
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Religie monoteistyczne wspólnie przeciw eutanazji
„Nie chcemy zabijać pacjenta ani pomagać mu w samobójstwie”. W poniedziałek, 28 października, przedstawiciele trzech monoteistycznych religii
Abrahamowych - chrześcijaństwa, judaizmu i islamu – podpisali w Watykanie wspólną deklarację, w której podkreślają swój sprzeciw wobec eutanazji oraz wspomaganego samobójstwa określając je, jako „moralnie i wewnętrznie złe” i wskazując, że powinny być „bez wyjątku zakazane”.
W przemówieniu wprowadzającym w uroczystość podpisania dokumentu Fot. Pixabay
abp Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia, przypomniał, że „horyzont działania medycyny nie obejmuje ani dawania, ani odbierania życia pacjentom”, a także, że „medycyna nie ma obowiązku przywracać zdrowia za wszelką cenę ani przedłużać życia na czas nieokreślony, ale musi zawsze dbać o osobę, także wtedy, gdy dotknięta jest ona nieuleczalną chorobą”. Z
tego powodu deklaracja wzywa do rozwijania i propagowania opieki paliatywnej, której głównym celem
jest kompleksowa opieka i towarzyszenie pacjentom w delikatnym momencie odchodzenia, a także troska
o ich rodziny.
Abp Paglia podkreślił ekumeniczny i międzyreligijny wymiar wydarzenia, które pozwoliło odnaleźć wspólne obszary i przynieść owoce komunii, aby służyć wszystkim ludziom, w których każda z religii widzi
„synów i córki jednego Boga”. „Dzisiaj świętujemy też ważny krok w stronę budowy kultury spotkania,
której uczy nas Papież Franciszek” – dodał przewodniczący Papieskiej Akademii Życia, nawiązując do podpisanego w Abu Zabi w lutym br. Dokumentu o ludzkim braterstwie, a także zachęcając do dialogu, który
nie ma być pojedynczym aktem, ale cnotą i ukierunkowaniem stale praktykowanym.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie vaticannews.va oraz genethique.org

2,9 mln euro na badania nad stworzeniem sztucznej macicy
W ramach europejskiego programu „Horyzont 2020” przyznano dotację w
wysokości 2,9 mln euro dla Uniwersytetu w Eindhoven w Holandii na opracowanie prototypowej sztucznej macicy dla wcześniaków. Model ten –
przez odtworzenie warunków, jakie dziecko posiada w macicy matki – ma
umożliwić przedwcześnie urodzonym niemowlętom sztuczne oddychanie i
odżywianie.
Guid Oei, profesor na Uniwersytecie Holenderskim i ginekolog w Maxima Fot. Pixabay
Medical Center, wyjaśnia, że bezpośrednie próby dostarczenia tlenu lub
składników odżywczych wcześniakom, które nie mają jeszcze w pełni rozwiniętych płuc lub jelit, mogą
prowadzić do powstania uszkodzeń. Według organizacji charytatywnej Tommy'ego dzieci urodzone przed
22. tygodniem praktycznie nie mają szans na przeżycie. Po 22 tygodniach ich szansa wynosi jedynie około
10%. Ale zaledwie dwa tygodnie później wskaźnik przeżycia wzrasta już do około 60%.
Do tej pory przeprowadzono eksperymenty na jagniętach, jednak naukowcy pracują nad prototypami macic dla niemowląt. Guid Oei i jego zespół planują opracować prototyp przy użyciu wydrukowanych w 3D
replik ludzkich dzieci wyposażonych w czujniki. Natomiast sztuczna macica ma być nie tylko „plastikową
torbą biologiczną”, ale ma również odtworzyć to, co dziecko przeżywa w łonie matki – w tym dźwięk bicia
jej serca. Dzieci powinny czuć, widzieć, słyszeć „te same dźwięki” jak w macicy.
Elizabeth Chloe Romanis, prawnik z University of Manchester w Wielkiej Brytanii zainteresowana kwestiami bioetycznymi dot. sztucznej macicy, ostrzega przed niebezpieczeństwami. Według niej, nowa technologia rodzi pytania, szczególnie w odniesieniu do niemowląt, na których będzie ona w późniejszym czasie
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testowana, a także długoterminowych konsekwencji ciąży w sztucznej macicy. „Jest oczywiste, że kwestie
prawne i etyczne dotyczące technologii, należy rozważyć teraz, zanim sztuczna macica stanie się rzeczywistością” – podkreśliła.
Zespół naukowy ma nadzieję, że w ciągu pięciu lat będzie miał działający prototyp „gotowej do użycia
sztucznej macicy” w klinikach.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie genethique.org

Pediatrzy chcą eutanazji dla dzieci poniżej 12 roku życia
„Dzieci poniżej 12 roku życia też mają prawo do eutanazji” – twierdzą holenderscy lekarze. W sprawozdaniu złożonym przez trzy uniwersyteckie
szpitale w niższej izbie parlamentu czytamy, że 84 procent holenderskich
pediatrów uważa eutanazję w tej grupie wiekowej za konieczną. Ich zdaniem tak młody człowiek może świadomie zdecydować, że nie chce żyć. To
pierwszy krok do zmiany prawa na bardziej liberalne, jak to miało już miejsce w Belgii.
Fot. Pixabay

W Holandii od 2004 roku możliwe jest zabicie dziecka do pierwszego roku
życia oraz pomiędzy 12 a 16, za zgodą rodziców. Grupa 1-12 była jednak dla zwolenników „wspomaganej
śmierci” aż do teraz niedostępna. Do zmian sprowokowała historia małego Luuka, którą żyła cała Holandia.
Dziecko cierpiało na nieuleczalną chorobę genetyczną, która wyniszczyła jego organizm. Pod koniec życia
czterolatek ważył zaledwie nieco ponad 6 kg (6,3 kg) i miał mniej niż 84 cm wzrostu. Rodzice chcieli dla niego eutanazji, na co nie zgodzili się lekarze, powołując się na prawo.
„Po co czekać, aż choroba zabierze chore dziecko?” – argumentuje dr Eduard Verhaegen, czołowy propagator eutanazji w Holandii. Jego zdaniem w przypadku bardzo ciężko chorych dzieci, którym w ostatnim etapie życia może towarzyszyć wiele cierpienia i których umieranie może trwać tygodniami, warto dopuścić
możliwość eutanazji.
W sprawozdaniu wypowiedziało się 32 lekarzy, z grupy, która w ostatnich latach zajmowała się leczeniem
młodych, ciężko chorych pacjentów. Ich zdaniem w 46 na 359 przypadków eutanazja byłaby najlepszym
rozwiązaniem. Dlatego Stowarzyszenie Holenderskich Pediatrów wezwało parlament do podążania drogą
Belgii. Prawo nie określa tam granic wiekowych dla eutanazji, a troje dzieci poniżej 9, 11 i 17 roku życia
otrzymało już śmiertelny zastrzyk.
Dziś jedna czwarta zgonów w Holandii jest spowodowana ingerencją drugiego człowieka. Eutanazja stała
się podstawową „usługą zdrowotną” objętą comiesięczną składką, którą każdy obywatel holenderski płaci
swojej firmie ubezpieczeniowej. Jest to również bardzo dochodowy biznes: za każdy śmiertelny zastrzyk
przeprowadzony przez lekarza, firmy ubezpieczeniowe płacą klinice ok. 3.000 euro.
Źródło: Łukasz Sośniak SJ vaticannews.va
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ŚWIAT

Wpływ pigułki antykoncepcyjnej na funkcjonowanie mózgu kobiety
W książce How the Pill Changes Everything: Your Brain on Birth Control jej
autorka, Sarah E Hill, profesor psychologii społecznej na Teksańskim Uniwersytecie Chrześcijańskim w Fort Worth, analizuje wpływ pigułki antykoncepcyjnej na funkcjonowanie mózgu kobiety. Autorka wyjaśnia, że syntetyczne hormony płciowe zawarte w pigułce mogą stymulować różne receptory, w tym receptor kortyzolu, a przez to z biegiem czasu zakłócać reakcję organizmu na stres. „Badania sugerują, że działanie hormonu stresu
u kobiet zażywających pigułkę jest podobne do kobiet poddanych chronicznemu stresowi”. Inne badania pokazują wpływ pigułki również na system immunologiczny, uczenie się i pamięć.

Fot. Pixabay

Przewaga progesteronu u kobiet zażywających pigułkę może również wpływać na ich pociąg do określonego typu mężczyzn. Jak twierdzi autorka książki, badania wskazują, iż preferują one mężczyzn o cechach
„mniej męskich”. Zażywanie pigułki miałoby też zwiększać ryzyko lęku i depresji. „Szczególnie u młodych
kobiet w wieku od 15 do 19 lat ryzyko samobójstwa jest większe ponad dwukrotnie w stosunku do kobiet,
które nie zażywają pigułki”. Autorka podkreśla, że ryzyko to jest bardzo zmienne w zależności od osoby.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org

45 mln dziewczynek ofiarami selektywnej aborcji
Dziewczynki na świecie wciąż padają ofiarą przemocy, a ich życie ma „mniejszą
wartość” niż przychodzącego na świat chłopca. Ta dyskryminująca praktyka jest
obecna nie tylko w Indiach. Wciąż praktykuje się też haniebny proceder okaleczania seksualnego kobiet, którego ofiarą pada rocznie 3 mln dziewczynek.
Międzynarodowe dzieło pomocy dzieciom „Terre des Hommes” opublikowało właśnie swój najnowszy raport na temat sytuacji dziewczynek na świecie. Nosi on tytuł
„Bezbronne” i podkreśla, że choć sytuacja ulega pewnej poprawie, to rocznie 12
mln dziewcząt poniżej 18. roku życia zmuszanych jest do przedwczesnych małżeństw i zachodzenia w niechcianą ciążę. Szacuje się, że aż 2 mln dziewcząt nie mających 15 lat zostaje matkami.
Organizacja alarmuje też w sprawie powszechnego w wielu krajach procederu se- Fot. Pixabay
lektywnych aborcji, w wyniku którego w latach 1970-2017 nie urodziło się na świecie aż 45 mln dziewcząt. Poważnym wyzwaniem pozostaje wciąż walka z obrzezywaniem małych dziewczynek. Szacuje się, że od teraz do 2030 r. ta praktyka trwale okaleczy 68 mln kobiet. Problemem jest też wyłączenie dziewczynek z edukacji i wysyłanie do szkół jedynie chłopców.
„Sytuacja ulega powolnej poprawie. Jeszcze dekadę temu co czwarta dziewczynka zmuszana była do
przedwczesnego małżeństwa i zajścia w ciążę, obecnie mowa o co piątej” – podkreśla Federica Gianotta z
organizacji „Terre des Hommes”. Wskazuje zarazem, że walka o równe prawa dziewczynek to wciąż długa
droga.
Źródło: info.wiara.pl
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Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu: Informacje o braku tematyki
związanej z płciowością w szkołach są nieprawdziwe
Powielane informacje, medialne doniesienia i sugestie polityków, jakoby w polskich szkołach nie była podejmowana tematyka związana z płciowością są nieprawdziwe” – czytamy w stanowisku Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski z 29 października 2019 roku, odnośnie do edukacji seksualnej w szkołach. Komisja Episkopatu stwierdza: „Wobec nasilających się nacisków ze strony liberalnych środowisk, domagających się wprowadzenia do polskich szkół permisywnej edukacji seksualnej przypominamy, że w Polsce już w 1998 r. został wypracowany i od lat funkcjonuje program wychowania seksualnego”.
Komisja podkreśla, że od przeszło 20 lat są prowadzone zajęcia z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Program zajęć został opracowany przez znanych naukowców i zatwierdzony przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Zajęcia te, seksualność człowieka ujmują integralnie, nie tylko w aspekcie biologicznym, ale również psychicznym, społecznym, duchowym i etycznym.
Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski zaznacza też, że: „Treści programowe (realizowane od
IV klasy szkoły podstawowej do III klasy liceum) są stopniowo poszerzane i dostosowywane do rozwoju
psychoseksualnego uczniów. Programy i podręczniki do zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” stanowią
istotną pomoc w realizacji pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły”.

Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski stwierdza, że konieczne jest właściwy przekaz dotyczący przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. W dokumencie czytamy: „Deprecjacja tego przedmiotu i medialne ośmieszanie wydają się mieć jeden cel: zepchnąć go margines, wprowadzić w to miejsce
demoralizującą edukację seksualną”.
Pełna treść stanowiska TUTAJ
Źródło: episkopat.pl

Franciszek potwierdza nauczanie Jana Pawła II o rodzinie
„Nauczanie tego wielkiego Papieża w sprawach dotyczących rodziny stanowi niezawodny punkt odniesienia w poszukiwaniu konkretnych rozwiązań dla wielu trudności
i niezliczonych wyzwań, którym rodziny muszą stawiać czoło w naszych czasach”. Tak
o św. Janie Pawle II i jego niezmiennie aktualnym nauczaniu napisał Franciszek w
przesłaniu z okazji Kongresu, jaki odbył się wczoraj w Rzymie na Kapitolu pod hasłem:
Jan Paweł II, Papież rodziny.
Franciszek zauważył, że tematem rodziny Karol Wojtyła interesował się już jako kapłan i biskup. Przez całe swoje życie nieustannie wskazywał on Kościołowi i społeczeństwu na potrzebę ochrony i promocji rodziny, która składa się z kobiety i mężczyzny oraz stanowi żywą komórkę ludzkości. Ojciec Święty przypomniał też kluczowy
fragment Adhortacji Familiris consortio, w którym Jan Paweł II podkreślał, że Fot. Pixabay
„przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę! Jest zatem rzeczą nieodzowną i naglącą –
pisał Papież Polak – aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny”.
Franciszek nazywa Jana Pawła II świadkiem piękna rodziny i jej niezbywalnej roli w społeczeństwie. Przypomina też jego zaangażowanie w wyjaśnienie natury i sensu rodziny jak Kościoła domowego, w którym
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małżonkowie tworzą wspólnotę osób i stale się rozwijają poprzez codzienną wierność przyrzeczeniom małżeńskim oraz całkowity i wzajemny dar z siebie.
Źródło: Krzysztof Bronk vaticannews.va

Synod dla Amazonii. Kwestia ekologiczna
26 października wieczorem opublikowano Dokument końcowy Synodu dla
Amazonii. Składający się ze 120 punktów dokument wzywa wiernych do
integralnego nawrócenia, przebiegającego czterema drogami: nawrócenia
duszpasterskiego, kulturowego, ekologicznego i synodalnego.
Mówiąc o konieczności nawrócenia ekologicznego, ojcowie synodalni odwołują się m.in. do encykliki „Laudato si’” i przypominają o potrzebie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Amazonii, a Fot. Pixabay
także bronienia i szanowania praw mieszkańców tych terenów. Przypominają, że nie jest to „opcja”, ale obowiązek chrześcijan wynikający z konieczności obrony godności człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Stwórcy. Ojcowie synodalni upominają się o konkretne działania
na rzecz ekologii, ochrony przyrody czy zaprzestania wyzysku ekonomicznego mieszkańców Amazonii. Proszą też o zdefiniowanie grzechu ekologicznego rozumianego jako „uczynek lub zaniedbanie względem Boga, bliźniego, wspólnoty i środowiska. Jest to grzech przeciwko przyszłym pokoleniom i wyraża się w działaniach i przyzwyczajeniach prowadzących do zanieczyszczania i niszczenia harmonii środowiska, wykroczeniom przeciwko zasadom współzależności i zrywaniem sieci powiązań między stworzeniami” (DK, 82).
Oprac. na podstawie ekai.pl

Zespół ds. Bioetycznych Episkopatu nt. tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych:
Biomedycyna nie musi korzystać z metod ryzykownych i moralnie wątpliwych
Nie można zaakceptować manipulacji, które godziłyby w wartości pierwszorzędne, jakimi są godność człowieka oraz ludzkie życie” – podkreśla w
swoim stanowisku Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych w sprawie tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych z 28.10.2019 r.

Stanowisko to jest odpowiedzią m.in. na tworzenie przez zespół Hiromitsu
Nakauchi’ego z Uniwersytetu w Tokio ludzko-zwierzęcych hybryd. „W założeniu celem eksperymentu jest wyhodowanie metodą hybrydową tka- Fot. Pixabay
nek i organów, które nie byłyby odrzucone w procedurze transplantacyjnej przez pacjenta” – czytamy w dokumencie Zespołu Episkopatu, który podkreśla, że sprawa ta jest ważna, aktualna i wymaga zajęcia stanowiska. Eksperci zaznaczają, że wiele krajów kierując się zasadami etycznymi, zakazało prowadzenia eksperymentów z hybrydowymi zarodkami. Japonia zaś w marcu 2019 r. znowelizowała prawo, które pozwala na tworzenie samodzielnie żyjących ludzko-zwierzęcych hybryd.
Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych zaznacza: „Nie można dokonywać oceny moralnej badań biomedycznych wyłącznie przez pryzmat intencji lub zakładanych celów. (…) Wszelkiego rodzaju eksperymenty i
manipulacje winny pozostać w wewnętrznej zgodności z naturalną funkcjonalnością tkanek i organów a
także z zasadniczym ukierunkowaniem strukturalnym natury człowieka”. Eksperci Episkopatu piszą także,
że w prowadzonych obecnie badaniach nie da się pominąć ryzyka niekontrolowanego rozwoju tkanek ludzkich (w tym tak specyficznych, jak ludzkie neurony i gamety) w organizmie zwierzęcym, a w dalszej kolejności obecności komórek zwierzęcych przeniesionych z ludzką tkanką do organizmu biorcy. Zwracają też
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uwagę, że eksperyment „zdaje się nie uwzględnia zagrożenia przeniesienia do człowieka chorób typowych
dla gatunków zwierząt wykorzystywanych dla produkcji organów do przeszczepu”.
Eksperci przypominają słowa papieża Franciszka z encykliki ‚Laudato si’: „Sprzeczne z godnością ludzką jest
niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom lub ich zabijanie”. W tym kontekście podkreślają: „Bioetyka
katolicka stoi ponadto na stanowisku, że nie można wykorzystywać zwierząt w sposób nieograniczony. Są
one przez Boga powierzone człowiekowi, ale jednocześnie człowiek jest odpowiedzialny przed Stwórcą za
sposób, w jaki je traktuje. Zwierzęta mają swoje naturalne prawa wynikające z ich miejsca w porządku
stworzenia”.
W zakończeniu stanowiska w sprawie tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych eksperci Episkopatu przypominają słowa św. Jana Pawła II z przemówienia do uczestników XVIII Kongresu Światowego Towarzystwa
Transplantologicznego z 2000 roku. Zaznaczają: „Mając na uwadze niedostatek organów do przeszczepów,
biomedycyna nie musi korzystać z metod ryzykownych i moralnie wątpliwych. Chcąc osiągnąć w jakimś
stopniu cele, które motywuje przedstawione tworzenie hybryd ludzko-zwierzęcych, należy raczej wspierać
akcje informacyjne i przystępowanie do rejestrów dawców krwi i narządów, a także wspierać możliwe z
punktu widzenia etycznego dawstwo tkanek i organów za życia i po śmierci”.
Pełna treść dokumentu TUTAJ
Źródło: episkopat.pl
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KONFERENCJE

II Konferencja „Oswoić tabu niepełnosprawności. Perspektywa rodzica” (Kraków,
23 listopada 2019 r.)
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka oraz Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca” zaprasza nauczycieli, wychowawców i pedagogów oraz rodziców województwa małopolskiego do udziału w konferencji „Oswoić tabu niepełnosprawności. Perspektywa rodzica”.
Konferencja odbędzie się 23 listopada br. w godz. 9.00 – 15.00 w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie (ul. Podchorążych 2).
Tym razem konferencja będzie poświęcona rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz systemowi rodzinnemu.
Program oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: pro-life.pl
Źródło: kuratorium.krakow.pl

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie” (Warszawa,
29 listopada 2019 r.)
Studium Komunikacji Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na IV Ogólnopolską
Konferencję Naukową „Komunikacja w medycynie”, która odbędzie się 29 listopada 2019 r. To czwarta
konferencja z cyklu „Komunikacja w medycynie” organizowana na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
„Chcielibyśmy ponownie spotkać się w gronie osób zaangażowanych w rozwój kształcenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych oraz badaczy komunikacji medycznej. W tym roku w sposób szczególny zachęcamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień dotyczących nowych perspektyw badawczych i dydaktycznych w
komunikacji medycznej. Nie jest to jednak wyczerpująca lista tematów możliwych do podjęcia podczas obrad” – piszą organizatorzy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl

Konferencja „Praktyczne Aspekty Perinatalnej Opieki Paliatywnej” (Wrocław, 7
grudnia 2019 r.)
Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu wraz z Katedrą i Kliniką Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zapraszają na konferencję „Praktyczne Aspekty
Perinatalnej Opieki Paliatywnej”, która odbędzie się
dnia 7 grudnia 2019r. (sobota) w godz. 9.00-16.00
w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.
Kierownik naukowy konferencji: Dr hab. Barbara Królak-Olejnik, prof. nadzw.
Kierownik organizacyjny konferencji: Lek. Agnieszka Jalowska
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W programie konferencji ciekawe wykłady, dyskusje i warsztaty dla osób, które pomagają i chcą pomagać
rodzinom ciężko chorych i umierających dzieci w okresie prenatalnym i okołoporodowym. Przedstawimy
najnowsze standardy oraz ich realizację w praktyce (studium przypadków). Zastanowimy się także, czy empatia jest profesjonalna i jak radzić sobie z emocjami w trudnych sytuacjach życiowych naszych pacjentów.
Będzie czas na dyskusję i pracę w grupach – podkreślają Organizatorzy.
PROGRAM oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: dilnet.wroc.pl

XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych (Częstochowa, 16-18 stycznia 2020 r.)
W dniach 16-18 stycznia 2020 r. w Częstochowie odbędzie się XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. Tematem przewodnim konferencji będą słowa św. Jana Pawła
II: „Nie lękajcie się prawdy”.
„Jak rozmawiać z nieuleczalnie chorymi? Jak stanowi prawo, a jakie są zasady etyczne? Gdzie jesteśmy?
Jakie mamy pozytywne doświadczenia i praktyki? Gdzie jeszcze musimy poprawić nasze działania? Jakie
przed nami stają wyzwania? – O tych ważnych, ale jednocześnie bardzo trudnych aspektach, oraz wszelkich towarzyszących okolicznościach będziemy rozmawiać podczas styczniowej konferencji i warsztatów” –
informują organizatorzy. „Tematyka konferencji dotyczyć będzie także terapii medycznych u kresu życia,
następstw ich zastosowania albo zaniechania, leczenia bólu i innych objawów towarzyszących chorobie
przewlekłej, żywienia chorych w opiece paliatywnej, komunikacji z chorym i jego rodziną, wsparcia psychologicznego, duchowego i społecznego oraz dylematów etycznych i praw pacjenta” – dodają.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
www.hospicjum-konferencja.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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