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POLSKA

Kielce – powstaje ośrodek leczenia niepłodności
Wkrótce w ramach „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce” w Kielcach będą diagnozowane i leczone pary, u których wystąpił problem niepłodności. Kielecki Wojewódzki Szpital Zespolony (WSzZ) będzie jednym z 16 regionalnych ośrodków, które realizują ten
program.
Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii w WSzZ, dr hab. Wojciech Rokita, zapowiada, że ośrodek powinien zacząć działać za kilka miesięcy.
W ramach szpitala powstanie m. in. gabinet lekarski czy laboratorium seminologiczne. Diagnostyka niepłodności w kieleckim ośrodku będzie dotyczyła nie tylko kobiet, ale także mężczyzn. U kobiet prowadzona
będzie diagnostyka: hormonalna, endoskopowa, a jeżeli zajdzie taka konieczność, wykonywane będą również zabiegi operacyjne, które mają zlikwidować nieprawidłowość będącą przeszkodzą w zajściu w ciążę.
Ważnym założeniem programu jest fakt, iż pomoc niepłodnym parom będzie obejmowała wszystkie formy
leczenia niepłodności z wyjątkiem procedury in vitro.
Niezwykle istotne jest, że opieka nad parą nie będzie się kończyć w momencie zajścia w ciążę. Jeśli kobieta
będzie dalej wymagała wysokospecjalistycznej pomocy, będzie mogła skorzystać z opieki personelu Kliniki
Położnictwa i Ginekologii Szpitala Zespolonego, która jest ośrodkiem o III poziomie referencyjności.
Z „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce” będą mogły skorzystać zarówno
małżeństwa, jak i osoby pozostające w związkach partnerskich, zarówno z województwa świętokrzyskiego,
jak i z innych rejonów. W ramach programu planowane są również szkolenia dla personelu medycznego.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

W Krakowie odwołano konferencję pt. „Etyka w medycynie – prawo dziecka do
życia”
W środę 13 grudnia 2017r. w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu miała się odbyć konferencja pt. „Prawo dziecka do życia”.
12 grudnia konferencja została odwołana.
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie prof. dr hab.
med. Krzysztof Fyderek oraz prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.
Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki podali, iż powo-
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dem odwołania konferencji były „ewentualne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania szpitala w jej
trakcie”.
Podczas przygotowań wspominano o wysokim poziome merytorycznym i etyczno-medycznym sesji naukowych oraz wskazywano na udział w niej wybitnych specjalistów.
Przeciwko organizacji konferencji apelowała Partia Razem, która wystosowała petycję o wycofanie się Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z podlegającym mu szpitalem dziecięcym z organizacji konferencji:
„Organizatorzy to instytucje cieszące się zaufaniem i kojarzone z rozwojem nauki, więc od współtworzonych przez nie wydarzeń powinno się oczekiwać wysokiego poziomu merytorycznego (…) Nowoczesna
medycyna opiera się na wiedzy naukowej, a nie na dogmatach wiary.” Apel podpisały 843 osoby.
Jednym z punktów konferencji miała być prelekcja pt.: „Obrońca życia – świadek wiary” wygłoszona przez
doktora inżyniera Antoniego Ziębę, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, Współzałożyciela Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. „Referat ten nie spełnia wymogów naukowości
– nie jest prezentacją badań, nie przyczynia się do rozwoju nauki (np. neonatologii czy położnictwa), jest
za to przedstawieniem prywatnych poglądów wygłaszającego” – wnosili sprzeciw członkowie Partii Razem.
W odpowiedzi na zarzuty Organizatorzy wytłumaczyli, iż „organizacja każdej konferencji z tego cyklu nigdy
nie oznaczała, że Szpital wypowiada się jednoznacznie po jakiejkolwiek stronie lub popiera jakąkolwiek
opcję. (…) Dyrekcja szpitala nie ingeruje w program naukowy organizowanych tu spotkań i konferencji,
dopóki nie dochodzi do złamania przepisów prawa lub naruszenia norm społecznych”.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w Artykule 73. zatytułowanym „Wolność działalności twórczej i artystycznej” wskazuje, że: „Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz
ogłaszania ich wyników (…)”. Przepis dotyczy zarówno osób wierzących, jak i niewierzących.
Konferencja miała stanowić XXVIII Sesję naukowa z cyklu „Etyka w medycynie”. Spotkania naukowe organizowane są w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie od 1999 roku. Poruszane podczas nich
kwestie dotyczą trudnych i kontrowersyjnych tematów, wśród których znalazły się m.in. uporczywa terapia, cierpienie dziecka, błąd lekarski czy korupcja w medycynie. Tematyka odwołanej konferencji miała być
ich kontynuacją.
Oprac. Zuzanna Podraza na podstawie www.termedia.pl oraz gosc.pl

Prezydium Episkopatu Polski – „Nie może być miejsca na zabijanie innych,
a szczególnie niepełnosprawnych i chorych dzieci!”
„Zarówno wierzący jak i niewierzący są wezwani do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie może być miejsca na zabijanie innych, a
szczególnie niepełnosprawnych i chorych dzieci! To nie jest kwestia tylko
światopoglądu czy religii, ale przede wszystkim nauki, która jednoznacznie
wykazuje, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia” – czytamy w Słowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kochaj, nie
zabijaj!” na Niedzielę Świętej Rodziny, 31 grudnia 2017 r.
Biskupi przypomnieli potrzebę ochrony życia człowieka na wszystkich etapach jego istnienia. „W Sejmie czeka projekt ustawy «Zatrzymaj aborcję». Przewiduje on zniesienie możli-
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wości aborcji eugenicznej. Polscy Biskupi popierają tę obywatelską inicjatywę jako krok do pełnej ochrony
życia i apelują do wszystkich ludzi dobrej woli o wyrażenie jej swego poparcia. Apelujemy też do sumień
wszystkich posłów i senatorów, mając świadomość, że to od nich zależy decyzja, czy ustawa ta zostanie
przyjęta” – napisali biskupi.
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski odniosło się do niemoralnych praktyk stosowanych w Polsce.
„Niedawno do opinii publicznej dotarła wstrząsająca informacja o aborcji dziecka w 24. tygodniu życia.
Dziecko przeżyło tę aborcję. Jednak, zamiast być otoczone opieką, zostało pozostawione samo sobie, aby
zmarło i tak się stało. Takich nieludzkich praktyk jest w Polsce więcej. Trzeba się im zdecydowanie przeciwstawić! Nie wahajmy się zabierać głosu w imieniu tych, którzy sami się bronić jeszcze nie mogą!”.
Biskupi przypomnieli również słowa św. Jana Pawła II, który w 1999 roku w Łowiczu powiedział: „zwracam
się do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy
człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia!”.
Na koniec biskupi zaapelowali: „Pamiętajmy, że zamiast aborcji zawsze istnieje możliwość oddania dziecka
do adopcji”.
Źródło: episkopat.pl

EUROPA

Parlament Europejski po raz kolejny wykracza poza swoje kompetencje – wzywa
do wspierania legalnej i bezpiecznej aborcji
Na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, która miała
miejsce 13 grudnia ub. r., przyjęto roczne sprawozdanie na temat praw
człowieka i demokracji w świecie w 2016 roku – istotny dokument w Unii
Europejskiej, określający standardy i priorytety w zakresie praw człowieka. Niestety, raport zawiera kontrowersyjne zapisy o promowaniu aborcji
i wzywa UE do finansowania działań w tym obszarze.
Grupa posłów do Parlamentu Europejskiego w ostatniej chwili wprowadziła do raportu dwie poprawki zawierające zapisy o promowaniu aborcji poprzez uznanie „zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych” (ang. sexual and reproductive health and rights, SRHR) oraz wzywające UE do inwestowania swoich
funduszy w ten obszar działań.
W punkcie 17. sprawozdania (pierwszej ze wspomnianych poprawek) Parlament Europejski „(…) apeluje
do UE i jej państw członkowskich, aby uznały niezbywalne prawa kobiet i dziewcząt do nietykalności cielesnej i samodzielnego podejmowania decyzji, oraz potępia częste przypadki naruszeń praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet, w tym odmowy dostępu do usług planowania rodziny, środków antykoncepcyjnych oraz bezpiecznej i legalnej aborcji”. W kolejnej poprawce eurodeputowani skrytykowali wprowadzoną przez Donalda Trumpa Mexico City Policy, którą Parlament Europejski już kilka miesięcy temu nazwał
obraźliwie jako „globalny knebel”. „[Parlement Europejski] stanowczo potępia przywrócenie i wydłużenie
stosowania tzw. zasady globalnego knebla i jej wpływ na opiekę zdrowotną nad kobietami i dziewczętami
oraz ich prawa w skali globalnej; ponawia apel do UE i państw członkowskich o wypełnienie luki finansowej pozostawionej przez Stany Zjednoczone w dziedzinie praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, dzięki wykorzystaniu zarówno krajowych, jak i unijnych środków finansowych na wspieranie rozwoju” – czytamy w sprawozdaniu.
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Końcowy projekt sprawozdania porusza również inne kontrowersyjne tematy, które leżą poza kompetencjami EU lub nie posiadają uznanych na szczeblu międzynarodowym definicji, takie jak kwestie związane z
prawem rodzinnym czy tożsamością płciową. Tematy te zawsze były częścią prawa krajowego, nie międzynarodowego.
Europejska Federacja dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US, reprezentująca głos ponad 39 organizacji
w Unii Europejskiej, domaga się od Parlamentu Europejskiego odpowiedzi: „Jakiego rodzaju «prawo» zezwala na aborcję?” Większość kobiet decyduje się na aborcję, ponieważ nie widzi żadnego innego rozwiązania. Czy to jest prawdziwy, wolny wybór? Na najbardziej podstawowym poziomie kwestia aborcji nie
dotyczy właściwie praw seksualnych i reprodukcyjnych, ale wartości i godności kobiet w społeczeństwie.
Dlatego instytucje publiczne powinny działać na rzecz zmiany struktury społeczeństwa, w którym zostanie
uznana prawdziwa godność kobiety. Kobiety muszą współpracować ze sobą, składając propozycje legislacyjne chroniące ich prawo do pracy, aby stworzyć świat biznesu, który wspiera matki. Skupianie energii na
promowaniu lepszej i bardziej niezawodnej opieki nad dziećmi pomogłoby w zwalczaniu męskich uprzedzeń w biznesie. Należy zacząć od przyczyn tego problemu – braku przestrzeni dla kobiet w naszym społeczeństwie i pracować właśnie nad tym.
Oprac. Justyna Gajos

Niemcy – debata na temat reklamowania usług aborcyjnych
Lekarz rodzinny w Niemczech, który na stronie internetowej swojego gabinetu informował o przeprowadzaniu zabiegu aborcji i odsyłał do dokumentacji wyjaśniającej
przebieg procedury, został skazany na 6000 € grzywny. Niemiecki kodeks karny w artykule 219a podaje bowiem, iż „ten, kto proponuje, ogłasza, obiecuje lub informuje
publicznie o usługach aborcyjnych realizowanych przez siebie lub inną osobę, podlega
karze pozbawienia wolności do lat dwóch lub karze grzywny”.
Sprawa ożywiła w Niemczech debatę na temat możliwości reklamowania aborcji. Niektóre partie polityczne domagają się zniesienia wspomnianego artykułu kodeksu karnego, zaś 150 tysięcy osób podpisało petycję wspierającą skazanego lekarza. Sam lekarz ogłosił, iż zamierza odwołać się od wyroku do Trybunału Konstytucyjnego. Niektórzy sugerują mu
wniesienie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tytułu „nieproporcjonalnego ograniczenia swobodnego świadczenia usług”.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Czy Holandia utworzy bazę danych surogatek?
Holenderski ginekolog oraz ekspert ds. płodności, Roel Schats, pracownik
Amsterdam Medical Centre, apeluje o utworzenie „bazy danych dla surogatek” – biologicznych matek zastępczych.
Powstały rejestr miałby przechowywać informacje o kobietach godzących
się na ciążę zastępczą dla niepłodnych par. Baza danych miałaby ułatwić
parze poszukiwania odpowiedniej kobiety – matki zastępczej. Ponadto,
miałaby przeciwdziałać „poszukiwaniom matek surogatek za granicą”, co
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„nie leży w interesach dziecka”, ponieważ dziecko mogłoby nie wiedzieć, „dzięki komu przyszło na świat”.
W Holandii macierzyństwo zastępcze jest legalne. Para może znaleźć matkę surogatkę wśród znanych
osób, a następnie zawrzeć z nią umowę uwzględniającą rekompensatę finansową za przebytą ciążę. Promowanie surogacji w sposób komercyjny jest prawnie zabronione. Niedopuszczalne jest wyszukiwanie matek zastępczych poprzez ogłoszenia, reklamy, portale społecznościowe, strony internetowe (wg artykułu
151 b i 151 c Kodeksu Karnego).
Tłum. i oprac. Zuzanna Podraza na podstawie www.genethique.org

Irlandia – ponad 100 dzieci urodzonych zagranicą w wyniku surogacji
Od 2010 roku już ponad 100 dzieci urodzonych przez macierzyństwo zastępcze w
Indiach, na Ukrainie i w Tajlandii przybyło do Irlandii ze swoimi „docelowymi” rodzicami z tymczasowymi dokumentami podróży. Trzydzieści dwoje dzieci trafiło w ten
sposób do Irlandii w ciągu zaledwie jednego roku (2015). Aby ominąć prawo, rodziny mają uznawane prawnie biologiczną więź ojca z dzieckiem, a następnie, dwa lata
później, „docelowa” matka ustanawia więź prawną z dzieckiem poprzez nakaz opieki.

Liczby te nie uwzględniają dzieci urodzonych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie,
ponieważ te kraje regulują stan cywilny dziecka, wydając dziecku paszport. Według
Johna Duffy’ego, lidera grupy wsparcia dla matek zastępczych dostarczającej informacji na temat niepłodności, obecnie w Irlandii jest 250 rodzin z dziećmi urodzonymi w wyniku macierzyństwa zastępczego.
Do tej pory macierzyństwo zastępcze nie jest dozwolone ani uznawane w Irlandii, ale rozpatrywany jest
przez parlamentarną komisję mieszaną w dziedzinie zdrowia projekt ustawy, która może prowadzić do uzyskania zezwolenia na surogację, pod warunkiem, że nie jest ona wynagradzana. Chociaż prawo to nie
uwzględnia sytuacji obywateli biorących udział w międzynarodowych umowach o macierzyństwo zastępcze, to uniemożliwia profesjonalistom udzielanie porad medycznych lub prawnych parom podróżującym za
granicę w ramach umowy o macierzyństwo zastępcze.
Tłum. i oprac. Magdalena Samoń na podstawie www.genethique.org

We Włoszech parlament uchwalił ustawę o testamencie życia
Włoscy ustawodawcy przyjęli ustawę zezwalającą dorosłym pacjentom w porozumieniu ze swoimi lekarzami podejmować decyzje odnośnie opieki medycznej u kresu
ich życia. Nowe prawo pozwoli Włochom sporządzić testament życia, odmówić leczenia, sztucznego odżywania czy nawodnienia.
Na mocy nowych przepisów każda osoba dorosła, na wypadek ewentualnej niezdolności do swobodnego wyrażenia swej woli w przyszłości, może przedstawić
w specjalnej deklaracji swe przekonania i preferencje dotyczące zasad leczenia.
Oświadczenie może zawierać również zgodę bądź jej brak na terapię i jej rodzaj.
W ustawie odniesiono się do zasad, zawartych w konstytucji Włoch, zgodnie z którą
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nie można zacząć ani prowadzić żadnej kuracji bez zgody pacjenta. Ten zaś musi zostać o niej poinformowany. Dokument porusza również kwestię „opartej na zaufaniu relacji między lekarzem a pacjentem”.
Podstawą takiej relacji jest wyrażenie zgody na daną terapię po uprzednim zapoznaniu się z metodą leczenia i jej zaplanowaniu. Jeśli pacjent wyrazi zgodę, to w relację z lekarzem może zostać również zaangażowana rodzina pacjenta.
Dyspozycja pacjenta wobec terapii lub wstrzymania się od niej może zostać złożona w formie pisemnej lub
nagrania wideo. Zgodnie z nowymi przepisami, taka deklaracja będzie zobowiązaniem dla lekarza, który
w konsekwencji zostaje zwolniony z odpowiedzialności cywilnej i karnej. W każdej chwili pacjent będzie
mógł swoją dyspozycję zmienić lub wycofać.
W sprawach dotyczących sposobu kuracji nieletnich pacjentów zgodę wyrażają rodzice bądź prawni opiekunowie, biorąc pod uwagę ich wolę.
W ustawie znalazło się także stwierdzenie, że „chroni [ona] prawa do życia i zdrowia, ale także prawa do
godności i decydowania o sobie”. Chodzi nie tylko o prawo pacjenta do decydowania o leczeniu, ale także
prawo lekarza do rezygnacji z uporczywej terapii, dostarczającej pacjentowi jedynie cierpienia, w przypadku braku możliwości wyleczenia choroby.
Zgodnie z ustawą lekarz ma prawo odmówić wyłączenia urządzeń podtrzymujących życie. Tym samym, jak
podkreślają media, usankcjonowana została kwestia wolności sumienia.

Ustawa wzbudza jednak liczne kontrowersje etyczne. Niektórzy są zdania, że jest ona „krokiem naprzód na
rzecz godności osoby”. Takie stanowisko reprezentuje między innymi premier Włoch, Paolo Gentiloni. Inni
z kolei sądzą, że to pierwszy krok w kierunku legalizacji eutanazji. Maurizio Gasparri, członek centroprawicowej partii Forza Italia, podczas debaty w senacie powiedział, że proponowane rozwiązania są chaosem,
które wcale nie zmniejszą cierpienia chorych, lecz je spotęgują. „To prawo – powiedział – jest głębokim
błędem z etycznego i moralnego punktu widzenia, niezależnie od przekonań religijnych”.
Zwolennicy ustawy wykorzystali niewłaściwie słowa papieża, które wypowiedział niedawno na Watykanie
do uczestników konferencji medycznej o eutanazji i wspomaganym samobójstwie, by odrzucić głosy krytyków katolickich. Franciszek podkreślał wtedy, że podczas gdy eutanazja i wspomagane samobójstwo nigdy
nie są dozwolone, to wstrzymanie się od leczenia osób terminalnie chorych w niektórych przypadkach może być moralnie dopuszczalne. Jednak papież wyjaśniał, że chodzi o rezygnację z leczenia nieproporcjonalnego. Nigdy nie można zaprzestać leczenia proporcjonalnego, a więc zaniechać podstawowej opieki nad
pacjentem, żywienia, nawadniania czy podawania środków uśmierzających ból. Ustalenie najlepszego sposobu postępowania wobec umierającej osoby wymaga interakcji z pacjentem, jego rodziną i lekarzami, ponieważ „mechaniczne zastosowanie ogólnej zasady nie jest wystarczające” – powiedział papież.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl oraz www.nytimes.com

Mężczyzna z poważnymi oparzeniami uratowany dzięki przeszczepowi skóry od
brata bliźniaka
33-letni mężczyzna z poparzeniami trzeciego stopnia, które objęły niemal całe ciało, został uratowany dzięki przeszczepowi skóry od swojego brata bliźniaka. Był leczony na oddziale poparzeń w szpitalu Saint Louis
w Paryżu przez zespół lekarzy kierowany przez prof. Maurice Mimoun (chirurga plastycznego i rekonstrukcyjnego) oraz Alexandre’a Mebazaa (anestezjologa na oddziale intensywnej terapii). Według dziennikarza i
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doktora medycyny, Jean-Yves Nau, to nowy i „inspirujący wynik” medycyny.
Młody mężczyzna, który stał się ofiarą wypadku przy pracy, trafił do szpitala we wrześniu 2016 roku w stanie krytycznym. Lekarze ocenili, że nie miał praktycznie żadnych szans na przeżycie. Jego brat bliźniak natychmiast zgodził się oddać skórę na przeszczep. Sądzono, że ponieważ mężczyźni są homozygotycznymi
bliźniakami, mają identyczny materiał genetyczny, to przeszczepiona skóra nie zostanie odrzucona:
„pacjent będzie mógł żyć z przeszczepioną od swojego brata skórą i nigdy nie będzie potrzebował terapii
immunosupresyjnej”. Ponieważ pobieranie narządów i tkanek od żywych dawców wymaga zezwolenia
Agencji Biomedycyny, komisja wysłuchała sprawy przedstawionej przez brata bliźniaka i wyraziła zgodę.
Przeprowadzono trzy procedury przeszczepienia skóry. Za każdym razem bracia przeszli operację w tym
samym czasie, aby skóra mogła być natychmiast transplantowana.
Pacjent przechodzi obecnie rehabilitację, znowu może chodzić i wrócił do domu. Prof. Mimoun podkreślił,
że ta sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ nie każdy pacjent w takim przypadku ma brata bliźniaka, jednak –
jak podkreśla – lekarze doszli do „nadzwyczajnych obserwacji”, które będą miały swoje reperkusje w przypadku wszystkich ofiar poważnych poparzeń. „Wyraźnie pokazaliśmy, że gdybyśmy mieli uniwersalną skórę, bylibyśmy w stanie uratować ofiary ciężkich oparzeń przy użyciu precyzyjnych technik” – oświadczył.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.genethique.org

ŚWIAT

USA – narodziny dziecka z embrionu zamrożonego przez 25 lat
Pod koniec listopada 2017 roku w Stanach Zjednoczonych na świat przyszła zdrowa dziewczynka, która została poczęta w 1992 roku, a następnie
zamrożona w stadium embrionalnym. Według oficjalnych informacji jest
to najdłużej zamrożony embrion, z którego z powodzeniem urodziło się
dziecko (poprzedni „rekord” wynosił 20 lat). Na adopcję embrionu zdecydowała się para, Tina i Benjamin Gibson, która nie mogła mieć własnych
dzieci z powodu niepłodności mężczyzny.
Procedura adopcyjna, której poddali się państwo Gibson, obejmowała m.in. serię badań lekarskich mających na celu sprawdzenie, czy macica kobiety będzie fizycznie zdolna do przyjęcia embrionu oraz wizyty
pracownika socjalnego w domu małżonków (które odbywają się również przy tradycyjnej adopcji). Po zatwierdzeniu ich kandydatury, para musiała również wybrać embriony, które miały zostać zaimplantowane
kobiecie, spośród około 300 profili zawierających podstawowe informacje o ich rodzicach genetycznych.
Adopcja embrionu odbyła się za pośrednictwem zlokalizowanego w Knoxville Narodowego Centrum Dawstwa Embrionów (ang. National Embryo Donation Center, NEDC), założonej w 2003 roku organizacji nonprofit, która zachęca pary do przekazywania niewykorzystanych embrionów innym parom dotkniętym niepłodnością. Na stronie internetowej tej organizacji przeczytać można: „Naszą misją jest ochrona życia i
godności ludzkiego embrionu. Czynimy to poprzez edukację, promocję oraz umożliwianie dawstwa i adopcji embrionów”. Podkreślone są również chrześcijańskie korzenie NEDC: „Jako organizacja oparta na wierze
religijnej, chroniona przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych, NEDC mocno wierzy w świętość życia od
momentu poczęcia i uznaje małżeństwo za święty związek mężczyzny i kobiety, jak zostało to określone w
Piśmie Świętym”. Organizacja umożliwia adopcję embrionów jedynie parom będącym w związku małżeńskim od co najmniej trzech lat.
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W ocenie adopcji prenatalnej w duchu bioetyki chrześcijańsko-personalistycznej brak jest jednoznacznego
stanowiska. Jedyną powszechną formą nauczania Kościoła katolickiego na ten temat jest punkt 19 Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary Dignitas personae dotyczącej niektórych problemów bioetycznych (12 grudzień
2008 r.), który mówi: „Została też wysunięta propozycja wprowadzenia formy «adopcji prenatalnej», tylko
w tym celu, by stworzyć możliwość narodzenia się istotom ludzkim, które w przeciwnym wypadku skazane
są na zniszczenie. Jednakże ta propozycja, godna pochwały co do intencji uszanowania i obrony życia ludzkiego, niesie ze sobą wiele problemów (…)”. Magisterium zdecydowanie sprzeciwia się celowemu tworzeniu nadliczbowych embrionów, by później przekazać je niepłodnym parom, jednak nie wypowiada się jednoznacznie na temat sytuacji, w której para uświadamia sobie, że nie jest w stanie przyjąć wszystkich embrionów, które już zostały one wytworzone. Szczegółowe omówienie stanowiska Magisterium wyrażonego
w Donum vitae oraz innych głosów w tej kwestii znaleźć można w artykule „Kościół katolicki wobec adopcji
prenatalnej” na stronie Fundacji „Jeden z nas”: jedenznas.pl/kosciolkatolickiwobecadopcjiprenatalnej
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.edition.cnn.com

Środki antykoncepcyjne nowej generacji zwiększają ryzyko raka piersi
Jak podaje „New England Journal of Medicine” nowe środki antykoncepcyjne, zawierające mniejszą dawkę estrogenu zwiększają ryzyko wystąpienia raka piersi. Naukowcy wyciągnęli wnioski z 11-letnich badań prowadzonych w Danii.
Wskutek zmniejszenia o 20% dawki estrogenu w środkach antykoncepcyjnych nowej generacji miały stać się one bezpieczniejsze pod względem
ryzyka zachorowalności na raka piersi. Jak wynika z badań, nie udało się go
całkowicie wyeliminować. Mimo iż zagrożenie nie jest duże, nie można go
bagatelizować.
W duńskim badaniu obserwowano 1,8 mln kobiet w wieku od 15 do 49 lat stosujących różnego typu hormonalne środki antykoncepcyjne: tabletki, plastry i wkładki wewnątrzmaciczne (należy pamiętać, że
wkładki wewnątrzmaciczne mają również działanie wczesnoporonne). Okazało się z wyliczeń, że rak piersi
może się rozwinąć u jednej kobiety na 7 690 stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne w ciągu jednego roku. Jest to duża grupa, jeśli uwzględni się fakt, że na całym świecie antykoncepcji hormonalnej używa 180 mln kobiet (13% kobiet w wieku 15-49 lat). Co więcej, ryzyko rozwoju raka piersi wzrasta wraz z
czasem stosowania antykoncepcyjnych środków hormonalnych, szczególnie u kobiet po 40. roku życia. Jeśli kobiety stosowały je jedynie przez rok, ryzyko nie przekraczało 9%. Po 10 latach jednak zwiększało się
do 38%.
Główna autorka badań dr Lina Mørch ze Szpitala Uniwersyteckiego w Kopenhadze w wypowiedzi dla Reutersa zwraca uwagę, że zagrożenie rakiem piersi nie znika natychmiast po odstawieniu preparatu hormonalnego. Przykładowo w przypadku używania środka przez kobietę dłużej niż pięć lat ryzyko jest podwyższone jeszcze przez pięć kolejnych lat od odstawienia. Jednak po krótkim okresie jego przyjmowania znika
niemal natychmiast.

Należy pamiętać, że niezależnie od wyników badań, jest wiele innych czynników, które znacznie zwiększają
ryzyko raka piersi, jak np. coraz częściej występująca otyłość.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl
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Pierwsze w USA narodziny dziecka z przeszczepionej macicy
Kobieta po przeszczepieniu macicy po raz pierwszy w USA urodziła dziecko.
Poród odbył się w szpitalu w Dallas w stanie Teksas. Do tej pory na świecie
odnotowano kilka takich narodzin.
Kobieta, która urodziła dziecko pragnie pozostać anonimowa – nie znamy
daty narodzin, wagi ani płci dziecka. Potwierdzono jednak, że jest ono
zdrowe. O sprawie poinformował Craig Civale, rzecznik Baylor Scott & White Research Institute. Dawczynią macicy była 36-letnia pielęgniarka, która
przekazała swój organ anonimowej kobiecie. Zabieg pobrania macicy trwał 5 godzin, podobnie jak zabieg
wszczepienia jej biorczyni.
Program przeszczepiania macicy rozpoczęto w Baylor University Medical Center w ubiegłym roku. Natomiast pierwsza próba przeszczepienia macicy w Stanach Zjednoczonych miała miejsce w lutym 2016 roku
w Cleveland Clinic w stanie Ohio, od zmarłej dawczyni (transplantacja nie powiodła się z powodu zakażenia).
Pierwsze dziecko z przeszczepionej macicy przyszło na świat w 2014 roku Szpitalu Uniwersyteckim Sahlgrenska w Göteborgu w Szwecji.
Przeszczepy macicy budzą kontrowersje etyczne – są to przeszczepy tymczasowe, które nie ratują życia,
natomiast wiążą się z ryzykiem dla zdrowia dawczyni, biorczyni, jak również dziecka, o ile uda się doprowadzić do powstania ciąży. Innym dylematem moralnym jest fakt, że wszystkie dotychczas urodzone w ten
sposób dzieci powstały w procedurze in vitro; w stadium zarodkowym były one implantowane do wcześniej przeszczepionej macicy.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.reuters.com

Ohio oficjalnie trzecim stanem w USA, w którym zakazano aborcji dzieci z zespołem Downa
Ohio stało się oficjalnie trzecim stanem w USA (po Północnej Dakocie i Indianie), w którym zakazano aborcji dzieci z zespołem Downa. Gubernator
stanu John Kasich podpisał 22 grudnia ustawę 214. Prawo wejdzie w życie
od marca br.
Zgodnie z nowymi przepisami każdy lekarz, który przeprowadzi aborcję u
kobiety, o której wie, że jej nienarodzone dziecko otrzymało diagnozę zespołu Downa, może zostać oskarżony o zbrodnię czwartego stopnia i będzie mu grozić kara pozbawienia wolności do 18 miesięcy i grzywna 5 tysięcy dolarów. Matce nie będzie
grozić żadna potencjalna kara.
„Teraz, gdy ustawa o zakazie dyskryminacji jest prawem, nienarodzone dzieci, u których zdiagnozowano
zespół Downa, mają szansę żyć” – powiedział Mike Gonidakis, prezes organizacji broniącej życia Ohio Right
to Life. „Ohio jest i pozostanie stanem, które dzięki temu ustawodawstwu dostrzega, że życie osób z zespołem Downa jest warte przeżycia”.
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Obecnie szacuje się, że około 67% dzieci z zespołem Downa w Stanach Zjednoczonych jest zabijanych po
tym, gdy rodzice dowiadują się, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia u nich tej wady. Ustawodawcy przegłosowali w senacie ustawę głosami 20 do 12.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.liveaction.org

Jedna na trzy ciąże w Indiach kończy się aborcją
Zgodnie z pierwszym w Indiach zakrojonym na szeroką skalę badaniu nad
aborcją i „nieplanowanymi ciążami”, jedna na trzy ciąże z 48,1 mln zakończyła się w tym kraju w 2015 roku aborcją. W 2015 roku odnotowano około 15,6 miliona zabiegów przerwania ciąży – donosi raport opublikowany w
„The Lancet”.
Niemal połowa ciąż była według sporządzonego raportu „nieplanowana”, a
800 tysięcy kobiet uciekło się do niebezpiecznych, zagrażających ich życiu i
zdrowia, metod przerywania ciąży. Najpopularniejszą formą pozbawienia życia dzieci na etapie rozwoju
prenatalnego były pigułki aborcyjne – aż 81% wszystkich aborcji dokonało się w ten sposób, tj. łącznie 12,7
mln.
Około 22% (3,4 mln) aborcji przeprowadzono w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Z kolei 73% zabiegów przerwania ciąży (11,5 mln) to pozbawienie życia nienarodzonych dzieci wykonane poza placówkami służby zdrowia. 800 tysięcy aborcji przeprowadzone zostały przez „nieformalnych dostawców” tego
procederu.
Zebrane przez autorów opracowania dane nie mają jednak służyć wzmocnieniu ochrony dzieci przed narodzeniem, edukacji w zakresie pro-life czy też polepszenia warunków ekonomiczno-społecznych, by rodziny
oczekujące narodzin swoich dzieci miały zapewnione bezpieczeństwo socjalne. Chander Shekhar, autorka
opracowania i profesor na Wydziale Badań Nad Płodnością International Institute of Population Studies w
Mumbaju, wyraziła nadzieję, że dzięki badaniom możliwe będzie rozszerzenie dostępu do bezpiecznych
aborcji, przeszkolenie dodatkowych pielęgniarek i lekarzy w tym zakresie oraz wyposażenie publicznych
placówek w niezbędny sprzęt i materiały do chirurgicznych metod przerywania ciąży. Anjali Nayyar, wiceprezes wykonawczy ds. Globalnych Strategii Zdrowotnych oznajmił z kolei, że „badanie wskazuje na potrzebę poprawy usług antykoncepcyjnych, aby pomóc parom zapobiegać nieplanowanym ciążom”.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.hindustantimes.com

Zanieczyszczone powietrze szkodzi mózgom dzieci
Jak podaje UNICEF, coraz bardziej zanieczyszczone powietrze na świecie,
zagraża rozwojowi dziecięcych mózgów. Według danych światowych siedemnaście milionów dzieci poniżej roku życia jest narażonych na niebezpieczny poziom zanieczyszczeń w powietrzu. Regionem, w którym dzieci
mają pod tym względem najgorzej, jest Azja Południowa.
Problem związany jest z narastającą urbanizacją i brakiem skutecznej
ochrony powietrza przed emitowanym zanieczyszczeniem.
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Niebezpieczeństwo kryje się głównie we wdychaniu powietrza zanieczyszczonego cząstkami stałymi. Narażenie na takie zanieczyszczenie może prowadzić do uszkodzenia wrażliwej tkanki mózgowej i zaburzać rozwój poznawczy dziecka. W konsekwencji może to prowadzić do takich powikłań, jak: osłabienie pamięci,
gorszych wyników testów i innych problemów zarówno neurologicznych, jak i behawioralnych.
W badaniach przedstawionych przez UNICEF, przedstawiono mechanizmy działania zanieczyszczonego powietrza. Jednym z nich jest wywoływanie procesu zapalnego, który może uszkadzać barierę krew-mózg. W
normalnych warunkach ta fizjologiczna bariera chroni mózg przed toksynami. Innym mechanizmem uszkodzenia, aż do potencjalnego rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, jest narażenie na stres oksydacyjny,
wywoływany przez niektóre z szkodliwych substancji zanieczyszczonego powietrza. Natomiast policykliczne węglowodory aromatyczne emitowane przez samochody mogą prowadzić do utraty lub uszkodzenia
istoty białej w mózgu, której funkcją jest komunikacja komórek nerwowych z różnymi częściami mózgu.
Niepokojącą informacją jest ta, że zagrożenie pojawia się już w czasie ciąży, ponieważ zanieczyszczenia
mogą przedostać się przez łożysko i wpływać na rozwijający się mózg dziecka.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

W Australii przyjęto ustawę legalizującą tzw. małżeństwa homoseksualne
Australijski parlament przyjął ustawę legalizującą tzw. „małżeństwa homoseksualne”. Decyzję w tej sprawie poprzedziło referendum, w którym większość mieszkańców Australii wyraziła poparcie dla zmian.
Tym samym w australijskim prawie definicję małżeństwa jako związku między kobietą i mężczyzną zmieniono na „związek między dwojgiem ludzi”.
Ustawa została przyjęta zdecydowaną większością głosów.
Podczas prac odrzucono natomiast poprawki, które miały zagwarantować wolność słowa i wyznania tym,
którzy występują przeciwko związkom jednopłciowym.
„To jest sytuacja, która ubliża godności małżeńskiej; to jest sytuacja, w której dzieje ludzkiej miłości zostają
zastąpione bardzo okaleczonym wymiarem seksualności, popędu seksualnego, zaspokajania tego popędu.
To jest po prostu bardzo przykre. Jeżeli to się jeszcze dodatkowo dzieje w czasie grudniowym, kiedy będziemy wkrótce świętować cud narodzin Boga-człowieka i zarazem przyjścia Boga w ludzkiej rodzinie, to
jest to doświadczenie szczególnie przykre. Australia bardzo niechlubnie wpisuje się w ten kończący się rok
2017” – podkreślił ks. prof. Paweł Bortkiewicz, bioetyk.
Małżeństwa jednopłciowe uznaje ponad 20 krajów na świecie, w tym 16 w Europie.
Źródło: www.radiomaryja.pl

Debata KAI „Lekarz w służbie życia” na temat śmierci mózgowej i transplantologii (Warszawa, 11 stycznia 2018 r.)
W czwartek 11 stycznia br. o godz. 17.00 w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbędzie się debata społeczna z udziałem ekspertów pt. „Lekarz w służbie życia” związana z zagadnieniami śpiączki,
śmierci mózgowej i transplantologii. Na spotkanie zaprasza Katolicka
Agencja Informacyjna.
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W debacie wezmą udział abp Henryk Hoser – arcybiskup senior warszawsko-praski, przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych; prof. Jan Talar – specjalista rehabilitacji; o. dr Jacek Norkowski OP –
lekarz i etyk oraz neurochirurg dr Mariusz Głowacki. Spotkanie poprowadzi red. Marek Nowicki.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie ekai.pl

Konferencja „Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiączkowego i spermatogenezy” (Gdańsk, 10 marca 2018 r.)
Komitet Organizacyjny Katedry i Zakładu Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz SKN „Fizjologia Płodności” zaprasza na konferencję
„Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacji
cyklu miesiączkowego i spermatogenezy”, która odbędzie się 10 marca
2018 roku w Gdańsku.
Organizatorzy, prezentując holistyczne spojrzenie na problem niepłodności, chcą w tym roku zwrócić uwagę, że niepłodność i zaburzenia cyklu
płciowego są objawem wielu chorób i zaburzeń organizmu. „Nie można ich więc rozpatrywać w ramach
tylko jednej specjalności, czy dziedziny medycyny. Złożona etiopatogeneza niepłodności i zaburzeń cyklu
rozrodczego wynika z fizjologii rytmów biologicznych rządzących płodnością” – informują. „Wpływ rozwoju
cywilizacji na nasz organizm w sferze zdrowia prokreacyjnego jest niezaprzeczalny. Coraz częściej występujące zaburzenia odporności, choroby autoimmunologiczne, alergie stanowią niezwykle ważny aspekt medycyny prokreacji. Dlatego zrozumienie wzajemnego oddziaływania układu hormonalnego i immunologicznego oraz ich wpływ na przebieg cyklu płciowego wydaje się kluczowe, aby podejmować dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne”.
Rejestracja oraz więcej informacji na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej: nieplodnoscinterdyscyplinarnie.gumed.edu.pl
Oprac. Justyna Gajos
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