
 

Dzień Dziecka Utraconego – 15 października 

W Polsce, według statystyk, co roku umiera ok. 50 tysięcy dzieci, w tym aż 40 tysię-
cy w okresie prenatalnym. Z myślą o nich i ich rodzinach, co roku 15 października 
obchodzony jest na całym świecie – w USA od 1988, a w Polsce od 2004 – Dzień 
Dziecka Utraconego. W Polsce jego inicjatorem była Organizacja Rodziców po Stra-
cie oraz Rodziców Dzieci Chorych (za: Magazyn „Głos dla Życia”, nr 6/2014, s. 6).  

Strata dziecka jest dla wielu rodziców jest tragedią, z której skutkami przychodzi im 
zmagać się przez wiele lat, a czasem nawet do końca życia. Aż 30% kobiet, które 
poroniły, popada według statystyk w depresję, która wymaga leczenia psychia-
trycznego. Wielu rodziców przez długi okres czasu nie może zaakceptować straty, 
co może powodować permanentnie złe samopoczucie, smutek, poczucie winy i 
osamotnienia, lęk. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Prze-
trwać Cierpienie, przeprowadzonych od grudnia 2012 roku do maja 2014 roku, „ok. 27% rodziców, którzy 
utracili nienarodzone dziecko, nie ma możliwości pożegnania się z nim ani zorganizowania mu godnego 
pochówku. Głównymi przyczynami takiej sytuacji jest niewiedza rodziców oraz nieznajomość prawa. (…) 
Z myślą o tych rodzicach od kilku lat w różnych miastach powstają grupy wsparcia dla rodziców po stracie. 
Część z nich to profesjonalne warsztaty terapeutyczne. Wiele jest jednak grup tworzących się spontanicz-
nie, z inicjatywy rodziców, którzy chcą sobie pomagać. Zazwyczaj takie grupy gromadzą się przy kościołach 
i po mszy św. przeżywają czas dzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami” (za: tamże). 

Informacje dot. tegorocznych obchodów Dnia Dziecka Utraconego można znaleźć m.in. na stronie Serwisu 
dla Rodziców po Stracie Dziecka „Dlaczego”:  

http://www.dlaczego.org.pl/ddu-archiwum/602-ycie-po-stracie-dziecka  

oraz na stronie Wspólnoty Rodziców po Stracie Dziecka:  

http://www.stratadziecka.pl/aktualnosci/aktualnosci/14696/dzien-dziecka-utraconego-2015  

Oprac. Justyna Gajos 
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„Życie jest dobre” – o konferencji i polskiej premierze wystawy pro-life  

„Życie jest dobre” – pod takim hasłem 26 września br. w siedzibie Tygodnika Katolickiego „Niedziela” od-
była się konferencja, w której specjalnymi gośćmi byli m.in. europoseł Marek Jurek, wiceprezes Stowarzy-
szenia Wspierania Małżeństw Bezpłodnych „Abraham i Sara” Anna Rachwalska oraz prezes Fundacji 
„Jeden z Nas” Jakub Bałtroszewicz. Po konferencji uczestnicy spotkania udali się na Jasną Górę, gdzie w 
auli o. Augustyna Kordeckiego nastąpiło otwarcie wystawy pt. „Krótka historia o tym, dlaczego życie jest 
dobre”, ukazującej piękno życia ludzkiego od poczęcia, a zainaugurowanej 24 marca br. w Parlamencie 
Europejskim podczas obchodów Europejskiego Tygodnia dla Życia. Wystawa potrwa do 9 października. 

Pomysłodawczynią i autorką wystawy, 22 planszy, jest Marta Dzbeńska-Karpińska  „Żyjemy w takich szalo-
nych czasach, w których musimy przypominać ludziom o tym, że życie jest dobre, że życie jest wartością, 
że każdemu (…) życie się należy. (…) – mówiła autorka zdjęć, na których ukazano historię człowieka od mo-
mentu poczęcia, przez okres prenatalny, dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały i starość. „Za każdym tym 
miejscem kryje się historia pewnego człowieka, konkretnej rodziny, tej historii jest bardzo wiele” – pod-
kreślała Marta Dzbeńska-Karpińska.  

W redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” konferencję wygłosił m.in. europoseł Marek Jurek. Swój re-
ferat rozpoczął od stwierdzenia, że „dzisiaj w Europie, a w konsekwencji w gruncie rzeczy w całym chrze-
ścijaństwie jesteśmy w pewnym sensie centrum społecznym, że Polska, (…) według kryteriów socjologicz-
nych, takich jakimi posługuje się socjologia religii, jest dzisiaj społecznym centrum życia katolickiego w Eu-
ropie i w konsekwencji w całym chrześcijaństwie. (…) Jeżeli pominiemy małe kraje takie jak Malta i Luk-
semburg, to Polska jest jedynym krajem w Europie, którego reprezentacja w Parlamencie Europejskim gło-
suje w większości za cywilizacją życia i prawami rodziny”. Całość wygłoszonej Marka Jurka konferencji 
można wysłuchać pod adresem: http://fm.niedziela.pl/audio/2570/Marek-Jurek-o-zyciu.  

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: http://fm.niedziela.pl/site/audio/2571 

Podczas spotkania miała również miejsce prezentacja wydanej przez Fundację „Jeden z Nas” oraz Między-
wydziałowy Instytut Bioetyki przy UPJP II w Krakowie książeczki Przewodnik po bioetyce dla młodych, któ-
rej nakład wznowiono w sierpniu br.: www.jedenznas.pl/zamawiam  

Oprac. Justyna Gajos  

 

Czy Wielka Brytania zezwoli na genetyczne manipulowanie ludzkimi  
embrionami? 

Brytyjski Urząd ds. Zapładniania i Embriologii Człowieka (ang. Human Fertilisation and Embryology Autho-
rity – HFEA) otrzymał we wrześniu br. wniosek o zezwolenie na genetyczne modyfikowanie ludzkich em-
brionów w celach badawczych. Jak podaje rzecznik HFEA, jest to pierwszy taki wniosek skierowany do 
urzędu.  

Wniosek został złożony przez dr Kathy Niakan z londyńskiego centrum nauk biomedycznych Francis Crick 
Institute, która chce „zbadać geny zaangażowane w rozwój komórek tworzących łożysko”, w celu lepszego 
zrozumienia przyczyn poronień. Do przeprowadzenia badań ma zamiar użyć techniki umożliwiającej mo-
dyfikowanie genów, CRISPR-Cas9, polegającej na wycięciu za pomocą odpowiednich enzymów konkretne-
go fragmentu DNA i wstawieniu na jego miejsce innego fragmentu. Metoda z powodzeniem wykorzysty-
wana jest w odniesieniu do roślin i zwierząt, ale jej stosowanie w odniesieniu do człowieka budzi liczne 
kontrowersje (w maju br. o dokonaniu pierwszej na świecie edycji genomu embrionu ludzkiego przy uży-
ciu tej techniki poinformowali chińscy naukowcy z Uniwersytetu Sun-Jat-sena w Guangzhou).  
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Najbliższe spotkania HFEA, na których prawdopodobnie zostanie podjęta decyzja w sprawie wniosku, za-
planowane są na listopad br. oraz styczeń 2016 r. 

Eksperci przestrzegają, że manipulowanie materiałem genetycznym embrionów może nieść ze sobą nie-
przewidywalne skutki dla przyszłych pokoleń, gdyż wprowadzone zmiany będą przekazywane z pokolenia 
na pokolenie. 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.independent.co.uk 

 

Pionier in vitro: żałuję, że procedura sztucznego zapłodnienia stała się tak  
skomercjalizowana 

Jeden z pionierów sztucznego zapłodnienia, Robert Winston, wypo-
wiedział się niedawno przeciwko komercjalizacji przemysłu in vitro. 
Jego zdaniem zdesperowane brytyjskie pary są wykorzystywane przez 
niektóre kliniki i płacą za przeprowadzenie procedury znacznie zawy-
żone ceny. W wywiadzie dla The Mirror potępił on brytyjski rząd i Na-
rodową Służbę Zdrowia (NHS) za nieumiejętność zahamowania chci-
wości klinik ignorujących wszelkie standardy etyczne i żerujących na 
parach dotkniętych problemem niepłodności. Baron Winston przyto-
czył historię kobiety, która zapłaciła ponad 10 tys. funtów za jeden 
cykl  in vitro, którego koszt powinien wynieść ok. 1 tys. funtów. 

Aktualnie w Wielkiej Brytanii 2% dzieci rodzi się wskutek sztucznego zapłodnienia. Winston uważa jednak, 
że ponad połowa pacjentów mogłaby skorzystać z o wiele tańszych metod umożliwiających poczęcie 
dziecka. Powołał się na historię kolejnej kobiety, która wydała ponad 33 tys. funtów na siedem nieuda-
nych cykli in vitro, podczas gdy badanie rentgenowskie macicy (w cenie 300 funtów) wykazało w jej maci-
cy zrosty, których usunięcie podczas 15-minutowej operacji pozwoliło kobiecie zajść w ciążę bez dalszego 
leczenia. 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.bioedge.org 

 

Dzieci modyfikowane genetycznie – „GM babies” 

Nowoczesne technologie umożliwiają diagnozę preimplantacyjną embrionu, a następnie po stwierdzeniu 
konkretnego defektu, zastosowanie terapii celowanej. Terapia zarodkowa polega na pobraniu z embrionu 
na etapie wczesnej moruli, jednego lub dwóch blastomerów, bądź też pobraniu z embrionu w stadium 
blastocysty kilkunastu komórek, które poddaje się genetycznemu screeningowi. W przypadku stwierdze-
nia mutacji genetycznej embrion może być poddany procesowi terapeutycznemu. Można powiedzieć, że 
jest to tworzenie zarodka wolnego od błędów. Zastosowanie tej procedury nie chroni jednak od mutacji 
powstających de novo.  

Grupa Hinxton, której nazwa pochodzi od miejscowości w Cambridgeshire (UK), gdzie odbyło się pierwsze 
spotkanie jej założycieli, określa siebie jako  „Międzynarodowe Konsorcjum na rzecz Komórki Macierzy-
stej, Etyki i Prawa”. Zrzesza ona naukowców, bioetyków i ekspertów z całego świata, a jej celem jest sta-
wianie etycznych i politycznych wyzwań międzynarodowej grupie naukowców. Wyzwania te wyrastają 
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z różnorodności rządowych regulacji wielu państw dot. badań na embrionach i komórkach macierzystych. 
Raport Grupy Hinxton na temat ingerencji w genotyp we wczesnym stadium embrionu zawraca uwagę, że 
aktualnie nie powinno się dopuszczać do porodów tzw. „GM babies” (dzieci modyfikowanych genetycz-
nie). Raport podkreśla, że być może będzie to akceptowalne w przyszłości, kiedy narzędzia stosowane w 
nowych technologiach będą bardziej precyzyjne, by móc ingerować w ludzki genom.  

Prowadzone są w tej dziedzinie nieustanne badania. Początkiem tego roku grupa naukowców w Sun Yat-
sen University w Chinach ogłosiła, że niektóre aberracje DNA mogące prowadzić do powstawania chorób 
krwi, mają szansę być korygowane na wczesnym etapie rozwoju. W przyszłości nowe technologie mogłyby 
być używane do usuwania aberracji powodujących mukowiscydozę lub pomagać w wykluczaniu genów 
zwiększających ryzyko raka. Kiedy na horyzoncie zakończonych sukcesem badań rysują się wolne od cho-
rób dzieci, bezpośrednie zastosowanie nowych narzędzi modyfikacji genomu staje się dla wielu mniej kon-
trowersyjne. Próba takiego przedstawienia badań – zdaniem niektórych – mogłaby  odbudować reputację 
terapii genowej. Zakończone sukcesem zostały badania, w których osoby zainfekowane HIV uzyskały od-
porność na wirusa. W związku z tym, że zmiany te nie dziedziczą się w kolejnych pokoleniach, sprawa 
przedstawia się dużo mniej kontrowersyjnie. Powstaje jednak pytanie, gdzie należy postawić nieprzekra-
czalną czerwoną linię – czy badania na embrionach powinny być zakazane? A może powinniśmy na nie 
zezwolić tylko w laboratoriach naukowych? Czy dozwolone powinny być modyfikacje genetyczne?  

Członkowie grupy Hinxton w swoim raporcie końcowym, ogłosili że „nowe technologie mają dużą wartość 
dla nauki i niewiarygodny potencjał ale są jeszcze niewystarczająco dokładne, by stosować je dla celów 
reprodukcji klinicznych”. Rozwój nauki jest procesem, na którego drodze leży wiele porażek i wygranych. 
Oby jednak wizja sukcesu nie przyćmiła nam prawdziwej wartości i godności każdego człowieka od naj-
wcześniejszych stadiów życia.  

Jeśli chodzi o stanowisko etyki personalistyczno-chrześcijańskiej wysuwane są dwa zasadnicze zastrzeże-
nia. Po pierwsze, embriony zdolne do diagnostyki preimplantacyjnej i modyfikacji genetycznej na wcze-
snym stadium mogą pochodzić jedynie z zapłodnienia in vitro, co już skazuje opisaną wyżej procedurę na 
negatywną ocenę moralną. Po drugie, wszelkie manipulacje genetyczne na embrionie są sprzeczne z god-
nością osoby ludzkiej, gdyż narażają ludzki embrion na poważne uszkodzenie, a często na śmierć.  

Tłum. i oprac. Magdalena Drożdż na podstawie www.bbc.com  

 

USA: naukowcy wyhodowali ludzki mózg  

Specjaliści z Ohio State University wyhodowali niemal kompletny ludzki mózg, odpowiadający takiemu, 
jaki ma pięciotygodniowy płód. Informacje o wyniku swoich badań naukowcy ujawnili 18 sierpnia podczas 
sympozjum Military Health System Research się w Fort Lauderdale na Florydzie.  

Główny autor badań, prof. Rene Anand twierdzi, że jest to najbardziej rozwinięty ludzki mózg, jaki udało 
się do tej pory uzyskać w laboratorium. Ma rozmiary zaledwie groszku, ale zawiera wszystkie typy komó-
rek nerwowych, takie jak aksony, dendryty i astrocyty, w których występuje 99% genów mózgu ludzkiego 
płodu. Są w nim najważniejsze jego struktury, a także rdzeń mózgu oraz siatkówka oka. Brakuje tylko na-
czyń krwionośnych.  

Susan McKay, która uczestniczyła w eksperymencie twierdzi, że komórki ludzkiego mózgu wyhodowano 
z komórek skóry. Cofnięto je w rozwoju do etapu tzw. komórek pluripotencjalnych, z których mogą po-
wstać wszystkie tkanki organizmu. Potem przekształcono je w komórki mózgu.  

Prof. Anand twierdzi, że mózg ludzkiego płodu z laboratorium ułatwi badania nad chorobami mózgu, taki-
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mi jak choroby Alzheimera i Parkinsona oraz autyzm. Będzie można testować również skutki różnych ura-
zów mózgu. Jego zdaniem, ludzkiego mózgu nie zastąpi się w badaniach z wykorzystaniem mózgów zwie-
rząt, np. gryzoni. Niewystarczające są również modele komputerowe mózgu człowieka.  

Wyhodowanie mózgu ludzkiego płodu z komórek pluripotencjalnych trwało 15 tygodni. Jego hodowla trwa 
nadal. Amerykańscy badacze twierdzą, że będą chcieli uzyskać mózg, jaki ma płód w 12. tygodniu rozwoju. 
Nie wiadomo jeszcze, jak długo będzie można kontynuować jego rozwój w warunkach laboratoryjnych. 
Prof. Anand chciałby natomiast wyhodować bardziej kompletny mózg ludzkiego płodu, który będzie zawie-
rał odżywiające go naczynia krwionośne.  

Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.naukawpolsce.pap.pl   

 

Japonia: naukowcy są coraz bliżsi wyhodowania sztucznej nerki 

Naukowcy są o krok bliżej od wyhodowania w laboratorium w pełni 
sprawnej nerki. Rezultaty osiągnięte na zwierzętach przez dra Takashi 
Yokoo i jego współpracowników z Uniwersytetu Medycznego Jikei w 
Tokio są obiecujące. W poprzednich prototypach nerki występował pro-
blem z drożnością narządu – niedrożna nerka pęczniała od nadmiaru 
gromadzącego się w niej moczu i ulegała uszkodzeniu. Tym razem Ja-
pończykom udało się rozwiązać ten problem dzięki wprowadzeniu do-
datkowego moczowodu wraz z pęcherzem gromadzącym mocz, od któ-
rego jest on odprowadzany do właściwego pęcherza. Nerka testowana była najpierw na szczurach, a na-
stępnie na świniach. W obu przypadkach narząd działał prawidłowo, również podczas testów wykonanych 
po ośmiu tygodniach od jego wszczepienia. 

Prof. Chris Mason, specjalista w dziedzinie komórek macierzystych i medycyny regeneracyjnej z University 
College London, podkreśla że dokonanie Japończyków jest istotnym krokiem naprzód, jednak nie ma pew-
ności, czy podobna nerka sprawdzi się również u człowieka. Do przeprowadzenia prób na ludziach potrze-
ba jeszcze wielu lat badań.  

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.bbc.com  

 

WHO: wszyscy zakażeni HIV powinni być od razu objęci leczeniem 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleciła, by wszystkie osoby zakażone 
wirusem HIV zostały objęte terapią antyretrowirusową natychmiast po diagno-
zie. W skali całego świata oznaczałoby to objęcie leczeniem 37 mln ludzi. 

Zakażenia HIV nie da się całkowicie wyleczyć, ale dostępne leki pozwalają zna-
cząco zwiększyć długość i jakość życia pacjentów. Według WHO, ostatnie bada-
nia kliniczne wykazały, że wczesne zastosowanie leków sprzyja wydłużeniu ży-
cia pacjentów oraz redukuje ryzyko zakażenia ich partnerów. 

„Każda osoba żyjąca z HIV ma prawo do leczenia ratującego życie. Nowe wytyczne są bardzo ważnym kro-
kiem ku zapewnieniu, że wszyscy ludzie żyjący z HIV będą mieli natychmiastowy dostęp do terapii antyre-
trowirusowej” – oświadczył dyrektor wykonawczy oenzetowskiej agendy ds. AIDS, UNAIDS. 

WHO zaleca ponadto, by terapię antyretrowirusową dostawały profilaktycznie osoby o znacząco zwiększo-
nym ryzyku zakażenia, nie tylko mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami. Zdaniem WHO, wdrożenie 
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tych zasad zapobiegłoby do 2030 roku 21 mln zgonów na AIDS oraz 28 mln nowych zakażeń HIV.  

Organizacja Lekarze bez Granic z zadowoleniem przyjęła nowe wytyczne WHO, podkreślając jednak, że ich 
pełne wdrożenie oznacza ogromne dodatkowe wydatki na leki. 

W Polsce od momentu rozpoczęcia diagnostyki w 1985 roku do końca 2014 roku zarejestrowano 18,6 tys. 
zakażonych wirusem HIV i 3,2 tys. zachorowań na AIDS; 1288 chorych zmarło. Na początku 2015 roku tera-
pią antyretrowirusową objętych było około 7,9 tys. pacjentów. (PAP)  

Źródło: Serwis Nauka w Polsce http://naukawpolsce.pap.pl  

 

Kalifornia: zalegalizowano prawo do wspomaganego samobójstwa  

Izba niższa parlamentu Kalifornii uchwaliła kontrowersyjną ustawę legalizującą samobójstwo dokonywane 
przy pomocy lekarza. Ustawa musi zostać jeszcze zatwierdzona przez Senat, przewiduje się jednak, że ten 
„uchwali ją bez większych trudności”. 

Na mocy nowej ustawy nieuleczalnie chorzy pacjenci będą mogli uzyskać od swoich lekarzy medykamenty, 
które zakończą ich życie. Przed wydaniem preparatu dwóch lekarzy będzie musiało oświadczyć zgodnie, że 
choremu nie pozostało więcej niż 6 miesięcy życia. Dodatkowo pacjent musi być świadomy swojej decyzji, 
dlatego swoje żądanie będzie musiał zgłosić lekarzowi dwukrotnie w obecności dwóch świadków. 

Prawo do wspomaganego samobójstwa funkcjonuje już w kilku stanach USA: w Oregonie, Waszyngtonie, 
Montanie i Vermont.  

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.wiadomosci.wp.pl  

 

Dyskusje wokół eutanazji i wspomaganego samobójstwa 

Kwestia eutanazji i samobójstwa wspomaganego pojawiła się po raz 
pierwszy w mediach w 2002 roku, kiedy Holandia jako pierwsza zale-
galizowała te procedury. Wkrótce dołączyły do niej Belgia i Luksem-
burg. Kolejne lata to akceptacja śmierci na życzenie przez Kanadę 
(orzeczenie Sądu Najwyższego wejdzie w życie na początku 2016 roku) 
oraz pięć stanów Ameryki Północnej (Oregon, Waszyngton, Vermont, 
Montana oraz Nowy Meksyk). Ponadto istnieją kraje takie jak np. 
Szwajcaria, w których dozwolone jest samobójstwo wspomagane pod 
pewnymi warunkami, czy Finlandia i Niemcy, gdzie prawodawstwo nie 
zakazuje jednoznacznie tych procedur. 

Coraz większe przyzwolenie na eutanazję oraz samobójstwo wspomagane doprowadziło do pojawienia się 
stanu określanego jako „równia pochyła”. Badacze tego zjawiska przewidują, że na jej końcu znajdą się 
wkrótce niepełnosprawni, ubodzy, zmęczeni życiem, czyli osoby najbardziej narażone na nadużycia ze stro-
ny zwolenników przyspieszania śmierci. Już teraz holenderscy lekarze kierując się fałszywie rozumianym 
współczuciem, dokonują eutanazji na osobach cierpiących z powodów psychicznych. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom swojego społeczeństwa, holenderski świat medyczny organizuje się w różne stowarzy-
szenia np. Prawo do Śmierci. Ponadto tworzone są mobilne zespoły złożone z lekarzy i pielęgniarek oferu-
jące swoje „usługi” pacjentom, którym ich lekarze osobiście odmówili eutanazji.  

Bioetycy badający niepokojące zjawisko przyzwolenia na eutanazję zaobserwowali, jak wielkiemu wypa-
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czeniu uległa definicja zawodu lekarza. Stał się on narzędziem w rękach pacjentów wysuwających żądanie 
zakończenia życia, podczas gdy prawdziwą jego rolą powinno być leczenie, a nie uśmiercanie. W Quebec w 
Kanadzie Kolegium Lekarzy Rodzinnych wydało podręcznik dla lekarzy dokonujących eutanazji. Zawiera on 
informacje nt. jak przeprowadzić eutanazję oraz z czego ma składać się zestaw środków przygotowany 
przez farmaceutę, aby proces trwał najwyżej 15 minut. Eufemistycznie nazywa się to metodami łagodzenia 
bólu. Jak mówi profesor D. Jones z Anscombe Centre w Oksfordzie, zachęcanie lekarzy do pomagania przy 
samobójstwie czy uśmiercanie cierpiących pacjentów jest podważeniem kluczowych zasad prawa, etyki 
medycznej oraz opieki paliatywnej.  

Nie przeszkadza to jednak zwolennikom eutanazji, którzy robią wszystko, aby zyskała ona jeszcze więcej 
poparcia społecznego. Doprowadzili oni nawet do zmian w holenderskim programie nauczania. Stowarzy-
szenie Dobrowolny Koniec Życia (The Dutch Voluntary End of Life Association) opracowało projekt dla 
uczniów szkół średnich, który ma na celu informować ich o eutanazji i przekonać do uszanowania decyzji 
tych, którzy proszą o przedwczesną śmierć. Przedstawiciele Stowarzyszenia mają odwiedzać szkoły i opo-
wiadać uczniom o eutanazji, wyświetlać filmy o osobach, które się jej poddały. Opracowana została także 
kreskówka dla małych dzieci mająca za cel zapoznać je z poszczególnymi etapami przebiegu eutanazji.  

Liczne debaty nad legalizacją prawa do śmierci na życzenie uwidoczniły argumenty przeciwników tego zja-
wiska. Dotąd kojarzeni oni byli głównie z Kościołem katolickim. Jednak niepokój okazał się być na tyle ol-
brzymi, że swoje stanowcze NIE dla eutanazji i samobójstwa wspomaganego wyraziły osoby publiczne de-
klarujące się jako ateiści. Jak mówi Douglas Murray, dziennikarz brytyjski, sprzeciw wobec eutanazji nie 
musi wynikać z pobudek religijnych, bowiem wartość życia każdego człowieka nie jest ograniczona do da-
nej religii, lecz ma podłoże filozoficzne.  

Legalizacja prawa do śmierci na życzenie nie stanowi sposobu na rozwiązanie problemu cierpienia. Praw-
dziwe człowieczeństwo objawia się przecież w niesieniu pomocy tym, którzy jej potrzebują. A eutanazja czy 
samobójstwo wspomagane to droga na skróty, która z człowieczeństwem nie ma nic wspólnego.  

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.medscape.com oraz www.bioedge.org  

 

Medyczny Nobel 2015 za leki na choroby pasożytnicze  

William C. Campbell i Satoshi Omura za odkrycia dotyczące nowej metody leczenia zakażeń wywołanych 
przez pasożytnicze nicienie, oraz Youyou Tu za odkrycia dotyczące nowych sposobów leczenia malarii – 
otrzymali Nobla 2015 w dziedzinie medycyny i fizjologii. Nazwiska noblistów ogłoszono w poniedziałek w 
Sztokholmie. 

Choroby powodowane przez pasożyty nawiedzały ludzkość od niepamiętnych czasów. Również dziś są po-
ważnym problemem – zwłaszcza, gdy chodzi o najuboższe kraje. 

„Tegoroczni laureaci Nobla opracowali terapie, które zrewolucjonizowały leczenie niektórych z najbardziej 
wyniszczających chorób pasożytniczych” – uzasadnił swoją decyzję Komitet Noblowski. Według Komitetu 
„te dwa odkrycia dały ludzkości nowe mocne narzędzia do walki z tymi ciężkimi schorzeniami, na które za-
padają setki milionów ludzi rocznie”. […] 

William C. Campbell i Satoshi Omura są odkrywcami nowego leku – awermektyny, której pochodne rady-
kalnie obniżyły liczbę zachorowań na ślepotę rzeczną (onchocerkozę) oraz filariozę. Są też skuteczne w 
przypadku innych chorób pasożytniczych. Natomiast Youyou Tu odkryła artemizynę – lek, który znacznie 
zmniejszył umieralność chorych na malarię. Skuteczne leczenie chorób pasożytniczych polepszyło stan 
zdrowia setek milionów ludzi i ulżyło im w cierpieniu. […] 
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Źródło: Serwis Nauka w Polsce http://naukawpolsce.pap.pl 

Kongres Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Kraków – Łagiewniki 
17.10.2015 r.  

„Św. Jan Paweł II patronem obrońców życia i rodziny” – pod taki hasłem 
odbędzie się kolejny zjazd programowy Polskiej Federacji Ruchów Obro-
ny Życia, który przyjmie charakter Kongresu. Odbędzie się on 17 paź-
dziernika 2015 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach. Kongres ma charakter otwarty, jest skierowany do wszystkich, którym bliska jest obrona ży-
cia. 

Kongres słowem wprowadzającym otworzy o godz. 10.30 ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakow-
ski. Uroczyste otwarcie poprzedzi o godz. 9.00 Msza św. w intencji obrony życia w kaplicy klasztornej, przy 
grobie św. Faustyny oraz o godz. 10.00 rejestracja uczestników. W pierwszej części wydarzenia zaplanowa-
no prezentację referatów znakomitych gości. Swój głos zabiorą prof. dr hab. med. Bogdan Chazan 
(„Lekarze w obronie życia”), dr Wanda Półtawska („Św. Jan Paweł II obrońca Pięknej Miłości”), ks. prof. dr 
hab. Paweł Bortkiewicz („Współczesne wyzwania bioetyczne w świetle Evangelium vitae”), ks. dr hab. Da-
riusz Oko („Nauczanie św. Jana Pawła II a ideologia gender”), prof. dr hab. Alicja Grześkowiak („Prawna 
ochrona życia dziecka poczętego na tle nauczania św. Jana Pawła II”), dr inż. Antoni Zięba („Św. Jan Paweł 
II inicjatorem modlitw w obronie życia człowieka”), Marta Dzbeńska-Karpińska („Matki: mężne czy szalo-
ne? – prezentacja projektu”). Część druga Kongresu to panele dyskusyjne, które poprowadzą Jakub Bałtro-
szewicz – Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka „One of Us”, europar-
lamentarzyści: Marek Jurek, prof. KUL dr hab. Mirosław Piotrowski, Jadwiga Wiśniewska – panel pt. 
„Przyszłość Europy – cywilizacja życia czy kultura śmierci?”, a także dr Paweł Wosicki – prezes Polskiej Fe-
deracji Ruchów Obrony Życia, Mariusz Dzierżawski – Fundacja PRO – Prawo do Życia, Paweł Kwaśniak – 
Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Teresa Kapela – Europejska Federacja Rodzin Katolic-
kich, ks. Tomasz Kancelarczyk – Bractwo Małych Stópek – panel zatytułowany „Walka o prawo do życia 
sprawą najważniejszą”. 

Informacje dot. Kongresu oraz rejestracja: http://kongresfederacji.pl/  

Oprac. Justyna Gajos 

 

Konferencja naukowa „Problematyka umierania i śmierci w perspektywie me-
dyczno-kulturowej” (Kraków, 20-21 listopada 2015) 

W dniach 20-21 listopada 2015 roku w Krakowie w Collegium Nowodworskiego (Uniwersytet Jagielloński) 
odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Problematyka umierania i śmierci w perspektywie 
medyczno-kulturowej”. Organizatorami wydarzenia są Zakład Filozofii i Bioetyki, WNZ, Uniwersytet Jagiel-
loński, Collegium Medicum we współpracy z Kliniką Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej UJCM oraz z Polskim 
Towarzystwem Badania Bólu, natomiast patronat nad konferencją obejmie Rektor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera, Sto-
warzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN. 

„Celem konferencji jest pogłębienie namysłu nad umieraniem i śmiercią w aspektach medycznych, praw-
nych, etyczno-filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych i kulturowych” – czytamy w zaproszeniu. 
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„Trudne rozmowy”, „Mój bliski umiera, jak mam sobie z tym poradzić? Rodzina i chory dorosły w okresie 
umierania i śmierci” oraz „Żałoba po stracie dziecka”. 

Więcej informacji o konferencji: http://www.bioetyka.wnz.cm.uj.edu.pl/konferencje  

Oprac. Justyna Gajos 

 

Monografia Sprzeciw sumienia farmaceutów. Aspekty etyczne, teologiczne 
i prawne, Małgorzata Prusak 

Czy farmaceucie może zostać przyznane prawo do klauzuli sumienia? Uznanie prawa 
do odmowy wydania przez aptekarzy pewnych środków farmakologicznych, które 
mogą ingerować w początek lub koniec ludzkiego życia (antykoncepcja, środki poron-
ne lub eutanazja czy wspomagane samobójstwo), rodzi współcześnie wiele wątpliwo-
ści, jest zarzewiem gorących debat publicznych. Autorka prezentowanej monografii 
przeprowadza analizę tego problemu oraz podejmuje temat z różnych perspektyw: 
etycznej, teologicznej i prawnej.  

„Prezentowana monografia wychodzi naprzeciw potrzebie dogłębnej analizy proble-
mu, czy farmaceuta może produkować i/lub dystrybuować farmaceutyki uderzające 
w podstawowy etos medycyny, jakim jest leczenie, a przynajmniej nieszkodzenie pacjentowi. Farmaceuta 
nie jest jakimś „elementem neutralnym” relacji z pacjentem. Jest osobą, która kieruje się pewnymi zasada-
mi etycznymi, także ma swoje sumienie oraz rozeznanie dobra i zła, i która nie może być wciągana na siłę 
w niemoralną transakcję z pogwałceniem jej podstawowych praw. Dzięki niniejszej książce refleksja bioe-
tyczna w Polsce ubogaciła się o niezwykle cenne studium, które może stanowić podstawę dla wielu szcze-
gółowych rozwiązań dylematów sumienia aptekarzy i farmaceutów” dr hab. Andrzej Muszala, UPJP II). 

http://sklep.stanislawbm.pl/pl/p/Sprzeciw-sumienia-farmaceutow.-Aspekty-etyczne%2C-teologiczne-i-
prawne-Malgorzata-Prusak/1530 

Oprac. Justyna Gajos 
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