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Życie człowieka rozpoczyna się
w momencie poczęcia.
Skoro każdy człowiek ma prawo
do życia, każde poczęte dziecko także!
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prof. zw. dr hab. med. R. Klimek: „Żywot człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia”; prof.
dr hab. med. E. Blechschmidt: „Człowiek jest już
a się
człowiekiem od momentu, gdy męski plemnik zapłodzpoczyn nao
r
a
k
ni żeńską komórkę jajową”; prof. dr hab. med. B.
złowie
To fakt
Życie c cie poczęcia.
lny.
Chazan: „Komórkę jajową od momentu zapłodnienia
en
odważa p
m
ie
o
n
m
,
y
w
o
nazywamy zarodkiem, ale nie ulega wątpliwości, że
medyczn ości tego faktu p
ukowy,
ym
jest to człowiek”; prof. dr hab. P. G. Fedor-Freyo
w
d
d
ia
do w
żnie o
bergh: „Szacunek dla nowego życia od samego poczęić
Przyjęcie ażdego, niezale
z
d
a
k
du, prow bec
cia i uznanie dziecka za partnera w dialogu są barlą
g
o
p
winno u
o
t
nku wo
go świa
dzo ważne”; prof. dr med. A. Ingelman-Sunberg: „Od
znawane unkowego szacu
ar
momentu poczęcia istnieje żywa istota. Nienarodzone
iej.
do bezw ętej istoty ludzk
dziecko jest osobą”; prof. dr med. J. Lejeune: „Po
z
c
o
każdej p
zapłodnieniu powstała nowa istota ludzka”; prof. M.
Matthews-Roth: „Pojedyncze ludzkie życie zaczyna się
w momencie poczęcia”; prof. dr hab. n. med. J. Roszkowski: „Życie człowieka nie zaczyna się z chwilą narodzin, ale od momentu poczęcia.”; prof. dr hab. med.
M. Rybakowa: „Życie człowieka zostaje zapoczątkowane
w następstwie połączenia się dwu komórek rozrodczych”
prof. dr hab. med. M. Troszyński: „Rozwój człowieka
Reagan
zaczyna się w akcji zapłodnienia”; prof. dr hab. B.
Ronald
–
Suszka, prof. dr hab. Z. Bielańska-Osuchowska, prof. dr
hab.
n.
med.
Paweł
Januszewicz,
prof.
dr
hab..............................................................................

, że
m
e
ł
y
ż
a którzy
Zauw
y,
s
wszyiercają aborcję
popżyli się
zdą urodzić
już

Michalik2012majN.qxd

2012-12-11

13:54

Page 2

OD POCZĘCIA
DZIECKO 4 MIES.

ełh rozpoznano niep
yc
ór
kt
s
za
dc
po
,
ąż
zy się aborW USA 90 proc. ci
go dziecka, końc
ne
zo
od
ar
en
ni
ek aborcji
nosprawność
ach rocznie wskut
di
In
o
lk
ty
h
yc
m
rodzeniem
cją. W sa
eć ginie przed na
pł
na
du
lę
zg
w
selektywnej ze
czynek.
pół miliona dziew
Fot. www.sxc.hu
styczne
Aborcja to najbardziej dra
ze względu
oże
narzędzie dyskryminacji
Jak daleko m ć.
płe
czy
ść
no
yra
na niepełnospraw
iść absurd w o
d
o
w
ra
żenia „p
aborcji”?
borcji”
„Prawo do a
lektuto bełkot inte ejedn
alny. Prawa
Prof. Andrzej Zoll: „Twierdzenie, że ochrona życia może zaczynać się od jakiegoś wybranego mokońa
k
go człowie
mentu, jest bardzo arbitralne. Od którego? Dwa tygodnie po zapłodnieniu? A może gdy dziecko
nie
d
czą się dokła
zyska zdolność do życia poza organizmem matki? Albo gdy już się urodzi? Stanowisko, które przyjm
w tym samy
muje ochronę od poczęcia, ma za sobą bardzo silne argumenty. Trybunał w Luksemburgu [X 2011]
e zazi
d
g
,
miejscu
uznał, że ludzki embrion jest obdarzony godnością od momentu połączenia komórki męskiej i żeńrawa
czynają się p
skiej, a istota obdarzona godnością wymaga ochrony prawnej. Odnosząc się do zakresu tej ochroy.
b
drugiej oso
ny, chcę jasno stwierdzić, że zniszczenie dobra, jakim jest dziecko poczęte, jest bezprawne”.

Fakt

Logika

Aborcja jest bezprawna

Gdy stwierdzono chorobę czy wady rozwojowe u nienarodzonego dziecka, to można usunąć ciążę?
Jeżeli u człowieka nie narodzonego stwierdza się chorobę czy wady rozwojowe, to należy tego małego pacjenta
otoczyć troskliwą opieką i leczyć, a nie zabijać. Jak może „lekarz” proponować eliminację choroby poprzez zabicie chorego dziecka?
Prof. dr hab. med. Z. Słomko (kierownik Kliniki Perinatologii AM w Poznaniu, konsultant WHO): „Perinatolog znajduje się w szczególnej sytuacji, tj. winien rozpatrywać konsekwencje podejmowanych decyzji w odniesieniu do
zdrowia lub życia matki oraz nienarodzonego dziecka. (...) nienarodzone dziecko jest w takim samym stopniu
uprawnione do ochrony jak człowiek dorosły”.
Ciążę można usunąć, jeżeli powstała w wyniku gwałtu?
Ojciec nie narodzonego dziecka winien przestępstwa gwałtu zostaje w wyniku postępowania sądowego (w czasie którego ma zapewnioną obronę prawną) skazany na kilka lat więzienia. Nie można dopuścić do tego, aby poczęte dziecko, zupełnie niewinne i pozbawione jakiejkolwiek możliwości obrony, zostało skazane
na najwyższy wymiar kary: karę śmierci i aby wyrok wykonano.
Jak feministki mogą być zwolenniczkami aborcji?
Płeć człowieka determinowana jest w momencie poczęcia: od poczęcia jest się kobietą lub mężczyzną. Jak feministki mogą popierać aborcję, gdy 50% zabijanych
dzieci nienarodzonych to dziewczynki?
Dlaczego feministki milczą, gdy w komunistycznych Chinach kobiety są zmuszane
do zabijania nawet dziewięciomiesięcznych nienarodzonych dziewczynek i chłopców? Dlaczego feministki milczą, gdy np. w Indiach zabijane są nienarodzone
dziewczynki tylko dlatego, że są płci żeńskiej, a chłopcom pozwala się żyć?

Z brytyjskich badań z roku
2000 na 3000 abortowanych płodach wynika, że
diagnoza lekarzy co do
stanu zdrowia płodu była
prawdziwa jedynie w 39%
przypadków – reszta poczętych dzieci została poddana aborcji wskutek
błędnej diagnozy (za: Independent, 23.05.2006).
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SKUTKI ABORCJI

Logika

DLA ZDROWIA KOBIETY

Każdego roku z powodu powikłań po aborcji umiera na świecie 50 – 100 tys. kobiet. (prof. dr
hab. n. med. Bogdan Chazan B., 2000). Powikłania po zabiegu przerwania ciąży można podzielić na bezpośrednie, występujące do kilku tygodni po aborcji i odległe w czasie.
Powikłania bezpośrednie: krwotok, uszkodzenie macicy, zakażenie występują z częstością 5 –
6 proc. Najczęstszym powikłaniem jest infekcja narządu rodnego (w 49 proc. przypadków) oraz miednicy aż do zapalenia otrzewnej. (prof. zw. dr hab. Radzisław Sikorski, 2000)
Do odległych w czasie skutków aborcji należą: niepłodność, poronienie samoistne, poród przedwczesny (francuskie badania z 2005 r. mówią o 70-procentowym wzroście ryzyka – por. the British Journal
of Obstetrics and Gynecology), urodzenie martwego dziecka (5-krotny wzrost śmiertelności okołoporodowej), inne powikłania ciąży i porodu, a także wzrost wad wrodzonych u później rodzonych dzieci.

Aborcja
nie tylko
niszczy
życie
poczętego
dziecka,
ale także
zdrowie
a czasem
życie
matki!

Aborcja a zdrowie psychiczne kobiety Zaburzenia psychiczne spowodowane aborcją określane są nazwą syndromu postaborcyjnego. Przebyta aborcja zwiększa o 81% ryzyko wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym u kobiety – wynika
z metaanalizy opublikowanej przez prof. Priscillę K. Coleman w „British Journal of Psychiatry” (2011). W metaanalizie stwierdzono, że 10% stwierdzonych problemów ze zdrowiem psychicznym jest związanych z przebytą przez kobiety aborcją. Metaanaliza obejmowała 22 badania naukowe opublikowane w latach 1995–2009, przeprowadzonych na łącznie 877 181
osób badanych, z czego 163 831 dokonało aborcji.

Rak piersi a aborcja Aborcja powoduje wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi. Istnieją badania mówiące
o 2-3-krotnym wzroście ryzyka (por. „Służba Życia” nr 05/2000). Amerykański endokrynolog, prof. Joel Brind z Baruch College
w Nowym Jorku uważa, że aborcja powoduje min. 30 % wzrost tego ryzyka. W związku z tym wyliczył, że od czasu zalegalizowania aborcji w Stanach Zjednoczonych w 1973 r., z powodu raka piersi, który rozwinął się na skutek dokonanej wcześniej aborcji, zmarło około 300 tys. kobiet. Profesor Brind stwierdził, że jeżeli weźmiemy pod uwagę ogólne ryzyko wystąpienia raka piersi,
które wynosi 10 proc. (nie licząc aborcji) i podniesiemy go do 30 proc. otrzymujemy 13 proc. ryzyko utraty życia. Wziąwszy pod
uwagę 50 mln aborcji dokonanych od 1973 r. mamy dodatkowo 1,5 mln przypadków wystąpienia raka piersi. Średnio z powodu tego nowotworu umarło 20 proc. kobiet, co w praktyce oznacza, że legalna aborcja spowodowała dodatkowo 300 tys. zgonów z powodu raka piersi.

www.pro-life.pl

Przeciwdziałać śmierciom matek Zwolennicy aborcji promują tezę, jakoby delegalizacja aborcji skazuje kobiety na
śmierć. Prawda jest jednak inna: nielegalność aborcji nie zwiększa śmiertelności matek. Jednym z najniższych wskaźników śmiertelności matek na świecie ma Irlandia, kraj, w którym od dziesięcioleci obowiązuje zakaz aborcji (wskaźniki
śmiertelności matek wg ONZ za rok 2005: Irlandia – 5, kraje o legalnej aborcji: USA – 17, Belgia – 10, Izrael – 17, Norwegia – 16, UK – 13, Chiny – 56). Chile, delegalizujące aborcję od 1989 r. ma najniższą śmiertelność matek w Ameryce
Łacińskiej. Od tego czasu wskaźnik śmiertelności okołoporodowej wśród matek w tym kraju zmniejszył się o prawie 90%.

3

Michalik2012majN.qxd

2012-12-11

Fakt
Logika

13:55

Page 4

„Osobiście zastrzelę tego idiotę, który chciałby wprowadzić w życie
przepisy zabraniające aborcji na
wschodnich terenach okupowanych”. – A. Hitler

Zwolennikami aborcji byli Lenin i Hitler.
Przeciwnikami m.in.: Jan Paweł II, Gandhi, Matka Teresa z Kalkuty
Znając stanowisko tych osób wobec aborcji, nie dajmy sobie
wmówić, że postawa pro-life to mentalność ciemnogrodu,
a popieranie aborcji jest postępowe.
„Tym, co najbardziej niszczy
pokój we współczesnym
świecie jest aborcja – ponieważ jeżeli matka potrafi
zabić swoje własne dziecko, co może powstrzymać
Ciebie i mnie od zabijania
się nawzajem?” – Matka
Teresa z Kalkuty

„CZŁOWIEKIEM jest
również nie narodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się
z »najmniejszymi«”.
– Jan Paweł II
Fot. R. Rzepecki

Fot. R. Rzepecki

Fot. wikipedia commons

„Domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia”. – W. I. Lenin
„Oczywistym i jasnym jak słońce jest dla mnie fakt, że aborcja jest czynem zbrodniczym”. – M. Gandhi

Ludobójcy Lenin i Hitler

jako pierwsi w Europie zalegalizowali aborcję

Pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował zabijanie poczętych dzieci, był Związek Radziecki 18 listopada 1920 roku. Drugim przywódcą europejskim, który doprowadził do legalizacji aborcji w swoim kraju był Adolf Hitler. Dążąc do utworzenia czystej, biologicznie mocnej „rasy panów”, doprowadził w 1933 roku, do legalizacji zabijania niemieckich nienarodzonych dzieci, które posiadały lub mogły posiadać
wady wrodzone. Na terenie Polski po raz pierwszy w sensie prawnym narzucono pełną dopuszczalność aborcji 9 marca 1943 r. Wówczas
hitlerowski okupant wydał rozporządzenie (Verordnung) zezwalające Polkom na nieograniczone żadnymi sankcjami zabijanie polskich nienarodzonych dzieci, jednocześnie podnosząc karę – do kary śmierci włącznie – za zabicie niemieckiego nienarodzonego dziecka...
Po raz drugi w Polsce wprowadzono „prawną” dopuszczalność aborcji 27 kwietnia 1956 roku. W warunkach terroru komunistycznego ludzie wprowadzeni do Sejmu (w 1952 r.) przez ludobójcę Stalina, przegłosowali legalizację aborcji.

Zarzuty wobec ustawy,
wysuwane podczas jej uchwalania

Sytuacja rzeczywista

Dramatycznie wzrośnie liczba dzieciobójstw

Liczba dzieciobójstw spadła (w roku 1992 wynosiła 59, w roku
2002: 28, w roku 2003: 25, 2008: 13)

Dramatycznie wzrośnie liczba porzuceń
dzieci

Liczba porzuceń dzieci ze skutkiem śmiertelnym w 1991 roku wyniosła 1, 1992: 0, w 2003: 0, 2008: 0. Następuje spadek liczby noworodków pozostawionych w szpitalach nie ze względów zdrowotnych
– 2002: 1018, 2006: 826, 2008: 775.

Więzienia zapełnią się kobietami skazanymi za aborcję

Ustawa z 1993 roku nie przewiduje żadnych kar dla kobiet, które dopuściły się aborcji, lecz jedynie dla personelu medycznego

Szpitale zapełnią się kobietami, które będą
próbowały nielegalnie w prymitywnych
warunkach dokonać aborcji

Liczba zgonów kobiet spowodowanych ciążą, porodem i połogiem
w roku 1991 wynosiła 70, w roku 2002: 26, a w 2003 roku: 26,
2004: 23, 2006: 21, 2007: 11. W ciągu wszystkich lat działania
ustawy wskutek nielegalnej aborcji zmarła 1 kobieta.

Kobiety „zmuszone” do macierzyństwa zostaną bez środków do życia oraz innej pomocy

Domy samotnej matki niezmiennie dysponują wolnymi miejscami.

Nieletnie dziewczęta masowo będą zostawały matkami

Liczba urodzeń wśród matek poniżej 19. roku życia się zmniejsza
(w roku 1990 stanowiły one 8 % rodzących, w roku 2002: 6,8 %,
a w roku 2003: 6,4%, 2004: 5,75, 2008: 5,1%).

Wzrośnie liczba poronień klasyfikowanych
jako samoistne, a de facto prowokowanych przez kobiety

Liczba poronień stale spada (w 1991 roku ich liczba wynosiła 55
992, w 2002: 41 707, a w 2008 roku: 24 008).

4

Źródło danych: NFZ, KG Policji, sprawozdania RM z wyk. ustawy z 7.01.1993 r.

Polska ustawa pro-life z 1993 r. chroni życie dzieci oraz zdrowie kobiet
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W mediach pojawiają się fałszywe
głosy, że w polskiej szkole nie ma
edukacji seksualnej i ma to powodować negatywne skutki dla młodzieży. Tymczasem w polskiej szkole jest edukacja seksualna, i co więcej, przynosi dużo lepsze efekty niż
zalecana przez niektórych szwedzka czy brytyjska.

Fakt
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Sexedukacja: co jest skuteczne?

54 proc. kobiet dokonujących aborcji w USA stosowało antykoncepcję na miesiąc przez aborcją (Guttmacher, 2008).
Podobne badania z Francji mówią o 46 proc. kobiet stosujących antykoncepcję na 6 miesięcy przed aborcją (Human
Reprod. 2006). Zbliżone wyniki uzyskano w badaniach angielskich, szwajcarskich czy australijskich.
Propagowanie czy rozdawnictwo antykoncepcji
wśród młodzieży nie wyeliminuje zjawiska aborcji.

PRZYPATRZMY SIĘ LICZBOM

Polskie wychowanie do życia w rodzinie jest typem A edukacji seksualnej – wg wytycznych Amerykańskiej Akademii
Pediatrii, czyli wychowaniem do czystości (abstynencji seksualnej), bez propagowania antykoncepcji. Model szwedzki czy brytyjski (typ B edukacji seksualnej) opiera się na promocji i rozdawnictwie antykoncepcji młodym ludziom, już
od 11. roku życia, oraz umożliwianiu im aborcji bez wiedzy
rodziców. Po latach takiej edukacji i wydaniu na nią
wielkich środków widać, że nie jest ona skuteczna.
Widać, że w Polsce na tle Szwecji i Wielkiej Brytanii obserwujemy:
z najniższą liczbę zajść w ciążę na 1000 nastolatek,
z najniższą liczbę aborcji na 1000 nastolatek,
z najniższe wskaźniki przypadków chorób przenoszonych drogą płciową.

nieskuteczna promocja antykoncepcji?

Powyższe dane dowodzą, że masowe rozdawanie w szkołach środków antykoncepcyjnych dla chłopców i dziewcząt
nie eliminuje problemu nieplanowanych ciąż i aborcji oraz
chorób wenerycznych u nieletnich. Dzieje się tak, ponieważ
środki antykoncepcyjne mają wysoką zawodność wśród
młodzieży. Amerykańskie badania przeprowadzone na ponad 10 tys. kobiet wykazały, że wśród ubogich nastolatek,
mieszkających z partnerem wśród stosujących pigułkę hormonalną 48,4 % zaszło w ciążę w ciągu badanego roku,
a wśród stosujących prezerwatywy 71,9 % (Family Planning
Perspectives, 1999, 31, 2). Z innych badań wynika, że 50%
nastolatków zamieszkujących razem doświadcza zawodności w ciągu roku stosowania antykoncepcji a 30% w ciągu
roku zaraża się chorobą przenoszoną drogą płciową (Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 1995, 149, 9).

Odrzucić

nieskuteczne programy
szwedzkie czy brytyjskie

Oceniając pozytywnie dotychczasowe wyniki stosowanej
w Polsce edukacji seksualnej typu A, trzeba podkreślić potrzebę dalszego doskonalenia tego systemu i konieczność
odrzucenia nieskutecznych rozwiązań brytyjskich czy
szwedzkich, które prowadzą do wielu negatywnych
zjawisk wśród młodzieży.

Dane z Polski dotyczą sytuacji zdelegalizowanej aborcji.
W 1997 roku aborcja była w Polsce przez rok legalna i wtedy
liczba zabiegów wynosiła ogółem 3047 (łącznie wśród nieletnich i pełnoletnich kobiet).

www.pro-life.pl

Dlaczego
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Z sondażu GfK Polonia dla „Rzeczpospolitej” wynika, że tylko 5 proc. Polaków jest
za tym, aby aborcję wykonywano na każde żądanie kobiety (marzec 2010). W badaniach ośrodka IQS (wrzesień 2010) 88 proc. ankietowanych uznało za pewnik, że
życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia, zaś 90 proc. zgodziło się ze stwierdzeniem, że dziecko przed narodzinami ma bezwarunkowe prawo do życia.

Fakt

Logika

Na pojawiające się kolejne projekty legalizacji aborcji na żądanie kobiety należy patrzeć jak na to, czym są: próbą narzucenia przez pro-aborcyjną mniejszość
swoich radykalnych poglądów społeczeństwu, będącemu w zdecydowanej
większości przeciwnikami aborcji.

Co Ty możesz zrobić dla ratowania życia poczętych dzieci?
Odpowiadając na to pytanie, przytoczę wskazania światowej sławy obrońcy życia, dr. med. J. Willke z USA:
Modlić się Trzeba, aby każdy z nas podjął wytrwałą, systematyczną modlitwę w intencji zapewnienia prawa do
życia każdemu człowiekowi od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Może włączysz się w Krucjatę Modlitwy
w Obronie Poczętych Dzieci (www.krucjata.org), World Prayer for Life (Światową Krucjatę Modlitwy w Obronie Życia Człowieka www.world-prayer-for-life.org) lub podejmiesz Duchową Adopcję Dziecka Poczętego?
Uczyć się Trzeba, aby nasze zaangażowanie w dzieło obrony życia było mądre, oparte na argumentach. Uczyć się – to
także uczestniczyć w spotkaniach, wykładach prowadzonych przez uczciwych ludzi; to także oglądać dokumentalne filmy, ukazujące rozwój człowieka. To zawsze i wszędzie głosić prawdę: nie wolno zabijać poczętych dzieci. To przekazywać argumenty za życiem w kręgu znajomych, przyjaciół i w środowisku pracy. Uczyć innych to także organizować
gazetki ścienne, wystawy, prelekcje, projekcje filmów „pro-life”. Uczyć innych to także rozmawiać z politykami.
Pomagać W dziele obrony życia nie może zabraknąć konkretnej, także materialnej, pomocy, świadczonej samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym. Może trzeba Twej materialnej pomocy, może trzeba, abyś zorganizował
kwestę na rzecz samotnych matek? Trzeba także wspomagać organizacje broniące życia człowieka.
Pod adresem www.pro-life.pl:

Ludwik Krawczyk

– zamów bezpłatnie większą ilość tej ulotki oraz innych materiałów czy filmów pro-life dla znajomych
czy do swojej parafii;
– zaprenumeruj newsletter pro-life;
– przekaż 1 % swojego podatku na pomoc samotnym matkom i edukację pro-life;
– zamów prelekcję pro-life dla większej liczby osób;
– zadeklaruj swoją gotowość pomocy w dziele obrony życia.

ZACHĘĆ INNYCH, BY ZROBILI TO SAMO!!!

Blisko trzydziestu organizacjom proaborcyjnym zaangażowanym w zbieranie podpisów pod projektem ustawy o szerszym dostępie do aborcji, nie udało się zebrać wymaganych 100 tysięcy podpisów. Suma 30 tysięcy zebranych podpisów przez organizatorów akcji
„Tak dla kobiet”, pokazuje, jak niewielkie jest poparcie dla aborcji w Polsce.
Przypomnijmy: Rok 1990 – Sejm RP zarządził konsultacje społeczne nt. prawa do życia dla
poczętych dzieci: z 1 710 976 pisemnych odpowiedzi 1 527 000, czyli 89 proc., było za prawem do życia!
Lata 2006–2007 to próba doprecyzowania konstytucyjnej ochrony życia człowieka poprzez
uzupełnienie 38.art. Konstytucji RP o słowa: „od poczęcia do naturalnej śmierci”. Do Kancelarii wpłynęło 508 683 podpisów za takim zapisem, a przeciw 1987.
Rok 2010 – ilość podpisów zebranych pod projektem obywatelskim w pełni chroniącym życie dzieci nienarodzonych w Polsce przekroczyła 570 000.
6
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Rozwój dziecka od poczęcia do narodzin jest kontinuum od
połączenia dwóch komórek do przyjścia na świat noworodka.

Fakt
Logika

Jaki inny moment w tym procesie niż powstanie nowego
genotypu może być uznany za początek nowego życia?

Pełnia życia
Czuje i reaguje
Już w siódmym tygodniu podrażnienie skóry w okolicach warg powoduje
reakcję całego ciała. W 9. tygodniu dziecko odczuwa ból już niemal całą
powierzchnią ciała. Poczęte dziecko reaguje na ból jak dorosły człowiek –
odsuwa się od źródła bólu, przesuwa w tył, gwałtownie rusza rękami i nogami, wykrzywia twarz.
Wszystkie zmysły są aktywne w okresie prenatalnym. Słuch: dziecko rusza
się, gdy usłyszy donośny dźwięk; smak: rozróżnia smaki wód płodowych,
wzrok: zmianą rytmu serca reaguje na nagłe oświetlenie brzucha, węch:
jest zdolne do rozróżniania przyjemnych i nieprzyjemnych zapachów.

RĄCZKI DZIECKA 7 TYG. OD POCZĘCIA

Rusza się
Już w drugim miesiącu dziecko zaczyna się ruszać: przeciąga się, podskakuje, ziewa, dotyka rękami głowy, rusza ustami, robi miny. Filmy rejestrujące zachowanie 3-miesięcznego dziecka pokazują jak „tańczy” w macicy.
W 4. miesiącu udało się odnotować ok. 20 tysięcy różnych ruchów w ciągu dnia. Prawidłowo rozwijające się dziecko rzadko trwa w bezruchu dłużej niż 10 minut.

Uczy się świata
W okresie prenatalnym dziecko zdobywa pierwsze doświadczenia. Pamięć
prenatalna kształtuje jego reakcje w późniejszym życiu. Rozluźnia nas przyjęcie pozycji płodowej, przyciemnione światło (przypominające półmrok
i przytulność macicy), odpoczynek w wodzie (przywołujący pamięć środowiska wodnego), kołysanie (podobne do rytmu oddechu i ruchów matki)
czy rytmiczne dźwięki (przypominające o biciu jej serca).

Aborcja to przerwanie życia człowieka

pomiędzy poczęciem a narodzeniem! Tak,
aborcja to także zabijanie – bez znieczulenia
– trzech- a nawet dziewięciomiesięcznych
dzieci! Jak fatalny jest stan mediów publicznych i komercyjnych w Polsce: od 1989 r. toczy się „bardzo dziwna” medialna „debata”
nt. nienarodzonych dzieci, podczas której
nie podano jasno nawet definicji aborcji. Korzystaj z mediów katolickich, konserwatywnych i prawicowych. Nie daj sobą manipulować przez nierzetelne media!

www.pro-life.pl

W sondażu GfK Polonia (2010) za najnowszymi propozycjami
Ruchu Palikota (za
aborcją bez ograniczeń) opowiedziało
się tylko 5 proc. ankietowanych.
W badaniach Grupy
IQS (2010) 83 proc.
ankietowanych uważało, że choroba, nawet poważna, nie
ogranicza niczyjego
prawa do życia.

NÓŻKI DZIECKA 11 TYG. OD POCZĘCIA

DZIECKO 5 MIES. OD POCZĘCIA
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Dziewięć pierwszych miesięcy życia człowieka
Dzień 1 Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. W tej chwili zostają określone takie cechy dziecka, jak: płeć, kolor oczu, włosów i skóry, tendencja do wysokiego lub niskiego
wzrostu, krzepkie zdrowie lub skłonność do pewnych chorób.

Dzień 21 Zaczyna bić serce dziecka, kształtuje się mózg.
Tydzień 6 Tworzy się szkielet dziecka. Funkcjonują już nerki, płuca, wątroba i serce. Rejestruje się już fale elektromagnetyczne wysyłane przez mózg człowieka.

Tydzień 9 Dziecko odczuwa ból już niemal całą powierzchnią ciała. Reaguje na ból jak dorosły człowiek – odsuwa się od źródła bólu, przesuwa w tył, gwałtownie rusza rękami i nogami,
wykrzywia twarz.

Tydzień 10 Działają wszystkie organy. Ukształtowały się nóżki i rączki. Na palcach rąk wykształciły się linie papilarne. Dziecko reaguje na bodźce zewnętrzne, odczuwa ból. Dalszy rozwój polega jedynie na doskonaleniu pracy istniejących już narządów i wzroście człowieka.
Tydzień 12 Dziecko potrafi podkurczać nogi, obracać stopy i prostować palce u nóg, zaciskać piąstkę, marszczyć brwi. Wykazuje w swoim zachowaniu i budowie indywidualne cechy;
odczuwa i reaguje na stany emocjonalne matki. Funkcjonują już wszystkie narządy: i tak np.
wątroba wytwarza żółć, trzustka – insulinę, a przysadka mózgowa – hormon wzrostu. Dziecko
osiąga około 9 cm wzrostu i 30 g wagi.

DZIECKO 7 TYG. OD POCZĘCIA

Tydzień 16 Dziecko wykonuje ok. 20 tysięcy ruchów w ciągu dnia, które można zaklasyfikować do kilkunastu schematów ruchowych. Serce przepompowuje dziennie ok. 30 litrów krwi.
Dziecko jest już wrażliwe na smak wód płodowych. Im słodsze wody, tym dziecko wolniej je
połyka, dokładniej smakując, a jego serce bije szybciej.

Tydzień 17 Dziecko ćwiczy ruchy ssące warg.
Tydzień 20 Dziecko nabywa umiejętności funkcjonowania w dwóch stanach: czuwania
i snu. Matka może stwierdzić, że dziecko śpi, ma czkawkę, kopie czy przeciąga się po spaniu.
Tydzień 24 Między 70 tysiącami komórek tkanki mózgowej wielkości łepka od szpilki istnieje 124 miliony połączeń. Około 50 proc. dzieci w tej fazie rozwoju reaguje na silny dźwięk
opóźnioną reakcją przestrachu.
Tydzień 26 Przedwcześnie urodzone dziecko jest już w stanie przeżyć. Reaguje wzmożonymi
ruchami na nagłe oświetlenie brzucha matki.

Tydzień 40 Rodzi się dziecko – po 9 miesiącach życia w łonie matki, osiągnąwszy ciężar ciała około 3500 g i wzrost około 54 cm.
Opracowała dr nauk med. Józefa Deszczowa
DZIECKO 3,5 MIES. OD POCZĘCIA

8

DZIECKO 8 TYG. OD POCZĘCIA
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Między
70 tysiącami komórek
tkanki
mózgowej wielkości łepka od
szpilki istnieje 124
miliony
połączeń.
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in vitro to mniej skuteczna niż naprotechnologia, droższa, obarczona
wieloma skutkami ubocznymi metoda uzyskania ciąży.
Czy wobec takiej sytuacji promowanie in vitro nie jest wyborem
politycznym lub ideologicznym?

In vitro,
czyli:
– niszczenie ¿ycia ludzkiego na pocz¹tkowym etapie rozwoju (od 60 do 95 procent
dzieci poczêtych metod¹ in vitro ginie
przed narodzeniem);
– metoda, której rzeczywista skutecznoœæ
– wbrew czêstym przeszacowaniom – waha siê od 21 do 26 procent (Mladovsky,
Sorenson 2009);
– wielokrotne zwiêkszenie ryzyka wyst¹pienia
wad rozwojowych u narodzonych dzieci;
– dwa razy czêstsze przedwczesne porody
i niska masa urodzeniowa dziecka poczêtego wskutek in vitro;
– ryzyko uszczerbku zdrowia kobiety (jednym
z nastêpstw tej inwazyjnej metody jest dwukrotny wzrost ryzyka raka jajników);
– brak leczenia, zw³aszcza przyczynowego,
niep³odnoœci;
– ryzyko komercjalizacji procedury;
– uprzedmiotowienie pacjentów, nara¿enie
ich zdrowia psychicznego.

prawdziwe
prawdziwe
rozwi¹zanie
rozwi¹zanie
rzeczywistych
rzeczywistych
problemów
problemów
czyli:

umo¿liwienie niep³odnym ma³¿eñstwom poczêcia dziecka z du¿ym prawdopodobieñstwem,
wed³ug dr. T. Hilgersa siêgaj¹cym nawet do oko³o 80 procent w czasie do 2 lat od rozpoczêcia
leczenia;
diagnostyka niep³odnoœci i jej realne leczenie;
diagnostyka i leczenie: bolesnego i nieprawid³owego miesi¹czkowania, zespo³u napiêcia
przedmiesi¹czkowego, torbieli czynnoœciowych jajników, zespo³u policystycznych jajników,
depresji poporodowej, zaburzeñ hormonalnych, endometriozy i innych schorzeñ;
diagnostyka przyczyn poronieñ (w tym nawykowych);
zgodnoœæ z podstawowymi normami etycznymi;
du¿o ni¿sze koszty ni¿ w przypadku in vitro.

www.pro-life.pl

Naprotechnologia,

Fot. M. Krysa

O niep³odnoœci
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lek. med. Tadeusz Wasilewski
NaproMedica – klinika leczenia niepłodności małżeńskiej w Białymstoku

PROCEDURA

IN VITRO

Fot. £. Gurbiel

Niepłodność jest ważnym problemem współczesnych rodzin.
Z uwagi na znaczną częstość występowania stała się także problemem społecznym i stanowi istotny problem kliniczny. Medycyna
zajmująca się opisywaniem i diagnozowaniem niepłodności nazywa się medycyną rozrodu człowieka. Szukanie sposobu leczenia
niepłodności, rodzaju pomocy w przyjściu na świat upragnionego
dziecka, to główne cele tej ważnej medycznej gałęzi. Zgodnie
z najnowszymi rekomendacjami przedstawicieli ESHRE (European
Society of Human Reproduction and Embriology) leczenie niepłodności winno być uwieńczone narodzinami ZDROWEGO dziecka*.

3
metody

Obecnie ma³¿eñstwa borykaj¹ce siê z niep³odnoœci¹ maj¹
mo¿liwoœæ otrzymania pomocy
w trojaki sposób:
1. Nadzór nad naturalnym cyklem
kobiety, ewentualnie ingerencja farmakologiczna w postaci
indukcji jajeczkowania, suplementacji – wspomagania II fazy i umo¿liwienie wspó³¿ycia
naturalnego jako sposobu uzyskania poczêcia. Jest to metoda, któr¹ równie¿ stosuj¹ lekarze naprotechnolodzy.
Klasyczna wspó³czesna medycyna rozrodu posi³kuje siê jeszcze dwiema innymi metodami.
2. Wspó³¿ycie naturalne zostaje
zast¹pione inseminacjami –
podawaniem nasienia mêskiego na szyjkê macicy, plemników do jamy macicy czy te¿
do jajowodów.
3. Metoda zap³odnienia pozaustrojowego, czyli program in
vitro jest trzecim sposobem
proponowanym dzisiaj przez
medycynê rozrodu.

Początek procedury in vitro.

W obrębie programu in vitro możemy wyróżnić dwa etapy.
Pierwszy z nich – etap farmakologiczny – polega na podawaniu pacjentce leków przy nadzorze ultrasonograficznym i ocenie aktywności hormonów. Postępowanie to ma na celu doprowadzenie do pojawienia się pęcherzyków Graafa w jajnikach; w pęcherzykach tych zawarte są komórki jajowe. Następnym etapem jest etap nazwany biotechnologicznym. Pacjentka poddana jest punkcji jajników, w czasie której wydobywane są poza jej organizm komórki jajowe z uzyskanych uprzednio pęcherzyków. Następnie komórki jajowe łączone są z plemnikami. Pierwotny, klasyczny sposób połączenia to umieszczenie komórek jajowych w środowisku plemników. Obecnie coraz częściej stosowana metoda, zaawansowana technologicznie, to wymuszone połączenie gamet płciowych męskiej i żeńskiej, tzw. docytoplazmatyczna iniekcja
plemnika do komórki jajowej. Poczęte istoty ludzkie przenoszone są do inkubatorów, gdzie następuje tzw.
hodowla ludzkich. Zarodki poddane są obserwacji i w drugiej, trzeciej lub piątej dobie następuje wybór
najlepiej rokujących do dalszego życia zarodków – przeważnie dwóch – i podanie ich do jamy macicy, czyli wykonanie tzw. transferu. Pozostałe istoty ludzkie poddane są kriokonserwacji, czyli zamrożeniu i przechowywaniu w niskiej temperaturze (około -195oC).

Zamrażanie poczętych istot ludzkich.

Aby uzyskać w wyniku zastosowania programu
in vitro 25–35-procentowe prawdopodobieństwo uzyskania ciąży, trzeba stymulować jajeczkowanie
(I etap farmakologiczny) i doprowadzić do uzyskania 6–15 komórek jajowych. Następnie połączyć każdą
komórkę jajową z plemnikiem, uzyskując 6–8 zarodków, wybrać dwa najlepsze – zdaniem embriologa –
i te dwa wprowadzić do jamy macicy. A co z pozostałymi poczętymi ludźmi? Bo przecież okres zarodkowy to pierwszy etap rozwoju człowieka. Zarodki poddaje się kriokonserwacji z myślą o „wykorzystaniu”
ich w przyszłości. Mrożenie jest procesem, w którym ginie część zarodków ludzkich, pozostałym osłabia
siły witalne i podanie ich do jamy macicy nie jest już tak efektywne jak zarodków niemrożonych. Jest to
bardzo istotny, negatywny etycznie aspekt programu in vitro. Śmiem twierdzić, że jest to również negatywny aspekt medyczny – powodowanie nienaturalnej śmierci człowieka w fazie prenatalnej.

Nierówna możliwość przeżycia. Selekcja, czyli wybór dwóch najlepszych zarodków ludzkich spośród wszystkich, które powstały następuje poprzez ocenę tempa podziałów komórkowych, liczby
blastomerów – komórek zarodka, symetryczności tych komórek oraz wyglądu ich cytoplazmy. Należy wyraźnie podkreślić, że gorsze parametry rozwoju zarodka ludzkiego powodują przeznaczenie go do grupy
zarodków mrożonych, a więc grupy zwiększonego ryzyka śmierci. Poczęte istoty ludzkie nie są jednakowo szanowane. Możliwość przeżycia nie jest taka sama dla wszystkich poczętych dzieci.

Zabicie „nadmiaru” poczętych dzieci. Łatwo sobie wyobrazić, że w pogoni za większym
prawdopodobieństwem uzyskania ciąży do jamy macicy może trafić większa liczba zarodków niż dwa. Łatwo wtedy o wystąpienie ciąży mnogiej. Ciąże mnogie mają tendencję do wcześniejszego zakończenia:
poronienia, porodu noworodków wcześniaków. Wcześniactwo, niska masa urodzeniowa, zaburzenia oddychania, zwiększona zapadalność na zakażenia to w konsekwencji możliwe, zwiększone ryzyko śmierci
okołoporodowej. Embrioredukcja, czyli zabicie „nadmiaru” rozwijających się w jamie macicy istot ludzkich
sprawia, że prawdopodobieństwo donoszenia ciąży będzie dużo większe. Żywię głęboką nadzieję, że zabieg embrioredukcji jest już wstydliwą przeszłością medycyny.
„Mrożenie jest procesem, w którym ginie część zarodków ludzkich”.

* Lambert R.D. Safety issues in assisted reproductive technology: aetiology of health problems in singleton ART babies. Hum. Reprod. 2003, 18, 1987–1991, Mirkes R. Protecting the
right of informed conscience in reproductive medicine. J. Med. Philos. 2008, 33, 374–393.
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„Żywię głęboką nadzieję, że zabieg
embrioredukcji (czyli
zabicie »nadmiaru«
rozwijających się
istot ludzkich) jest
już wstydliwą przeszłością medycyny”.
Aborcja po in vitro. W Wielkiej Brytanii przeprowadzanych jest rocznie
około 80 aborcji u kobiet, które poczęły dziecko metodą in vitro. Kobiety podejmują decyzję o zabiciu
poczętego dziecka z powodu na
przykład rozstania z partnerem.
Biznes in vitro – 500 miliardów funtów rocznie. Prof. Debora Spar
z prestiżowej Harvard Business
School w książce „The Baby Business” (Dziecięcy Biznes) oszacowała
wielkość rynku sztucznego zapłodnienia na 500 mld funtów rocznie.
Wiedząc o licznych wymogach, które muszą
być spełnione w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego, aby było skuteczne, należy
stwierdzić, że każdy najmniejszy błąd aparatury medycznej może prowadzić do śmierci
zarodków. Także błąd czowieka, nawet
niezawiniony, może spowodować taki
skutek.

Szukać etycznych rozwiązań.
Dzisiejsza medycyna umożliwia obserwację
początku istnienia ludzkiego życia już od
pierwszych minut. Pozwala ocenić stan zdrowia najmniejszego pacjenta. Zarodek ludzki,
którego życie trwa od kilkunastu czy kilkudziesięciu godzin jest naszym najmŁodszym
pacjentem. Zarówno lekarze, jak i biomedyczni pracownicy naukowi zobowiązani są
nie tylko do biegłości w wykonywaniu procedur leczniczych, ale także do poszukiwania
zgodnych z etyką rozwiązań medycznych*.
Zgodnie ze słowami Jana Pawła II: „W centrum wszelkich poszukiwań naukowych należy stawiać zawsze człowieka – osobę z przyrodzoną godnością i niezbywalnym prawem
do życia od samego początku aż do naturalnego kresu”.

Mojenieuczucia
mogły się liczyć
„Czu³am siê, jakbym by³a po prostu sto³em ginekologicznym, odwrócona do góry nogami, nieobecna w swoim ciele. Okropne to by³o, zazdroœci³am muszce siedz¹cej na
œcianie. Wyczekiwa³am tylko koñca procedury, aby stamt¹d uciec i jak odrêtwia³a
udaæ siê w podró¿ powrotn¹. Wraca³am potem przez pó³ Polski... Tyle nas to kosztowa³o, ¿e nie mogliœmy zaakceptowaæ pora¿ki, wiêc ci¹gle wracaliœmy... Myœla³am,
¿e to z moj¹ g³ow¹ jest coœ nie tak, skoro jak traumê prze¿ywa³am coœ, co mia³o byæ
»procedur¹ medyczn¹« przez nikogo nie kwestionowan¹. £atwo mi by³o to sobie
wmówiæ, skoro zaufa³am przecie¿ lekarzowi. By³am zdenerwowana tym, ¿e ci¹gle
nie mog³am mieæ dziecka, którego wszyscy wyczekiwali. Wszystko do tego siê wówczas sprowadza³o – aby tylko by³o dziecko. By³am skrajnie zmêczona. Moje uczucia
nie mog³y siê liczyæ” – tak relacjonowa³y swoje prze¿ycia kobiety, gdy zg³asza³y siê
do Marii Œrodoñ z organizacji MaterCare szukaj¹c naprotechnologii (Jedna para przesz³a kilkanaœcie prób inseminacji i osiem in vitro).

KAŻDEGO DNIA

MAM WYRZUTY SUMIENIA

„Myśleliśmy, że napięta sytuacja między mną i żoną po urodzeniu dziecka poprawi się. Mieliśmy nadzieję na spokój w rodzinie. Stało się jednak zupełnie inaczej. Cały proces osiągnięcia
celu, jakim było poczęcie i urodzenie się dziecka nie zbliżył nas do siebie, ale spowodował, że
zaczęliśmy się od siebie jeszcze bardziej oddalać. Techniki, jakimi posługiwali się lekarze dla
przeprowadzania badań, jak również implantacja pozostawiły bardzo przykre wspomnienia,
czego skutkiem są ogromne straty w naszym małżeństwie. Proces »hodowli człowieka« nie
przypomina w niczym intymności, która towarzyszy aktom małżeńskim. Nikt nam wcześniej
nie powiedział, nie uświadomił, co nas czeka.
Mimo że cieszymy się oboje z tego, że posiadamy dziecko, którego bardzo pragnęliśmy, to jednak niesmak, który pozostawiły po sobie te przeżycia powoduje, że nie jest to pełnia radości
i szczęścia. Każdego dnia mam wyrzuty sumienia, że gdzieś w zamrażalniku znajduje się 25
naszych dzieci, które być może będą żyły, a może zostaną zabite.
Obecnie jestem przekonany, że adopcja jest najbardziej sensownym rozwiązaniem. Przestrzegam też wszystkich, którzy stoją przed podobnym wyborem i radzę, żeby w ten sposób rodzicielstwa nie podejmowali. Nie życzę nikomu takich przeżyć, jakich sami doświadczyliśmy i nadal doświadczamy. Pragnę uchronić inne małżeństwa przed wejściem w ten obłędny krąg”.

(Świadectwo ojca dziewczynki, prawnika,
wygłoszone podczas sesji poświęconej tematowi
sztucznego zapłodnienia, 6 maja 2006 r. w Bielsku-Białej)

www.pro-life.pl
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IVF and stillbirth: a prospe

Nawet trzykrotny wzrost występowania wad wrodzonych u dzieci poczętych in vitro. Australijskie badania
4000 dzieci urodzonych między 1993
a 1997 r. wykazały, że wśród dzieci
poczętych w sposób naturalny 4,2
procent ma wady wrodzone, natomiast wśród dzieci poczętych in vitro 9
proc. Wykazano także, że procent
dzieci obciążonych więcej niż jedną
wadą wrodzoną w grupie kontrolnej
wynosi 0,5 procent, natomiast wśród
dzieci poczętych in vitro 1,6 procent
(M. Hansen et al., The risk of major
birth defects after intracytoplasmic
sperm injection and in-vitro fertilization,
New England Journal of Medicine,
2002, 346/10). Badania dr Géraldine
Viot, genetyka klinicznego ze szpitala
Maternité Port Royal w Paryżu, którymi
objęto 15 tys. dzieci poczętych w latach 2003–2007 przyniosły te same
ustalenia – dwurotny wzrost wad wrodzonych. Dzieci poczęte in vitro najczęściej mają problemy z sercem i zniekształcony układ rozrodczy, większą
liczbę tzw. naczyniaków i łagodnych
nowotworów skórnych.
12
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Aleksander Baranow, wiceprzewodniczący Rosyjskiej
Akademii Nauk Medycznych
we wrześniu 2009 r. w Dumie Państwowej apelował
do władz, aby nie refundowały zabiegów in vitro. Powołując się na światowe statystyki, powiedział, że „przy
stosowaniu metody in vitro
wzrasta ryzyko urodzin dzieci
z wadami. W Rosji 75 proc.
dzieci »z probówki« rodzi się
inwalidami. Jeśli wydajemy
pieniądze na in vitro, to od
razu powinniśmy szykować
pieniądze na opiekę nad inwalidami urodzonymi dzięki
tej metodzie. (...) Światowa
Organizacja Zdrowia nie rekomenduje stosowania metody in vitro. Jeżeli wiemy,
jakie są skutki uboczne stosowania tej metody, powinniśmy o nich informować.
Metoda ta szkodzi również
zdrowiu matki” (za: „Dziennik Polski” 15.10.2009).

Niska masa urodzeniowa. Procedura in vitro obarczona jest
2,6-krotnym wzrostem ryzyka urodzenia się dziecka z niską
masą urodzeniową w przypadku ciąży pojedynczej, w przypadku mnogiej to ryzyko jeszcze wzrasta (Schieve LA. et al.,
Low and very low birth weight in infants conceived with the
use of assisted reproductive technology, New England Journal of Medicine, 2002, 346).

Ciąże mnogie. Z rządowego raportu opublikowanego w USA wynika, że 33,6 procent ciąż zapoczątkowanych in vitro to ciąże mnogie,
a 51,3 procent dzieci poczętych w wyniku in vitro rodzi się z ciąży
mnogiej. (Clay Wright V. et al., Assisted Reproductive Technology
Surveillance – United States 2003, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion)
Wcześniactwo. W metaanalizie 15 niezależnych badań naukowych
stwierdzono 2-krotny wzrost ryzyka przedwczesnego porodu dzieci
poczętych in vitro. (R. Jackson, et al., Perinatal Outcomes in Singletons Following In Fertilization: A Meta-Analysis, Obstetrics&Gynecology, Vol. 103, no 3, 2004)
Udokumentowane przypadki śmierci kobiet po IVF. W literaturze opisano przypadki śmierci kobiet, które zmarły po komplikacjach in vitro: takie przypadki miały miejsce m.in. w Irlandii (2004), Nowej Zelandii
(1995). W Krakowie w kwietniu 2003 r. w wyniku niedopełnienia
obowiązków lekarzy w czasie procedury in vitro zmarła 29-letnia kobieta („Nasz Dziennik”, 27 września 2006).
IVF a nowotwory. Procedura in vitro powoduje dwukrotny wzrost ryzyka zapadalności na raka jajników (Obstetrics & Gynecology, 2004,
103, 154), jak również wzrost ryzyka raka piersi u kobiety (Venn A.
et al., Risk of cancer after use of fertility drugs with in vitro fertilization, Lancet 1999, Vol. 354).

Michalik2012majN.qxd

2012-12-11

13:58

Page 13

ść
o
n
z
c
e
t
u
k
S
Naprotechnologia umożliwia niepłodnym małżeństwom poczęcie dziecka
z dużym prawdopodobieństwem, według dr T. Hilgersa, sięgającym nawet do 80
procent w czasie do 2 lat od rozpoczęcia leczenia. Jest więc około 2–3 razy bardziej skuteczna niż procedura in vitro.
W „Journal of American Board Family Medicine” przedstawiono efekty leczenia niepłodności metodą naprotechnologii w ośrodku dra P. Boyle w irlandzkim Galway.
W ciągu 5 lat zgłosiło się tam 1239 par małżeńskich, cierpiących z powodu niepłodności. Średni wiek kobiet wynosił 35,8 lat, średnia długość trwania niepłodności 5,6
roku. 33 procent korzystało wcześniej z in vitro. Wskaźnik ciąż uzyskanych dzięki pomocy irlandzkich specjalistów wyniósł aż 52 procent. Lekarze zajmujący się naprotechnologią skutecznie pomogli aż 30 procentom par, które wcześniej bezskutecznie korzystały z in vitro.
Metoda in vitro charakteryzuje się skutecznością na poziomie 21–26 procent
– podają w „Public Financing of IVF: A Review of Policy Rationales” Philipa Mlado-

Z raportu wydanego przez Instytut Globalizacji wynika,
że tylko jedno na dwadzieścia dzieci poczętych we Włoszech metodą „in vitro” ma szanse na przeżycie do narodzin. Raport został przygotowany dla Ministerstwa Zdrowia Republiki Włoskiej w celu udokumentowania skuteczności realizacji ustawy z 2004 r., która miała na celu
ochronę życia dzieci poczętych „in vitro”. Ze zgromadzonych statystyk wynika, że z 58 869 istot ludzkich poczętych poza organizmem matki w 2005 r., narodziło się jedynie 3385. W 2007 r. na ponad 71 000 dzieci przeniesionych z probówki do organizmu matki, rozwinęło się
tylko 7854 ciąż, z czego aż w 1552 przypadkach doszło
do poronień, a 67 kobiet zdecydowało się na zabicie
swoich od dawna oczekiwanych dzieci przez aborcję. Co
druga kobieta poddająca się zabiegowi „in vitro” w tym
kraju miała powyżej 50 lat.

Fot. C. Chytra

vsky i Corinna Sorenson (kwiecień 2009 r.) z London School of Economics.
Zaledwie 7,5% ludzkich embrionów powstałych metodami sztucznego zapłodnienia rodzi się żywych – wynika z raportu American Society for Reproductive Medicine (ASRM) – por. Michael J. Tucker, MD, Highlights from the 66th Annual Meeting: Humans Are Inefficient Reproducers, October 25, 2010.

Lekarze zajmujący się
naprotechnologią
skutecznie pomogli aż
30 procentom par,
które wcześniej
bezskutecznie
korzystały z in vitro.

Fot. www.sxc.hu

We wrzeœniu 2009 r. w Sejmie
RP rozpoczê³y siê prace nad regulacjami prawnymi dotycz¹cymi procedury in vitro. Jako naukowcy i nauczyciele akademiccy pragniemy zabraæ g³os w tej wa¿nej kwestii spo³ecznej.
¯ycie cz³owieka rozpoczyna siê w momencie poczêcia – to fakt biologiczny, naukowo stwierdzony.
Procedura in vitro, maj¹ca s³u¿yæ przekazywaniu ¿ycia ludzkiego, jest nieod³¹cznie zwi¹zana z niszczeniem ¿ycia cz³owieka w fazie prenatalnego rozwoju,
jest wiêc g³êboko nieetyczna i jej stosowanie winno
byæ prawnie zakazane. Z publikowanych danych –
z ró¿nych oœrodków medycznych stosuj¹cych
in vitro – wynika, ¿e w trakcie tej procedury ginie
60–80 procent poczêtych istot ludzkich (z brytyjskich informacji wynika, ¿e nawet 95 proc.).
Procedura in vitro, na ró¿nych etapach jej stoso-

wania, narusza trzy artyku³y Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: art. 30, art. 38, art. 40 oraz art. 157
kodeksu karnego. Procedura ta jest ra¿¹co sprzeczna z ekologi¹ prokreacji, zastêpuj¹c naturalne œrodowisko poczêcia i pocz¹tkowego rozwoju cz³owieka,
jakim jest ³ono matki, przez „szk³o”, a w skrajnym
przypadku przez system g³êbokiego zamra¿ania (do
temperatury -195°C). To naruszenie ekologii prokreacji skutkuje prawie dwukrotnym wzrostem œmiertelnoœci niemowl¹t, 2–3-krotnym wzrostem wystêpowania ró¿nych wad wrodzonych, a tak¿e opóŸnieniem rozwoju psychofizycznego dzieci poczêtych
metod¹ in vitro w porównaniu do dzieci poczêtych
w sposób naturalny.
Pozytywn¹ metod¹ pomocy ma³¿onkom pragn¹cych poczêcia i urodzenia dziecka jest naprotechnologia. Naprotechnologia to nowoczesna

metoda diagnozowania i leczenia niep³odnoœci na
podstawie tzw. Modelu Creighton, s³u¿¹cego precyzyjnej obserwacji organizmu kobiety w czasie jej
naturalnego cyklu. Na ¿adnym etapie stosowania
naprotechnologii nie dochodzi do niszczenia poczêtych istot ludzkich, naruszenia godnoœci ma³¿onków i poczêtej istoty ludzkiej oraz zachowane
s¹ ekologiczne zasady prokreacji. Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e naprotechnologia w porównaniu do procedury in vitro jest bardziej skuteczna i kilkakrotnie
mniej kosztowna.
Apelujemy o wprowadzenie ustawowego zakazu stosowania procedury in vitro jako drastycznie niehumanitarnej oraz o szerokie upowszechnienie naprotechnologii i zapewnienie jej pe³nej
refundacji z NFZ.
(Lista sygnatariuszy na www.pro-life.pl)

Apel podobnej treœci podpisa³o równie¿ ponad 1000 pracowników s³u¿by zdrowia, jego treœæ na www.pro-llife.pl

www.pro-life.pl
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290 naukowców do polskich parlamentarzystów w sprawie procedury in vitro i naprotechnologii
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NaProTECHNOLOGIA
Szacuje się, że co 5 para małżonków staje
bezsilna wobec niemożności poczęcia
i urodzenia dziecka. Ból potęguje bezradność medycyny, która jako powszechne
rozwiązanie proponuje zapłodnienie pozaustrojowe. Wiele małżeństw, chcąc pozostać w zgodzie z własnym sumieniem,
nie dopuszcza takiego rozwiązania i pozostaje ze swym często nieakceptowanym
cierpieniem na dalsze lata. Tymczasem
właściwe postępowanie lekarskie oparte
na rzetelnej wiedzy medycznej obejmuje
postawienie dobrej diagnozy oraz włączenie odpowiedniego leczenia, co może
przyczynić się do zdecydowanego ograniczenia problemu niepłodności, dając wielu szansę na doczekanie potomstwa.
Przetłumaczyć przebieg cyklu menstruacyjnego na zrozumiały język. NaProTECHNOLOGIA (ang. Natural Procreative Technology, NPT) jest dziedziną nauki, która zajmuje
się monitorowaniem stanu zdrowia kobiet,
szczególnie w okresie prokreacyjnym. Poprzez Creighton Model System, główne narzędzie, którym się posługuje, pozwala poznać procesy fizjologiczne rozgrywające się
cyklicznie w organizmie kobiety. To ciało kobiety jest źródłem informacji, a obserwacje
śluzu szyjkowego, podstawowego objawu
płodności oraz innych biomarkerów, pozwalają przetłumaczyć przebieg cyklu menstruacyjnego na zrozumiały język. Dzięki temu
Creighton Model System umożliwia rozpoznawanie płodności oraz ocenę i podtrzymywanie funkcji układu rozrodczego każdej kobiety we wszystkich okresach życia, uwzględniając indywidualne potrzeby. Program ten
nastawiony jest na edukację małżonków –
uczy rozpoznawania dni płodnych i niepłod14

nych oraz odpowiedniego ich wykorzystania
w celu osiągania lub odkładania poczęcia.
Rozpoznanie płodnego okresu w cyklu kobiety stanowi podstawę dla tzw. współżycia celowanego w przypadku starania się o poczęcie dziecka, zarówno przez małżeństwa z prawidłową, jak i obniżoną płodnością.
Alternatywa dla in vitro. Nowość NaProTECHNOLOGII polega na indywidualizacji
monitorowania cyklu, diagnostyki i leczenia
oraz oceny terapii – opartej na współpracy
z naturalnym cyklem kobiety. Jednocześnie
NaProTECHNOLOGIA korzysta z najnowszych
farmakologicznych i zabiegowych osiągnięć
współczesnej medycyny. W NaProTECHNOLOGII szczególne miejsce zajmuje praca z parami z ograniczoną płodnością. Właściwe postępowanie przywraca małżonkom nadzieję
na uzyskanie poczęcia drogą naturalną. Instruktorzy Creighton Model System oraz leka-

rze zaangażowani w NaProTECHNOLOGIĘ
troszczą się o godność człowieka i małżeństwa oraz aktu małżeńskiego. NaProTECHNOLOGIA stanowi alternatywę dla in vitro, ale
ma też o wiele więcej zastosowań!
Zastosowanie w wielu problemach medycznych. Niepłodność nigdy nie dotyczy tylko jednej ze stron – kobiety lub mężczyzny,
ale konkretnego małżeństwa, dlatego NaProTECHNOLOGIA pochyla się nad problemem
niepłodności małżeńskiej, zajmuje się diagnostyką i leczeniem tak kobiety, jak i mężczyzny.
NaProTECHNOLOGIA znajduje zastosowanie
w wielu problemach medycznych, jak niepłodność małżeńska, bolesne miesiączkowanie, zespół napięcia przedmiesiączkowego,
torbiele czynnościowe jajników, zespół policystycznych jajników, nieregularne albo nieprawidłowe krwawienia, poronienia (w tym
poronienia nawykowe), depresja poporodo-

Schemat postępowania diagnostyczno−terapeutycznego wg NaProTECHNOLOGII:
Etap I – zidentyfikowanie problemu (2–6 miesięcy): nauka Creighton Model System
oraz m.in. interpretacja kart obserwacji cyklu, badania biochemiczne (profile hormonalne skorelowane z obserwacjami cyklu), ultrasonograficzne (w tym monitorowanie owulacji), badanie nasienia (z poszanowaniem zasad moralnych), diagnostyka zabiegowa
(laparoskopia bliskiego kontaktu, histeroskopia, selektywna histerosalpingografia i in.).
Etap II – leczenie (1–6 miesięcy) obserwacje wed³ug Creighton Model System oraz
m.in. leczenie farmakologiczne oraz zabiegowe z wykorzystaniem technologii laserowej, mikrochirurgii (udra¿nianie jajowodów), strategii przeciwzrostowych, plastyka
narz¹du rodnego i innych.
Etap III – utrzymanie 12 efektywnych, „dobrych” cykli: obserwacje wed³ug Creighton Model System oraz m.in. utrzymanie prawid³owego przebiegu krwawienia, rozwoju œluzu, owulacji, d³ugoœci trwania oraz jakoœci fazy poowulacyjnej, prawid³owego stê¿enia hormonów.
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wa, zapobieganie porodom przedwczesnym,
zaburzenia hormonalne, endometrioza, nieprawidłowa wydzielina z dróg rodnych kobiety, wpływ stresu na przebieg cyklu. Równolegle z uczeniem i stosowaniem Creighton Model System wdrażana jest adekwatna diagnostyka oraz leczenie.
Opieka aż do narodzin. W NaProTECHNOLOGII punktem końcowym prowadzonych badań jest urodzenie dziecka, zatem ważnym
elementem jest zapewnienie całościowej
opieki perinatalnej. Wyraża się ona we wczesnym potwierdzeniu poczęcia dziecka oraz
możliwie precyzyjnym wyznaczeniu terminu
porodu (szacowanego według daty współżycia celowanego w dniach płodnych), a także
na wdrożeniu monitorowania stężenia hormonów (głównie progesteronu) przez cały
czas trwania ciąży. Postępowanie to w znacznym stopniu zapobiega poronieniom oraz porodom przedwczesnym.
Wysoka skuteczność. Badania naukowe prowadzone przez Instytut Pawła VI w Omaha
w USA oraz klinikę w Galway w Irlandii udo-
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wodniły wysoką skuteczność Creighton Model
System oraz NaProTECHNOLOGII, mierzoną
liczbą urodzonych dzieci (ok. 50 proc. u par niepłodnych, które poddały się proponowanemu

matów moralnych, podkreśla wielowymiarowość i głębię natury ludzkiej seksualności, podtrzymuje więzi między życiem i miłością. Jest
pierwszym systemem, który łączy planowanie

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem szerszych informacji na temat programu
Creighton Model System i NaProTECHNOLOGII, zadzwoń do instruktora, który
umówi się z Tobą na sesję wprowadzającą. Odbywa się ona w grupie kilku par lub
indywidualnie. Zapoznasz się wówczas z zasadami rozpoznawania płodności i prowadzenia obserwacji oraz zapisu cyklu menstruacyjnego według Creighton Model
System. Dowiesz się również więcej na temat NaProTECHNOLOGII. Spotkanie to
nie zobowiązuje do uczestnictwa w programie – sam zadecydujesz, czy chcesz się
do niego włączyć. Dodatkowe informacje na stronach internetowych:
www.naprotechnologia.pl, www.fertilitycare.net
www.naprotechnology.com.
pełnemu leczeniu). Sukces ten możliwy jest
przede wszystkim dzięki standaryzacji obserwacji cyklu i postępowania lekarskiego. NaProTECHNOLOGIA pozwala pacjentom stawać się
aktywnymi uczestnikami procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Program ten zachowuje
integralność osoby ludzkiej, nie stwarza dyle-

rodziny z monitorowaniem zdrowia kobiet.
lek. med. Daria Mikuła-Wesołowska
dr n. med. Czesław Szeląg
(Oprac. m.in. na podst.: T. Hilgers, The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY, Omaha, Nebraska, 2004)

ADOPCJI

Możecie „rodzić ich serca”
„Jest w Polsce bardzo wiele ma³¿eñstw, które z niewypowiedzian¹ têsknot¹ oczekuj¹ od lat na dziecko i prosz¹ o nie Boga,
jak o najwiêkszy dar. Pamiêtamy o Was w modlitwie. Zachowajcie pogodê ducha. Darzcie siebie jeszcze tkliwsz¹ mi³oœci¹.
Chroñcie Wasze serca przed rozgoryczeniem i pretensjami do Boga. Nie traæcie nadziei. Wiele rodzin, które jeszcze niedawno
by³y w Waszej sytuacji, dzisiaj ju¿ cieszy siê dzieæmi. Trzeba powiedzieæ, ¿e równie¿ Wasze oczekiwanie ma sens. (…)
Apelujemy o ludzką wyobraźnię. Wyczekuj¹cy narodzin dziecka czêsto doœwiadczaj¹ dramatu poronienia samoistnego.
Ka¿dego roku dotyka on w Polsce oko³o 40 tysiêcy rodzin (…) Ich niezbywalnym prawem jest po¿egnaæ, op³akiwaæ i pochowaæ to dziecko. To s¹ œwiatowe standardy. Dziecko nale¿y do rodziny! Rodzina ma prawo do pomocy duszpasterzy w zorganizowaniu godnego pochówku, a tak¿e ¿yczliwego przyjêcia jej proœby o wydanie cia³a dziecka przez odpowiednie w³adze
szpitalne. Apelujemy o ludzk¹ wyobraŸniê.
Tylko Bóg jest Panem życia. Niestety, nikt nie mo¿e zagwarantowaæ, ¿e ka¿de z oczekuj¹cych ma³¿eñstw bêdzie mia³o szczêœcie rodziæ dzieci. Rozumiemy targaj¹ce wami myœli i emocje. W imiê odpowiedzialnoœci za prawdê musimy jednak powiedzieæ,
¿e w ¿adnym wypadku nie jest moralnie dozwolone uciekaæ siê do zap³odnienia in vitro. Bóg i tylko Bóg jest Panem ¿ycia. Dzieci s¹ Jego darem, a nie jednym z dóbr konsumpcyjnych. Nie istnieje »prawo do dziecka«. (…)
Nie bójmy się adoptować dzieci. Nieprzeniknione s¹ Bo¿e drogi, ale zawsze pe³ne mi³oœci. W wielu wypadkach bezdzietnoœæ pozostaje tajemnic¹, któr¹ byæ mo¿e zrozumiemy dopiero po drugiej stronie ¿ycia. Zawsze jednak warto rozeznaæ, czy
Bóg nie powo³uje nas w ten sposób do szczególnej odpowiedzialnoœci za dzieci ju¿ urodzone, które z ró¿nych powodów nie
mog¹ wychowywaæ siê w swoich rodzinach naturalnych. (…) Nie bójmy siê adoptowaæ dzieci. Nie bójmy siê rodzicielstwa
zastêpczego.
Pozwólcie dzieciom poznać ciepło rodzinnego domu. A mo¿e drodzy Rodzice czujecie powo³anie, by za³o¿yæ rodzinny
dom dziecka? (…) Sieroctwo spo³eczne to bardzo wyniszczaj¹ca sytuacja. Pozwólcie dzieciom poznaæ ciep³o rodzinnego domu. Wprawdzie ktoœ inny urodzi³ ich cia³o, ale wy mo¿ecie »rodziæ ich serce« i walczyæ o kszta³t ich cz³owieczeñstwa. (…)
Tutaj chodzi nie o »problem«, ale o żywe dzieci. Rozumiemy Wasze oczekiwanie na dostosowanie prawa polskiego, tak aby
matka adoptuj¹ca niemowlê mog³a od razu otrzymaæ urlop macierzyñski. Niepokoj¹ nas sygna³y o zbyt zbiurokratyzowanym
podejœciu pracowników socjalnych. Niepokoi nas opiesza³oœæ s¹dów przy wydawaniu zgody na adopcjê. ¯yczymy Wam wiele
ludzkiej ¿yczliwoœci i zrozumienia ze strony wszystkich, ¿e tutaj chodzi nie o »problem«, ale o ¿ywe dzieci, dla których ludzkiego rozwoju mi³oœæ i ciep³o rodzinnego domu maj¹ zasadnicze znaczenie”.
(fragment Listu pasterskiego Episkopatu Polski na 28 XII 2008)

www.pro-life.pl

Fot. C. Chytra
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Kościół Naruszają prawo dziecka.
o in vitro

Panowanie techniki nad osobą ludzką. „Techniki te praktykowane w ramach
małżeństwa (sztuczna inseminacja i sztuczne zapłodnienie homologiczne) są być może mniej szkodliwe,
jednakże pozostają one moralnie niedopuszczalne. Powodują oddzielenie aktu płciowego od aktu prokreacyjnego. Akt zapoczątkowujący istnienie dziecka przestaje być aktem, w którym dwie osoby oddają się sobie nawzajem. »Oddaje (on) życie i tożsamość embrionów w ręce lekarzy i biologów, wprowadza panowanie techniki nad pochodzeniem i przeznaczeniem osoby ludzkiej. Tego rodzaju panowanie
samo w sobie sprzeciwia się godności i równości, które winny być uznawane zarówno w rodzicach, jak
i w dzieciach«”.
Nie „prawo do dziecka”, lecz „prawa dziecka”. „Dziecko nie jest
czymś należnym, ale jest darem. »Największym darem małżeństwa« jest osoba ludzka. Dziecko nie
może być uważane za przedmiot własności, za coś, do czego prowadziłoby uznanie rzekomego
»prawa do dziecka«. W tej dziedzinie jedynie dziecko posiada prawdziwe prawa: prawo, by »być
owocem właściwego aktu miłości małżeńskiej rodziców i jako osoba od chwili swego poczęcia mająca również prawo do szacunku«”. (Z „Katechizmu Kościoła Katolickiego”)
Zbyt częsty związek. „Związek między zapłodnieniem w probówce a dobrowolnym
usunięciem embrionów ludzkich zachodzi zbyt często. Nie jest bez znaczenia, że w tych metodach o celach pozornie przeciwnych, życie i śmierć podlegają decyzji człowieka, który w ten sposób czyni się na rozkaz dawcą życia i śmierci”. (Z watykańskiej instrukcji „Donum Vitae”)
3 kryteria. „Jeżeli chodzi o leczenie bezpłodności, nowe techniki medyczne powinny uszanować trzy podstawowe dobra:
a) prawo do życia i do integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci; b) jedność małżeństwa,
pociągającą za sobą wzajemne poszanowanie prawa małżonków do stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie; c) specyficznie ludzkie wartości płciowości, które »wymagają, by przekazanie życia osobie ludzkiej nastąpiło jako owoc właściwego aktu małżeńskiego, aktu miłości między małżonkami«. Techniki przedstawiane jako pomoc do przekazywania życia »nie dlatego są do odrzucenia, że są sztuczne. Jako takie świadczą o możliwościach sztuki medycznej, jednak powinno się je oceniać pod kątem moralnym w odniesieniu do godności osoby ludzkiej, wezwanej do realizacji powołania Bożego, w darze miłości i w darze z życia«.
W świetle takiego kryterium należy wykluczyć wszelkie techniki sztucznego zapłodnienia heterologicznego oraz techniki sztucznego zapłodnienia homologicznego, zastępujące akt małżeński. Dopuszczalne są natomiast te metody, które mają na celu wspieranie aktu małżeńskiego i jego płodności”. (Z watykańskiej instrukcji „Dignitas personae”)

Dziecko
nie może
być uważane za
przedmiot
własności,
za coś, do
czego
prowadziłoby
uznanie
rzekomego „prawa do
dziecka”.

Bronimy tych, którzy sami obroniæ siê nie mog¹. Od kilkunastu lat walczymy o ¿ycie ka¿dego cz³owieka. Pokazujemy, ¿e ¿ycie cz³owieka rozpoczyna siê w momencie poczêcia i od tej chwili, a¿
po naturalny kres, musi byæ bezwarunkowo chronione. Aby dotrzeæ z t¹ podstawow¹ prawd¹ do wszystkich Polaków, rozprowadzamy bezp³atne broszury, ulotki, plakaty, publikujemy
artyku³y w gazetach i p³yty DVD o tematyce pro-life. Prowadzimy bardzo szerok¹ akcjê
edukacyjn¹ w obronie ¿ycia.
Od kilku lat prowadzimy tak¿e dzia³alnoœæ charytatywn¹, wspieraj¹c samotne matki. Co roku wydajemy kilkaset paczek ¿ywnoœciowych, o wartoœci 200 z³ ka¿da, oraz finansujemy zakup setek podrêczników
szkolnych. Robimy to, aby pomóc kobietom, które zdecydowa³y siê urodziæ i podjê³y trud wychowania
swoich dzieci.
Polskie Stowarzyszenie Obroñców ¯ycia Cz³owieka jest organizacj¹ po¿ytku publicznego (KRS:
0000140437) i utrzymuje siê z darowizn ludzi dobrej woli oraz odpisów 1% podatku dochodowego.
Uprzejmie proszê o w³¹czenie siê w obronê ¿ycia i wsparcie naszych dzia³añ, o ratowanie ¿ycia bezbronnych dzieci.
Bardzo proszê o solidarnoœæ z najmniejszymi i z góry sk³adam serdeczne „Bóg zap³aæ!”

dr in¿. Antoni Ziêba
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obroñców ¯ycia Cz³owieka
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Drodzy Przyjaciele!

www.pro-life.pl

Fot. R. Walczak

„Techniki, które powodują oddzielenie rodzicielstwa
wskutek interwencji osoby spoza małżeństwa (oddawanie spermy lub jaja, macierzyństwo zastępcze), są głęboko niegodziwe. Techniki te (sztuczna inseminacja i sztuczne zapłodnienie heterologiczne) naruszają prawo dziecka do urodzenia się z ojca i matki, których zna i którzy połączeni są węzłem małżeńskim. Techniki te pozostają w sprzeczności z wyłącznym prawem małżonków
do »stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie«”.

