NIE

Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dopuszczenia do swobodnego obrotu handlowego pigułki postkoitalnej (fragmenty)

dla śmiercionośnej pigułki „dzień po”!

(…) W dyskusji publicznej poświęconej dopuszczalności swobodnego obrotu pigułką postkoitalną występuje
kilka zasadniczych przekłamań, które stwarzają wrażenie, że mamy do czynienia z lekiem (a więc środkiem
terapeutycznym), jak również, że polskie organy państwa są zobowiązane rozstrzygnięciem Unii Europejskiej
do tego, by pilnie dopuścić obrót takim preparatem bez reglamentacji związanej z potrzebą konsultacji z lekarzem i wystawieniem recepty.
Wyjaśnienia wymaga działanie pigułki (ulipristalu). Ma ona podwójny mechanizm. Pierwszy, podobny do
preparatów stosowanych w aborcji farmakologicznej (mifepristone), modyfikuje funkcje receptorów progesteronowych (działanie postowulacyjne i antynidacyjne). W tym przypadku następuje wydalenie zarodka
ludzkiego z ustroju matki i jego śmierć. Drugie oczywiście zakłada potencjalną blokadę owulacji (działanie
przeciwowulacyjne). Oba mechanizmy niszczą procesy fizjologiczne, które umożliwiają odpowiednio utrzymanie ciąży lub jej powstanie.
W odniesieniu do aspektu prawnego należy podkreślić, że całkowicie niezgodne z prawdą jest twierdzenie
o istnieniu obowiązku Polski, w tym wynikającego rzekomo ze zobowiązań unijnych, do wprowadzenia pigułki postkoitalnej do obrotu z wyłączeniem wcześniejszej konsultacji z lekarzem i wystawienia recepty. Należy
również wskazać, że stosowanie środka, który skutkuje śmiercią zarodka, można bez cienia wątpliwości uznać
za zachowanie bezprawne i karalne w świetle polskiego kodeksu karnego oraz niedopuszczalne w świetle
zasady ochrony godności człowieka, wypowiedzianej w art. 30 Konstytucji RP, od którego nie dopuszcza się
w tym akcie żadnych wyjątków (…).
W perspektywie zasad życia chrześcijańskiego, stosowanie przez konkretną osobę tzw. antykoncepcji doraźnej skutkuje zaciągnięciem przez nią poważnej winy moralnej w postaci grzechu ciężkiego (…).
Zespół ma świadomość, że wiele osób wątpi w rzeczywistą naganność stosowania tzw. pigułki dzień po, jednak wiąże się to z brakiem znajomości mechanizmu działania tego preparatu, treści obowiązującego prawa,
a niejednokrotnie z brakiem wrażliwości na życie dziecka poczętego. W tych okolicznościach Zespół zwraca
się do ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc w kształtowaniu prawidłowej oceny rzeczywistości dotyczącej tzw.
antykoncepcji doraźnej oraz wzmacniania postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa i hojności w przyjmowaniu potomstwa (…).
Warszawa, 16 stycznia 2015 r.

...................

Stosowanie tej pigułki jest grzechem ciężkim
„ …stosowanie tabletki, która w zależności od fazy cyklu kobiety może mieć działanie antykoncepcyjne lub wczesnoporonne, jest złem moralnym i grzechem ciężkim.”
ks. bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
Aptekarze nie mogą być zmuszani do sprzedaży tych pigułek.
Aptekarz, jak każdy polski obywatel, ma zagwarantowaną w Konstytucji RP wolność sumienia – art.53 ust. 1 „Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii...”
Wolność sumienia zapewnia także Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ – art.18
„Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania (...)” .

Zapraszamy do regularnego korzystania z serwisu internetowego Polskiego Stowarzyszenia Obrońców
Życia Człowieka: www.pro-life.pl. Proszę, pomóż nam ratować życie najmniejszych Polaków.
dr inż. Antoni Zięba
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ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków
tel. 12 421 08 43

O Ś W I A D C Z E N I E Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
z dnia 15 stycznia 2015 r.
W związku z decyzją Komisji Europejskiej o dopuszczeniu do obrotu bez recepty środków tzw. „antykoncepcji awaryjnej”, nazywanych inaczej pigułkami „dzień po”, a będącymi de facto środkami wczesnoporonnymi, oraz deklaracji polskiego Ministerstwa Zdrowia, że zamierza z tej możliwości skorzystać,
czujemy się w obowiązku przypomnieć następujące fakty:










antykoncepcja awaryjna to tabletki zawierające dużą dawkę hormonu zwanego progestagenem. Pigułka „dnia następnego” może mieć działanie antykoncepcyjne tylko wtedy, gdy w cyklu nie wystąpiła
jeszcze owulacja. W sytuacji, gdy doszło do poczęcia dziecka, tabletka działa wczesnoporonnie, czyli
uśmierca poczęte ludzkie życie;
polskie prawo chroni życie ludzkie od momentu poczęcia, dopuszczanie do powszechnego obrotu
środków wczesnoporonnych narusza to prawo;
duże dawki progestagenu zawarte w pigułce nie są obojętne dla zdrowia kobiety i mają bardzo niekorzystny wpływ na układ rozrodczy i gruczoły piersiowe, układ pokarmowy a także na układ sercowo-naczyniowy, nerwowy i psychikę kobiety;
polscy farmaceuci, eksperci pracujący dla Europejskiej Komisji Leków, na której opinii oparli się decydenci z Komisji Europejskiej, mieli odrębne zadanie w sprawie preparatu, podobnie jak przedstawiciele
siedmiu innych państw Unii Europejskiej;
łatwy dostęp do pigułki, dając złudne poczucie bezpieczeństwa, przyczyni się do łatwiejszego podejmowania decyzji o współżyciu, szczególnie wśród młodzieży, co negatywnie odbije się na zdrowiu
szczególnie młodych kobiet, przyszłych matek.

Biorąc powyższe pod uwagę apelujemy do Rządu RP o ochronę zdrowia i życia Polaków i wycofanie się
z planów udostępnienia preparatów wczesnoporonnych.
W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
dr Paweł Wosicki – prezes
dr Antoni Zięba – wiceprezes
Antoni Szymański – wiceprezes
Anna Dyndul – sekretarz

Od poczęcia człowiek
Naukowcy, lekarze o początku życia człowieka:
„Człowiek jest już człowiekiem od momentu, gdy męski plemnik zapłodni żeńską komórkę jajową”
– prof. dr hab. med. E. Blechschmidt, dyrektor Instytutu Anatomii Uniwersytetu w Getyndze, Niemcy

Apel

„Komórkę jajową od momentu zapłodnienia nazywamy zarodkiem, ale nie ulega wątpliwości, że jest to
człowiek” – prof. dr hab. med. B. Chazan, specjalista krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Warszawa
do Władz III Rzeczpospolitej,
do Władz Unii Europejskiej, do Władz Narodów Świata

Kilkanaście dni po międzynarodowych uroczystościach 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady
Auschwitz, podpisujemy ten Apel w piwnicy bloku śmierci, obok celi śmierci św. Maksymiliana M. Kolbego, w miejscu,
gdzie zbrodniarze niemieccy po raz pierwszy użyli gazu – cyklonu B produkcji IG Farbenindustrie, do zabicia we wrześniu 1941 r. około 600 rosyjskich i około 250 polskich więźniów obozu.
Niemieccy ludobójcy, korzystając ze zbrodniczych, rasistowskich pseudouzasadnień hitlerowskiego ustawodawstwa, odmawiającego człowieczeństwa Żydom, Polakom, Romom, Rosjanom, masowo wykorzystywali cyklon B produkcji IG Farbenindustrie do realizacji swych
ludobójczych planów.

„Życie człowieka nie zaczyna się z chwilą urodzin, ale od momentu poczęcia.” – prof. dr hab. n. med. J. Roszkowski,
członek – współzałożyciel Międzynarodowego Towarzystwa Ginekologicznego, członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka

„Od momentu poczęcia istnieje żywa istota. Nienarodzone dziecko jest osobą” – prof. dr med. A. Ingelman-Sunberg,
kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Sztokholmie

„Żywot człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia, to jest zapłodnienia i kończy się w momencie śmierci”
– prof. zw. dr hab. med. R. Klimek, członek Królewskiego Towarzystwa Lekarskiego w Londynie

„Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnęliśmy do prywatnego życia płodu. Przyjęcie za pewnik
faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa istota ludzka, nie jest już sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura
tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym można się spierać, ale
zwykłym faktem doświadczalnym” – prof. dr med. J. Lejeune, kierownik Katedry Genetyki na Uniwersytecie im. Kartezjusza w Paryżu

Pigułka „dzień po” niszczy poczętą istotę ludzką!

W wielu krajach świata wykorzystuje się pigułkę RU-486 produkcji firmy Höchst do masowego zabijania ludzi przed narodzeniem – poczętych dzieci. Przypominamy, że firma Höchst powstała w wyniku przekształceń zbrodniczej IG Farbenindustrie.

Prof. dr hab. B. Chazan – „Gazeta Warszawska” z dnia 23 stycznia 2015 r.
Dr hab. A. Lewandowicz – „Nasz Dziennik” 23 stycznia 2015r.
Prof. dr hab. med. T. Rechberger – „Rzeczpospolita” 20 stycznia 2015 r.
Naukowcy ci jasno stwierdzili, że pigułka, obok działania antykoncepcyjnego (w zależności od fazy
cyklu kobiety), niszczy poczętą istotę ludzką!

Podobnie jak w tragicznej przeszłości próbuje się usprawiedliwić
zbrodnię zabijania niewinnych ludzi poprzez arbitralne, irracjonalne,
w istocie swej rasistowskie, próby odmawiania człowieczeństwa dzieciom przed narodzeniem.
7 stycznia 2015 r., decyzją Komisji Europejskiej, została dopuszczona Podpisanie Apelu w piwnicy bloku śmierci obozu Auschwitz
do sprzedaży w krajach UE – bez recepty – tzw. pigułka „dzień po” –
ellaOne firmy HRA Pharma, powiązanej z firmą Höchst.
Pigułka ta, w zależności od fazy cyklu kobiecego, w którym zostanie zastosowana, działa antykoncepcyjnie lub
wczesnoporonnie, czyli powoduje śmierć poczętej istoty ludzkiej we wczesnej fazie jej rozwoju, unicestwia życie poczętego dziecka.W ubiegłym wieku uczciwi lekarze, wykorzystując nowoczesną aparaturę medyczną, wykazali w sposób
naukowy: życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, a prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka.
Z miejsca szczególnego ludobójstwa wołamy:
 k
ażdy człowiek ma prawo do życia, każde poczęte dziecko także,
 n
igdy więcej w Polsce, ani w jakimkolwiek innym kraju, nie chcemy ludobójczych produktów firmy
IG Farbenindustrie i jej zbrodniczych kontynuatorów,
 w
yeliminujmy zamachy na życie ludzkie, zarówno te realizowane poprzez aborcję chirurgiczną, jak i środki
farmakologiczne typu RU 486 czy ellaOne.
Apel podpisali:
Halina i Czesław Chytrowie, animatorzy Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Archidiecezji Krakowskiej
Ewa Ekiert, członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Oświęcimiu
Henryk Ekiert, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Oświęcimiu
Krystyna Gebauer, lekarz medycyny
Alfred Goraj, współpracownik Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”
Janusz Kawecki, prof. dr hab. inż., prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców
Adam Kisiel, dr inż., redaktor naczelny Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”
Grażyna Szczelina, lekarz medycyny
Antoni Zięba, dr inż., prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
Konzentrationslager Auschwitz, 7 lutego 2015 r.
Powyższy Apel podpisano w piwnicy bloku śmierci – bloku 11 niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz.
Bezpośrednio po złożeniu podpisów obrońcy życia odmówili dziesiątkę Różańca Świętego, litanię do św. Maksymiliana Kolbego,
a następnie pod Ścianą Śmierci modlili się za ofiary niemieckich, nazistowskich zbrodniarzy. Z obozu zagłady udali się do kościoła
p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu, gdzie uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez ks. proboszcza Józefa
Niedzwiedzkiego i modlili się o szacunek dla życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres.

Przywołajmy tylko jeden głos zagranicznych lekarzy ginekologów:
Bundesverband der Frauenärzte (BVF)(tj. Związek Niemieckich Ginekologów) i Deutsche Gesellschaft für
Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) (tj. Niemieckie Towarzystwo Ginekologii i Położnictwa) 1 lutego
2012 r. na stronie internetowej Frauenärzte im Netz (tj. Ginekolodzy w internecie) napisało:
„Pigułka <dzień po> zapobiega lub opóźnia jajeczkowanie tak, że nie może dojść do zapłodnienia.
Jeśli już doszło do zapłodnienia [poczęcia], uniemożliwia zagnieżdżenie w macicy [poczętej istoty
ludzkiej].”
(cyt. za „Medizin und Ideologie” 02/14 str. 8)
Wprowadzenie tej pigułki w Polsce jest sprzeczne z naszą Konstytucją, naszym polskim prawem! Powołam
się tylko na publiczne wypowiedzi wybitnych prawników: prof. dr. hab. Andrzeja Zolla (b. prezesa Trybunału
Konstytucyjnego) i prof. dr. hab. Aleksandra Stępkowskiego.

Trzeba żądać od władz III RP natychmiastowego, skutecznego zablokowania dystrybucji
tej śmiercionośnej pigułki!
Ks. abp Henryk Hoser apeluje o obywatelski sprzeciw wobec tej śmiercionośnej pigułki: „Bardzo mocno powinni
się sprzeciwiać katolicy, politycy i wszyscy, którym zależy na dobru wspólnym, na dobru wszystkich obywateli”.



Zestawił dr inż. Antoni Zięba,
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka,
Kraków, 11 lutego 2015 r.
 roszę o kopiowanie tych informacji i przekazywanie ich innym osobom.
P
Razem brońmy życia najmniejszych Polaków!

Życie każdego z nas rozpoczęło się w momencie poczęcia
i każdy z nas rozpoczął SWE ISTNIENIE jako istota ludzka o wielkości 0,1 mm.

