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Sięgnij po zdrowie

Do ądzących 
(i tych, któy chcą ądzić)

„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście 
zaludnili ziemię i uynili ją sobie poddaną”. 

1 Księga Mojżeszowa 1,28

Biblijne polecenie zapisane w dziejach stwo-
enia świata i łowieka jest prawdopodobnie 
wszystkim dobe znane. Dzięki temu świat został 
zaludniony do obecnych 7 miliardów. Patąc na 
statystyki, świat będzie zaludniał się nadal. Może 
jest jakaś niepekraalna granica, która nie zosta-
nie pokonana? Demografia pokazuje, że co 10 lat 
będzie nas o 1 miliard więcej. W jednych rejonach 
świata zaludnienie rośnie dynaminie, w innych 
ada. Globalnie e ujmując, może nastać kiedyś 
dzień, gdy na ziemi będzie ciasno.

Słowa z Księgi Rodzaju stanowią polecenie, ale 
y są pewnego rodzaju pymusem?

Posiadanie dzieci dla jednych jest radością 
życia, dla innych powszechnym obowiązkiem, 
by nie uchodzić za bezdzietnych dziwaków. Inni 
dzieci nie chcą mieć i mówią o tym otwarcie 
i odważnie. Jesze dla innych jest to coś, ego nie 
mogą osiągnąć. Cel ten jest tym, co w osób nie-
wyobrażalny pochłania ich życie. 

W Polsce istnieje około 1,5 miliona par, dla 
których posiadanie potomstwa stało się eą nie-
możliwą. Leenie jest nieskutene, a pyyna 
niepłodności w osób jednoznany pozbawia ich 
potomstwa.

Jedni decydują się na adopcję, inni walą in-
nymi metodami, asami wchodzą w strefę bez-
prawia. Koystają z surogatek y kupują dzieci. 
Zdeerowani szukają pomocy w in vitro.

In vitro, yli sztune womaganie rozrodu 
polegające na wprowadzeniu do jamy macicy la-
boratoryjnie zapłodnionej komórki jajowej. Meto-
da ta, znana od 1978 roku, stale udoskonalana, nie 
jest leeniem bezpłodności, jak mniemają niektó-
y, tylko womaganiem rozrodu.

W Polsce metoda ta również z powodzeniem 
jest stosowana i pierwsze dziecko „z probówki” 
ma obecnie 28 lat. Z punktu widzenia medycyny 
zapłodnienie in vitro, yli poza ciałem kobiety, 
jest obecnie uznaną procedurą. Po laboratoryjnym 
zapłodnieniu komórka jajowa, a raej już zarodek 
wprowadzany jest do macicy, gdzie po zagnież-
dżeniu rozwija się prawidłowa ciąża zakońona 
porodem.

Etynie i moralnie metoda ta jednak nie jest 
pozbawiona kontrowersji. Te kontrowersje są 
podżegane i wykoystywane, szkoda, że w asie 
różnych kampanii wyborych, yli asu obiet-
nic zazwyaj bez pokrycia. I tym razem politycy 
pypomnieli sobie, że w końcu należy prawnie 
usankcjonować problem in vitro, i tylko szkoda, 
że w roku wyborym. Oponenci są peciwni, 
a Episkopat chce ekskomunikować lekay wyko-
nujących te zabiegi. Co zatem proponuje projekt ą-
dowy, a raej ministerialny? W myśl tego projektu 
z procedury in vitro będą mogły koystać osoby 
w związkach małżeńskich oraz pary we wólnym 
pożyciu, potwierdzonym zgodnym oświadeniem. 
Projekt zabrania twoenia zarodków w celach in-
nych niż pozaustrojowe zapłodnienie. Ogrania 
też możliwość twoenia zarodków nadlibowych 
– zapłodnionych będzie mogło być nie więcej niż 
sześć komórek jajowych. Więcej zarodków będzie 
można twoyć, gdy kobieta ukońy 35 lat. Zarodek 
będzie można pekazać na e anonimowej bior-
yni. Projekt ustawy zakazuje niszenia zarodków 
zdolnych do prawidłowego rozwoju (grozić ma za 
to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 
5). Proponowane pepisy zakazują preimplanta-
cyjnej diagnostyki genetynej w celu wyboru cech 

fenotypowych, w tym płci 
dziecka. Wyjątkiem mają 
być sytuacje, gdy wybór 
taki pozwala uniknąć cięż-
kiej, nieulealnej choroby 
dziedzinej. Ministerialny 
projekt zakłada także, że 
zakazane będzie niszenie 
zarodków, ale tylko tych, 
które są „zdolne do prawi-
dłowego rozwoju”. Po pe-
prowadzeniu badań ma 
o tym decydować leka-
embriolog.
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Projekt zakłada, że dawcą nasienia będzie mógł 
zostać mężyzna pełnoletni, ale już od 13-latka 
będzie można pobrać plemniki, gdy będzie istnia-
ło ryzyko, że w pyszłości nie będzie mógł mieć 
dzieci.

Ogranienie liby urodzonych dzieci pocho-
dzących od jednego dawcy ustalono na maksy-
malnie 10.

Co na to opozycja?
Pede wszystkim utymuje, że in vitro nie 

jest żadnym osobem „leenia bezpłodno-
ści”. To kłamliwe stwierdzenie powtaane jest 
w wielu miejscach, a kliniki in vitro nazywają 
się „klinikami leenia bezpłodności”, co jest wg 
nich oywistą bzdurą. In vitro to bardzo kosz-
towna (jeden cykl to koszt kilkudziesięciu tysię-
cy złotych) metoda „wyprodukowania” dziecka 
w osób nienaturalny. Z leeniem nie ma to 
nic wólnego, bo po pejściu procedury (wiele 
cykli końy się porażką) para wcale nie staje się 
płodna. Gdyby jesze było tak, że poza tą metodą 
bezpłodne pary nie miałyby żadnego osobu na 
cieszenie się dzieckiem, można by się zastanawiać 
nad refundowaniem tej procedury z publinej 
kasy, ale tak nie jest. Choćby dlatego, że w Polsce 
mnóstwo dzieci eka na adopcję. I o ile in vitro 
kosztuje podatników masę pieniędzy, to adopcja 
wrę peciwnie – zdejmuje z podatników ciężar 
utymywania sierot. Podają również, że są pary, 
które chcą jednak mieć dziecko niepochodzące 
z adopcji, a z dostępnych metod wybierają właśnie 
in vitro. W poądku, ale bez dofinansowywania ze 
środków publinych.

Środowiska związane z Kościołem katolickim 
opowiadają się za bardziej radykalnym rozwiąza-
niem. Nie dość, że są całkowicie peciwne in vitro, 
to chcą karać lekay wykonujących tę procedurę, 
a pacjentki ekskomunikować. 

Szkoda, że temat tak drażliwy i delikatny 
z punktu widzenia moralnego i etynego porusza-
ny jest, a wrę wykoystywany, w asie kampa-
nii wyborych. A jest to as nasycony ogromem 
obietnic, zazwyaj bez pokrycia. Czy ludzkie życie 
jest wae tego, aby szargać nim bezdusznie celem 
bezpardonowego zdobycia władzy? Zapewne takie 
postępowanie nie jest godne i właściwe.

Muszę pyznać, że in vitro dla mnie też nie ma 
jednego oblia. Z jednej strony daje możliwość 
posiadania własnego dziecka, powtaam wła-
snego i nikt nie ma prawa do wydawania osądu 
w tej rawie, zwłasza ci któy posiadają własne 
dzieci. Każdy ma prawo do szęścia z posiadania 
potomstwa. 

Druga strona medalu to oywiście problem 
zarodków, a dokładnie ich ilości w trakcie wyko-

nywania procedury, ew. zamrażania, pekazywa-
nia innym parom do adopcji, nielegalny handel 
zarodkami y wrę odkładania na półkę. Bo to 
oywiste, że ęść zarodków nigdy nie zostanie 
wykoystana – yli ludzkie życie, a dokładnie 
łowiek w hibernacji bez prawa do życia. I kto ma 
o tym decydować? Człowiek zabrania drugiemu 
prawa do życia. 

Kolejną kontrowersją dla mnie jest problem 
dawstwa nasienia. Czy etynie jest dopuszal-
nym posiadanie potomstwa bez związku mał-
żeńskiego, y należy to traktować jako zdradę 
małżeńską – jest to pecież dziecko „na boku” 
i może być ich 10 wg ądowego projektu. Czy 
dziecko takie ma prawo poznać swojego biologi-
nego ojca? A pecież ojciec pozbawiony jest wszel-
kich praw i obowiązków wobec niego. Zaznayć 
należy, że nasienie pobierane jest drogą masturba-
cji, która w środowiskach cheścijańskich nie jest 
pochwalana. In vitro tylko dla małżeństw, y też 
dla par i związków nieformalnych, a może dla par 
homoseksualnych? 

Dopuszalne będzie niszenie zarodków, które 
nie są zdolne do prawidłowego rozwoju. Ale kto 
będzie w stanie dokładnie to stwierdzić w fazie 
zarodkowej? Czy nie doprowadzi to do ludzkiej se-
lekcji? Pamiętamy asy twoenia rasy nadludzi. 
Dzisiejsza medycyna jest w stanie stwoyć ło-
wieka na „zamówienie”. O takim ekerymencie 
informowały ostatnio chińskie media.

Jak widać zwolennicy i peciwnicy mają swoje 
racje. Ale racje te nie mogą być wykykiwane w 
asie kampanii wyborych, tylko merytorynie 
rozwiązywane w linych środowiskach nauko-
wych. Nie tylko medynych, ale i etynych, 
prawniych y religijnych. 

Kościół luterański w Polsce wydał oświade-
nie odnośnie in vitro w roku 2009  i rozumiem, 
że do dnia dzisiejszego oświadenie to jest ak-
tualne. Teba więc na nowo zmieyć się z tym 
problemem, mając na uwadze postęp medycyny, 
zmiany prawne oraz  powszechną,  postępującą 
i niebezpieną liberalizację poglądów. 

 1 lipca 2013 r. ąd uruchomił tyletni program 
refundacji in vitro. Skoystało 
z niego ok. 10,5 tysiąca par; urodziło 
się dzięki niemu ok. 1 200 dzieci. 

lek. med. Adrian Kotas

Tekst pochodzi z najnowszego numeru e-asopisma 
o relacjach i duchowości „Wao”, które jest dostępne w 
całości bezpłatnie na www.wao.cme.org.pl.


