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w Państwa ręce oddajemy kolejny, szósty już numer Biuletynu 
Informacyjnego SKN Etyki i Bioetyki w nowej odsłonie, którą 
zawdzięczamy nowemu grafikowi współpracującemu z Biuletynem 
Bioethica – Pani Magdalenie Marchockiej.

Przedświąteczny czas, który właśnie przeżywamy sprzyja przemyśleniom, 
wspomnieniom i chwilom refleksji. Wspomnień w bieżącym numerze nie 
zabraknie – chcemy podzielić się z Państwem fotorelacją z październikowej 
konferencji, przy okazji której możemy przypomnieć sobie to wyjątkowe 
wydarzenie. Przestawiamy Państwu również wywiad z 2005 roku z Prof. 
Opalą przeprowadzony z okazji 30 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu, od tego 
wywiadu minęło już 10 lat, a my w tym roku obchodzimy już 40 lat WNoZ, 
o którym również w najnowszym wydaniu Biuletynu. 

W bieżącym numerze chcielibyśmy również podzielić się z Państwem 
refleksją na temat transplantacji, uporczywej terapii i eutanazji– tematów 
niezwykle trudnych, a jednocześnie tak ważnych. 

Oddając w Państwa ręce 6 numer Biuletynu Bioethica chciałabym życzyć 
Państwu spokojnego okresu świątecznego, spędzonego w gronie rodziny, 
przepełnionego samymi radosnymi chwilami. 

Zapraszam do lektury, 
Redaktor Naczelna

Marta Baraniak
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CzytelniCy, 
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Dr n. o zdr. Katarzyna Głodowska 

Dr n. o zdr. Katarzyna B. Głodowska, asystent w Katedrze Nauk Społecznych, 

opiekun Studenckiego Koła Etyki i Bioetyki. Niepoprawna idealistka, której 

praca z drugim człowiekiem przynosi wiele satysfakcji. Spojrzeniem takim 

została „zarażona” przez swoich Mentorów. 

W czerwcu 2005 roku Wydział Nauk o Zdrowiu będzie obchodził trzydziestolecie 
działalności naukowo-edukacyjnej. Proszę nam zdradzić, jak będą wyglądały obchody 
tego Jubileuszu?

To prawda – WNoZ ma już 30 lat! W ramach obchodów planujemy miedzy inny Międzynaro-
dową Konferencję “Postępy w dziedzinie nauk medycznych i organizacji ochrony zdrowia” oraz 
spotkanie jubileuszowe – obydwa punkty odbędą się w dniach 9-11 czerwca 2005 roku na tere-
nie MTP. W ostatnim dniu konferencji odbędzie się sesja edukacyjna poświęcona problematyce 
nauczania. Pojawił się I Komunikat, zawierający między innymi jej tematykę, zasady zgłaszania 
prac oraz deklarację uczestnictwa. W najbliższym czasie proszę spodziewać się bardziej szcze-
gółowych informacji.

Jest Pan “młodym” Dziekanem – swoją funkcję pełni dopiero półtora roku, czy mógłby 
Pan powiedzieć nam, co w tym okresie udało się osiągnąć na WNoZ?

Osiągnięć mamy wiele. Do najważniejszych zaliczyłbym: utworzenie nowego kierunku Położ-
nictwo, a także jego akredytację przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego 
(KRASZM), wprowadzenie standardów nauczania na wszystkich kierunkach WNoZ, co było 
jednym z warunków uzyskania akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Do tej pory 
akredytację PKA pomyślnie przeszły kierunki: Zdrowie Publiczne i Pielęgniarstwo. Za kolejne 
osiągnięcie uznałbym wzrost liczby studentów na Naszym Wydziale (WNoZ to już prawie 2800 
osób, co stanowi ponad połowę studentów kształcących się na Akademii Medycznej w Po-
znaniu). By móc uczyć tak wielu studentów, nieustannie potrzebujemy nowych pracowników 
naukowych. Udało nam się jednak pozyskać nowe etaty. Dzięki zmianie siedziby Wydziału na 
budynek przy ul. Smoluchowskiego, część Katedr i Zakładów, w znacznym stopniu poprawiła 
swoje warunki pracy.

rozwijAmy 
SkRZydłA
Wywiad z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Dyrektorem Ginekologiczno-
Położniczego Szpitala Klinicznego AM w Poznaniu - Panem Profesorem 
dr. hab. Tomaszem Opalą.
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Przed nami kolejny – 40ty już – Jubileusz Wydziału Nauk o Zdrowiu. 
Rocznice to dobry czas na wspomnienia dlatego też postanowiliśmy wró-
cić do roku 2005. Jako studenci, dumni z tego gdzie studiujemy i ciekawi 
przyszłości, przeprowadziliśmy wywiad z ówczesnym Dziekanem Wydzia-
łu Nauk o Zdrowiu – prof. dr hab. Tomaszem Opalą. Od ukazania się tego 
tekstu w studenckim czasopiśmie PULS UM mija dokładnie dziesię
 lat. Zastanawiam się ile z poruszanych w nim kwestii wciąż jest aktual-
nych. Czy przez dekadę udało się nam rozwiązać nurtujące nas wówczas 
problemy? Ocenę tego pozostawiam każdemu z Państwa.

Wspomniane dziesięć lat minęło bardzo szybko. Zastanawiam się, czy nie 
zbyt szybko. Przez ten okres wiele wydarzyło się nie tylko w moim życiu 
zawodowym, ale także osobistym. Przede wszystkim przestałam być stu-
dentką – stałam się wykładowcą akademickim, wyszłam za mąż za drugie-
go współautora poniższego artykułu, zostałam mamą.

Innym powodem powrotu do przeszłości i tak naprawdę głównym ce-
lem niniejszej publikacji jest chęć wspomnienia zmarłego w listopadzie 
ubiegłego roku Prof. dr hab. Tomasza Opali. Trudno rozpatrywać historię 
WNoZ i jego obecną pozycję bez wspomnienia wybitnego managera jakim 
był Profesor Opala. Zatem zapraszam Państwa w podróż do przeszłości.
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Zastanawia nas, jak w rzeczywistości 
według Pana Dziekana wygląda poziom 
kształcenia studentów WNoZ na tle 
innych krajów Unii Europejskiej?

Wykształcenie absolwentów Akademii Me-
dycznej nie odbiega od poziomu wyksztalce-
nia oferowanego przez inne uczelnie medycz-
ne w Europie. Nie mamy się czego wstydzić, 
choć wiadomą kwestią jest, iż w krajach tzw. 
starej Unii nierzadko dysponują znacznie 
większymi środkami finansowymi niż polskie. 
Wielu absolwentów naszego Wydziału wyjeż-
dżając za granicę nie ma problemów w podję-
ciu pracy w szpitalach, placówkach medycz-
nych czy indywidualnych praktykach.

Wyznaję pogląd, iż osoby biorące udział 
w negocjacjach akcesyjnych Polski zbyt łatwo 
oddały pole i dały sobie narzucić przepisy 
w rzeczywistości niefunkcjonujące w innych 
krajach Unii. Niektóre grupy zawodowe do tej 
pory walczą o uznawalność swojego wykształ-
cenia w państwach europejskich.

Jaka jest opinia Pana Dziekana w kwestii 
funkcjonowania programów kształcenia 
studentów kierunków Położnictwo 
i Pielęgniarstwo, Zdrowie Publiczne 
i Fizjoterapia?

Programy kształcenia, na których opierają się 
zajęcia dydaktyczne przeprowadzane na na-
szym Wydziale są dostosowane do wymogów 
unijnych, co niesie za sobą zbyt dużą – według 
mnie – ilość godzin do realizacji przez studen-
ta i uczelnię. Uważam, że Akademia Medycz-
na powinna mieć większą możliwość wpływu 
na kształtowanie programu nauczania. Szcze-
gólnie w większym stopniu powinien być on 
ukierunkowany na kształcenie zawodowe. Ze 
względu na to, iż wielu studentów będzie koń-
czyło edukację na poziomie zawodowym, nie-
zwykle ważne jest, by posiadali podobne kwa-
lifikacje, co ich koledzy z Norwegii, Hiszpanii 
czy Anglii. Zauważamy potrzebę poświęcenia 
większej uwagi praktycznej nauce zawodu, co 
się z tym wiąże powiększeniem odpowiednio 
przygotowanej kadry nauczycieli zawodu, by 
podołać wymaganiom stawianym przez pro-
gram. 

Działania Wydziału powinny iść w kierunku 
opracowania propozycji programowych skie-
rowanych do Ministerstwa Zdrowia i MENiS, 
celem utworzenia nowych licencjackich kie-
runków takich jak Ratownictwo Medyczne 
czy Elektroradiologia – zastąpiłyby one koń-
czące swoją działalność w Polsce szkoły poma-
turalne. W obecnej chwili, przy rekrutacji na 
specjalność Ratownictwo Medyczne na po-
znańskiej Akademii Medycznej, od przyszłych 
studentów wymagane jest posiadanie dyplo-
mu ratownika medycznego. Uczelnie medycz-

ne powinny mieć taką samą możliwość przy-
znawania dyplomów, co do tej pory medyczne 
studium zawodowe. Chcąc kształcić się w dal-
szym ciągu, celem uzyskania tytułu magistra, 
student taki mógłby kontynuować edukację 
na studiach uzupełniających magisterskich na 
przykład na kierunku Zdrowie Publiczne. 

Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu 
narzekają na spędzanie dużej ilości czasu 
w ciągu dnia na dojazdach do kolejnych 
obiektów, w których mają zajęcia 
dydaktyczne. Czym taka sytuacja jest 
spowodowana? 

Zdaję sobie sprawę, iż nierzadko zdarza się 
sytuacja, że studenci mają problem, by prze-
dostać się przez zakorkowany w godzinach 
szczytu Poznań – z jednego jego końca na 
drugi. To nie tylko jedne z głównych proble-
mów WNoZ, borykają się z tym utrudnieniem 
także inne wydziały.

Wynika on z rozproszenia obiektów dydak-
tycznych, w których nasi studenci mają zajęcia 
i jednym z priorytetów dla przyszłości Wy-
działu, a jednocześnie wyzwanie dla człon-
ków komisji dydaktyki Akademii Medycznej 
jest, by sytuację tę zmienić. Skierowaliśmy 
już prośbę do Pana Rektora ds. Dydaktyki 
o lepsze wykorzystanie sal dydaktycznych – 
zdecydowanie należy poprawić organizację 
i zarządzanie w tej kwestii. Wydaje się, iż po-
stulowane wprowadzenie systemu kompute-
rowego wspomoże planowanie zajęć na salach 
wykładowych i ćwiczeniowych, którymi dys-
ponuje Akademia. 

Wpływ na panującą sytuację ma też fakt, iż – 
pomimo starań wielu osób – ułożenie siatki 

zajęć dla kierunków o tak przeciążonym pro-
gramie studiów jak choćby Pielęgniarstwo, 
Położnictwo czy Fizjoterapia, jest rzeczą bar-
dzo trudną. Mogę też dodać, że Wydział nie 
poprzestaje na narzekaniu na złą organizację. 
Sami próbujemy znaleźć rozwiązanie sytuacji 
– jesteśmy w trakcie negocjacji z największy-
mi poznańskimi szpitalami w celu stworzenia 
odpowiedniej bazy praktyczno-dydaktycznej 
dla studentów WNoZ. 

Co zaleciłby Pan studentom Wydziału 
Nauk o Zdrowiu? Na co pragnąłby Pan 
zwrócić ich szczególną uwagę?

Zachęciłbym do aktywności społecznej na 
rzecz środowiska akademickiego. Udział 
w ruchu studenckim jest niezłą szkołą życia, 
jednocześnie promującą studenta. Szczególnie 
liczę na studentów zdobywających wykształce-
nie w zakresie kierowania zasobami ludzkimi, 
idealnym przykładem mogliby być studenci 
zarządzania w opiece zdrowotnej czy też oso-
by studiujące Edukację Zdrowotną – specjal-
ności kierunku Zdrowie Publiczne na WNoZ. 
Wiem, iż studenci niższych lat, ze względu na 
ogromną ilość zajęć na swoich kierunkach stu-
diów nie znajdują czasu na taką działalność, 
rozumiem to. Mimo wszystko widzę ostatnio 
coraz większe zaangażowanie studentów lat 
wyższych w prace społeczne.

Udział w konferencjach, strukturach kół na-
ukowych, organizacjach studenckich na AM, 
umożliwia znaczne poszerzenie wiedzy i do-
świadczeń. Dodatkowa praca w kołach na-
ukowych może stać się początkiem dalszego 
rozwoju naukowego studenta. Osoby prężnie 
działające stanowią zaplecze kadry naukowo-
-dydaktycznej Akademii.
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Czy mógłby Pan Dziekan przybliżyć nam 
w kilku zdaniach swoją pracę społeczną 
w okresie studiowania na naszej Alma 
Mater?

Wydaje mi się, że udzielałem się w życiu stu-
denckim trochę w innych czasach, gdzie przez 
swoją działalność w organizacjach studenc-
kich staraliśmy się stworzyć warunki do reali-
zacji swoich pasji czy zainteresowań. Byłem 
członkiem Zarządu Studenckiego Towarzy-
stwa Naukowego, jak również przewodniczą-
cym koła naukowego przy dawnym Instytucie 
Ginekologii i Położnictwa. Będąc studentem 
czwartego roku zostałem przewodniczącym 
Rady Uczelnianej SZSP (wtedy jedynej organi-
zacji studenckiej). Udało nam się w tym okre-
sie przenieść z Warszawy do Poznania Komitet 
Koordynacyjny Studentów Akademii Medycz-
nych w Polsce (którego agendą było IFMSA), 
wybierając na przewodniczącego KKSAM 
– u nieżyjącego już niestety prof. Andrzeja 
Głydę. Po zakończeniu jego kadencji nadal za-
rząd funkcjonował w Poznaniu, gdyż koledzy 
powierzyli kierowanie tą organizacją mojej 
osobie. W tamtych czasach istniało ogromne 
zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju wy-
jazdy, obozy studenckie, zimowe jak i letnie 
rajdy itp. Czasami obóz studencki był jedyną 
możliwością wyjazdu dla studenta i spędzenia 
wakacji poza miejscem zamieszkania. Organi-

zowaliśmy także praktyki zagraniczne, które 
dla większości studentów były także jedyną 
szansą na wyjazd z kraju. Rada Uczelniana 
organizowała także imprezy turystyczne – np. 
słynny coroczny „Rajd pod Parasolami”, czy 
artystyczne, takie jak kabareton „Śmiech na 
Wartą” w klubie „Aspirynka”, mieszczącym 
się wówczas w akademiku przy ulicy Miel-
żyńskiego. W ówczesnych klubach poza dys-
kotekami działały teatry, zespoły muzyczne 
i kabarety studenckie. Wstęp do klubów mieli 
przede wszystkim żacy. Żyliśmy biedniej, ale 
powodowało to znaczną integrację środowi-
ska akademickiego. Braliśmy również udział 
w posiedzeniu tzw. Rady Szkoły ds. Młodzieży, 
co dawało w pewnym sensie możliwość wpły-
wu na proces dydaktyczny.

Jeśli miałby Pan jeszcze raz przejść przez 
cykl kształcenia akademickiego, jakie 
czasy by Pan wybrał – okres swoich 
studiów, czy chwilę obecną – studia 
w dobie XXI wieku?

Jeśli chodzi o więzi międzyludzkie, wybrałbym 
swoje czasy. Bieda i ograniczenia nakłaniały 
do integracji – jednoczyły środowisko. Jeśli 
natomiast rozpatrywać tę kwestię w aspekcie 
możliwości realizacji zamierzonych działań 
i zainteresowań, wolałbym studiować w dzi-
siejszych czasach.

Panie Dziekanie, w ostatnim czasie 
coraz częściej mówi się na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu o wprowadzeniu testu 
jednokrotnego wyboru, jako formy 
egzaminu kończącego dany przedmiot, 
czego jest Pan Profesor zwolennikiem. 
Czy uważa Pan, iż jest to forma oddająca 
w miarodajny sposób wiedze studentów? 
Czy może dotyczyć każdego przedmiotu? 

Uważam, iż wprowadzenie egzaminów te-
stowych jest możliwe na wszystkich czterech 
kierunkach kształcenia na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu, do czego oczywiście dążę. Jed-
nak tylko dobrze przygotowany test spełnia 
wszystkie powszechnie panujące wymogi, 
a konstruowany przy użyciu specjalnie do 
tego celu zakupionego programu do generacji 
tekstów jest testem miarodajnym – wymierną 
forma sprawdzenia wiedzy studenta. Nie wi-
dzę przeszkód w przeprowadzeniu egzaminu 
w formie z jakiegokolwiek przedmiotu wykła-
danego na WNoZ. Jeśli tylko wykładowca da-
nego przedmiotu wyrazi chęć utworzenia te-
stu, myślę, że jest w stanie tego dokonać. Zdaję 
sobie sprawę, że niektórzy nauczyciele aka-
demiccy na WNoZ nie są przyzwyczajeni do 
takiej formy egzaminu, jednak po jej przyjęciu 
sami stwierdzą, iż jest to dobre rozwiązanie. 
Wyniki testu nie tylko ukazują poziom wiedzy 
studenta, ale także mogą świadczyć o poziomie 
nauczania – można w ten sposób ocenić także 
pracowników danej katedry czy zakładu. 

Oprócz egzaminu –testu powinna istnieć od-
powiedz ustna – jako forma jego poprawy, co 
będzie zapewne pomocne studentom, którym 
test nie wydaje się być najszczęśliwszą for-
mą egzaminu. Osoby chcące poprawić swoją 
ocenę – w formie ustnej, powinni mieć taką 
możliwość
Weźmy pod uwagę sytuację, kiedy student 
uzyskał na teście ilość punktów stanowiącą 
wartość graniczną między dwiema ocenami – 
w takim wypadku istniała by możliwość „do-
pytania” studenta. 

Jest Pan bardzo zapracowaną osobą. 
W jaki sposób wykorzystuje Pan Dziekan 
czas pozostający na chwile wolne – 
relaks? 

W wolnych chwilach, a jest ich rzeczywiście 
niewiele – staram się regularnie pływać i jeź-
dzić na rowerze. Co najmniej raz do roku 
wyjeżdżam w góry pojeździć na nartach. 
Mam także psy, z którymi staram się nie tylko 
z obowiązku, ale także dla przyjemności spa-
cerować.

Rozmawiali: Katarzyna Beata Gryko 
i Jan Głodowski
Kierujemy serdecznie podziękowania do 
Redakcji Pulsu UM, który umożliwił przedruk 
artykułu. 
Redakcja Bioetiki
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Marta Baraniak

Swoją przygodę z SKN Etyki i Bioetyki rozpoczęłam 

w maju 2014 roku, od zaangażowania się w organizację 

Konferencji Medycyna w okupowanej Polsce w czasach 

nazizmu. Jestem w Kole, aby poszerzać swoje horyzonty, 

pogłębiać wiedzę, rozwijać zainteresowania, a także 

poznawać nowych ludzi, którzy są dla mnie inspiracją i od 

których każdego dnia uczę się czegoś nowego. Interesują 

mnie wszelkie tematy związane ze zdrowiem, etyką, 

epidemiologią, badaniami klinicznymi, a także rozwojem 

dziecka. 

Jedną ze składowych rozwoju medycyny są transplantacje. Czym one są i dlaczego warto 
 o nich mówić? Przecież jeszcze kilkadziesiąt lat temu nikomu się nawet nie śniło, że w przy-
szłości będzie można przeszczepić serce, rogówkę oka, wątrobę, czy nerkę. 
Samo słowo transplantacja pochodzi od łacińskich słów – transplantare – szczepić i plantare – 
sadzić, co oznacza przeszczepianie części, bądź całego narządu z jednego organizmu do drugie-
go. Wyróżniamy kilka typów zabiegów transplantacyjnych:

 Przeszczepy autologiczne – gdzie dawcą i biorcą jest ten sam osobnik 
 (dotyczy np. przeszczepów skóry z jednego miejsca ciała w drugie),
 Przeszczepy izogeniczne – dawca i biorca są jednakowo genetycznymi bliźniakami,
 Przeszczepy allogeniczne – transplantacje w obrębie tego samego gatunku:
  − ex vivo – od dawcy żyjącego, 
  − ex mortuo – w świetle przepisów przeszczepów od dawców martwych można  
  wykonywać dopiero po stwierdzeniu śmierci pnia mózgu, pamiętajmy jednak   
  o tym, iż często zdarza się tak, ze człowiek jest podtrzymywany przez aparaturę  
  i nadal bije jego serce i oddycha mimo tego, że jego mózg a konkretniej pień 
  mózgu umiera, co jest jednoznaczne ze śmiercią,
 Przeszczepy ksenogeniczne – dotyczą transplantacji w obrębie dwóch 
 różnych gatunków,
 Przeszczepy niebiologicznych materiałów – np. wszczepianie biologicznie 
 martwej protezy.

Zabiegi transplantacyjne mają na celu 
zastąpienie, bądź uzupełnienie niespraw-
nego narządu/tkanki. Każdy z wyżej 
wymienionych typów zabiegów trans-
plantacyjnych niesie ze sobą ryzyko nie-
powodzenia, a także dylematy etyczne. 
Przyjrzyjmy się zatem bliżej jednemu 
z typów transplantacji: przeszczepom al-
logenicznym od żywego spokrewnionego 
dawcy. 

Zdecydowanie transplantacje są zabiegiem 
ratującym życie i poprawiającym jego 
komfort – dla osoby chorej – biorcy, jed-
nak po drugiej stronie zawsze jest dawca, 
dla którego zabieg transplantacyjny może 
być pogorszeniem jego komfortu życia 
i funkcjonowania. W przypadku prze-
szczepu od żywego spokrewnionego daw-
cy dawcą może zostać osoba z najbliższej 
rodziny, która dobrowolnie wyrazi swoją 
zgodę. W świetle prawa – ustawy z dnia 1 
lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowy-
waniu i przeszczepianiu komórek, tka-
nek i narządów – dawcą spokrewnionym 
może zostać osoba, którą z biorcą łączy 

pokrewieństwo pierwszego, czyli jestem 
matką/ojcem, bratem siostrą, córką/sy-
nem, bądź też łączy go więź emocjonalna, 
czyli jest współmałżonkiem bądź też oso-
bą przysposobioną. Znamy także niedaw-
ny przypadek przeszczepu mozaikowego, 
w którym to dawcy nie byli spokrewnieni 
z biorcami – dwie pary małżeńskie zde-
cydowały się na taki zabieg, w którym to 
mąż jednej z kobiet oddał swój narząd 
żonie drugiego mężczyzny, zaś ten dru-
gi mężczyzna w zamian za to oddał swój 
narząd żonie tego pierwszego. 

Oczywiście osobiście jestem całym sercem 
i rozumem za transplantologią i nie za-
stanawiałabym się ani chwili, gdyby ktoś 
z moich bliskich potrzebował np. nerki, 
od lat jestem honorowym krwiodawcą 
i jestem zarejestrowana w bazie dawców 
szpiku, ale za każdym razem gdy rozmy-
ślam o transplantacjach powraca myśl 
czym tak naprawdę ona jest dla dawcy 
– dobrowolnym darem, czy koniecznym 
przymusem? Bo przecież jaka matka/
ojciec nie zgodziłaby się na oddanie swo-

PrzeszCzePy 
roDzinne: DoBrowolny 
DAr, Czy konieCzny Przymus? 
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Któż z nas nie chciałby żyć wiecznie, najlepiej w dobrym zdrowiu, wiecznie młody, szczęśliwy 
i bez żadnych zmartwień? Medycyna wychodzi człowiekowi naprzeciw spełniając jego 
oczekiwania, dopracowując coraz to nowsze techniki, terapie, czy nowe leki, które maja na celu 
poprawić jakość życia, a także wydłużyć jego trwanie. 
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jego narządu swemu dziecku, gdy te byłoby 
w potrzebie? Zapewne w naszych realiach całe 
społeczeństwo uznało by tę matkę/ojca za nie-
godnego nazywania się rodzicem.

 Idąc dalej – przykład rodzeństwa, zapewne 
każdy z nas mający siostrę/brata, wie, że 
 w relacjach z rodzeństwem nie zawsze jest ko-
lorowo, co gdy przychodzi sytuacja, w której 
okazuje się, że nasz brat czy siostra potrzebują 
fragmentu wątroby? Taki człowiek będący sio-
strą czy bratem biorcy być może (mówię być 
może, bo tak naprawdę nie wiem jak to jest, 
gdyż nigdy w takiej sytuacji nie byłam) czuje 
się zobowiązany wobec swojego rodzeństwa 
pomóc mu wyzdrowieć a nawet ocalić życie, 
ale czy rzeczywiście tego chce? Co w przypad-
ku, gdy to rodzeństwo od wielu lat jest ze sobą 
skłócone, a przeszczep to jedyna droga ratun-
ku dla biorcy, czy wtedy rodzina nie wywie-
rałaby presji na potencjalnym bracie/siostrze 
– dawcy? Znamy przecież doskonale film „Bez 
mojej zgody”, w którym to w sposób piękny 
ukazany jest ten dylemat dawstwa od dawcy 
spokrewnionego, gdzie to młodsza z córek zo-
staje urodzona po to aby ratować swoją starszą 
siostrę.

Jest jednak druga strona medalu, takie daw-
stwo swoich narządów bliskim może być 
dobrowolnym darem i ja bardziej przychyla-
łabym się do tego stwierdzenia. To, że odda-
jemy komuś swój narząd powinno być przede 
wszystkim naszą świadomą zgodą na takowy 
zabieg. Darem serca, który pozwoli naszej 
bliskiej osobie dalej żyć w zdrowiu. Dla mnie 
osobiście o wiele większym bólem byłoby 
spoglądanie na bliską mi osobę, która choruje 
i nie rokuje za dobrze, niż oddanie narządu 

takiej osobie, z całym zagrożeniem jakie mo-
głoby mnie czekać po takim zabiegu – samo 
ogólne znieczulenie, które niesie (może w dzi-
siejszych czasach znikome, ale jednak) za-
grożenie, małe bo małe, ale jednak obniżenie 
jakości życia i ze wszystkimi dylematami – czy 
kiedyś ja nie będę potrzebowała tej nerki, 
fragmentu wątroby. Uważam, że każdy dawca 
jest takim bohaterem, który w małym stop-
niu ratuje świat, nie tylko swój – poprawiając 
zdrowie i życie swojego bliskiego – mamy, 
taty, siostry, brata, dziecka, męża, żony – ale 
także świat biorcy, dla którego na pewno staje 
się bohaterem na całe życie.

Niestety nie odpowiem Państwu na pytanie 
postawione w temacie tego artykułu, ponie-
waż sama nie znam odpowiedzi, chciałabym 
jednak, abyście Państwo porozmyślali trochę 
nad tą ważną kwestią, być może ktoś z nas 
kiedyś będzie musiał stanąć przed tym trud-
nym wyborem. 

Czy wiecie w jaki sposób dzieci z zaburzenia-
mi układu nerwowego w stopniu znacznym 
otrzymują bodźce z zewnątrz? Jak mogą two-
rzyć swoje postrzeganie świata, systemu ze-
wnętrznego? Otóż kiedy wszystkie zbierają się, 
czy raczej są zbierane, w jednym kole, pierw-
szy głos dzwonu rozpoczyna spotkanie (po-
czątek), w szarości zapalana jest świeca (cie-
płe), a później jest powitanie dnia, pojawia się 
słońce (jasne), a dzieci głaszczą zieloną, młodą 
trawę (miękkie), mogą czuć zapach rzeżuchy 
(pachnie). Budowane systemy, tworzone głów-
nie dzięki osobom, które umożliwiają małym 
podopiecznym odbiór bodźców, nie są skom-
plikowane, jednak ich rola jest ogromna.

Dzieci mają większą łatwość w wielu spra-
wach, także w kwestii informacji i systemów. 
Na pewnym etapie mogłyby jeszcze powiązać, 
co w ich życiu wzięło się z czego. Ale w pew-
nym momencie Jaś staje się Janem. Czy stale 
aktualizujący się stan umysłu, nowa świado-
mość, może zostać obciążona przez dawnego, 
małego Janka? Jaś stłukł sąsiadce drogą wazę. 
Czy można go pozwać 10 lat później za po-
niesioną szkodę? Napływające wraz z wiekiem 
informacje, jej nowe zbiory i budujące się 
w nas systemy, składające się na jeden, wielki 
autonomiczny (najprawdopodobniej) system 
– organizm – człowiek. Komputery w swojej 
złożoności, są jednak od ludzi mniej skompli-

Mgr Anna Teresa Płażewska

Pielęgniarka. Absolwentka UMP. Działalność w Kole 

od 2009 roku. Przewodnicząca w latach 2012 - 2014. 

Była redaktor naczelna Biuletynu “Bioethica”. Wierzy, 

że pewność rozwoju i szczęścia osiągnąć można w pracy 

nad sobą i dla zbiorowego dobra. Zarażona prawem do 

wątpliwości doskonali optymistyczną postawę wobec 

życia.
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tkanek i narządów.
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kowane i prostsze. W teorii, bo jak się okaza-
ło, praktyka wymaga poświęceń.

Systemy operacyjne to nie była moja specjal-
ność. Komputer łączył się dla mnie mniej 
więcej  
z tym samym, co jedzenie w restauracji. Nie 
musisz umieć gotować, żeby jeść. Można 
otrzymać dany produkt i z niego korzystać. 
Ale można też pójść dalej i poznać te wszyst-
kie informacje, które prowadzą do tworzenia 
smacznych dań. Ciekawość tego, co jeszcze 
nie znane. Uparte pytanie dziecka, dlaczego? 
Językowo słowo “dlaczego” jest tutaj prawdo-
podobnie trafne. To jak skrót myślowy od ko-
mendy “dla-czego to przyporządkować”.  
 
Także wzięłam się za komputer. Jak się do 
tego zabrać? Jak do gotowania. Znaleźć men-
tora, produkty, sprzęt. Dla kogoś, kto do tej 
pory korzystał właściwie tylko z Internetu 
i edytora tekstu, rozmowa o partycjach jest 
niezwykle odkrywcza. I zdecydowanie stano-
wi nowe doświadczenie.
 
Być może wzięłam się za komputer również 
dlatego, że ogarnęła mnie świadomość zwią-
zana z teorią informacji. Najprościej mówiąc 
po prostu informacji – jak powstaje, jak się 
systematyzuje, jak rośnie i jak się organizuje, 
czy też jest organizowana. Systemy stają się 

kolejną informacją, tak w nieustannym jej 
przypływie... Wiem, czego nie wiem. Dalej 
już po prostu nie było sensu. Zwłaszcza, kie-
dy pracuje się na systemie Linux. A poziom 
mojego zadowolenia po napisaniu komendy? 
Kto napisał, ten wie. To wszystko oraz pewna 
rozmowa telefoniczna popchnęła mnie do 
refleksji.
Świat zmienia się coraz szybciej. Czy moi 
dziadkowie w moim wieku mieli okazję po-
znać i być w kontakcie z tak wieloma ludźmi, 
z iloma ja mam okazję? Nie. Czy mogli prze-
twarzać tak wiele informacji podczas jednego 
dnia, ile ja dziś przetwarzam? Nie. Czy mogli 
uczyć się tak szybko jak ja? Nie. Jednak czy 
pomimo zmieniającego się tempa życia, zmie-
niają się idee – systemy o twardych zasadach, 
wymuszających na nas określone zachowa-
nia? Wiele mówi się o nowej nomenklaturze 
– nie ochrona zdrowia, jak za czasów moich 
dziadków, a system opieki zdrowotnej. Ale 
idee są nieśmiertelne na swój sposób. Czy po-
mimo ukończenia studiów młoda pielęgniar-
ka czy położna przyjęta do pracy na oddziale, 
w którym panują zasady starego systemu, jest 
w stanie coś zmienić? Czy system przekształci 
ją ostatecznie i nagnie do swoich reguł? Czy 
absolwent zdrowia publicznego, wykształco-
ny edukator lub manager, ma szansę na pracę 
w nowym– starym systemie?

Zadzwoniła siostra, która bardziej zdumiona 
niż wzburzona, prosi o radę: Jak wyciągnąć 
informację medyczną ze szpitala na temat 
zabiegu operacyjnego ręki, który odbył się 
kilkanaście lat temu? Ależ tłumaczę szczebio-
tliwie, że tak i tak. A tu nie. Bo pani po dru-
giej stronie słuchawki informuje siostrę, że 
skoro pobyt w szpitalu miał miejsce po 2002 
roku, powinna posiadać już kartę informa-
cyjną, procedura ponownego wydania doku-
mentów jest skomplikowana i długa, może 
nie zdążyć ze wszystkim do niedalekiego 
terminu wizyty u specjalisty. A jeśli planuje 
jakieś pozwy wobec szpitala, dodaje pani niby 
żartobliwie, niech się kilka razy zastanowi, 
bo mają bardzo dobrych prawników. Siostra 
pokornie tłumaczy, że miała wtedy 10 lat, że 
żadne pozwy, chce tylko kontynuować lecze-
nie. A jeśli tak, to i owszem, zapewnia siostrę 
głos w słuchawce, jest możliwość uzyskania 
dokumentów, ale musi napisać dokładne 
pismo do dyrektora szpitala: w jakim celu 
całe to zamieszanie. I że prawda, liczne prze-
pisy, które mówią, że pacjent ma dostęp do 
informacji, i dokumentacji medycznej, ale 
przepisy przepisami, a życie życiem. Niech 
Jan odpowiada za Jasia. Siostra stwierdziła, 
że jednak zadzwoni do znajomego chirurga, 
który ją operował poprosić o pomoc (cho-
ciażby informacyjną), bo inaczej chyba się 
podda. W końcu była dzieckiem, w szpitalu 
panowało zamieszanie związane z remon-

tem, leżała na innym oddziale, zespół innego 
oddziału się nią opiekował. Na koniec naszej 
rozmowy siostra zadała mi pytanie, które 
wprawiło mnie w szczerą refleksję nad odpo-
wiedzią: Czy wy, pracownicy opieki zdrowot-
nej, jedynie wypożyczacie informację o nas, 
pacjentach, czy stajecie się jej właścicielami? 
I pomyślałam, że nie umiem odpowiedzieć.  
Z pewnością się do niej przywiązujemy. 
W końcu dokumentacja medyczna, to także 
nasza własność intelektualna. 

Często słyszę powiedzenie, że Lepsze jest 
wrogiem Dobrego. Wiesz siostro, pewien 
profesor UAM powiedział mi ostatnio: “Stare 
wraca”. A ja się pytam: może nigdy nie ode-
szło?
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Wspólnie z Marcinem doszliśmy do jednako-
wych poglądów na temat eutanazji i uporczy-
wej terapii, która jest bardzo często stosowana. 
W przedstawionej pracy postaram się (ja, 
Blanka) opisać nasze odczucia, przedstawić 
argumenty oraz nasze stanowisko.

Eutanazja dla większości osób kojarzy się 
z odebraniem życia osobie, która nie może 
sama funkcjonować. Nam kojarzy się do-
kładnie z tym samym jednak warto się dłużej 
zastanowić czy aby na pewno osobie nieule-
czalnie chorej pomagamy uporczywą terapią 
czy jej szkodzimy.

 Wiadomym jest, że osobie chorej należy się 
życie bez bólu i cierpienia, w poszanowaniu 
jego godności i co do tego nie ma wątpli-

wości, tak jest i być musi. Marcin, z zawodu 
ratownik medyczny, inaczej postrzega zalety 
eutanazji i wady uporczywej terapii (UT) niż 
osoba o innym wykształceniu. Dzieje się tak, 
ponieważ na studiach uczono go medycznych 
przedmiotów, w pracy ma kontakt z ludźmi 
chorymi, po wypadkach, cierpiącymi, dzięki 
takiemu obrazowi i doświadczeniom serwo-
wanym przez życie ma w głowie inną wizję 
pomagania niż usilne próbowanie podtrzymy-
wania życia.

 Ja (Blanka) jako technik dentystyczny, mimo 
iż po studiach medycznych, to jest to zawód 
czysto techniczny gdzie nie ma kontaktu z pa-
cjentami, ich bólem i cierpieniem, dlatego też 
inaczej postrzegam samą eutanazję niż Mar-
cin, inne doświadczenia wpłynęły na moje 

zdanie a inne na Jego. Każdy punkt widzenia 
zależy od punktu siedzenia. W naszym życiu 
nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji żebyśmy 
musieli podejmować ważną decyzję dotyczą-
cą życia drugiej osoby. I całe szczęście, bo być 
może nasze poglądy ległyby w gruzach w se-
kundzie i cała ta praca byłaby kłamstwem. 

Człowiek jest omylny i to też należy wziąć pod 
uwagę, dzisiaj mówimy „tak” jutro „nie”, bo 
sytuacja uległa zmianie i to na nas spoczywa-
łaby ogromna odpowiedzialność. Opierając się 
jednak na dotychczasowych doświadczeniach 
jednogłośnie jesteśmy przeciw UT i za eutana-
zją. Brzmi to bardzo nieludzko, znowu chwila 
refleksji czy aby na pewno takie mamy zdanie. 
Jeśli domeną naszego żywota ma być czynie-
nie dobra to według nas dobrem dla człowieka 
chorego, nie funkcjonującego samodzielnie, 
nie dającego oznak poprawy stanu zdrowia 
będzie przerwanie UT i pozwolenie mu odejść 
w „naturalny” sposób. Pierwsze skojarzenie 
jakie się nasuwa to obraz sali szpitalnej, łóżko, 
chory, aparatura i lekarz, który odłącza ją od 
pacjenta. 

Wniosek: ani ja ani Marcin nie jest lekarzem, 
więc tego robić nie będziemy (uff ciężar z ser-
ca), ale jest dużo „ale” bo co w takim razie 
czuje lekarz i czy powinien mieć na swoich 
barkach taką odpowiedzialność za życie dru-
giego człowieka? 

Druga sytuacja: sala, łóżko, chory, aparatura, 
rodzina. Teraz dociera do nas, że to my sami 
moglibyśmy to zrobić. I znowu sprzeczność 
z własnym zdaniem. Oboje doszliśmy (ocza-
mi wyobraźni), do momentu w którym taka 
UT prowadzona długi czas wysysała by z nas 
resztki sił, opieka nad osobą chorą w stanie 
agonalnym nie byłaby dla nas ukojeniem tylko 
stresem i po x latach bylibyśmy GOTOWI na 
„uczynienie dobra” dając ulgę sobie samym 
i osobie chorej.

 Medycyna jest tak dalece zaawansowana, cią-
gle się rozwija, więc na pewno są takie bada-
nia, które pozwalają stwierdzić w jakim stanie 
jest ciało osoby chorej, czy będzie poprawa 
i dzięki którym całą odpowiedzialność można 
przerzucić na wyniki badań. Oboje wyobra-
ziliśmy sobie siebie jako tych właśnie cho-
rych, leżących bez ruchów, bez świadomości 
i twierdzimy, że takie życie to nie życie, tylko 
półtrwanie. Jeśli takie półtrwanie, z którego 
nie ma żadnych plusów dla nas samych, nic się 
nie dzieje, nic nie możemy miałoby utrudniać 
jeszcze życie naszych bliskich to z pełną świa-
domością podpisalibyśmy zgodę na eutanazję 
oraz nie chcielibyśmy, aby takie półtrwanie 
bez poprawy naszego stanu zdrowia trwało x 
lat. Oczywiście kolejna niejasność się nasuwa 
– ile to jest x lat? Dla jednych 5 lat, dla innych 
20 lat, wtedy decyzję musi podjąć rodzina, bo 
to ona przeżywa, opiekuje się i ma największe 

Blanka Dębska
Zdrowie Publiczne II rok SUM 

Blanka Dębska i Marcin Nowak – duet damsko-męski, który we wspólnie prowadzonej dyskusji 

zastanawia sie nad tematem eutanazji i uporczywej terapii.

 Czym jest i czy byliby w stanie podać lek cierpiącemu by mu ulżyć? Rozważania na temat niezwykle 

ważny i trudny, o którym warto rozmawiać, szczególnie w kontekście punktu widzenia męskiego 

i żeńskiego, aby na końcu drogi łatwiej móc wybrać rozwiązanie, które jest bliższe. 

Vi PrzykAzAnie DekAlogu 

nie zABijAj
(2 mOjż. 20,13) 
eutAnAzjA jAko 
ZAbójStWO Z litOśCi? 
uPorCzywA terAPiA 
jAkO „ZłOty śROdek”? 

Eutanazja to bez wątpienia pozbawienie kogoś życia. Jeśli pozbawiamy kogoś życia to 
popełniamy czyn karalny jakim jest zabójstwo. Wiadomym jest, że eutanazja i zabójstwo mają 
odmienną definicję jednak w efekcie końcowym dochodzi do śmierci. 
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prawo do decydowania. Wyniki badań, decy-
zja rodziny i opinia kilku lekarzy powinna być 
wystarczająca, aby nie mieć do nikogo żalu. 
Pisząc tę pracę zupełnie ominęliśmy temat 
finansowania UT jako, że pieniądze rzecz 
nabyta, raz są raz ich nie ma, ale to jednak jest 
też ważna część dyskusji. Pieniądze mogą albo 
choremu przedłużyć UT albo ją skrócić. Jeśli 
chory nie był ubezpieczony to temat ciężki do 
przeskoczenia. Ciężki również dla nas, bo nie 
znamy dokładnych regulacji. Jeśli by to od nas 
zależało to zapewne zrobilibyśmy wszystko 
aby ratować życie bliskiej nam osoby. Istnie-
je taki pogląd, że śmierć tańsza od życia i to 
niestety prawda, w naszym obecnym świecie 
tylko pieniądze grają pierwsze skrzypce, je-
śli chodzi o dostępność, możliwość i jakość. 
Podczas dyskusji nasunął nam się kolejny pro-
blem, a mianowicie, jeśli eutanazja zostałaby 
zalegalizowana to czy lekarze nie szliby na tzw. 
„łatwiznę”? Czy koncerny farmaceutyczne nie 
zaprzestałyby wymyślania nowych leków? Czy 
badacze naukowi nie zwolniliby tempa w po-
znawaniu ludzkiego ciała?

 Eutanazja, która w swoim pierwotnym zamia-
rze miałaby ulżyć osobie chorej mogłaby się 
stać wygodna dla rodzin i lekarzy opiekują-

cych się tymi chorymi. Nie należy zapominać, 
że cuda się zdarzają i trzeba mieć wiarę do 
końca SWOICH sił by nie zrobić drugiemu 
człowiekowi krzywdy ani samemu sobie, bo 
ciężko musi być tym, którzy zadecydowali 
o życiu bądź śmierci drugiej osoby. Myślimy, 
że dużą rolę w walce o życie bliskich ma wła-
śnie nasza religijność, która nie dopuszcza za-
bójstwa, a co z tym się wiąże dopuszczeniem 
się grzechu. Wiadomo, ludzie są różni, my też 
się od siebie różnimy, jednak znajdując wspól-
ne cechy mogliśmy razem wypracować nasze 
wspólne zdanie. 

Dla nas obojga UT (po długim jej okresie 
trwania) nie jest godnym życiem, w takim 
wypadku zespół lekarzy powinien zaprzestać 
stosowania terapii podtrzymujących życie, 
jedynie karmić, poić i dostarczać leki uśmie-
rzające ból. Kolejna nowa myśl jaka nam się 
nasunęła to UT u dzieci. Własnych dzieci nie 
mamy, więc nie wiemy jak wygląda miłość do 
własnego dziecka, i znowu dochodzimy do 
stwierdzenia, że wszystko zależy od naszych 
życiowych doświadczeń. Podjęcie zaniechania 
decyzji o UT byłoby w przypadku naszego 
dziecka o wiele bardziej trudne. Tak sądzimy. 
Jednak z drugiej strony argument za pojawia 

się taki sam jak w przykładach powyższych, że 
co to za życie dla tegoż dziecka, ile cierpienia 
dla niego samego (mam tu na myśli np. odle-
żyny), ile cierpienia dla nas samych widzących 
dziecko w takim stanie. Niewiele trzeba by 
z ludzkiej psychiki po takiej walce, takim wi-
doku pozostały gruzy. W nas samych również 
zaszłyby nieodwracalne 3 zmiany a co za sobą 
pociąga inne zachowanie, inny światopogląd 
i zniszczenie nas jako rodziców. Błędne koło 
się zamyka. Marcin jako płeć silniejsza inaczej 
mógłby stawić czoła takiemu obrotowi sytu-
acji, ja natomiast znam siebie i wiem, że nie 
podołałabym widząc codziennie moje dziecko 
w stanie agonii i prędzej czy później sama po-
trzebowałabym opieki, a być może ulżyłabym 
i sobie i dziecku, ale tego nie wiem, nikt tego 
nie wie.
Nasze stanowisko dotyczące eutanazji na sa-
mych sobie kreuje się następująco: bylibyśmy 
wstanie to zrobić w przypadku braku poprawy 
stanu zdrowia, całkowitego załamania psy-
chicznego i pogarszającego się stanu zdrowia 
skutkującego cierpieniem bez możliwości 
uśmierzenia bólu. Trzy połączone ze sobą sy-
tuacje mogłyby stanowić dla nas podstawę do 
zakończenia swojego życia, ponieważ każdy 
ma prawo decydować o swoim życiu, o tym co 
jest dla nas ważne a co nie. 

Na podsumowanie chcemy przedstawić kilka 
argumentów przeciw uporczywej terapii, kilka 
również za, ponieważ jesteśmy świadomi tego, 
z czym to się wiąże.
  ◆ Poszanowanie godności i prawo do 
świadomego życia (w tym wypadku bez apa-
ratury). UT usilnie próbuje podtrzymać funk-
cje życiowe, co niekoniecznie jest życiem jako 
świadomym funkcjonowaniem tylko trwa-
niem dzięki zaawansowanym aparaturom, 
(które zmarłego mogłyby ożywić). 
 ◆ Poszanowanie życia i poświecenia 
rodzinie, która zmaga się z odpowiedzial-
nością za drugą osobę dbając i opiekując się 
nią. Rodzina funkcjonuje, żyje! Nie powinno 
się usilnie stosować UT kosztem innych „ży-
wych”/żyjących osób, życie jest tylko jedno. 
 ◆ Nie generowanie kosztów. Wszyscy 
podatnicy na to płacą a można by te pieniądze 
przeznaczyć na ratowanie ludzi którzy mają 
szansę wyzdrowieć. 
    ZA: 
 ◆ Nie powinno się/nie można decydo-
wać o życiu bądź śmierci drugiego człowieka.
  ◆ Błędnej decyzji nie można już cofnąć.
  ◆ Trauma po świadomym zaprzestaniu 
UT może być ogromna. 
Swoją opinię wyrazili: Blanka Dębska 

i Marcin Nowak 
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W historii feminizmu centralne miejsce od-
grywa Wielka Brytania wraz ze Stanami Zjed-
noczonymi. 
 
Czas oświecenia wraz z przemianami gospo-
darczymi stworzył podatny grunt dla rozkwitu 
ideologii feministycznej. Szeroko pojęta płeć 
jednostki stała się jednym z głównych zain-
teresowań ówczesnych myślicieli. Istotnym 
czynnikiem negatywnym hamującym rozkwit 
był pogląd, określający kobietę jako jednostkę, 
której działania są silne nacechowane emocjo-
nalnym pierwiastkiem, przez co nie są wstanie 
racjonalnie rozumować. W rezultacie czego 
stanowią przeszkodę dla społecznego postępu.

Przeciw takim osądom stanęły grupki dobrze 
wykształconych kobiet wywierające wpływ 
na życie kulturalne i intelektualne po przez 
przedstawianie alternatywnego spojrzenia 
między innymi na edukacje oraz małżeństwo 
w swojej twórczości. Inspirację czerpały z dzieł 
Jana Jakuba Rousseau. Pomimo nadania tej 
tematyce nowego wymiaru przez rewolucje 

francuską oraz próby kolejnego definiowania 
przez społeczeństwo pojęcia obywatela. Ko-
bieca sytuacja nie polepszyła się. Kolejny raz 
zostały zmarginalizowane idee feministyczne. 

Następny przełom przyniosła druga połowa 
XIX wieku. Pomimo narzuconej kobietą ule-
głej postawy wobec mężczyzn, ruchy kobiece 
podjęły wyzwanie zmiany życia kobiet. Sta-
rając się przezwyciężyć przeszkody prawne, 
gospodarcze oraz przekonania religijne.

Pierwsza konwencja dotycząca praw kobiet 
miała miejsce w 1848 roku w Seneca Falls 
w stanie Nowy Jork. Delegaci w liczbie 300 
osób, przyjęli rezolucje na temat chociażby 
edukacji. Oprócz zagadnienia równoupraw-
nienia feministki skupiały się również na 
sytuacji prawnej mężatek, przemocy domowej 
oraz podwójnym standardom moralności sto-
sowanej pomiędzy mężczyznami a kobietami.

Owo wydarzenie było początkiem powsta-
nia prężnie działającej siatki organizacji ze 

wspólnymi postulatami. Działalność tą nie 
ograniczały już granice czy kontynenty. Ko-
biety jednym głosem bez względu na pozy-
cję społeczną, kwestionowały marginalizacje 
i wynikające z tego ograniczenia. Oczekiwały 
nadania kobiecie publicznej roli.

 Jako priorytety feminizmu można było wy-
różnić trzy główne cechy: 
◆ Dostrzeżenie nierówności przypisanej obu 
płciom oraz tego, że kobiety są podporządko-
wane mężczyznom. 
◆ Przekonanie, że pozycja kobiet jest uwarun-
kowana społecznie, a więc podlega zmianie. 
◆ Nacisk na autonomię kobiet. 

Pierwotnym określeniem emancypacji kobiet 
był ruch kobiet. Po 1900 roku pomimo roz-
przestrzenienia się po obszarze Europy okre-
ślenia feminizm popularnością cieszyło się 
określenie: sufrażystki. Od 1910 roku w Sta-
nach Zjednoczonych nastąpił wyraźny podział 
na ruch kobiet oraz feministki. Pierwsze jako 
priorytet obrały walkę o równość wobec pra-
wa oraz prawa wyborcze natomiast ideologia, 
kolejnych opierała się na rewolucji w relacjach 
pomiędzy płciami. Aktywistki walczące o pra-
wa kobiet oczekiwały równości z mężczyznami 
między innymi w zakresie prawa oraz społe-

czeństwa obywatelskiego. Z czasem owe po-
stulaty stały się przyczyną swoistego rozłamu, 
część członkiń widziało konieczność wykona-
nia kolejnego milowego kroku. Podkreślały, iż 
istnieją znaczące różnice pomiędzy płciami, 
w konsekwencji czego należy wyeksponować 
kobiece cech w życiu publicznym. Kolejny 
pogląd wysunęły socjalistki, iż ograniczenie 
się jedynie do dwóch sfer wyżej wymienionych 
nie przyniesie stałej poprawy sytuacji kobiety. 
Kompletna emancypacja będzie możliwa jedy-
nie w przypadku uzyskania wolności ekono-
micznej przez kobiety.

 Doskonała organizacja ruchów kobiecych 
doprowadziła do stworzenia bogatej wspólnej 
historii feminizmu, którą należy podzielić na 
: pierwszą oraz drugą falę. Ideologia ruchów 
kobiecych nie była przypadkowo rzucana 
w próżnię, lecz dostosowywana do bieżących 
myśli społeczno-politycznych. Co umożliwiało 
doskonalenie i tworzenie bardziej doprecyzo-
wanych postulatów. Na nowo definiujących 
bycie kobietą i mężczyzną w aspekcie społecz-
nym. 
 

Agnieszka Binkiewicz

Źródło: „Feminizm” June Hannam

Agnieszka Binkiewicz

Zawsze pociągają mnie dynamiczne przedsięwzięcia 

o szerokim spektrum tematyki. Nigdy nie mogę się oprzeć 

udziałowi w rzeczach dających mi możliwość sprawdzenia 

samej siebie oraz rozwoju poprzez zdobywanie 

doświadczenia i wiedzy. Staram się wygospodarować 

wolny czas na rzeczy, które sprawiają mi przyjemność, 

takie jak gotowanie, czytania książek, żeglowanie, czy 

uprawianie sztuk walki.

nurt 
feministyCzny
Czyli HistoriA 
WAlki O gOdnOść

Początek feminizmu szacuje się na połową XVIII wieku. Lecz próby podkreślenia roli kobiety 
 w społeczeństwie miały już miejsce w XII wieku. Brak propagandy idei w szerszym gronie 
odbiorców doprowadzał do samoistnego wygaszania zarzewi zmian. 
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Co studiujesz na naszej Uczelni i dlaczego 
akurat ten kierunek?

Mateusz: Obecnie studiuję kierunek Zdrowie 
Publiczne na II roku SUM (Studia II stopnia 
według systemu bolońskiego, skrót od Sta-
cjonarne Uzupełniające Magisterskie, przyp. 
red.). W liceum uczęszczałem do klasy o profi-
lu biologiczno-chemicznym, dlatego po ma-
turze poszukiwałem kierunku para-medycz-
nego i padło na Zdrowie Publiczne. Łączy ono 
w sobie wiele dziedzin medycyny przeplatając 
się z naukami biologicznymi przez co daje 
możliwość dotknięcia mutlidyscyplinarności 
zdrowia. 
 
Ania: Jestem absolwentką Wydziału Nauk 
o Zdrowiu, we wrześniu br. uzyskałam szczę-
śliwie tytuł magistra pielęgniarstwa. Odpo-
wiedź na drugą część pytania nie jest prosta. 
Pielęgniarstwo nie było moim marzeniem, 

tym bardziej pierwszym wyborem, którym był 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza na kie-
runku Wiedza o Teatrze. UMP zwrócił moją 
uwagę, ponieważ wśród uczelni poznańskich, 
właśnie w nim upatrywałam możliwość stu-
diów humanistycznych. Nie byłam pewna, czy 
WNoZ to będzie wybór na całe życie, a jed-
nak kierunek zaskoczył mnie, ponieważ oka-
zał się bardzo ciekawy, wcale prosty a przede 
wszystkim sprzyjający rozwojowi – zarówno 
zawodowemu, jak i osobistemu. Zaskoczył, 
ponieważ PR pielęgniarstwa w Polsce nie głosi 
powyższych jego pochwał. 

Jakie są Twoje zainteresowania i co robisz 
w wolnym czasie?

Mateusz: Moje zainteresowania wiążą się ze 
specjalnością, którą obrałem podczas studiów 
licencjackich, czyli monitorowaniem badań 
klinicznych. Innowacyjne terapie badawcze, 

nowe leki wprowadzone w celu zwalczenia 
określonych jednostek chorobowych to 
najważniejsze aspekty tej branży, z którymi 
staram się być na bieżąco. W wolnej chwili 
natomiast pochłaniają mnie kryminalne 
książki autorstwa Camilii Läckberg. 

Ania: Obecnie interesuje mnie posthuma-
nizm, najprawdopodobniej pod wpływem 
zmian, jakie przynoszą technologie, działania 
w przestrzeni kosmicznej oraz niewątpliwie 
kolejna lektura. Zainteresowania naukowe, 
chociaż zmieniają się i ewoluują, oscylują wo-
kół medycyny systemowej i teorii systemów. 
W zakresie hobby pracuję nad rozwijaniem 
w sobie postawy zdrowotnej poprzez odżywia-
nie i ćwiczenia fizyczne. Brzmi prosto i zwięź-
le, ale wbrew powszechnym zapewnieniom 
jest czasochłonne i trudne. Zwłaszcza zrezy-
gnowanie z cukrów prostych. 

Z jakiego źródła dowiedziałaś/eś 
się o istnieniu Studenckiego Koła 
Naukowego Etyki i Bioetyki?

Mateusz: Na trzecim roku mieliśmy zajęcia 
z opiekunem SKN Etyki i Bioetyki dr Katarzy-
ną Głodowską i to właśnie ona doskonale za-
reklamowała swoje „naukowe dziecko”, opisu-
jąc przy tym szereg działań, które zrealizowało 
Koło, tym samym zachęcając mnie to zasilenia 
grona członków tego przedsięwzięcia.
Ania: Wspominam tę sytuację z uśmiechem. 
Podczas budzących aktywność studentów za-
jęć, Historii Pielęgniarstwa na I roku, między 
mną a ówczesną i obecną Opiekun Koła, dr 
Katarzyną B. Głodowską, wywiązała się dys-
kusja na temat chęci/niechęci podejmowania 
przez studentów aktywności dodatkowych. 
Chociaż pierwotnie wyglądało, jakbym była 
nastawiona bardzo negatywnie, ostatecznie to 
właśnie dr Głodowska zachęciła mnie skutecz-
nie do udziału w spotkaniu SKN EiB. 

Sylwia Andrzejewska

Studentka II roku Pielęgniarstwa na Studiach 

uzupełniających magisterskich oraz pielęgniarka na 

oddziale intensywnej terapii. Zakochana w górach oraz 

szeroko pojętej tematyce ratownictwa. W SKN Etyki 

i Bioetyki działa od 2010 roku.
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Nawiązując formą do poprzedniego 
numeru, chcielibyśmy przedstawić 
Państwu dwie sylwetki osób tworzących 
SKN EiB – obecnego członka Koła 
Mateusza Woźniaka oraz absolwentki, 
honorowej członkini Koła, Anny Teresy 
Płażewskiej.

o nAs
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Dlaczego zdecydowałaś się na pracę 
w kole naukowym?

Mateusz: Pamiętam, że po zajęciach z dr 
Głodowską byłem pod wielkim wrażeniem jej 
niespożytej energii, głowy pełnej pomysłów, 
znakomitego poziomu zajęć oraz świetne-
go kontaktu ze studentami. Pomyślałem, że 
wspaniale byłoby współpracować z taką oso-
bą, a poza tym skoro opiekun jest mistrzow-
ski, to członkowie muszą być arcymistrzow-
scy. Ponadto chciałem dać z siebie coś więcej 
naszej Alma Mater niż tylko obecność na 
zajęciach.

Ania: W kole naukowym w ogóle i po raz 
pierwszy? Zachęcił mnie dr Jan Domaradz-
ki. Zajęcia z socjologii stanowiły płaszczyznę 
do kreatywnej dyskusji i rozwijania myśli, 
których na pierwszym roku bardzo potrzebo-
wałam. Uczestniczyłam wtedy w działaniach 
SKN Socjologii i Patologii Społecznych. Prze-
konałam się, że koła naukowe mają w sobie 
ogromny potencjał rozwoju i poszerzania ho-
ryzontów. Dotarło to do mnie podczas naszej 
podróży do więzienia we Wronkach, dobitnie 
uświadomiłam to sobie podczas drogi po-
wrotnej do Poznania.

Jakie korzyści czerpiesz z przynależności 
do koła naukowego?

Mateusz: Przynależność daje mi możliwość 
uczestnictwa w tworzeniu nowych projektów, 
przedsięwzięć oraz współpracy ze wspania-
łymi ludźmi, dla których nie ma rzeczy nie-
możliwych. Wzbogaca mnie o nowe, dotąd 
dla mnie nieznane doświadczenia. Ponadto 
czerpię duże dawki pozytywnej energii od 
członków Koła, której czasem zdarza mi się 
mieć deficyt.
 
Ania: Korzyści rozwoju poprzez stawianie 
sobie nowych i często trudniejszych, bo sa-
modzielnie wytyczonych, celów. Zauważyłam, 
że studenci bardziej doceniają, gdy ktoś eg-
zaminuje, niż sami rozliczają się z wytyczo-
nych sobie zadań, ale to może takie po prostu 
ludzkie? Bardzo ważna jest także możliwość 
uczenia się i nauczania, poznawania nowych, 
ciekawych osób i miejsc, podróży. Miło wspo-
minam Berlin, Poczdam, Kraków, Białystok, 
mimo wszystko Oświęcim. Niewątpliwie jed-
nak stawiałabym na plus w postaci interdy-
scyplinarności. Trudno tworzyć system opieki 
zdrowotnej, skoro poszczególne systemy nie 
mają pojęcia o swoim funkcjonowaniu. Na co 
dzień nie mieliśmy okazji do rozmowy po-
między kierunkami. 

Czy zachęciłabyś studentów do działania 
w kole naukowym?

Mateusz: Jak najbardziej. Podjęcie działania 
jest idealną formą sprawdzenia swoich umie-
jętności, ale i odkrycia niedociągnięć, o któ-
rych wcześniej nie mieliśmy pojęcia. To także 
szansa na poszerzenie swoich zainteresowań, 
skonfrontowanie uzyskanej wiedzy z wiedzą 
specjalistyczną oraz nabycie umiejętności 
pracy zespołowej. 

Ania: Podczas studiów – zachęcałam. Wśród 
znajomych i rodziny – zachęcam. 
Dlaczego warto angażować się 
w działalność naukową Uczelni, na której 
się studiuje?

Mateusz: Okres studiów jest okresem prze-
mijającym nad wyraz szybko i bezpowrotnie. 
Oprócz naszych egzaminów i kolokwiów 
zalegających w uczelnianych archiwach, po-
winniśmy zostawić po sobie coś więcej. Mieć 
świadomość, że nasza aktywność, szeroko 
pojęte działania, bardziej zapadną w pamięć. 
Nie zapominać, że to właśnie Uczelnia w du-
żej mierze kształtuje naszą przyszłość, a my 
jako jej adepci powinniśmy jej się za to od-
wdzięczyć. 

Ania: Ponieważ lepiej się tę Uczelnie pozna-
je. Dzięki kwestiom organizacyjnym można 
zorientować się w jej strukturze i formie. Jed-
nocześnie ma się kontakt z wieloma ciekawy-
mi sylwetkami kadry naukowej, także spoza 
swojego kierunku, która swoją postawą i za-
interesowaniami inspiruje oraz popycha nas 
ku lepszemu. To wszystko sprawia, że bardziej 
się z Uczelnią identyfikuję i jestem naprawdę 
dumna, że jestem jej absolwentką.

Jakie jest Twoje motto życiowe, ulubiony 
cytat?

Mateusz: „Doceniaj to co masz” – niby proste, 
jednak wciąż o tym zapominamy. 

Ania: Nie mam motta życiowego. Zbyt wiele 
mądrości przychodzi, odchodzi, zmienia się 
po prostu moje ich postrzeganie. W kwestii 
cytatu, jakiś czas temu zachwycił mnie frag-
ment książki „Lód” Jacka Dukaja: „Poznaje 
się świat, poznaje język opisu świata, ale nie 
poznaje się siebie. Większość ludzi – prawie 
wszyscy, jak sądzę – do śmierci nie nauczy się 
języka, w którym mogliby siebie opisać.”
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Po pierwsze: czy ludzie mają prawo do zabra-
niania sobie bądź innym osobom możliwości 
odbierania świata rzeczywistego takim, jakim 
jest naprawdę? Warto zwrócić uwagę, że film 
rodzi wiele pytań, m.in. czy ludzie mogą na 
podstawie wcześniej zdobytych informacji 
o życiu przodków zablokować komuś dostęp 
do świata? Bo tak będzie danej osobie łatwiej? 

Dlaczego uważamy, że ludzie nie poradzą 
sobie z tym, co jest prawdziwe, dlaczego tak 
często zakładamy z góry, że będzie lepiej, jeśli 
odetniemy się jedną grubą linią od tego co 
było? W tym miejscu pojawia się inne waż-
ne pytanie: czy jesteśmy w stanie za pomocą 
środków farmakologicznych spowodować, że 
zapomnimy, bądź nie poznamy prawdziwego 

życia, emocji pozytywnych jak i negatywnych 
oraz czy będziemy pewni, że pomimo takiego 
działania nikt nie będzie próbował się wyrwać 
z spod klosza pod którym jest tak bezpiecz-
nie? A jeśli całe nasze życie jest „kloszem”, to 
jak możemy dokonać wyboru jakiego życia 
chcemy? Czy inni muszą decydować o jakości 
naszego życia?

Kolejnym problemem bioetycznym ukaza-
nym w tym filmie jest selekcja urodzeń i życia 
noworodków. W XXI wieku, kiedy medycyna 
jest bardzo dobrze rozwinięta, ciągle spoty-
kamy się z wieloma trudnymi decyzjami do 
podjęcia, a odpowiedzialny jest za to personel 
medyczny. Mimo tak dużej wiedzy jaką posia-
damy czy możemy decydować, któremu dziec-
ku pomożemy przeżyć, a któremu nie? Czy 
kilka dni może stanowić granice pomiędzy 
życiem a śmiercią? Czy choroba może mieć 
wpływ na to, któremu dziecku damy szanse 
na życie? Czy daje nam prawo do myślenia, że 

osoba cierpiąca na daną chorobę nie jest warta 
życia, bądź gorzej przeżyje ten czas niż zdrowy 
człowiek? 

Jeszcze innym problemem jest sprzeciwie-
nie się „władzy”. Jeśli wiemy, że dany urząd 
źle funkcjonuje to czy możemy się z nim nie 
zgodzić skoro wiemy, iż dany system nie jest 
dla ludzi, tylko przeciwko nim? Główna boha-
terka chce ze względów moralnych poświęcić 
życie dla dobra sprawy to głupstwo czy jednak 
czyn heroiczny? Nie każdego stać na takie 
działanie, czasami lepiej zniknąć 
 i mieć problem z głowy. To łatwiejsze, ale czy 
walka o życie innych ludzi ma nas nie doty-
czyć, czy mamy prawo by przechodzić koło 
tego problemu obojętnie? A jeśli tak? To czy 
tego właśnie chcemy?

Adres źródłowy grafiki: 

http://www.filmweb.pl

Joanna Małecka

Studentka II roku SUM na kierunku Położnictwo na 

UM w Poznaniu, dyplom obroniłam na UM w lublinie. 

Aktualnie oprócz zajęć na uczelni i działalności w kole 

poszerzam swoją wiedzę w praktyce. W wolnym czasie 

zaczytuję się w literaturze światowej
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     kilkA PytAń 
     RetORyCZnyCh WOkół 
„dAWCy PAmięCi”
„The Giver” w reżyserii Phillipa Noyce’a to trwający półtorej godziny film z rodzaju sci-fi. 
Główni bohaterowie : J. Bridges, M. Streep, B. Thwaites, A. Skarsgård, K. Holmes. Wielu z nas 
jest on być może znany, ponieważ ukazał się w kinach w sierpniu 2014 roku. Na pierwszy 
rzut oka wydaje się filmem bardzo lekkim, idealnym na wieczór po długim dniu pracy, 
aby się choć troszkę zrelaksować. Trochę zagadkowy, ale z wątkiem romantycznym, gdzie 
w tle pojawia się schemat idyllicznej rodziny. Pomimo tej powłoki znajdziemy w nim wiele 
ukrytych problemów bioetycznych.
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Dokument powstał na podstawie dzienni-
karskiego śledztwa. Przedstawia wywiady z: 
lekarzami, biegłymi sądowymi, byłymi pra-
cownikami firm farmaceutycznych, redakto-

rami czasopism medycznych oraz przedstawi-
cielami organizacji pozarządowych. Zdaniem 
autorów dokumentu przemysł farmaceutycz-
ny znalazł obecnie sprytny sposób na po-
mnażanie zysków. Koncerny nie skupiają się 
na wynajdywaniu nowych leków na choroby, 
które trapią obecnie świat, lecz na wymyślaniu 
nowych chorób ze wskazaniem do stosowania 
już znanych leków. Nie ma znaczenia to, że 
leki które są przepisywane są nieskuteczne, 
ponieważ nikt na nie, nie cierpi. Liczy się to, 
aby poszerzać rzeszę odbiorców produktów 
medycznych.
 
Jednym z przykładów na wymyśloną cho-
robę jest dysforyczny zespół przedmiesiącz-
kowy. Według ekspertów wypowiadających 
się w dokumencie jest to naturalny stan nie 
wymagający leczenia. Według firmy, która jest 
producentem leku Prozac jest to stan, który 
powinno się leczyć, ponieważ zaburza on nor-
malne funkcjonowanie kobiety. Przed wpro-
wadzeniem nowej formy Prozacu na rynek 
przygotowano dużą kampanie informacyjną, 
na temat nowej choroby zwanej dysforycznym 
zespołem przedmiesiączkowym skierowaną 
do lekarzy oraz społeczeństwa. 

Klaudia Wesołowska

Obecnie studentka I roku studiów magisterskich na 

Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu. Studiuje na kierunku Zdrowie Publiczne 

(specjalność: Monitorowanie Badań Klinicznych). Swoją 

przyszłość zawodową wiążę z branżą farmaceutyczną. 

Nowy członek koła Etyki i Bioetyki. Uwielbia sport 

i literaturę obcą.

CHoroBy 
nA SPRZedAż
„Choroby na sprzedaż” to francuska produkcja reżyserii Anne Georget. Dokument 
socjologiczny opisuje proces medykalizacji, z którym mamy do czynienia w XXI wieku. Jest to 
proces w wyniku którego dotychczas niemedyczne aspekty życia stają się domeną medyczną. 
Ma ona zarówno skutki pozytywne, jak i negatywne. Według autorów bardzo duży wpływ na 
negatywne aspekty medykalizacji ma przemysł farmaceutyczny.
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Innymi sztuczkami marketingowymi prze-
mysłu farmaceutycznego są zmiany kryteriów 
diagnostycznych chorób oraz zmiany wartości 
progowych definicji choroby. Przykładem tego 
zjawiska jest obniżenie prawidłowej wartości 
ciśnienia krwi oraz stężenia cholesterolu. Są 
to wartości systematycznie obniżane. Ponadto 
autorzy wskazują na powiązania finansowe 
ekspertów, którzy uzgadniają normy z firma-
mi farmaceutycznymi. Innym przykładem 
na zmiany kryteriów chorób była kampania 
informacyjna na temat dysfunkcji seksualnej 
mężczyzn. Według niej, każde odstępstwo 
od 100% sprawności seksualnej, niezależnie 
od okoliczności jest dysfunkcją wymagającą 
leczenia.

Kolejnym zjawiskiem opisywanym przez au-
torów jest marketing diagnozowania choroby. 
Jedną z tych chorób jest depresja. Obecnie 
jest to choroba, bardzo łatwa do zdiagnozo-
wania. Wystarczy mieć 5 z 9 objawów, aby 
kwalifikować się do stosowania leków psy-
chotropowych z grupy inhibitorów wychwytu 
zwrotnego serotoniny. Każdy epizod smutku 
trwający dłużej niż 2 tygodnie, niezależnie od 
okoliczności jest diagnozowany jako depre-

sja. Przykładem kraju, w którym kampania 
informacyjna osiągnęła spektakularny sukces 
jest Japonia. Koncern leku na depresję usiło-
wał zmienić środowisko, w którym chciano 
sprzedawać lek. Usiłowano zmienić kontekst 
kulturowy choroby, jaką jest depresja. Wpro-
wadzono działania na szeroką skalę, włączając 
w to również rząd. Kampania umoralniająca 
sugerowała, że lekarze w Japonii źle traktu-
ją swoich pacjentów nie diagnozując u nich 
depresji. Ponadto przekaz skierowany do 
mediów przedstawiał dane statystyczne, które 
mówiły o bardzo dużej powszechności choro-
by. Depresję nazwano „katarem duszy”. Katar 
jest bardzo częsty oraz niegroźny, poza tym 
nie ma nic wspólnego z chorobą psychiczną. 
Nowe nazewnictwo bardzo wpłynęło na od-
biór jednostki chorobowej, jaką jest depresja. 
Dotychczas choroba, która była utożsamia-
na ze wstydem i lękiem stałą się rzeczą po-
wszechną i niegroźną.

Film pokazuje obraz przemysłu farmaceutycz-
nego jako czynnika wywołującego presję na 
lekarzy, liderów opinii, rząd oraz samych pa-
cjentów. Medycyna straciła poczucie rozsądku 
pomiędzy tym co jest rozsądnym ryzykiem 
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a niebezpieczeństwem. Według autorów dokumentu koncernom 
farmaceutycznym nie zależy na zdrowiu publicznym, lecz na po-
większaniu zysków. Ponadto generują oni wiele zjawisk, które mogą 
mieć negatywne skutki społeczne. Jednym z nich jest przedstawienie 
leku jak rozwiązania wszystkich problemów. Ponadto ukazanie leku 
jako rozwiązania wszystkich problemów pacjenta może zdjąć po-
czucie odpowiedzialności za swoje zdrowie.

Dokument przedstawia mechanizmy marketingowe jakimi posłu-
gują się koncerny farmaceutyczne, aby poszerzyć grono swoich 
odbiorców. Autor skupia się na negatywnych aspektach działalności 
przemysłu medycznego. Należy jednak pamiętać, że to nie jedyny 
czynnik negatywny wpływający na obecny stan rynku produktów 
medycznych. Medycyna straciła poczucie rozsądku pomiędzy tym 
co jest rozsądnym ryzykiem a niebezpieczeństwem. Uważam, że 
dokument skłania do refleksji na temat medykalizacji naszego życia 
a najlepiej skomentuje to cytat Aldousa Huxleya 
 z powieści „Nowy wspaniały świat”: 

„Gdyby zaś jakimś nieszczęśliwym trafem zdarzyło się coś niemiłe-
go, to cóż, wtedy pozostaje zawsze soma; ona uwalnia od przykrych 
faktów, soma koi gniew, pogodzi z wrogami, doda cierpliwości i wy-
trwałości. Dawniej można to było osiągnąć tylko wielkim wysiłkiem 
po latach trudnych ćwiczeń woli. Dziś połyka się dwie lub trzy pół-
gramowe tabletki i załatwione. Dziś każdy obdarzony jest cnotami 
co najmniej połowę swej moralności nosi w fiolce”.

Pomimo tego , iż jest on najmłodszym dziec-
kiem naszej Alma Mater nie pozwala zde-
klasować się swoim wydziałowym rywalom. 
Stale udoskonala swoje struktury i wprowadza 
nowe rozwiązanie, które sprzyjają zarówno 
nowym jak i jego wiernym studentom. Pod-
stawy funkcjonowania opiera na zasadach 
i wartościach zawartych w Wielkiej Karcie 
Uniwersytetów Medycznych, zaaprobowanej 

w drugiej połowie XX wieku w Bolonii. Stawia 
sobie 3 główne cele: 
◆ rozwój nauki – poprzez prowadzenie badań 
na najwyższym światowym poziomie. W naj-
bliższym czasie planowane jest uzyskanie 
kategorii A. Obecnie WNoZ posiada kategorię 
naukową B.
◆ kształcenie studentów oraz kadry medycznej 
na najwyższym światowym poziomie. Misją 
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Mateusz Woźniak

Działalność w SKN Etyki i Bioetyki pozwala na zgłębienie 

interesujących mnie tematów, oraz dała możliwość 

współpracy ze wspaniałymi ludźmi, od których wiele się 

nauczyłem. 

Moja praca zawodowa związana z badaniami klinicznymi 

doskonale łączy się z zagadnieniami poruszanymi w Kole 

przez co udaje mi się połączyć przyjemne z pożytecznym. 

40 lAt minęłO … 

CZyli 40–leCie WydZiAłu nAuk 
O ZdROWiu uniWeRSytetu 
meDyCznego

Któż z nas nie zapomniał o urodzinach członka rodziny, przyjaciela, koleżanki? 
Codzienny zgiełk pochłania nas bez reszty. Jednak nie sposób zapomnieć o wyjątkowym jubileuszu 
wyjątkowego Jubilata. Już w czerwcu bieżącego roku będziemy świętować 40- lecie Wydziału Nauk 
o Zdrowiu. 
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jest nie tylko wyedukowanie świetnych specja-
listów ale ponadto ambitnych, młodych ludzi, 
którzy będą realizować swoje marzenia zarów-
no w życiu społecznym jak i zawodowym. 
◆ dbać o stan zdrowia mieszkańców. Poprzez 
działalność w zewnętrznych jednostkach kli-
nicznych oraz szpitalach klinicznych studenci 
mają możliwość głębszego zrozumienia po-
trzeb mieszkańców. 

 Może poszczycić się bardzo bogatą ofertą 
edukacyjną, która nieustannie się rozwija. Pro-
wadzi kształcenie na aż siedmiu kierunkach: 
Elektroradiologia, Fizjoterapia, Ratownictwo 
Medyczne, Położnictwo, Zdrowie Publiczne, 
Terapia Zajęciowa oraz Pielęgniarstwo. Jego 
istnienie wywodzi się od tego ostatniego kie-
runku.

Zacznijmy więc od początku. Pochodzenie 
Wydziału Nauk o Zdrowiu (WnoZ) wiąże 
się z edukacją pielęgniarek w Poznaniu oraz 
Wielkopolsce. Po II wojnie światowej szkol-
nictwo zawodowe wiodło prym w ich kształ-
ceniu. Zarządzenie Ministerstwa Zdrowia z 14 
kwietnia 1975 roku erygowało na Akademii 
Medycznej w Poznaniu Wydział Pielęgniarski, 
którego pierwszym dziekanem został prof. dr 
hab. med. Józef Baron. Kolejny kamień mi-
lowy przypadł na rok 1981. Na stanowisku 
dziekana prof. Barona zastąpił prof. dr hab. 
Zygmunt Przybylski. To on dał początek Ka-

tedry Pielęgniarstwa obejmującej kilka klinik. 
Za współpracę naszego Wydziału z krajami 
skandynawskimi byli z kolei odpowiedzialni 
prof. dr hab. med. Bogusław Pawlaczyk (1987-
1990) oraz prof. dr hab. med. Laura Wołowic-
ka (1990-1996). Zmiany ustrojowe w Polsce 
dały początek Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk 
 o Zdrowiu. Na czele powołanej Katedry Nauk 
o Zdrowiu stanął prof. dr hab. Bogusław Jazie-
nicki. Aktualna nazwa Wydziału – „Wydziału 
Nauk o Zdrowiu” obowiązuje od 1998 roku. 
Obecnie w skład Wydziału Nauk o Zdrowiu 
wchodzi 12 katedr.

Doskonałym uhonorowaniem Jubileuszu 40- 
lecia WNoZ będzie Międzynarodowa Konfe-
rencja Naukowo- Szkoleniowa, która odbędzie 
się 26-27 czerwca 2015 roku w Centrum Kon-
gresowo- Dydaktycznym naszego Uniwersy-
tetu. Stwarza ona wspaniałą okazję do uczest-
nictwa w sesjach kierunkowych poruszających 
tematykę z dziedzin: fizjoterapii, elektrora-
diologii, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia 
publicznego, ratownictwa medycznego oraz 
terapii zajęciowej. 

Więcej informacji na temat całego przedsięwzię-

cia jest dostępnych na: http://www.40lecie.wnoz.

ump.edu.pl/

Dawca.pl jest kampanią świadomego dawstwa 
narządów powstałą w 2002 roku będącą od-
powiedzią na nieufny stosunek pacjentów do 
transplantologii. Pomysłodawcami akcji jest 
kilku lekarzy Akademii Medycznej w Gdań-
sku. Obecnie Dawca.pl to grupa studentów 
i absolwentów gdańskich uczelni (przede 
wszystkim Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego), którzy postanowili kontynuować 
dzieło założycieli Dawca.pl. Jak sami piszą na 
swojej stronie internetowej ich „zadaniem jest 
rozwianie wątpliwości i przekazanie rzetelnej 
wiedzy na temat dawstwa komórek, tkanek 
i narządów. Pragniemy by Polska dogoniła 
takie kraje Unii Europejskiej jak np. Hiszpania, 
w której od zmarłych dawców pobiera się trzy 
razy więcej narządów niż w naszym kraju”. 

W Polsce wciąż liczba przeszczepów jest nie-
proporcjonalnie niska w porównaniu  
z zapotrzebowaniem. W 2014 roku zgod-
nie z informacjami udostępnianymi przez 
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne Do 
Spraw Transplantacji Poltransplant przepro-
wadzono 1531 przeszczepów narządów od 
zmarłych dawców oraz 85 od żywych dawców. 
Ponadto istnieje 663 286 zarejestrowanych 
potencjalnych dawców komórek macierzy-
stych. Zgodnie z prawem polskim, obowiązuje 
domniemana zgoda na bycie dawcą narządów, 
co oznacza, iż w przypadku braku sprzeciwu, 
uznaje się daną osobę potencjalnym dawcą. 
Jednak w Polsce jak i na świecie promuje się 
noszenie oświadczenia woli, które jest wyraże-
niem woli osoby, która taki dokument posiada.
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Aleksandra Bendowska 

Mam 21 lat. Jestem studentką III roku położnictwa. 

Studiowanie tego kierunku daje mi ogromną satysfakcję 

i radość z możliwości współpracy z pacjentką i jej rodziną. 

Moja przygoda z SKN Etyki i Bioetyki rozpoczęła się od 

Konferencji „Medycyna w okupowanej Polsce w cieniu 

nazizmu”, która odbyła się w październiku 2014 roku. 

Uczestniczenie w organizacji tak dużego naukowego 

przedsięwzięcia było dla mnie tak pozytywnym 

i inspirującym doświadczeniem, że postanowiłam na 

dłużej związać się z Kołem.

„Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej, decyzji, 
aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru innego 
człowieka. Na tym właśnie polega szlachetność tego czynu, który jest autentycznym aktem 
miłości.” Jan Paweł II
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Istnieją dwa typy dawstwa narządów: pośmiertne i żywe. 

Dawcą pośmiertnym może zostać osoba, która za życia nie wy-
raziła sprzeciwu w formie wpisu  
w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. W takim przypadku obo-
wiązuje domniemana zgoda na bycie dawcą. Zabieg pobrania 
narządów od zmarłego dawcy odbywa się w pełnym poszano-
waniu godności zmarłego i nie stanowi przeszkody w sytuacji 
ostatniego pożegnania.

Dawstwo żywe oznacza pobranie komórek, tkanek lub narzą-
dów od żyjącego dawcy, celem uratowania życia biorcy. Dawcą 
można być dla najbliższych krewnych w linii prostej, rodzeń-
stwa, osoby przysposobionej lub małżonka, innej osoby, jeśli 
uzasadniają to szczególne względy osobiste (konieczna jest 
wtedy zgoda sądu rejonowego właściwego ze względu na miej-
sce zamieszkania lub pobytu dawcy). Potencjalny dawca jest 
informowany o ewentualnym ryzyku zabiegu i poddany szcze-
gółowym badaniom. Dawcą może być osoba o pełnej zdolności 
do czynności prawnych, która wyraziła dobrowolną i pisemną 
zgodę przed lekarzem na bycie dawcą dla określonego biorcy.
9.05.2015 roku SKN Etyki i Bioetyki wspólnie z zespołem Daw-
ca.pl przeprowadzi akcję, która ma na celu promowanie daw-
stwa komórek, tkanek i narządów. 

Już dziś zapraszamy Was do odwiedzenia:

profilu fb Dawca.pl https://www.facebook.com/dawcapl 

strony internetowej www.dawca.pl

Artykuł powstał w oparciu o informacje udostępniane na stronie 

internetowej www.dawca.pl , www.dkms.pl oraz www.poltransplant.

org.pl/

Zdjęcia wykonały:  Aleksandra Bendowska, Monika Cyprian i Natalia Antonic

Pełna galeria dostępna pod adresem
http://www.eutanazja-medycyna-nazizm.ump.edu.pl/galeria.php

wsPomnieniA
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