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Mówiąc szczerze zdaję sobie sprawę z własnej niekonsekwencji, odzywając się raz 

jeszcze w dyskusji, w której jak mi się wydawało i wydaje niewiele nowego potrafimy 

powiedzieć. Ale  nieco sprowokowany zwłaszcza optymizmem poznawczym Pana 

Profesora Dulaka pozwalam sobie na kilka  uwag pisanych również (choć nie wyłącznie) 

z pozycji lekarza praktyka. Nie wiem czy do Państwa dotarł tekst dotyczący  próby 

wyeliminowania (przez selekcję i poradnictwo genetyczne)  dzieci z anemią 

sierpowatokrwnikową z populacji Grecji. Jest to szczególny region, gdzie co trzeci litr 

krwi jest  przetaczany właśnie w związku z tą chorobą. A obecność chorej osoby w 

rodzinie stanowi źródło znacznego stresu, ponieważ wiele osób musi się okresowo 

mierzyć  z pytaniem, czy tym razem to JA mam oddać krew?  Oczywiście eliminacja 

narodzin takich dzieci eliminuje problem i jeżeli jak to radzi Pan Profesor Dulak  (i chyba 

słusznie) pamiętamy o losie matek ojców, a nawet ciotek i braci, to perspektywa  

zapobiegania narodzeniu takich dzieci wydaje się mieć szczególnie silną argumentację. 

Ale oczywiście nie jest wszystko jedno, jak do takiego wydarzenia dochodzi. 

Poradnictwo genetyczne (zapobieganie małżeństwu, aktualny temat dyskusji w 

Cypryjskiej Radzie Etycznej) nie budzi chyba tak dużych kontrowersji,  jak np.  eutanazja 

dokonywana na  noworodkach, aczkolwiek też nie dla wszystkich jest akceptowalne.  

Przy czym oczywiście ważne jest nie tylko, czy dane postępowanie jest lub nie jest 

akceptowalne, ale i dlaczego tak jest. Bo odpowiedź na pytanie dlaczego, na ogół nieźle 

pozwala przewidzieć odpowiedzi na inne pytania. Na razie nie postawione, ale być 

może znacznie ważniejsze. Jak zostanie wykorzystana wiedza o moim (naszym zdrowiu) 

uzyskana przez badania genetyczne. Prezydencka Rada Bioetyka w Stanach 
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Zjednoczonych pracuje nad etyczną oceną  badań  przesiewowych dokonywanych co 

roku u 4 mln amerykańskich noworodków. Badania te służą wykryciu 21 (o ile dobrze 

pamiętam) chorób, których leczenie znamy i chyba 28, których nie umiemy leczyć. 

Problem to oczywiście te 28. Do czego posłuży wiedza, jeżeli nie można jej, przynajmniej 

w tej chwili, użyć w celach terapeutycznych. Czy raczej komu posłuży? Badanemu 

dziecku, aby przed czymś ostrzec, czy może w przyszłości stworzyć szanse na leczenie, 

czy też otoczeniu, aby go nie ubezpieczać,  nie przyjmować do pracy, nie żenić się z nim. 

To oczywiście znacznie łagodniejsze, niż aby nie pozwolić mu żyć. Dlatego oczywiście 

(aż mi wstyd o tym pisać) sama diagnostyka perimplantacyjna  nie jest problematyczna 

inaczej niż przez konsekwencje wobec DIAGNOZOWANEGO. Niestety nie podzielam 

optymizmu poznawczego profesorów Stępnia i Dulaka. Jeżeli byłoby tak dobrze, to nie 

miałbym trudności, ze znalezieniem polskiego eksperta w zakresie biologii syntetycznej. 

Być może rzeczywiście osiągnięcia  nauk przyrodniczych (bo raczej nie samej biologii) 

doprowadzą do przełomu  nie tylko w naszym rozumieniu świata, ale i zmienią realny 

świat znacznie bardziej niż zapłodnienie „in vitro”, czy klonowanie. Może inaczej 

spojrzymy na początki nie tylko życia ludzkiego, ale życia w ogóle.  I to rozumianego tak 

jak bios jak i zoe. Ale póki co, przydałoby się trochę skromności i uczciwa (moim 

zdaniem) odpowiedź: ciągle jeszcze niewiele wiemy. A jeżeli  rzeczywiście nie wiemy 

wszystkiego, to postępujmy ostrożnie. Nikt odpowiedzialny nie będzie strzelał do celu 

NIE UPEWNIWSZY SIĘ,  że nie ma tam ludzi.   

A co można zaproponować w praktyce. Chyba tylko „zły kompromis”, z którego 

nikt nie będzie w pełni zadowolony, ale w demokratycznym społeczeństwie chyba nie 

uda się inaczej uzyskać większości. Warunkiem takiego kompromisu jest chyba zgoda na 

niezabijanie, choć podobnie jak wielu innych mądrzejszych ode mnie nie mam pomysłu, 

co zrobić z tyloma zamrożonymi zarodkami? Ale być może już nie za długo nauka 

wskaże jakieś rozwiązanie. Tu jestem optymistą. 


