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1. Istniejące w Polsce prawo dopuszcza niekaralność aborcji  m.in. w przypadkach 

stwierdzenia u płodu poważnych wad genetycznych. W sytuacjach zagrożenia tymi 

wadami lekarze, za zgodą pacjentki, kierują ją na diagnostykę prenatalną. Stwierdzenie 

wady jest przesłanką umożliwiającą przerwanie ciąży. Diagnostyka preimplantacyjna 

(PID) jest w tej sytuacji alternatywą dla aborcji i z tego względu, konsekwentnie z 

istniejącym prawem, powinna być dopuszczalna w przypadkach tych samych zagrożeń, 

które odnoszą się do diagnostyki prenatalnej. Trudno odmówić racji prof. A. Przyłuskiej-

Fischer, że „zakaz wykonywania diagnostyki preimplantacyjnej i selekcji zarodków, przy 

jednoczesnym zezwoleniu prawnym na diagnostykę prenatalną, prowadzi do 

paradoksalnej konkluzji, że unicestwienie zarodka in vitro jest większym złem, niż 

przerywanie ciąży”.  

Powyższe stwierdzenia odnoszą się do konkretnych propozycji ustawodawczych w 

świetle obowiązującego dziś w Polsce prawa, a nie do debaty ściśle etycznej, w której 

kontrowersje wynikają z różnicy stanowisk w fundamentalnej dla tej debaty kwestii, jaką 

jest normatywny status embrionu ludzkiego – debaty toczonej od 30 lat, jak zauważa 

prof. B. Chyrowicz, aż do znudzenia. Sądzę, że na forum PTB nie warto wszczynać 

dyskusji na tematy, w których status embrionu odgrywa kluczową rolę, ponieważ z góry 

można przewidzieć, że etycznego konsensusu się nie osiągnie.  

 

2. DPI  nie należy jednak rozpatrywać w ramach usługi medycznej LECZENIE 

BEZPŁODNOŚCI, bo pary obciążone wadami, o których tu mowa są PŁODNE. 

Przypadki jednoczesnego obciążenia wadami i bezpłodnością  zdarzają się sporadycznie. 

Dlatego  DPI powinno się rozpatrywać przede wszystkim w ramach usługi medycznej 
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SELEKCJONOWANIA PAROM ZDROWEGO POTOMSTWA. Chociaż w obu 

przypadkach mamy do czynienia z zapłodnieniem in vitro w grę wchodzą inne sytuacje 

medyczne. W tekście prof. A. Przyłuskiej-Fiszer nie dostrzegam tego rozróżnienia. Inna 

jest sytuacja, gdy mamy do czynienia z ciężko uszkodzonym płodem, a inna, gdy 

świadomie będziemy tworzyli embriony, o których wiadomo z dużym 

prawdopodobieństwem, że część ich będzie obciążona wadami genetycznymi i 

przeznaczona do unicestwienia. Nie jest dla mnie jasne, czy DPI  ma się  rutynowo 

stosować wobec wszystkich embrionów przeznaczonych do implantacji, czy tylko w 

przypadkach zagrożenia genetycznego. Obawiam się, że przy rutynowym stosowaniu 

PID  dla wykrywania wad genetycznych nie uniknie się selekcji także pod kątem innych 

cech np. płci. Wiem, że lekarze zarzekają się, że nie będą tego robić, ale co ma zrobić 

lekarz, gdy mu rodzice podszepną:” Panie doktorze, tak przy okazji chcielibyśmy 

chłopca”? Gdy jest możliwość wyboru, czy spełnić prośbę rodziców, czy na złość im 

wybrać dziewczynkę? 

 

3. Z tekstu prof. A. Przyłuskiej-Fiszer dowiedziałem się o podziale bioetyki  na 

„teoretyczną” i „regulacyjną”. Nie jestem jednak profesjonalnym bioetykiem, stąd moja 

niewiedza. 

W latach 80-tych działał w Wielkiej Brytanii dosyć głośny Komitet Mary Wornock, 

który miał opracować zasady eksperymentowania z embrionami ludzkimi. Obrady tego 

komitetu były uważnie śledzone. Komentator Nature zauważył m.in., że komitet ten 

przeszedł nad problemem „czym jest embrion ludzki” od razu przechodząc do problemu 

„co z embrionem można robić”. Komentator ten nie zdawał sobie jednak sprawy, że 

podaje modelowy przykład przyszłego rozróżnienia między bioetyką teoretyczną i 

regulacyjną, podobnie jak ten Molierowski bohater, który nie wiedział, że mówi prozą. 

Tu zgadzam się z prof. B. Chyrowicz, że podział taki nie ma sensu. Dla mnie jest to 

typowy sofizmat. 


