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Nie pisz Credo na parkanie
W Stanach Zjednoczonych wesz?y nowe przepisy o antykoncepcji. Ka?dy o?rodek
zdrowia korzystaj?cy z dofinansowania z ubezpiecze? spo?ecznych jest zobowi?zany do
udost?pniania pacjentom ?rodków antykoncepcyjnych, sterylizacji i tabletek
wczesnoporonnych. Wiele ameryka?skich sióstr stan??o przed dylematem. Za brak
podporz?dkowania si? przepisom grozi wysoka kara i utrata 40% z corocznego
dofinansowania.
Siostry nie chc? by? zmuszane do grzechu. Prze?o?ona prowincjalna Zgromadzenia Ma?ych
Sióstr Ubogich, s. Lorain Marie Maguire, twierdzi, ?e siostry w swojej pos?udze kieruj? si?
wiar? i nie powinny by? zmuszane do dzia?a?, które s? sprzeczne z ich sumieniem. Czy jest
jakie? wyj?cie z tej sytuacji? Jest. Nie bra? dofinansowania i otworzy? prywatn? klinik?.
Wszystko wskazuje na to, ?e siostra prowicnjalna nie bierze tego w ogóle pod uwag?.
Rz?dowe dofinansowywanie prowadzonych przez jej zgromadzenie o?rodków uwa?a za co?
zupe?nie naturalnego. Sprawy zasz?y ju? tak daleko, ?e siostry nie s? w stanie zauwa?y?, ?e
korzystanie z us?ug pa?stwa mo?e by? cz?sto niemoralne. Wspó?czesne pa?stwo nak?ada na
ludzi zbyt wysokie podatki. Trudno zgodzi? si?, aby niedobrowolny transfer dochodów od
obywatela do pa?stwa by? czym? pozytywnym.
Podobne problemy mamy równie? w Polsce. Przy okazji podpisania przez by?ego prezydenta
Bronis?awa Komorowskiego ustawy o in vitro odby?a si? bardzo ?ywa dyskusja w ?rodkach
masowego przekazu. Sprzeciwiaj?c si? tej ustawie, Ko?ció? argumentowa?, ?e stosowanie tej
procedury godzi wprost w ?ycie innych dzieci pocz?tych oraz w nienaruszalno?? ?ycia ludzkiego
od pocz?cia do naturalnej ?mierci.
Ale nawet gdyby nie dochodzi?o w pocz?ciu pozaustrojowym do zabijania embrionów, to ta
metoda nie by?aby dopuszczalna z powodu oddzielenia prokreacji od aktu ma??e?skiego.
Ka?dy cz?owiek ma prawo do tego, aby urodzi? si? w sposób godny, w "akcie mi?o?ci
rodziców".
W ca?ej dyskusji nikt nie zwróci? uwagi na fakt, ?e istnieje rz?dowy program refundacji in vitro
i to tutaj le?y pies pogrzebany. Do czerwca 2014 r. przeznaczono ponad 67 milionow z?otych
na realizacj? tego programu. W ci?gu trzech lat z zabiegu b?dzie mog?o skorzysta? oko?o 15
tysi?cy par. Na rz?dowy program zap?odnienia pozaustrojowego, który na stronie rz?dowej
nazwany jest b??dnie leczeniem niep?odno?ci, w tym roku przeznaczono ju? 150 milionów.
Najprostszym rozwi?zaniem kwestii in vitro by?aby wi?c likwidacja Narodowego Funduszu
Zdrowia. Brak rz?dowej refundacji powstrzyma?by wiele par od uciekania si? do tej metody, a
dyskusja na wolnym rynku zosta?by sprowadzana na zupe?nie inne tory, np. na
naprotechnologi?, która jest ta?sza i do przyj?cia z moralnego punktu widzenia jako metoda
leczenia niep?odno?ci. Powstaje jednak pytanie, czy Ko?ció? w Polsce jest gotowy do
przeprowadzenia publicznej debaty maj?cej na celu prywatyzacj? s?u?by zdrowia. Wysokie
obci??enia podatkowe, rz?dowe dofinansowywania i dotacje s? równie? niemoralne.
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Nie ma wi?kszego sensu prowadzi? debaty publicznej na zawi?e etyczne problemy w
?rodkach masowego przekazu. Nie jest to odpowiednie miejsce, gdy? nikt nie s?ucha tutaj
argumentów strony przeciwnej. Okazuje si?, ?e nowy prezydent te? nie rozumie, gdzie le?y
istota problemu zwi?zanego z zap?odnieniem pozaustrojowym. W wywiadzie dla Polskiej
Agencji Prasowej Andrzej Duda powiedzia?, ?e "procedury w sprawie in vitro s? potrzebne;
powinny by? tak przygotowane, aby zagwarantowana by?a godno?? i ?ycie ludzkie zgodnie z
nasz? konstytucj?".
Wiele wskazuje na to, ?e ludzkie ?ycie mo?na uratowa? paradoksalnie poprzez likwidacj?
NFZ. Stanis?aw Jerzy Lec (†1966) w zbiorze aforyzmów "My?li nieuczesane" trafnie
podpowiada: "Nie pisz Credo na parkanie!".
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