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Pan
Stanisław Karczewski
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26-600 Radom, Rynek 9

Szanowny Panie Marszałku,
Zwracamy się do Pana z prośbą o wsparcie działań mających na celu ustanowienie prawa, które w
pełni i bez wyjątków będzie chroniło życie ludzkie od poczęcia.
Prawo do życia wynika z natury i żadnej społeczności nie wolno nikogo pozbawiać tego prawa,
wręcz przeciwnie, każde społeczeństwo ma obowiązek wszystkim bez wyjątku je zagwarantować.
Wszyscy lekarze w naszym kraju składają przysięgę, że będą służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu.
W tej przysiędze nie ma wyjątków i nie może ich być w praktyce lekarskiej.
W Polsce, w ostatnich latach, niepokojąco wzrasta liczba dzieci zabijanych w procedurze tzw.
aborcji, mimo, że Konstytucja zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia (Art. 38).
Większość z nich to dzieci z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby albo wady wrodzonej. Dzieje
się tak, pomimo poparcia społecznego 830.000 obywateli i pozytywnej opinii sejmowej Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka dla Projektu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej
„Zatrzymaj Aborcję” z kwietnia 2017 roku. Nadal funkcjonuje przesłanka eugeniczna Ustawy z dnia
7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży, która narusza Kodeks Etyki Lekarskiej (Art.2.). Do jego przestrzegania
zobowiązuje lekarzy Ustawa o wykonywaniu zawodu (Art. 4).
Liczba aborcji w 2000r. wynosiła w Polsce 139, a w 2017r. wzrosła do 1069. Ten
dynamiczny wzrost liczby wewnątrzłonowo uśmierconych dzieci może być wynikiem zmian
kryteriów dotyczących uzasadnienia aborcji w konkretnych przypadkach, popularyzacji tzw.
programu profilaktyki wad wrodzonych, polegającego na prenatalnym rozpoznawaniu wady
poczętego i rozwijającego się w łonie matki dziecka i proponowaniu rodzicom zabójstwa ich dziecka
w procedurze aborcji. „Program” ten zapewnia szpitalom dodatkowe dochody. Rodzice są nierzadko
przymuszani przez lekarzy do uczestniczenia w tym programie a lekarze przez swoich przełożonych
do rezygnowania z przysługującej im klauzuli sumienia. Najczęściej zabójstwa wewnątrzłonowe są
wykonywane w szpitalach, bez równoczasowej weryfikacji anatomopatologicznej i genetycznej

choroby dziecka, dlatego nie można wykluczyć, że coraz częściej życie, już w łonie matki, tracą
zupełnie zdrowe, ale niechciane przez rodziców dzieci.
W wyniku poprawy standardów opieki medycznej, osoby z zespołem Downa przeżywają
obecnie 50 – 60 lat. W związku z tym zespół Downa nie spełnia kryterium ciężkiego
nieodwracalnego uszkodzenia płodu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku.
Obecna sytuacja prawna i stosowanie prawa w praktyce utrwalają mentalność eugeniczną,
coraz częściej sprowadzając diagnostykę prenatalną do roli narzędzia usprawiedliwiającego
śmiertelny wyrok, zamiast pomocy w zaplanowaniu i poprowadzeniu terapii dziecka.
Szanowny Panie Marszałku, ufamy, że przyczyni się Pan do:
 przyśpieszenia procedowania w Sejmie projektu Ustawy „Zatrzymaj Aborcję”
 zaprzestania obowiązkowego umieszczania procedury aborcji z treści umów wszystkich
oddziałów położniczo – ginekologicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 stworzenia warunków umożliwiających przestrzeganie wolności sumienia pracowników
medycznych
Życzymy Panu Marszałkowi błogosławionego nowego 2019 roku
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