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LUDZIE codziennie stają w obliczu decyzji związanych z etyką i zdrowiem; 
dotyczą one na przykład przeszczepiania narządów, przerywania ciąży albo 

"prawa do godnej śmierci". Miejmy nadzieję, że nigdy nie będziesz musiał 
rozwiązywać takich problemów. 

Istnieje jednak kwestia, która domaga się zwrócenia na nią uwagi: Jak krew może 
ocalić życie? 

Nie bez powodu słyszy się dziś pytanie: Jak bezpieczne są transfuzje krwi? Jest to 

jed!1ak zagadnienie nie tylko medyczne. Nieraz już głośno było w związku z nim 
o Swiadkach Jehowy. Czy zastanawiałeś się kiedy, dlaczego ci ludzie, skądinąd 
postępujący tak etycznie i odnoszący się z zaufaniem do rzetelnej pomocy lekarskiej , 
odrzucają przyjmowanie krwi? 

Okazuje się, że z medycznymi i moralnymi aspektami użycia krwi wiąże się 
~ezpośrednio odpowiedź na pytanie, jak można ocalić naj cenniejsze dobro: swoje 
ZYCIE. 
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KREW NIEZBEDNA DO 2YCIA 

J ak krew może ocalić życie? Powinno cię to zainteresować, ponieważ krew ma ścisły 

związek z życiem . Rozprowadza rlen w twoim ciele, usuwa dwutlenek węgla, ułatwia 

przystosowywanie s ię do zmian temperatury i pomaga zwalczać choroby. 

Na związek życia z krwią zwrócono uwagę długo przed rokiem 1628, kiedy to William 
Harvey opisał układ krążenia. Największe religie opierają swe podstawowe założen ia etyczne 
na istnieniu Życiodawcy, który wyraził swoją wolę w kwestii życia i krwi. Pewien 
judeochrześcijański prawnik powiedział o Nim: "Sam daje wszystkim życie i tchnienie, 
i wszystko. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się , i jesteśmy".* 

Ludzie wierzący w takiego Życiodawcę są przekonani, że Jego wskazówki mają na celu 
nasze trwałe dobro. Jeden z proroków hebrajskich zapisał Jego wypowiedź : "Uczę cię tego, 
co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść". 

Zapewnienie to, zaczerpnięte z proroctwa Izajasza 48: 17 (BU!), można 
znaleźć w Biblii - Księdze poważanej z racji wartości etycznych, które 
mogą przynieść pożytek każdemu z nas. Co mówi ona o użytkowaniu krwi 
przez ludzi? Czy wyjaśnia, jak krew może ocalić życie? Jeśli chodzi 
o ścisłość, Biblia wyraźnie wskazuje, że krew to nie tylko bardzo złożony 
płyn biologiczny. Księga ta zawiera ponad 400 wzmianek o krwi, przy 
czym niektóre dOtyczą ocalenia życia . 

Jedną z najwcześniejszych takich wzmianek spotykamy w następującym 
oświadczeniu Stwórcy: "Wszystko, co się porusza i żyje, ma wam służyć 
za pokarm ( ... ). Nie wolno wam tylko spożywać mięsa z jego życiem , tO 
jest z jego krwią" . Następnie Bóg dodał: "Także i waszej krwi, to jest 
waszego życia, będę się dopominał" , po czym pOtępił morderstwo 
(Rodzaju 9:3-6, Biblia poz12ariska). Powiedział to do Noego, naszego 
wspólnego przodka, wielce poważanego zarówno przez żydów i muzułma
nów, jak i przez chrześcijan. W ten sposób powiadomiono całą ludzkość, 
że w oczach Stwórcy krew jest jednoznaczna z życiem. Nie było to tylko 
ograniczenie dietetyczne. Najwyraźniej wchodziła tu w grę zasada moralna. 
Krew ludzka ma wielkie znaczenie i nie wolno jej nadużywać. Później 

Stwórca podał szczegóły, z któlych łatwo można wyczytać, jakie kwestie 
moralne wiążą się z krwią - tym nośnikiem życ ia . 

Bóg ponownie wspomniał o krwi, gdy dawał starożytnemu Izraelowi 
kodeks praw zwany Zakonem. Chociaż wiele ludzi ceni mądrość i normy 
etyczne zawarte w tym kodeksie, to mało kto zdaje sobie sprawę z jego 

* Paweł w Księdze Dziejów Apostolskich 17:25, 28, Biblia W(lr SZfllosk". Ocalić życie 3 



rygorystycznych ustaleń co do krwi. Na przykład: "Ktokolwiek z domu 
izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkaj:t pośród nich,N kazy sformuJowane 
będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę swoje oblicze przeciwko, , tu {w Dziejach 

Apostolskich 15] w sposób spożywaj:tcemu krew i wytracę go spośród jego ludu, gdyż życie ciała 
precyzyjny i metodyczny jest we krwi" (3 Mojżeszowa [Kapłańska] 17:10, 11, Bw). Następnie Bóg 
mają charakter nakazów wyjaśnił, co myśliwy ma zrobić z upolowanym zwierzęciem: "Niech 
nieodwoJalnych, co wypuści jego krew i przykryje j:t ziemi:t. (... ) Nie będziecie spożywać 
stanowczo dowodzi, iż krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, więc 
w intencji apostoJów nie byJo każdy , kto ją spożywa, będzie wytracony" (3 Mojżeszowa [Kapłańska] 
to zarządzenie tymczasowe 17:13, 14, Bw).
ani środek prowizoryczny" 

Obecnie naukowcy wiedz:t, że kodeks Prawa nadany Żydom chronił(Profesor Edouard Reuss 
zdrowie. Wymagał na przykład , żeby odchody wydalać poza obozemz uniwersytetu 
i zakopywać, oraz zabraniał spożywania takiego mięsa, które w znacznymw Strasburgu). 
stopniu narażało na zachorowanie (Kapłańska 11:4-8, 13; 17:15; Powtó
rzonego Prawa 23:12, 13). Chociaż prawo co do krwi zawierało aspekry 

zdrowotne, to jednak wiązało się z nim coś dużo poważniejszego. Krew miała znaczenie 
symboliczne. Wyobrażała życie dane przez Stwórcę . Przez traktowanie jej w sposób 
szczególny lud dawał do zrozumienia, iż uzależnia je od Niego. Tak więc nie mieli 
przyjmować krwi głównie dlatego, że Bóg przypisuje jej szczególne znaczenie, a nie dlatego, 
że tO źle wpływa na zdrowie. 

Dany przez Stwórcę zakaz przyjmowania krwi w celu podtrzymywania życia powtórzono 
w Prawie kilkakrotnie. "Pilnuj się wszakże , byś nie spożywał krwi (... ) Nie wolno ci jej 
spożywać! Masz j ą wylać na ziemię, jak wodę . Nie będziesz jej spożywał, aby tobie i twemu 
potomstwu po tobie dobrze się działo za to, że będziesz czynił, co jest prawe" 
(Powtórzonego Prawa 12:23-25, Bp; 15:23; Kapłańska 7:26, 27; Ezechiela 33:25).* 

W przeciwieństwie do wysuwanych dziś argumentów nie wolno było tłumaczyć 

pomijania prawa Bożego co do krwi jak:tś pilną potrzebą. Podczas pewnej wyprawy 
wojennej część żołnierzy izraelskich zabiła zwierzęta i ..lud jadł z krwi:t". Czy w tej 
wyjątkowej sytuacji wolno im było podtrzymać nią życie ? Nie. Ich dowódca oświadczył, że 

• Podobne zakazy znalazły się później w Koranie. 

Chrześcijańskie 
ciało kierownicze 
potwierdziło na 
historycznej 
naradzie, że 
prawo Boże co do 
krwi w dalszym 
ciągu obowiązuje 



mimo wszystko takie postępowanie jest poważnym wykroczeniem (1 Samuela 14:31-35, Bw). 

Chociaż więc życie jest cenne, nasz Życiodawca nigdy nie powiedział, że w nagłej potrzebie 
można sobie pozwolić na zignorowanie Jego mierników. 

KREW A PRAWDZIWI CHRZEśCIJANIE 
Jakie stanowisko w kwestii ratowania życia ludzkiego krwią zajął chrystianizm? 

Jezus zachowywał prawość i właśnie dlatego zjednał sobie tak wielkie uznanie. Znał 
wypowiedź Stwórcy, że spożywanie krwi jest złe, i wiedział, że zakaz ten 
w dalszym ciągu obowiązuje. Toteż należy przypuszczać, że stawałby 
w obronie prawa o krwi, nawet gdyby wywierano na niego nacisk, aby 
postąpił inaczej. Jezus "nie popełnił żadnego grzechu, nie wypowiedział M rcin Luter .wskazał 

na następul'icenigdy podstępnego słowa" (1 Piotra 2:22, Romaniuk) . Dał tym wzór 
konsekwencje dekretu swoim naśladowcom - również pod względem poszanowania dla życia 
apostolskiego: "Jeżeli więc

i krwi. (Później zastanowimy się jeszcze, jaką rolę w tej doniosłej kwestii chcemy mieć Kościół podług
odgrywa jego krew i jak to dotyczy twojego życia). tego soboru, ( ... ) to musimy 

Przypomnijmy sobie, co się stało, gdy kilkanaście lat po śmierci 	 uczyć i nalegać, żeby odtąd 
żaden książę, pan,Jezusa zrodziło się pytanie, czy człowiek, który zostaje chrześcijaninem, 
mieszczanin ani wieśniak nie

musi przestrzegać wszystkich praw nadanych Izraelowi. Przedyskutowa jadał gęsi, lani, jelenia ani 
no je na naradzie chrześcijańskiego ciała kierowniczego, do którego wieprzowiny gotowanej 
należeli apostołowie. Jakub, przyrodni brat Jezusa, powołał się na pisma, w czerninie ( ... ), 
w których były nakazy co do krwi dane Noemu oraz narodowi a mieszczanom i wieśniakom 

nie wolno jadać zwlaszczaizraelskiemu. Czy miały one obowiązywać także chrześcijan? (Dzieje 
czerwonej kieJbasy ani Aposrolskie 15:1-21). 
krwawej kiszki". 

Decyzję, która zapadła na tej naradzie, rozesłano do wszystkich 
zborów: Chrześcijanie nie muszą przestrzegać kodeksu danego Mojżeszo-
wi, ale do rzeczy "koniecznych" należy 'trzymanie się z dala od tego, co 
ofiarowano bożkom, i od krwi, od tego, co uduszone [mięso nie wykrwawionej, i od 
rozpusty' (Dzieje Aposcolskie 15:22-29, New lVorld Translation). Nie był to zwykły przepis 
rytualny czy dietetyczny. W rozporządzeniu tym sformułowano podstawowe normy etyczne, 
a pierwsi chrześcijanie posłusznie się do nich zascosowali. Około dziesięciu lat później 

w dalszym ciągu uznawali , że "powinni się wstrzymywać od tego, co ofiarowano bożkom, 
jak również od krwi ( ... ) i od rozpusty" (Dzieje Apostolskie 21:25, NW). 

Jak wiadomo, miliony ludzi chodzi do kościołów. Większość z nich zapewne zgodzi 
się z tym, iż etyka chrześcijańska nie zezwala na oddawanie czci bożkom i żąda unikania 
rażącej niemoralności. Warto jednak podkreślić, że w myśl postanowienia apostołów 

unikanie tych grzechów było pod względem moralnym równie ważne jak Stronienie od 
krwi. Dekret kończył się słowami: "Jeżeli pilnie będziecie stronić od tego wszystkiego, 
dobrze się wam powiedzie. Bywajcie zdrowi!" (Dzieje Apostolskie 15:29, NW). 

Powyższe rozporządzenie aposrolskie długo uważano za obowiązujące . Euzebiusz mówi 
o młodej kobiecie, która pod koniec II wieku zmarła na torturach, ale na krótko przedtem 
oświadczyła, że chrześcijanom "nie wolno jeść krwi nawet nierozumnych zwierząt". Nie 
chodziło jej o prawo do godnej śmierci. Chciała żyć , ale nie zgodziła się na kompromis, 
nie odstąpiła od swoich zasad. Czyż nie darzymy szacunkiem ludzi, którzy stawiają zasady 
ponad osobiste korzyści? 

Naukowiec Joseph Priestley wyraził następujący pogląd: "Zakaz spożywania krwi dany 
Noemu zdaje się obowiązywać wszystkich jego potomków ( ... ). Jeżeli na zakaz apostolski 
patrzy się przez pryzmat przestrzegania go wśród pierwszych chrześcijan, których nie sposób Ocalić żJlCie 5 



posadzić o mylne zrozumienie właściwej jego istoty i rozciagłości, to pozostaje tylko 
wniosek, że miał to być zakaz całkowity i nieodwołalny; przez całe stulecia bowiem 
chrześcijanie nie jadali krwi". 

KREW W ROLI LEKARSTWA? 
Czy biblijny zakaz używania krwi obejmuje też stosowanie jej w medycynie, np. do 

transfuzji, które z cała pewnościa nie były znane za czasów Noego, Mojżesza ani apostołów? 

Chociaż nie znano wtedy dzisiejszych metod leczenia z użyciem krwi, to jednak 
korzystanie z niej w medycynie nie jest niczym nowym. Już jakieś 2000 lat temu w Egipcie 
i gdzie indziej ludzka "krew uchodziła za znakomity środek na trąd" . Pewien lekarz wyjawił, 
jakiej terapii poddano syna króla Asarhaddona, gdy pańsrwo asyryjskie przodowało 
w postępie cywilizacyjnym: ,,[Ksiażel ma się znacznie lepiej; król, mój pan, może być 
zadowolony. Poczynając od 22 dnia daję (mu) do picia krew, będzie (ją) pił przez 3 dni. 
Przez następne 3 dni będę (mu) podawać (krew) na dolegliwości wewnętrzne". Asarhaddon 
miał styczność z Izraelitami. Ponieważ jednak Izraelici kierowali się Prawem Bożym, nie pili 
krwi w celach leczniczych. 

Czy w czasach rzymskich używano krwi jako leku? Przytodnik Pliniusz (współczesny 
apostołom) oraz Aretajos, lekarz działający w II wieku, donoszą, iż krwia ludzką leczono 
epilepsję. Tertulian napisał później: "Gdzie sa, jak nie wśród was, także ci, którzy (... ) świeżą 
krew zbrodniarzy zabijanych na arenie (... ) chciwie i łakomie czerpią i piją, by leczyć 
padaczkę". Przeciwstawił ich chrześcijanom, którzy 'nie mają na stołach nawet potraw z krwi 
zwierząt (... ). }'-liędzy zarzutami przeciwko chrześcijanom wysuwacie także kiełbasy wypcha
ne krwią, wiedząc o tym dobrze, że to jest u nich zabronione'. Tak więc pierwsi chrześcijanie 
woleli narazić się na śmierć niż przyjąć krew. 

"Krew w jej powszedniejszej postaci (... ) nie wyszła z mody jako cześć składowa 
medycyny oraz magii", czytamy w książce F/esh and B/ood (Ciało i krew). "Na przykład 
w roku 1483 leżał w agonii król francuski Ludwik XI. Jego stan pogarszał się z dnia na 
dzień i nie pomagały najwymyślniejsze lekarstwa; niezłomnie żywił nadzieję , że odzyska 
zdrowie dzięki krwi ludzkiej, toteż łapczywie pił krew braną od dzieci' ". 

A co powiedzieć o przetaczaniu krwi? Eksperymenty w tym zakresie rozpoczęto w 
początkach XVI wieku. Thomas Bartholin (1616-80), profesor anatomii na uniwersytecie 

w Kopenhadze, wysunął wtedy następujące zastrzeżenia: "Kto chce 
stosować krew ludzką jako wewnętrzny środek na choroby, ten chyba jej 
nadużywa i ciężko grzeszy. Potępia się ludożerców. A czemu nie 

Bóg, ~ ludzie widz~ brzydzimy się tymi, którzy kalają swe gardła krwią ludzi? Podobnie jest 
, , rozne rzeczy z przyjmowaniem cudzej krwi z naciętej żyły - czy to ustami, czy przez
w zupeJnie odmiennym 

narzędzia do przetaczania. Ci, którzy wymyślili taką operację, mają
świetle. Co jest waźne 

przeciw sobie prawo Boże zabraniające spożywania krwi".w naszych oczach, 
bardzo często w ocenie Tak więc ludzie myślący już w minionych stuleciach zdawali sobie 
nieskończonej m~drości sprawę, że prawo biblijne w jednakowej mierze dotyczy przyjmowania
zupeJnie się nie liczy, a co krwi do żył , jak i do ust. Bartholin tak zakończył swą wypowiedź:
nam wydaje się drobnostk~, "Każdy sposób przyjmowania [krwi] ma ten sam cel: nakarmić lub 
często ma wielkie znaczenie 

uzdrowić chore ciało". u Boga. Tak było od 
pocz~ tk u" (Alexander Pirie, Powyższy krótki przegląd pomaga zrozumieć niezłomne stanowisko, 
"An Enquiry Into the jakie z przyczyn religijnych zajmują Świadkowie Jehowy. Bardzo cenią 
Lawfulness of Eating życie i chętnie korzystają z dobrej opieki medycznej. Ale są też 
Blood", 1787). zdecydowani nie naruszać niezmiennego miernika Bożego: Kto szanuje 

życie jako dar od Stwórcy, ten nie próbuje go podtrzymywać przyjmowaniem krwi. 



Bez względu 
na konsekwencje 
pierwsi 
chrześcijanie 
odmawiali 
gwałcenia 
prawa Bożego 
co do krwi 

Gćrómc, 1883. za uprzcim~ zgod:.ł Wahcrs Arl Gallcry w 8ahimore 

Z drugiej strony od lat wysuwa się twierdzenie, że krew ratuje życie . Lekarze nieraz 
powołują się na przypadki, kiedy ktoś po utracie dużej ilości krwi otrzymał transfuzję 
i szybko wrócił do zdrowia. Może się więc zastanawiasz: "W jakiej mierze jest to wskazane 
albo niewskazane z medycznego punktu widzenia?" Skoro na poparcie leczenia krwią 
przytacza się racje medyczne, więc dla własnego dobra obowiązany jesteś poznać fakty, aby 
móc dokonać świadomego wyboru. 

JAK DALECE BEZPIECZNE 

SĄ TRANSFUZJE KRWI 


Przed poddaniem się poważnemu zabiegowi medycznemu człowiek myślący chce się 
najpierw dowiedzieć, jakie ewenrualne korzyści lub niebezpieczeństwa się z tym wiążą. A co 
sądzić o przetaczaniu krwi? Obecnie jest ono w lecznictwie bardzo rozpowszechnione. Wielu 
lekarzy szczerze zainteresowanych dobrem pacjentów bez specjalnych skrupułów podaje im 
krew. Nazywa się ją nawet darem życia. 

Miliony ludzi oddaje krew albo ją przyjmuje. W Kanadzie, która liczy 25 milionów 
mieszkańców, było w latach 1986-87 aż 1,3 miliona krwiodawców. "W samych tylko USA 
w ostatnim roku, z którego dostępne są dane statystyczne, użyto do transfuzji od 12 do 14 
milionów jednostek krwi" (The New York Times z 18 lutego 1990). 

"Krwi zawsze przypisywano 'cudowne' właściwości", oświadcza dr Louise J. Keating. 
"Przez pierwsze 46 lat zarówno w oczach lekarzy, jak też szerokiego ogółu podawanie jej 
uchodziło za zabieg bezpieczniejszy niż co było w rzeczywistości" (Clnie/and Clinic JOltrnal ol 
Medicine z maja 1989). Jaka sytuacja panowała w tym czasie, a jaka panuje obecnie' 

Już 30 lat temu skierowano do patologów i personelu banków krwi następującą przestrogę: 
"Krew to dynamit I Może sprawić dużo dobrego albo wyrządzić wielkie szkody. Śmiertelność 
w następstwie transfuzji krwi dorównuje częstości zgonów spowodowanych narkozą eterową Ocalić ż)'cie 7 



lub wycicciem wyrostka. Ocenia sic, iż na 1000 do 3000, a w najlepszym wypadku do 5000 
transfuzji jedna kończy sic zejściem śmiertelnym. Dane z Londynu i okolic wskazują, że jeden 
zgon przypada tam na 13 000 butelek ptzetoczonej krwi" (New York State JOllrna! of Medicine 
z 15 stycznia 1960). 

Czy od tego czasu zdołano już wyeliminować zagrożenia, tak iż transfuzje stały sic 
bezpieczne? Szczerze mówiąc, co roku zdarzają sic setki tysiccy niekorzystnych reakcji 
poprzetoczeniowych, z których wiele prowadzi do śmierci. W związku z powyższymi uwagami 
pomyślałeś może o chorobach przenoszonych przez krew. Zanim jednak sic nimi zajmiemy, 
rozpatrzymy najpierw kilka mniej znanych zagrożeń. 

KREW A TWOJA ODPORNOŚĆ 
Na początku XX stulecia człowiek lepiej zrozumiał, jak niezwykle skomplikowana jest 

krew. Wykryto istnienie różnych gtup krwi. Przy jej przetaczaniu zasadnicze znaczenie ma 
właściwy dobór krwi dawcy i pacjenta. Jeżeli ktoś z grupą A otrzyma krew grupy B, to może 
u niego dojść do ostrej reakcji hemolitycznej. Potrafi ona zniszczyć dużą ilość krwinek 
czerwonych i szybko doprowadzić do śmierci. Chociaż oznaczanie grup krwi i próba krzyżowa 
należą obecnie do działań rutynowych, to jednak zdarzają sic błędy. Co roku ludzie umierają 
wskutek powikłań hemolitycznych. 

Fakty dowodzą, że problem niezgodności sicga daleko poza kwestic stosunkowo 
nielicznych grup krwi, dobieranych w szpitalach. Dlaczego? W artykule zatytułowanym 

"Transfuzja krwi: stosowanie, nadużywanie i ryzyko" dr Douglas H. Posey jun. pisze: "Blisko 
30 lat temu Sampson uznał przetaczanie krwi za zabieg dość niebezpieczny (... ). [Od tego 

czasuI rozpoznano i scharakteryzowano co najmniej 400 innych antygenów 
krwinek czerwonych. Nie ulega wątpliwości , że ich liczba dalej będzie 
rosła, ponieważ błona komórkowa krwinek czerwonych ma niezwykle 

Wprzybliżeniu co złożoną budowc" (jollrna! of the Nationa! Medica! Association z lipca 1989). 
" setnej transfuzji Obecnie naukowcy badają, jak przetoczona krew oddziałuje na systemkrwi towarzyszy gorlłczka, 

immunologiczny, czyli odpornościowy ustroju. Czy w razie operacji modreszcze albo wysypka 
[pokrzywka] (. .. ) głoby to mieć jakieś znaczenie dla ciebie lub kogoś z twoich bliskich? 
Na 6000 transfuzji masy Gdy lekarze przeszczepią serce, wątrobc lub inny narząd, układ 
czerwonokrwinkowej jedna odpornościowy biorcy potrafi rozpoznać taką obcą tkankc i ją odrzucić. 
wywojuje hemolitycznlł A przecież transfuzja to tei przeszczepienie tkanki. Nawet krew "prawidłowo"
reakcję poprzetoczeniowIł. sprawdzona próbą krzyżowa może działać hamująco na system obronny.
Jest to ciężka reakcja 

Na pewnej konferencji patologów zaznaczono, iż w setkach prac medyczimmunologiczna, która może 
nych "transfuzje krwi bczy sic z odpowiedzią immunologiczna" ("Typowewystlłpić natychmiast lub 

z opóźnieniem, kilka dni po zarzuty przeciw transfuzjom" w Medicalll:'órld News z 11 grudnia 1989). 
transfuzji; jej następstwa to: Jednym z głównych zadań twego systemu odpornościowego jest 
ostra niewydoJność [nerek ], wykrywanie i niszczenie komórek złośliwych (nowOtworowych). Czy 
wstrzlłs, zakrzepy zmniejszona odporność może prowadzić do raka i śmierci? Przyjrzyjmy sic 
wewnlłtrznaczyniowe, dwu doniesieniom: 
a nawet śmierć" (National 

W czasopiśmie Cancer z 15 lutego 1987 opublikowano wyniki badańInstitutes of Health [NIHj, 
konferencja w roku 1988). przeprowadzonych w Holandii: "Wyraźnie niekorzystny wpływ transfuzji 

na dłuższe utrzymanie sic przy życiu zaobserwowano u pacjentów z rakiem 
okrcżnicy. W grupie tej odsetek przeżyć piccioletnich wynosił 48 procent 
wśród chorych, którym przetoczono krew, a 74 procent u tych, którym jej 

nie przetoczono". Lekarze z Uniwersytetu Południowej Kalifornii prześledzili losy setki 
pacjentów, którzy przeszli chirurgiczne leczenie raka . "Współczynnik nawrotów we wszystkich 
odmianach raka krtani wynosił 14 procent u tych, którzy nie otrzymali krwi, a 65 procent 

8 Ocalić życie u tych, którzy ją Otrzymali. W wypadku raka jamy ustnej, gardła oraz nosa lub zatok 



współczynnik nawrotów doszedł do 31 procent, gdy nie stosowano 
transfuzji, i 71 procent, gdy ją stosowano" (Annais oj Otology, Rhinology & 

N ukowiec duński NielsLaryngology z marca 1989). Jerne otrzymał w roku 
Do jakiego wniosku prowadzą takie badania nad następstwami przeta 1984 nagrod~ Nobla 

czania krwi? W artykule zatyrułowanym "Transfuzje krwi a chirurgiczne w dziedzinie medycyny. 
leczenie nowOtworów" dr John S. Sprarr oświadczył : "Niewykluczone, że Kiedy go zapytano, dlaczego 

odmówił przyjęcia transfuzjispecjalista w zakresie chirurgii nowOtworów będzie się musiał wyspecjali
krwi, odrzekł: "Krewzować w operowaniu bez krwi" (TheAmerican j ottrnal oj Sttrgery z września 
człowieka to jakby jego1986). 
odciski palców - nie ma 

Innym podstawowym zadaniem układu odpornościowego jest obtona dwóch typów krwi, które by 
przed infekcją. Nic więc dziwnego, że w świecie wyników niektórych badań ściśle sobie odpowiada/y". 
pacjenci Otrzymujący krew są bardziej podatni na zakażenie. Dr P. 1. Tamer 
przeprowadził badania nad chirurgią okrężniczo-odbytniczą. U 25 procent 
pacjentów, którym przetoczono krew, pojawiły się infekcje; dla porównania wystąpiły one 
tylko u 4 procent tych, którzy nie otrzymali transfuzji. Autor pisze: "Infekcje towarzyszyły 
transfuzjom dokonywanym przed operacją, w czasie jej trwania, jak i po operacji (".) Ryzyko 
zakażeń pooperacyjnych rosło w miarę zwiększania się liczby podanych jednostek krwi" (The 
BritishJot/mai oj Surgery z sierpnia 1988). Na zjeździe Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków 
Krwi w roku 1989 poinformowano, że u 23 procent pacjentów, którzy podczas operacji stawu 
biodrowego otrzymali obcą krew, pojawiły się infekcje, natomiast u tych, którym nie podano 
żadnej krwi, nie było ani jednego zakażenia . 

Dr John A. Collins tak skomentował powyższe następstwa przetaczania krwi: "Zakrawa
łoby to rzeczywiście na ironię, gdyby się okazało, że 'leczenie', za którego korzystnym 
oddziaływaniem przemawia tak niewiele, jeszcze nasila jeden z największych problemów, 
z jakimi borykają się tacy pacjenci" (War/d j ournal oj Sttrgery z lutego 1987). 

WOLNE OD CHORÓB CZY NAJEŻONE NIEBEZPIECZEŃSTWAMI? 
Choroba przeniesiona przez krew niepokoi sumiennych lekarzy i martwi wielu pacjentów. 

Jaka choroba? Prawdę mówiąc, nie chodzi tylko o jedną, bo jest ich naprawdę dużo. 
Po omówieniu bardziej znanych podręcznik Techniques oj Blood Transjmion (1982) wymienia 

"inne choroby zakaźne związane z transfuzją", w tym również kiłę , zakażenie wirusem 
cytomegalii i malarię. Następnie czytamy: "Doniesiono też o przenoszeniu przez transfuzję 
szeregu innych chorób, takich jak zakażenie wirusem opryszczki, mononukleoza zakaźna (wirus 

Papież przeżył 
zamach na jego 
życie. Opuścił 
szpital, ale wrócił 
tam ponownie 
na dwa miesiące 
i "wiele 
wycierpiał" . 
Dlaczego? 
Na skutek 
transfuzji krwi 
zaraził się 
wirusem 

cytomegalii, 

co mogło 


doprowadzić 


do śmierci 
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KREW, ZNISZCZONA W ~TROBA 1. .. 
"Jak na ironię, przenoszenie AIDS przez krew (... ) dotąd nie było jeszcze tak groźne 

jak inne zakażenia, na przykład zapalenie wątroby", poinformowano w gazecie 
Washington Post. 

IstOtnie, ogromne rzesze zapadaj ą i umierają na tę chorobę, na którą nie ma 
skutecznego lekarstwa. Jak podaje U.S. News & l~r!d Report z 1 maja 1989 w USA zapada 
też na nią około 5 procent biorców krwi, czyli rocznie 175 000 osób. Mniej więcej 
połowa staje się chronicznymi 'nosicielami, a co I1ttjml1iej 1 przypadek na 5 kończy się 
marskością lub rakiem wątroby. Ocenia się, że 4000 umiera. Wyobraźmy sobie, jakie 
nagłówki pojawiłyby się w gazetach, gdyby w katastrofie olbrzymiego odrzutowca 
zginęli wszyscy pasażerowie . Jeśli jednak liczba ofiar miałaby wynieść 4000, musiałoby 
się to zdarzać co miesiqc! 

Lekarze od dawna wiedzieli, że łagodniejsza postać zapalenia wątroby (typ A) 
rozprzestrzenia s ię przez brudną wodę lub żywność. Potem stwierdzono, że inna, cięższa 
postać szerzy się przez krew, ale nie znano żadnego sposobu na wykrycie krwi zakażonej. 
W końcu bystrzy badacze nauczyli się rozpoznawać "ś lady" wirusa (typu B). Po roku 
1970 w niektó,}ch krajach zaczęto testOwać krew na jego obecność . Zasoby wydały się 

. bezpieczne i na pozór nic nie stało na przeszkodzie, aby ich użyć. A jak było naprawdę? 
Wkrótce okazało się, że tysiące osób, które otrzymały ową przebadaną krew, zapadło 

na zapalenie wątroby. Po wyniszczającym procesie chorobowym wiele z nich dowiedziało 
się, że ich wątroba jest zrujnowana. Dlaczego do tego doszło, jeśli krew przetestowano? 
Otóż zawierała ona inny typ wirusa, zwany nie-A, nie-B (NANB). Przez jakieś 10 lat 
była to istna plaga: w Izraelu, we Włoszech, w Japonii, w Hiszpanii, w Szwecji i w USA 
chorowało na ten typ zapalenia wątroby 8 do 17 procent biorców krwi. 

Potem w gazetach pojawiły się nagłówki: "Tajemniczy wirus zapalenia wątroby 
nie-A, nie-B nareszcie wyizolowany"; "Opada gorączka w kwestii krwi". Znowu chodziło 
o to samo: 'Znaleziono nieuchwytny czynnik!' W kwietniu 1989 roku ukazała się 

wiadomość, iż opracowano test umożliwiający wykrycie NANB, zwanego odtąd 

hepatitis C. 
Może się zastanawiasz, czy ta radość nie była przedwczesna. W gruncie rzeczy 

badacze włoscy donieśli o jeszcze innym wirusie zapalenia wątroby, mutancie, który być 
może wywołuje jedną trzecią zachorowań. "Niektórzy znani specjaliści martwią się", 
czytamy w Harvard Medica! Schoo! Hea!th Le/ter z listopada 1989, "że A, B, C i D tO 
jeszcze nie cały alfabet wirusów zapalenia wątroby; mogą się pojawić następne". The 
New York Times z 13 lutego 1990 oznajmia: "Eksperci mają wszelkie powody, by 
podejrzewać, że isroieją jeszcze inne wirusy, które mogą powodować zapalenie wątroby; 
jeśli się je odkryje, zostaną oznaczone literą E i tak dalej". 

Czy banki krwi będą musiały opracowywać kolejne testy, aby zabezpieczyć swe 
zasoby? Jeden z dyrektOrów Amerykańskiego Czerwonego Krzyża zaznaczył, nawiązuj ąc 
do sprawy kosztów: "Nie można bez końca wydłużać listy testów na coraz to nowe 
zarazki różnych chorób" (Medica! Wodd News z 8 maja 1989). 

Nawet test zapalenia wątroby typu B jest zawodny; sporo osób w dalszym ciągu 
nabawia się tej choroby przez krew. A czy zapowiadany test na zapalenie wątroby typu C 
spełni oczekiwania? W The Jot.trna! o[ the Amcrical1 Mulica! Association z 5 stycznia 1990 
wyjawiono, że dopiero po roku można nim wykryć przeciwciała. Do tego czasu ludzie, 
którzy otrzymają transfuzję, mogą się doczekać zniszczonej wątroby i ... śmierci . 



Epsteina-Barra), roksoplazmoza, erypanosomarozy [ śpiączka afrykańska 
i choroba Chagasa J, leiszmanioza [czarna febra ], bruceloza, dur plamisty, 
filarioza, odra, salmonelloza oraz gorączka kleszczowa z Kolorado". 

W gruncie rzeczy powyższa lista wciąż się wydłuża. Może na przykład 
spotkałeś takie nagłówki: "Choroba Lyme'a z transfuzji? Mało prawdopo
dobna, ale specjaliści są ostrożni" . Jak bezpieczna jest krew od kogoś, u kogo 
testy wykazały chorobę Lyme'a) Grupę ekspertów ze służby zdrowia 
zapytano, czy pozwoliliby ją sobie przeroczyć. "Wszyscy zgodnie odpowie
dzieli, że nie, chociaż żaden nie zalecił wyeliminowania krwi pochodzącej 
od takich dawców". Jak społeczeństwo ma się zapatrywać na przechowy
waną w bankach krew, której specj aliści by nie przyjęli? (The New York Times 
z 18 lipca 1989 ). 

Kolejny powód do niepokoju ro okoliczność, że krew pobrana w kraju , 
w którym pewne choroby są bardzo rozpowszechnione, może być użyta 
zupełnie gdzie indziej , gdzie ani opinia publiczna, ani lekarze nie są 

świadomi kryj ącego s ię w niej niebezpieczeństwa. Przy dzisiejszym rozwoju 
turystyki oraz w związku z ruchem uchodźców i imigrantów ci ągle wzrasta 
ryzy 'o, że w takim czy innym preparacie krwiopochodnym kryje się jakaś 
dziwna choroba. 

Co więcej, pewien specjalista chorób zakaźnych ostrzegł: "Może zaj ść 
porrzeba przetesrowania zasobów krwi, aby zapobiec przenoszeniu szeregu 
schorzeń, których dawniej nie uważano za zakaźne , na przykład białaczki, 
chłoniaka i otępienia przedstarczego [czyli choroby Alzheimera]" (Tram!u
sioll Medicille Reviews ze stycznia 1989). 

Już te niebezpieczeI1Stwa przejmują dreszczem, ale dalsze budzą dużo 
większy poserach. 

PANDEMIA AIDS 
"AIDS raz na zawsze zmienił srosunek lekarzy i pacjentów do krwi. I nie 

ma w tym nic złego, oświadczyli lekarze zebrani w Państwowym Instytucie 
Zdrowia na konferencji w sprawie transfuzji" (If'ashington Post z 5 lipca 
1988). 

Pandemia AIDS (zespołu nabytego upośledzenia odporności) z całą 
brutalnością otworzyła ludziom oczy na groźbę nabawienia się choroby 
zakaźnej przez krew. Są już miliony zakażonych . Choroba szerzy się 

w sposób niekontrolowany, a śmiertelność wynosi w gruncie rzeczy 100 
procent. 

Wywołuje j ą wirus upośledzenia ludzkiej odporności (HIV), który może 
być przenoszony przez krew. Współczesna plaga AIDS pojawiła się na 
widowni w roku 1981. Już w następnym roku eksperci od spraw zdrowia 
,,~'kry li , iż wspomniany wirus może być przekazywany przez preparaty 
krwiopochodne. Dzisiaj przyznaje się, że banki krwi reagowały na ro 
opieszale, nawet gdy już dysponowano testami umożliwiającymi rozpozna
nie krwi zawierającej przeciwciała HIV. Badanie krwi dawców rozpoczęro 
dopiero w roku 1985 ,* ale i wtedy nie ruszono zmagazynowanych już 
preparatów krwiopochodnych. 

• Nic należy stąd wnos i ć, że testuje s ię już wszelką krew. Doniesiono na przykład , że na 
początku roku 1989 około 80 procent krwi w bankach brazylijskich nie poddawano kon· 
troli pańs twowej ani nie badano na AIDS. 

"'~=""-"~ 

rhoroba Chagasa stanowi 
L przykład, jak krew 
przenosi zakażenie nawet na 
znacznq odległość. "The 
Medical Post" z 16 stycznia 
1990 informuje, że 'w Ameryce 
Łacińskiej choruje na niq 
chronicznie 10 do 12 milionów 
ludzi'. Wyrobiła sobie opinię 
"jednego z największych 
zagrożeń towarzyszqcych 
przetaczaniu krwi w Ameryce 
Południowej". Tak zwany 
"pluskwiak zbójca" kqsa śpiqq 
ofiarę w twarz, wysysa krew, 
a w rance pozostawia odchody. 
Ukqszony przez całe lata może 
być nosicielem choroby 
Chagasa (w tym czasie może 
też oddawać krew), zanim 
dojdzie u niego do uszkodzenia 
serca i ciężkich powikłań. 

Dlaczego mieliby się tym 
przejmować ludzie 
zamieszkujący odległe 
kontynenty? W gazecie " The 
New York Times" z 23 maja 
1989 dr L. K. Altman opisał 
przypadki poprzetoczeniowej 
choroby Chagasa, w§ród nich 
jeden śmiertelny. Następnie 
dodał: "Inne mogły pozostać 
nie wykryte, ponieważ [tutejsi 
lekarze Jnie znają dobrze 
choroby Chagasa ani nie zdają 
sobie sprawy, że potrafi się ona 
szerzyć przez transfuzję ". Tak 
więc krew może być środkiem 
transportu i przenosić choroby 
bardzo daleko . 



Wirus AIDS 

CDe, AII :1n12, G2. Później zapewniono opinię publiczn:!, że zasoby krwi s:! już bezpieczne. Okazało się jednak, 
że AIDS mimo wszystko ma "otwart:! furtkę". Niekiedy organizm wytwarza wykrywalne 
przeciwciała dopiero w parę miesięcy po zakażeniu . Człowiek taki nieświadomy, że jest 
nosicielem wirusa, może oddać krew, której test da wynik negatywny. Podobne wypadki 
fakrycznie miały miejsce i ludzie, którym przetOczono tak:! krew, zachorowali na AIDS! 

Nie dość na tym. W periodyku The New England Journal ol Medicine z 1 czerwca 1989 
znalazło się doniesienie o tak zwanych "cichych infekcjach HIV". Stwierdzono, że przez całe 
lata można być nosicielem wirusa AIDS bez możliwości wykrycia tego za pomoC:( dostępnych 
testów pośrednich. Niektórzy chcieliby zminimalizować wymowę tych faktów twierdzeniem, 
że zdarza się tO rzadko, niemniej dowodz:! one, iż "ryzyka przeniesienia AIDS przez krew i jej 
składniki nie da się całkowicie wyeliminować" (Patimt Care z 30 listOpada 1989). Wynika st:!d 
niepokoj:!cy wniosek: Ujemnego wyniku testu nie można uznać za świadectwo zdrowia. Ile 
ludzi zakazi się jeszcze AIDS przez krew? 

NASTt:PNY BUT? A MOŻE BUTY? 
W mieszkaniu znajduj:!cym się w bloku można czasem usłyszeć głuchy odgłos - to s:\Siad 

z góry zdjął bur i rzucił go na podłogę. Niektórzy czekaj:! wtedy w napięciu, kiedy rzuci drugi. 
NatOmiast w kwestii krwi nikt nie wie, ile takich "butów" jeszcze się odezwie. 

Wirusa powoduj:!cego AIDS oznaczono skrótem HIV, obecnie jednak niektórzy specjaliści 
nazywaj:! go HIV-1. Dlaczego? Stwierdzili, że istnieje inna odmiana wirusa AIDS (HIV-2). 
Potrafi on tak samo wywołać tę chorobę i na niektórych terenach jest bardzo rozpowszechnio
ny. PonadtO "nie zawsze można go wykryć za pomoc:! testów na AIDS stosowanych u nas 
obecnie", czytamy w The New York Times z 27 czerwca 1989. "W świetle nowych badań ( ... ) 
trudniej będzie bankom nabrać pewności, czy pobrana krew jest bezpieczna". 

A co wiadomo o dalszych krewnych wirusa AIDS? Powołana w USA komisja prezydencka 
oświadczyła, iż jednemu z nich "przypisuje się wywoływanie białaczki/chłoniaka z komórek T 
u dorosłych oraz poważnej choroby neurologicznej". Wirus ren trafił już do krwi dawców 
i może się przez ni:! szerzyć dalej. Ludzie maj:! więc prawo się zastanawiać: Jak skutecznie 
zabezpiecza się banki krwi przed takimi wirusami? 

Czas pokaże, ile odmian wirusów przenoszonych przez krew czai się 

w zmagazynowanych zasobach. "Niewiadome może się okazać gorsze od 
rego, co wiemy", pisze dr Harold T. Meryman. "Wirusy, które mogą być

D. Knud Lund-Olesen przekazywane i których okres inkubacji mierzy się latami, trudno będzie 
napisał: "Ponieważ skojarzyć z przetoczeniem krwi, a jeszcze trudniej - wykryć. Nie ulega

( ... ) niektórzy ludzie z grup w:!tpliwości, że grupa HTLV jest dopiero pierwsz:! z tych, które się jeszcze
wysokiego ryzyka ochotniczo 

ujawni:!" (Translusion Medicine Reviews z lipca 1989). "Jak gdyby mało byłozgłaszaj:t Sif jako 
nieszczęść w zwi:!zku z epidemią AIDS (.. . ) w latach osiemdziesi:!tychkrwiodawcy, bo wtedy 

automatycznie s:t testowani zwrócono uwagę na cały szereg nowo zasygnalizowanych lub opisanych 
na AIDS, unikanie zagrożeń spowodowanych transfuzj:!. Nie trzeba zbyt wielkiej wyobraźni, 
przyjmowania transfuzji aby przewidzieć, że istnieją jeszcze inne poważne choroby wirusowe, 
krwi uważam za przekazywane przez homologiczne transfuzje" (Limiting HomologolIS Exposure:
uzasadnione. Świadkowie Alternative Strategies, 1989).
Jehowy odmawiaj:t tego 
od lat. Czyżby wiedzieli, Upadło już tyle "butów", że ośrodki kontroli chorób zalecaj:! "jak 
co przyniesie przyszłość?" najdalej id:!c:! ostrożność". Innymi słowy 'pracownicy służby zdrowia 
(" Ugeskrift for LiEger" powinni wychodzić z założenia, że każdy pacjent jest nosicielem HIV albo 
z 26 września 1988). innych czynników chorobotwórczych przekazywanych przez krew'. Personel 

służby zdrowia oraz reszta społeczeństwa ma więc uzasadnione powody, by 
zrewidować swój pogl:!d co do krwi. 



INNE ROZWIĄZANIA 
Może jednak pomyślisz: Transfuzje isrotnie są niebezpieczne, ale czy istnieją inne dobre 

rozwiązania? Słuszne pytanie; zwróćmy uwagę zwłaszcza na słowo "dobre". 

Każdemu człowiekowi, a więc również Świadkom Jehowy, zależy na dobrej, skutecznej 
opiece lekarskiej. Dr Grant E. Steffen wymienił w związku z tym dwa podstawowe czynniki: 
"O dobrej opiece lekarskiej można mówić wtedy, gdy ro, co się na nią 
składa, pozwala osiągnąć słuszne cele medyczne i pozamedyczne" (The 

Journa! o[ the American Medical Association z 1 lipca 1988). Do celów N rzuca się wniosek,
"pozamedycznych" należałoby zaliczyć nienaruszanie zasad etycznych ani " że komponenty
biblijnych skrupułów sumienia pacjenta (Dzieje Aposrolskie 15:28, 29). krwi otrzymuje obecnie 

Czy istnieją rozsądne i skuteczne sposoby uporania się z poważnymi 	 wielu pacjentów, którzy nie 
mają szansy odniesienia problemami medycznymi bez użycia krwi? Na szczęście odpowiedź jest 
korzyści z transfuzji (krew 

twierdząca. nie jest im potrzebna), 

Chociaż chirurdzy najczęściej utrzymywali, iż przetaczają krew tylko natomiast Sil narażeni 


w razie absolutnej konieczności, to odkąd wybuchła epidemia AIDS, na znaczne ryzyko 

srosują ten zabieg o wiele rzadziej. W artykule redakcyjnym pisma Mayo niepożądanych następstw. 


Żaden lekarz nie poddaJby 
Clinic Proceedings z września 1988 roku powiedziano: "Jedną z nielicznych 
świadomie pacjenta

korzyści owej epidemii" jest to, że "zarówno lekarze, jak i pacjenci zaczęli zabiegowi, który nie może 
szukać różnych sposobów unikania transfuzji krwi". Przedstawiciel pew pomóc, tylko zaszkodzić, 
nego banku krwi oświadczył: "Co się naprawdę zmieniło , to wymowa niemniej tak wlaśnie się 
faktów, gotowość klinicystów do liczenia się z nimi (wskutek większej dzieje, gdy niepotrzebnie 
świadomości ryzyka) oraz żądanie, by uwzględniano inne rozwiązania" przetacza się krew" 
(Trans[usion Medicine Rtviews z października 1989). (" Transfusion- Transmitted 

Viral Diseases", 1987).
A więc są inne rozwiązania! Łatwiej będzie nam to zrozumieć, gdy 

przeanalizujemy, po co przetacza się krew. 
Hemoglobina zawarta w krwinkach czerwonych przenosi tlen nie

zbędny dla zdrowia i życia. Mogłoby się więc zdawać, że w razie utraty dużej ilości krwi 
wystarczy zastąpić ją inną. Normalnie każde 100 cm3 krwi zawiera około 14 do 15 gramów 
hemoglobiny. (Inną miarą jej stężenia jest wskaźnik hemarokrytowy, który zwykle wynosi 
około 45 procent). Przyjęto "regułę" , żeby pacjentom mającym poniżej 10 g hemoglobiny 
(czyli 30 procent hemarokrytu) przetaczać przed operacją krew. Szwajcarskie pismo Vox 
Sanguinis doniosło w marcu 1987 roku, że ,,65 procent [anestezjologów J wymagało, aby 
poziom hemoglobiny u pacjentów przed planowanym zabiegiem chirurgicznym wynosił 
10 g/ dl". 

Niemniej w roku 1988 profesor Howard L. Zauder zapytał na jednej z konferencji 
w sprawie transfuzji krwi: "Skąd się wzięła ta 'magiczna liczba'?" Następnie wyjaśnił: 

"Etiologię wymagania, aby przed otrzymaniem środka anestetycznego pacjent miał 10 
gramów hemoglobiny (Hgb), okrywa zasłona tradycji i mrok niewiedzy, nie potwierdzają 
jej natomiast dowody kliniczne ani eksperymentalne". Pomyśl, tysiącom pacjentów przeto
czono krew wskutek wymogu 'okrytego mrokiem i nie potwierdzonego dowodami'! 

Ktoś mógłby się zastanawiać, dlaczego normalny poziom hemoglobiny ma wynosić 14, 
skoro wystarcza znacznie niższy. Otóż mamy wtedy srosunkowo dużą rezerwę nośnika tlenu, 
dzięki czemu jesteśmy zdolni do wysiłku fizycznego lub ciężkiej pracy. Z badań nad 
pacjentami z niedokrwisrością wynika, iż ,,([udno jest wykryć ograniczenie sprawności, Ocalić życie 13 



nawet gdy stężenie hemoglobiny spada do 7 g/dl. Inni srwierdzili tylko nieznaczne 
upośledzenie wydolności" (Contemporary TransltlSion Practice, wydanie z roku 1987). 

Dorośli potrafią się przysrosować do niskiego poziomu hemoglobiny, ale jak ro wygląda 
u dzieci? Dr James A. Srockman III mówi: "U wcześniaków poza nielicznymi wyjątkami 
obserwuje się w okresie pierwszych trzech miesięcy spadek poziomu hemoglobiny ( ... ) 
Program opieki nie przewiduje ściśle określonych wskazań do transfuzji. W gruncie rzeczy 
wiele niemowląt zdaje się rolerować wyraźnie obniżone stężenie hemoglobiny bez widocz
nych zaburzeń klinicznych" (Pediatric Clinics ol North America z lutego 1986). 

Z takich informacji bynajmniej nie wynika, że w razie mraty dużej ilości krwi wskutek 
wypadku lub podczas operacji nie trzeba nic robić. Jeżeli upływ jest 
znaczny i szybki, spada ciśnienie krwi i może dojść do wstrząsu. 

Konieczne jest przede wszystkim zatrzymanie krwawienia i przywrócenieN 'ektórzyautorzy 
odpowiedniej objętości płynu w krwiobiegu. Zapobiega ro wstrząsowi" twierdZił, że tak 


niski poziom hemoglobiny, i umożliwia reszcie krwinek czerwonych oraz innych składników krwi 

jak 2 do 2,5 g/lOO mI jest dalsze krążenie w ustroju. 

jeszcze do przyjęcia. ( .. .) 
 Uzupełnienia objęrości można dokonać bez użycia pełnej krwi bądź 
Zdrowy człowiek niemal plazmy.* Wypełniaczem mogą być różne płyny niekrwiopochodne.bez żadnych objawów 

Najprostszy z nich ro roztwór fizjologiczny (soli), który jest tani i podpotraEi znieść utratę 
50 procent masy krwinek pewnymi względami odpowiada krwi. Istnieją też płyny O specjalnych 
czerwonych, jeśli utrata właściwościach , na przykład dekstran, Haemaccel oraz roztwór Ringera 
krwi nie nastiłpiła nagle" z dodatkiem mleczanu. Nowszym wypełniaczem objęrości jest Heta
(" Techniques oE Blood starch (HES); "można go bez obaw polecić pacjentom [z oparzeniami],
TransEusion", 1982). którzy odmawiaj'! przyjęcia preparatów krwiopochodnych" (journal ol 

Bum Care & Rehabilitation, styczeń/luty 1989). Płyny takie mają bez
sprzeczne zalety. "Roztwory substancji krystalicznych [na przykład roz

twór fizjologiczny soli lub płyn Ringera z mleczanem], dekstran i HES są srosunkowo mało 
roksyczne, tanie, łatwO dostępne, można je przechowywać w temperaturze pokojowej, nie 
wymagają tesrowania zgodności ani nie narażają na niebezpieczeństwo nabawienia się chorób 
przenoszonych przez krew" (Blood Translusion Therapy-A Physician 's Handbook, 1989). 

Może jednak zapytasz: Jak niekrwiopochodne płyny zastępcze mogą pomagać , skoro do 
rozprowadzania tlenu w organizmie potrzebne są krwinki czerwone? Jak już wspomniano, 
masz pod tym względem duże rezerwy. W razie lltraty krwi włączają s ię zdumiewające 

mechanizmy wyrównawcze. Zwiększa się objęrość krwi wyrzucanej z serca przy każdym 
skurczu. Ponieważ powstały deficyt wyrównano odpowiednim płynem, rozcieńczona krew 
łatwiej przeciska się nawet przez drobne naczyóka. Wskutek zachodzących zmian chemicz
nych uwalnia się z niej do tkanek więcej tlenu. Te mechanizmy adaptacyjne są tak skuteczne, 
że nawet gdyby ci pozostała tylko połowa krwinek czerwonych, ilość dostarczanego tlenu 
wynosiłaby około 75 procent normy. Pacjent w spoczynku zużywa tylko 25 procent tlenu 
zawartego w krwi. A większość powszechnie srosowanych środków anestetycznych zmniej
sza zapotrzebowanie na tlen. 

W CZYM MOGĄ POMOC LEKARZE 
Zdolni lekarze mogą pomóc, gdy wskutek utraty krwi doszło do zmniejszenia się ilości 

krwinek czerwonych. Po uzupełnieniu jej objęrości mog'! podać tlen pod zwiększonym 
ciśnieniem. W takich warunkach organizm pobiera go więcej i daje ro nadspodziewanie 

• Świadkowie Jehowy nie wyrażaj. zgody na przetoczenie im pełnej krwi, krwinek czerwonych, krwinek bia
łych, krwinek plytkowych ani osocza. Wyjaśnienie w sprawie drobnych frakcji, takich jak immunoglobuliny, 

14 Ocalić życie można znaleźć w Strażllic} z l czerwca 1990 roku, strony 30 i 31. 



Aparat płuco-serce 
okazał się wielką 
pomocą przy 
operacjach 
kardiologicznych 
u pacjentów, 
którzy nie życzą 
sobie krwi 

dobre rezultaty. Lekarze brytyjscy zasrosowali tę merodę u kobiety, która utraciła tyle krwi, 
iż "poziom hemoglobiny spadł do 1,8 g/dl. Dobre wyniki przyniosło (... ) podwyższenie 
zawarrości rlenu we wdychanym powietrzu oraz przeroczenie dużych ilości roztworu żelatyny 
[Haemaccelu]" (A naesthesia ze stycznia 1987). To samo doniesienie informuje o pacjentach 
z ostrą utratą krwi , skutecznie leczonych w tlenowych komorach hiperbarycznych. 

Lekarze mogą też pobudzić organizm chorego do wytwarzania nowych krwinek 
czerwonych. W jaki sposób? Podając (domięśniowo lub dożylnie) preparaty żelaza, dzięki 
czemu proces ten może przebiegać trzy do czterech razy szybciej. Niedawno przybył jeszcze 
jeden środek. OtóŻ nerki produkują hormon zwany erytropoetyną (EPO), który pobudza 
szpik kostny do tworzenia krwinek czerwonych. Obecnie dostępny jest syntetyczny 
(rekombinowany) preparat EPO. Lekarze nieraz przepisują go chorym na anemię, co 
pozwala na bardzo szybkie uzupełnianie liczby czerwonych ciałek krwi . 

Nawet podczas operacji sprawni, sumienni chirurdzy i anestezjolodzy 
mogą pomóc, srosując najnowsze metody zapobiegania nadmiernemu 

~wniejsze pogllldy nawynaczynianiu krwi. Nie sposób przecenić znaczenia starannej techniki "V transport tlenu do
operacyjnej, w tym przyżegania broczących naczyń w celu zminimalizo tkanek, . gojenie się ran oraz 
wania krwawienia. Niekiedy krew napływającą do rany można odessać, 'wartość odżywczlI' krwi 
przefiltrować i znów skierować do krwiobiegu.* teraz już się zarzuca. 

Z doświadczenia zdobytegoU pacjenta podłączonego do płuco-serca, które wypełniono płynem 

~a pacjentach, którzy Sil
niekrwiopochodnym, krew ulega rozcieńczeniu; może się ro okazać Swiadkami Jehowy, wynika, 

korzystne, gdyż traci on wtedy mniej krwinek czerwonych. że nawet znaczna 
Są jeszcze inne możliwości: Obniżenie temperatury ciała w celu niedokrwistość bywa dobrze 

zmniejszenia zapotrzebowania na tlen podczas zabiegu; anestezja hipoten tolerowana" (" The Annals 
oE Thoracic Surgery" syjna; przedoperacyjne podwyższenie krzepliwości krwi; skrócenie czasu 
z marca 1989).

krwawienia przez zasrosowanie desmopresyny (DDAVP); skalpele lasero

we. Lista ta będzie się wydłużać, w miarę jak lekarze i zainteresowani 

tym pacjenci będą szukać sposobów unikania transfuzji. Miejmy nadzieję, 


że nigdy nie stracisz dużej ilości krwi. Gdyby się ro jednak zdarzyło, umiejętni lekarze 

zapewne zdołają ci pomóc bez jej przetaczania, które jest tak niebezpieczne. 


* W Strażllicy z 15 sierpnia 1989 roku omówiono na Stronach 30 i 31 zasady biblijne dotyczące takiego odzy
skiwania krwi oraz korzystania z aparatury do krążenia pozausrrojowego. Ocalić życie 15 



OPERACJA - OWSZEM, ALE BEZ TRANSFUZJI 
Obecnie sporo ludzi nie chce przyjmować krwi. Z przyczyn zdrowotnych żądają 

tego samego, o co Świadkowie Jehowy zabiegają głównie ze względów religijnych: dobrej 
opieki lekarskiej z zastosowaniem innych wypróbowanych rozwiązań, bez użycia krwi. Jak 
wspomniano, wcale nie wyklucza to dużych operacji. Jeśli jeszcze nunują cię jakieś 

wątpliwości, to może rozproszą je dalsze dowody z literatury medycznej. 

W anykule zatytułowanym "Wymiana czterech dużych stawÓw u Świadka Jehowy" 
(Orthopaedic Review z sierpnia 1986) opisano przypadek pacjenta z niedokrwistością oraz 

"rozległym uszkodzeniem obu stawów kolanowych i biodrowych". Przed 
tą wieloetapową operacją i po niej otrzymywał on dekstran wzbogacony 
żelazem, co dało pomyślne wyniki. W roku 1982 doniesiono w British 

Joumal oj Anaesthesia o 52-letniej pacjentce będącej Świadkiem Jehowy,

Czy również u małych 
u której poziom hemoglobiny spadł poniżej 10. W celu zmniejszeniadzieci?" Wykonano 
utrary krwi zastosowano anestezję hipotensyjną, po czym wymienionoczterdzieści osiem operacji 

na otwartym sercu u dzieci cały staw biodrowy i barkowy. Zespół chirurgów z uniwersytetu stanu 
bez podawania krwi, i to Arkansas (USA) zastosował tę metodę w stu operacjach stawu biodro
bez wzgl,du na złożoność wego u Świadków i wszyscy wrócili do zdrowia. Profesor kierujący
zabiegu". Najmniejsze oddziałem powiedział: "To, czego się nauczyliśmy na tych pacjentach
dziecko ważyło 4,7 kg. (Świadkach), stosujemy teraz u każdego, komu protezujemy staw
"Z uwagi na zawsze 

biodrowy".pomyślne wyniki 
u Świadków Jehowy oraz na Sumienie pozwala niektórym Świadkom Jehowy zgodzić się na 
ryzyko poważnych powikJań przeszczepienie narządu, jeśli można to wykonać bez użycia krwi. Pod 
zwiiłzane z przetaczaniem koniec pewnego doniesienia o 13 transplantacjach nerek powiedziano:
krwi wi,kszość operacji "W sumie okazuje się, że większości Świadków Jehowy można bezpiecz
kardiologicznych u dzieci 

nie i pomyślnie przeszczepić nerkę" (Tramp/antation z czerwca 1988). Coprzeprowadzamy teraz bez 
więcej, odmowa przyjęcia ktwi nie przeszkadza nawet w udanymtransfuzji" (" Circula tion " 

z września 1984). przeprowadzeniu przeszczepu serca. 

A co wiadomo o innych rodzajach bezkrwawej chirurgii) W perio
dyku lvIedical Hotline (kwiecień/maj 1983) czytamy, że w stanowej klinice 
uniwersyteckiej w Wayne "u pacjentek będących Świadkami Jehowy 
przeprowadzono bez przetaczania krwi poważne operacje ginekologiczne 

i położnicze" . Biuletyn donosi: "Liczba powikłań i zejść śmiertelnych nie była większa niż 
u kobiet, które przechodząc podobne operacje otrzymywały krew". Następnie dodano: 
"Wyniki tego studium pozwalają inaczej spojrzeć na stosowanie krwi u kobiet przechodzą
cych operacje położnicze lub ginekologiczne". 

W klinice uniwersyteckiej w Getyndze u pacjentów, którzy odmówili przyjęcia krwi, 
dokonano 30 operacji z zakresu chirurgii ogólnej. "Nie zdarzyły się żadne powikłania, które 
nie mogłyby wystąpić również u chorych otrzymujących krew. (... ) Nie wyolbrzymiajmy 
faktu , że nie będzie można podać krwi. Nie powinno to prowadzić do odstąpienia od 
zabiegu, który jest konieczny i z chirurgicznego punktu widzenia uzasadniony" (Risiko in der 
Chirurgie, 1987). 

U wielu dorosłych i dzieci przeprowadzono bez krwi nawet operacje mózgu; podjęto 
się tego między innymi w centrum medycznym New York University. W roku 1989 
dr Joseph Ransohoff kierujący oddziałem neurochirurgii napisał: "Dobrze wiadomo, że 
w większości wypadków można się obyć bez preparatów krwiopochodnych z minimalnym 
ryzykiem dla pacjentów, którym przekonania religijne zabraniaj ą korzystania z nich, 

16 Ocalić życie zwłaszcza jeśli operacja może być przeprowadzona bezzwłocznie i trwać stosunkowo krótko. 



Ciekawe, że często nie pamiętam , iż pacjent jest Świadkiem Jehowy, i przypominam 
to sobie dopiero przy pożegnaniu, gdy mi dziękuje za uszanowanie jego wierzeń 

religijnych". 

I jeszcze jedno: Czy u dorosłych i dzieci można przeprowadzać bez krwi skomplikowane 
operacje serca lub naczyń? Pionierem na tym polu był dr Denton A. Cooley. Jak wynika 
z rozprawki medycznej, przedrukowanej w Dodatku na stronach 27-29, dr Cooley na 
podstawie wcześniejszej analizy doszedł do wniosku, "że ryzyko operowania pacjentów 
będących Świadkami Jehowy w zasadzie nie jest większe niż u pozostałych". Obecnie, po 
przeprowadzeniu 1106 takich operacji, pisze: "W każdym wypadku dotrzymuję warunków 
umowy czy kontraktu zawartego z pacjentem", to znaczy nie srosuje krwi. 

Poza tym chirurdzy zauważyli, że cechą charakterystyczną Świadków Jehowy jest 
właściwa postawa. "Postawa tych pacjentów jest wręcz wzorowa", napisał dr Cooley 
w październiku 1989 roku. "W przeciwieństwie do większości pacjentów nie obawiają się 
powikłań, a nawet śmierci. Głęboko i niezachwianie wierzą w słuszność swoich przekonań 
oraz w swego Boga". 

Nie znaczy ro, jakoby upierali się przy tym, że mają prawo umrzeć. Zabiegają o dobrą 
opiekę, ponieważ chcą wyzdrowieć. Są przekonani, że posłuszeństwo wobec prawa Bożego 
co do krwi jest mądre; pogląd ten wywiera pozytywny wpływ na wyniki chirurgii bez krwi. 

Profesor dr V. Schlosser z oddziału chirurgicznego kliniki uniwersyteckiej we Fryburgu 
w Niemczech powiedział: "Częsrość krwawień w okresie okołooperacyjnym w tej grupie 
pacjentów nie była wyższa, a powikłania , jeśli w ogóle wystąpiły, zdarzały się rzadziej. 
Specyficzna postawa wobec choroby, typowa dla Świadków Jehowy, oddziaływała korzyst
nie na przebieg okresu okołooperacyjnego" (Herz Kreislauf z sierpnia 1987). 

PRZYSŁUGUJE CI PRAWO WYBORU 
We współczesnej medycynie obowiązuje zasada doko

nywania analizy ryzyka i korzyści. Dzięki niej lekarzom 
i pacjentom łatwiej jest dążyć wspólnie do uniknięcia 
leczenia z użyciem krwi. Lekarze oceniają z jednej strony 
ryzyko związane ze srosowaniem danego środka lub 
zabiegu, a z drugiej - spodziewane pomyślne rezultaty. 
Pacjenci mogą uczestniczyć w rakiej analizie. 

Rozważmy ro na przykładzie zrozumiałym dla ludzi 
w wielu rejonach świata - na przewlekłym zapaleniu 
migdałków . Gdybyś miał raki kłopot, zapewne udałbyś 
się do specjalisty, może nawet do dwóch, gdyż fachowcy 
częsro doradzają zaczerpnięcie dodatkowej opinii. Pierw
szy być może zaleciłby operację. Nakreśliłby , co się z tym 
wiąże: dłuższy pobyt w szpitalu, ból oraz koszty. Co do 
zagrożeń, ro może powiedziałby, że tylko sporadycznie 
dochodzi do większej utraty krwi, a śmierć w wyniku 
zabiegu zdarza się wyjątkowo rzadko. Naromiast drugi 



18 Ocalić życie 

ZABEZPIECZENIA PRAWNE 
Może się zastanawiasz, dlaczego niektórym lekarzom i szpitalom tak zależy na 

uzyskaniu sądowego nakazu przetoczenia krwi. Częstym powodem bywa obawa przed 
odpowiedzialnością. 

Gdy leczenie bez krwi wybierają Świadkowie Jehowy, nie ma podstawy do takich 
obaw. Pewie~ lekarz ze Szkoły Medycznej im. Alberta Einsteina (w USA) pisze: 
"Większość [Swiadków I chętnie podpisuje formularz Stowarzyszenia lekarzy Amery
kańskich, uwalniający lekarzy i innych pracowników szpitala od odpowiedzialności 
prawnej, a wielu z nich nosi przy sobie 'Oświadczenie dla służby zdrowia'. Prawidłowo 
podpisany i datowany formularz 'Odmowy przyjęcia preparatów krwiopochodnych' jest 
porozumieniem o charakterze umowy i ma moc prawną" (Anesthesiology News z paź
dziernika 1989). 

Świadkowie Jehowy chętnie udzielają zgodnej z prawem gwarancji, uwalniającej 
lekarza i szpital od odpowiedzialności związanej z podjęciem się żądanego leczenia 
bez krwi. Zgodnie z zaleceniem ekspertów każdy Świadek Jehowy ma przy sobie 
Oświadczenie dla służby zdrowia. Jest ono co roku aktualizowane i podpisywane przez wlaściciela 
oraz świadków, często czlonków najbliższej rodziny. 

W marcu 1990 roku Sąd Najwyższy kanadyjskiej prowincji Ontario podtrzymał 
pewną decyzję, w której przychylnie wypowiedziano się o takim dokumencie: 
"Oświadczenie jest pisemnym wyrażeniem woli i posiadacz może się nim posłużyć przy 
formułowaniu warunków umowy zawieranej z lekarzem". Profesor Daniel Andersen 
napisał w pracy zatytułowanej Medicinsk Etik (1985): "Jeżeli mamy jednoznaczne 
pisemne oświadczenie pacjenta, że jest Świadkiem Jehowy i w żadnym wypadku nie 
życzy sobie krwi, to szacunek dla jego godności osobistej wymaga, by to życzenie 
respektować, tak jakby je wypowiedział ustnie". 

W niektórych krajach Świadkowie Jehowy wyrażają na piśmie zgodę na leczenie. 
Formularz używany w pewnym szpitalu we Ftyburgu (RFN) ma rubrykę, w której 
lekarz zaznacza, jakich informacji co do leczenia udzielił choremu. Prócz tego nad 
podpisami lekarza i pacjenta znajduje się następująca uwaga: "Jako członek społeczności 
religijnej Swiadków Jehowy, stanowczo sobie nie życzę, aby podczas operacji podawano 
mi obcą krew lub składniki krwi. Zdaję sobie sprawę, że przewidywane niezbędne 
postępowanie staje się przez to bardziej ryzykowne w związku z możliwością 
krwawienia. Po otrzymaniu wyczerpujących wyjaśnień, zwłaszcza na ten temat, 
domagam się, aby niezbędna operacja została wykonana bez użycia obcej krwi lub jej 
składników" (Herz Kreislauf z sierpnia 1987). 

W gruncie rzeczy zabiegi przeprowadzane bez użycia krwi są moiej ryzykowne. 
Chodzi jednak o to, że pacjenci będący Świadkami Jehowy pragną oszczędzić 
pracownikom szpitala kłopotów natury prawnej, aby personel medyczny mógł śmiało 
robić to, do czego jest powołany, mianowicie pomagać ludziom w dojściu do zdrowia. 
Taka współpraca wychodzi na dobre wszystkim, jak na to wskazał dr Angelos 
A. Kambouris warrykule pt. "Skomplikowane operacje brzuszne u Świadków Jehowy": 

"Porozumienie zawarte przed operacją chirurg powinien traktować jako wiążące 
i dotrzymać go bez względu na to, co się wydarzy podczas zabiegu i po nim. Dzięki 
temu chorzy ustOsunkowują się pozytywnie do leczenia, a chirurg nie musi roztrząsać 
kwestii prawnych i filozoficznych, lecz może się zająć leczeniem i operowaniem, 
wykonując to według swych najlepszych możliwości ku pożytkowi swojego pacjenta" 
(The American Surgeon z czerwca 1987). 



lekarz zachęca, żebyś spróbował leczenia antybiotykami. Wyjaśnia, co to za leki, i szacuje 
przewidywaną skuteczność terapii oraz wydatki. Na temat ryzyka mówi, iż stosowanie tych 
środków bardzo rzadko wywołuje u pacjentów reakcje groźne dla życia. 

Obaj kompetentni lekarze niewątpliwie wzięli pod uwagę niebezpieczeństwa i korzyści, 
ale teraz ty sam musisz je rozważyć, uwzględniając jeszcze inne okolicz
ności, które znasz najlepiej. (Na przykład sam potrafisz naj trafniej ocenić 
swoją wytrzymałość uczuciową i duchową, sytuację finansową rodziny, 
następstwa dla najbliższych oraz wyznawane przez ciebie zasady etyczne). Ndużywanie techniki 
Potem dokonasz wyboru. Świadomie wyrazisz zgodę na jedną metodę , , medycznej to jedna 

z gJównych przyczyn obecnego leczenia, a drugą odrzucisz. 
wzrostu wydatków na opiekę

Sytuacja byłaby analogiczna, gdyby na przewlekłe zapalenie migdał zdrowotnI/.. ( ... ) Szczególne
ków chorowało twoje dziecko. Wszelkie zagrożenia, korzyści i sposoby miejsce zajmuje tu 
leczenia przedstawiono by tobie czy może wam obojgu, kochającym przetaczanie krwi, zarówno ze 
rodzicom, bo to was bezpośrednio dotyczy i wy bierzecie na siebie względu na koszty, jak też na 
odpowiedzialność za rezultat. Po rozważeniu wszystkich za i przeciw wysoki stopień ryzyka. W tej 

sytuacji Wspólna Komisja dokonacie świadomego wyboru , od którego będzie zależeć zdrowie, 
do Akredytacji Szpitali a nawet życie waszego dziecka. Przypuśćmy, że zgodzicie się na operację, 
w Ameryce zaliczyła transfuzjea więc również na związane z nią ryzyko. Inni rodzice zdecydują się na 
krwi do zabiegów, z którymi

leczenie antybiotykami i też wezmą pod uwagę niepożądane następstwa. wil/.żl/. się 'duże liczby, duże 
Podobnie jak lekarze dają różne rady, tak i pacjenci lub rodzice różnią się ryzyko i duże prawdopodo
w ocenie najlepszego rozwiązania. Jest to zrozumiały element świadome bieństwo bJędu' " (" Trans· 
go wyboru, uwzględniającego ryzyko i korzyści. fusion ", lipiec/sierpień 1989). 

Co to ma wspólnego ze stosowaniem krwi? Nikt, kto bezstronnie 
rozpatruje fakty, nie zaprzeczy, że z przetaczaniem jej wiąże się wielkie 
ryzyko. Dr Charles Huggins, który kieruje krwiodawstwem w Massachusetts General 
Hospital, zaznaczył : "Krew nigdy nie była tak bezpieczna jak obecnie. Jednakże trzeba ją 
uznać za środek nieuchronnie ryzykowny. Jest to najgroźniejsza substancja używana 
w medycynie" (The Boston G!obe Magazine z 4 lutego 1990). 

Słusznie więc personelowi medycznemu udzielono następującej rady: "Analizując 
korzyści i ryzyko transfuzji krwi , koniecznie trzeba poddać powtórnej ocenie związane z nią 
zagrożenia oraz szukać imlych rOZUJi1zm?" (kursywa nasza) (Perioperative Red Cel! Trans/usion, 
konferencja National Insti[Utes of Health, 27-29 czerwca 1988). 

Lekarze różnie mogą oceniać dobre i złe strony stosowania krwi. Jeden przetacza ją 
często i uważa, że warto ryzykować. Inny jest odmiennego zdania, bo bez niej też osiąga 
dobre wyniki . Ostatecznie jednak zadecydować musisz ty jako pacjent lub jako ojciec czy 
matka. Dlaczego? Ponieważ w grę wchodzi ciało, życie i normy etyczne twoje lub twego 
dziecka, a przede wszystkim wasza więź z Bogiem. 

TWOJE PRAWA 
W wielu rejonach świata pacjent ma niezaprzeczalne prawo decydowania o tym, na jaki 

zabieg się zgodzi. "Prawo do świadomego wyrażenia zgody opiera się na dwóch założeniach: 
po pierwsze, że pacjent jest uprawniony do otrzymania informacji potrzebnych do 
dokonania świadomego wyboru w sprawie proponowanego leczenia; po drugie, że pacjent 
może według swego uznania przyjąć lub odrzucić zalecenie lekarza. (.. . ) Jeżeli pacjentowi 
nie da się prawa do powiedzenia tak albo nie, a nawet do przystania na coś z pewnymi 
zastrzeżeniami, to niemal cały wywód uzasadniający świadomą zgodę traci rację bytu" 
(ln/ormed Consent-Lega! Theory and Clinical Prac/iee, 1987).* 

• Zob. rozprawkę medyczną "Krew: czyj wybór i czyje sumienie)", przedrukowaną w Dodatku, na Stronach 
30 i 31. Ocalić życie 19 



USA:"U podstaw 
konieczności uzyskania 

zgody pacjenta leży pojęcie 
etyczne zwane autonomi'ł 
jednostki; wynika z niego, 
że decyzje życiowe powinna 
podejmować osoba, której one 
dotycz'ł. Podstaw~ prawnIl 
potrzeby uzyskania zgody 
stanowi fakt, iż działanie 
medyczne podjęte bez zgody 
pacjenta jest naruszeniem jego 
nietykalności" ("Informed 
Consent for B/ood 
Transfusion", 1989). 

Pancja: "Osobiste 
przekonania pacjenta 

muszll być uszanowane. Na 
przykład nie wolno narzucać 
pacjentce decyzji co do 
przerwania ciilŹY jedynie 
dlatego, że według nas 
wyszłoby to 'na dobre' 
rodzinie i społeczeństwu" 
("La Croix" z 17 marca 1988). 

l ponia: " W świecie 
medycyny nie 

a 'pewników'. Lekarze Sil 
zdania, że post~powanie 
podyktowane przez 
wspó/czesnll medycyn~ jest 
najlepsze, i trzymajll si~ go, 
nie powinni jednak pod tym 
wzgl~dem narzucać chorym 
każdego szczegółu, jak gdyby 
to był 'pewnik'. Pacjentom też 
przysługuje swoboda wyboru" 
("Minami Nihon Shimbun" 
z 28 czerwca 1985). 

Niektórzy pacjenci spotykaj~ się ze sprzeciwem, gdy chcą korzystać 
ze swych uprawnień. Ktoś znajomy może być bardzo uprzedzony do 
wycinania migdałków albo do antybiotyków. Zdarza się też , że oponuje 
lekarz, całkowicie przekonany o słuszności swojej rady. Czasami prote
stuje administracja szpitala, kieruj~c się względami natury prawnej lub 
finansowej. 

"Liczni ortopedzi wol~ nie operować tych pacjentów [ Świadków 
Jehowy]", pisze dr Carl L. Nelson. "Naszym zdaniem chory ma prawo 
nie zgodzić się na określony rodzaj leczenia. Jeżeli istnieje techniczna 
możliwość bezpiecznego przeprowadzenia operacji z pominięciem jakie
goś szczegółu, na przykład transfuzji, to należy mu taki wariant 
udostępnić" (The Journal of Bone and Joint Surgery z marca 1986). 

Jeżeli chory wczuwa się w położenie lekarza, to nie będzie się 

domagał leczenia, co do którego ten nie jest zorientowany. Jak jednak 
nadmienił dr Nelson, wielu ofiarnych lekarzy potrafi się dostosować do 
przekonań pacjenta. W Niemczech pewien urzędnik zaznaczył: "Lekarz 
nie może odmówić udzielenia pomocy ( ... ) tłumacząc się tym, że 

w wypadku Świadka Jehowy nie korzysta ze wszystkich możliwości, jakie 
daje medycyna. Nadal ma wobec niego taki obowi~zek, choćby mu 
uszczuplono swobodę działania" (Der Frauenarzt, maj/czerwiec 1983). 
Podobnie zadaniem szpitali nie jest przynoszenie dochodów, lecz służenie 
wszystkim ludziom bez cienia dyskryminacji. Teolog katolicki Richard 
J. Devine oświadczył: "Wprawdzie szpital ma wszelkimi dostępnymi 
środkami medycznymi rarować życie i zdrowie pacjentów, ale musi też 

dopilnować, żeby nie gwałcono przy tym [ich ] sumienia. Ponadto 
powinien unikać wszelkich form przymusu - od pochlebstw po 
zabieganie o s~dowy nakaz przetoczenia krwi" (Health Progress z czerwca 
1989). 

ZAMIAST SĄDÓW 
Wiele osób przyzna, że sala s~dowa nie jest odpowiednim miejscem 

do rozstrzygania osobistych kwestii natury medycznej. Jak byś się czuł, 
gdybyś wybrał leczenie antybiorykami, a kroś zwróciłby się do s~du 
o nakaz dokonania na robie operacji migdałków? Lekarz może chcieć 
zapewnić ci tak~ opiekę, jak~ uważa za najlepszą , ale nie jest jego 
powinności~ szukanie prawnych uzasadnień do odebrania ci podstawo
wych swobód. A skoro wstrzymywanie się od krwi Biblia stawia na 
równi z un.ikaniem rozpusty, to narzucenie transfuzji chrześcijaninowi lub 
chrześcijance równałoby się dokonaniu gwałtu (Dzieje Apostolskie 
15:28, 29). 

Tymczasem publikacja Informed Consent for Blood Transfusion (1989) informuje, że gdy 
pacjenci decyduj~ się na pewne ryzyko, bo chcą korzystać ze swoich swobód religijnych, 
s~dy wpadają niekiedy w tak~ konsternację, "iż tworzą coś w rodzaju furtek prawnych 
albo wręcz fikcji prawnych - byleby umożliwić przetoczenie krwi". Próbuje się to na 
przykład uzasadnić argumentem, że w grę wchodzi ci~ża albo że trzeba uwzględnić dobro 
nieletnich dzieci. "S~ to fikcje prawne", zaznaczono w tej książce. "Człowiek dorosły ma 
prawo odmówić poddania się leczeniu". 

Osoby upierające się przy transfuzji krwi nierzadko ignoruj~ fakt, że Świadkowie Jehowy 
20 Ocalić życie nie uchylają się od wszelkiej pomocy lekarskiej. Odrzucają tylko jednq metodę , i to taką, 



która zdaniem specjalistów jest najezona niebezpieczeństwami. Większość problemów 
medycznych zazwyczaj można rozwiązać w różny sposób. Z jednymi wiąże się takie 
zagrożenie, a z drugimi inne. Czy sąd albo lekarz ma prawo autorytarywnie orzec, które 
ryzyko ..leży w twoim najlepszym interesie"? Tylko ty możesz to osądzić. Świadkowie 
Jehowy nie chcą, aby decydował za nich kto inny; ponoszą za to osobistą odpowiedzialność 
przed Bogiem. 

Gdyby sąd narzucił ci jakiś odrażający zabieg, jak by się to odbiło na twoim sumieniu 
oraz tak ważnym czynniku, jak chęć życia? Dr Konrad Drebinger napisał: "Nie ulega 
wątpliwości, że zmuszanie pacjenta do wyrażenia zgody na leczenie sprzeczne z jego 
sumieniem, prowadzące wprawdzie do fizycznego wyzdrowienia, ale zadające cios psychice, 
byłoby przejawem spaczonej ambicji lekarskiej" (Der Praktische Arzt z lipca 1978). 

SERDECZNA TROSKA O DZIECI 
Rozprawy sądowe w związku z transfuzją krwi najczęściej dotyczą dzieci. Niekiedy 

miłujący rodzice z pełnym uszanowaniem proszą o opiekę bez przetaczania krwi, ale 
personel medyczny zabiega o to, by sąd poparł zamiar przeprowadzenia transfuzji. Rzecz 
jasna chrześcijanie zgadzają się z ustawami i postanowieniami sądów zabezpieczającymi 
dzieci przed maltretowaniem lub zaniedbywaniem. Zapewne już czytałeś o tym, jak rodzice 
potrafią brutalnie obchodzić się z dzieckiem albo odmawiać mu wszelkiej opieki lekarskiej. 
To naprawdę tragiczne! Oczywiście państwo może i powinno interweniować, by chronić 
zaniedbywane dziecko. Z drugiej strony nietrudno zauważyć, jak bardzo odmienna jest 
sytuacja, gdy troskliwi rodzice domagają się starannej opieki medycznej bez podawania krwi. 

W takich wypadkach sąd z reguły rozpatruje sprawę dziecka, które już przebywa 
w szpitalu. Jak i dlaczego się tam znalazło? Prawie zawsze przywożą je Stroskani rodzice, 
pragnąc mu zapewnić fachową pomoc. Jezus interesował się dziećmi i tak samo 
chrześcijańskim rodzicom leży na sercu ich dobro. W Biblii jest też mowa o matce, 
'żywicielce otaczającej troskliwa. opieką swoje dzieci'. Świadkowie Jehowy żywia. do swoich 
dzieci właśnie tab głębob miłość (1 Tesaloniczan 2:7, Bw; Mateusza 7:11; 19:13-15). 

Oczywiście wszyscy rodzice podejmują decyzje, od których zależy 

bezpieczeństwo i życie ich potomstwa: Czy ogrzewać dom gazem, czy 
węglem? Czy zabrać dziecko w daleką podróż? Czy pozwolić mu T>rzekonałem się, 
popływać? Za każdym razem w grę wchodzi jakieś ryzyko, niekiedy U r że w rodzinach 
ryzyko utraty życia. Niemniej społeczeństwo polega na rozsądku rodzi {Swiadków Jehowy Jpanuje 

zgoda i miłość", piszeców i dlatego właśnie oni mają najwięcej do powiedzenia we wszystkich 
dr Lawrence S. Frankel.niemal sprawach dotyczących ich dzieci. 
"Dzieci Sił dobrze 

W roku 1979 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych niedwuznacznie wychowane, zdyscyplinowane 
oświadczył: "Pojęcie rodziny w rozumieniu prawa opiera się na założeniu, i staranne. ( ... ) Wydaje się 
że rodzice mają to, czego brak dziecku pod względem dojrzałości , nawet, że pilniej niż inne 

przestrzegajił zaleceńdoświadczenia i rozeznania potrzebnych do podejmowania trudnych 
lekarza, co może wynikaćdecyzji życiowych. (... ) Sam fakt, że decyzja któregoś z rodziców 
z chęci pokazania, że[w kwestii medycznej l wiąże się z ryzykiem, nie przenosi automatycznie 
podporziłdkowujił się

rodzicielskiego prawa do decydowania na jakąś instytucję ba.dź urzędnika wymogom medycyny, jeśli 
państwowego" (Parham przeciw J. R. J. pozwal;ljił im na to ich 

W tym samym roku nowojorski Sąd Apelacyjny orzekł: "Najważniej wierzenia" (Szpital 
i Instytut Onkologiczny szym czynnikiem przy określaniu, czy dziecka nie pozbawiono należytej 
im. M. D. Andersona, opieki lekarskiej , ( ... ) jest fakt, czy po uwzględnieniu wszystkich współ
Oddział Pediatrii,

istniejących okoliczności rodzice zapewnili mu możliwe do zaakceptowa Houston, USA, 1985).
nia leczenie. Nie chodzi o ustalenie, czy zadecydowali 'dobrze', czy 'źle', 

ponieważ obecny stan praktyki medycznej, mimo jej znacznych postępów, 



bardzo rzadko pozwala na sformułowanie tak stanowczych wniosków. 

O
Sąd nie może też występować w roli rodziców zastępczych" (In 

bawiam się, iż re Hojbauer ). 
" nierzadko arogancja 

Przypomnijmy sobie przykład rodziców dokonujących wyboru mięprofesjonalisty wypiera 
dzy zabiegiem chirurgicznym a antybiorykami. Jedna i druga metodazdrowy lekarski rozsiłdek", 


powiedziaJ dr James niesie ze sobą jakieś ryzyko. Kochaj ący rodzice są obowi,!zani ocenić 


L. Fletcher jun. "Sposób takie ryzyko, jak również korzyści i ewentualnie inne czynniki, a potem 
leczenia dziś uważany za powzi'!ć decyzję . W związku z tym dr Jon SamueIs (A nesthesiology News 
'najlepszy' jutro się zmienia z października 1989) zaproponował, by ponownie poddać ocenie 
lub zostaje zarzucony. Kto instrukcję z Guides to the Judge in Medical Orden Affecting Children 
jest bardziej niebezpieczny: (Wskazówki dla sędziego w sprawie rozporządzeń medycznych dotycz'!
'religijni rodzice' czy cych dzieci), gdzie zajęto następujące stanowisko:zarozumiaJy lekarz 
przekonany o tym, że "Rozwój wiedzy medycznej nie osi'!gnął jeszcze takich wyżyn, żeby 
proponowana przez niego lekarz mógł z rozsądną miarą pewności siebie orzec, czy jego pacjent 
metoda jest bezwzględnie przeżyj e, czy umrze (".). Jeżeli istnieje możliwość wybot'lt - na przykład 
konieczna?" ("Pediatrics" gdy lekarz zaleca metodę leczenia, która w 80 procentach gwarantuje 
z października 1988). powodzenie, ale rodzice się na nią nie zgadzają, natomiast nie maj'! 

zastrzeżeń do takiej, która daje zaledwie 40 procent szans - to lekarz 
musi s ię podjąć działania bardziej ryzykownego z punktu widzenia 

medycyny, ale zgodnego z wol,! rodziców". 
Czy wobec ujawnionych licznych śmiertelnych zagrożeń, kryj'!cych s ię w stosowaniu 

krwi do celów medycznych, oraz wobec isrnienia innych sku tecznych rozwiązań wystrzeganie 
się krwi nie jest przypadkiem mniej ryzykowne? 

Oczywiście ch rześcij anie, których dziecko ma być poddane zabiegowi chimrgicznemu, 
biorą pod uwagę różne czynniki . Każda operacja - z użyciem czy bez użycia krwi - wiąże 

się z ryzykiem. Co obiecuje chirurg? Rodzice mogą wiedzieć, że doświadczeni lekarze mieli 
dobre wyniki w operowan iu dzieci Świadków Jehowy bez przetaczania krwi. A jeśli nawet 
lekarz lub przedstawiciel administracji szpitala jest innego zdania, to czy nie postąpi 
rozsądn iej , gdy podejmie współpracę z troskliwymi rodzicami, zamiast wdawać się 
w denerwującą i czasochłonn'! walkę prawn'!? Rodzice mogą też przenieść dziecko do innego 
szpitala, gdzie personel ma doświadczenie w prowadzeniu takich przypadków i gOtów jest 
to zrobić . W gruncie rzeczy leczenie bez krwi prędzej można uznać za dobr4, wypróbowan4 
opiekę, gdyż - jak to już zaznaczono - pomaga ono rodzinie "os iągnąć słuszne cele 
medyczne i pozamedyczne". 

KREW, KTÓRA NAPRAWDt: RATUJE ŻYCIE 
Podane tu informacje prowadzą do konkretnych wniosków. Wprawdzie wiele ludzi widzi 

w transfuzjach krwi ratunek, ale zabiegi te są najeżone niebezpieczeństwami . Co roku 
umierają z tego powodu tysi'!ce osób, a jeszcze więcej zapada na poważne choroby i musi 
się potem długo borykać z następstwami . Tak więc nawet z medycznego punktu widzenia 
mądrze jest przestrzegać biblijnego nakazu, by 'trzymać się z dala od krwi' (Dzieje 
Apostolskie 15:28, 29, NW). 

Pacjenci wybierający leczenie bez użycia krwi unikaj'! wielu zagrożeń . Zdolni lekarze, 
22 Ocalić ż)'cie którzy podjęli wyzwanie i udzielili takiej pomocy Świadkom Jehowy, wypracowali 



praktyczne, a przy tym bezpieczne i skuteczne metody postępowania, co wynika z licznych 
doniesień w literaturze fachowej. Zapewniając troskliwą opiekę bez stosowania krwi, 
bynajmniej nie naruszają szczytnych zasad lekarskich. Raczej zgadzają się z tym, że chory ma 
prawo znać ryzyko i korzyści, żeby móc świadomie zadecydować, co ma się stać z jego 
ciałem i życiem. 

Nie sądzimy naiwnie, że wszyscy będą podzielać takie stanowisko. Ludzie różnią się 
wrażliwością sumienia, poziomem etycznym i poglądami na kwestie medyczne. Dlatego 
niekiedy nawet lekarzom może być trudno pogodzić się z decyzją pacjenta, który nie chce 
przyjąć krwi. Pewien chirurg nowojorski napisał: "Nigdy nie zapomnę, jak 15 lat temu, 
będąc młodym stażystą, stałem przy łóżku Świadka Jehowy, który umarł z powodu 
krwawienia wrzodu dwunastnicy. Uszanowano jego życzenie i nie zastosowano transfuzji, 
ale do dziś pamiętam straszną bezsilność, którą odczuwałem jako lekarz". 

Chirurg ten niewątpliwie wierzył, że krew mogłaby ocalić choremu życie. Tymczasem 
w rok po napisaniu przez niego powyższych słów czasopismo The British Jot/rnal ol St/rgery 
(z października 1986) podało, że zanim zaczęto stosować transfuzje, w przypadkach 
krworoków żołądkowo-jelitOwych "wskaźnik zgonów wynosił tylko 2,5 procent". Odkąd 
przetaczanie krwi weszło w zwyczaj, 'większość badań przeprowadzonych na szerszą skak 
wskazuje na śmiertelność rzędu 10 procent' . Dlaczego wzrosła ona aż czterokrotnie? Uczeni 
wyjaśniają: "Natycłuniastowa transfuzja prawdopodobnie odwraca reakcję organizmu na 
krwotok, polegającą na zwiększeniu krzepliwości krwi, i tylko nasila krwawienie". Kiedy 
więc ów Swiadek z krwawiącym wrzodem nie 
zgodził się na transfuzję , w gruncie rzeczy 
zwiększało to jego szanse przeżycia. 

Wspomniany chirurg dodał: "Upływ czasu 
i kontakty z wieloma chorymi uczą patrzeć na 
sprawy z innego punktu widzenia, toteż dzisiaj 
uważam, że wzajemne zaufanie chorego i lekarza 
oraz obowiązek uszanowania woli pacjenta są 

znacznie ważniejsze od nowoczesnej techniki 
medycznej, która nas oracza. (... ) Co ciekawe, 
bezsilność ustąpiła teraz miejsca uczuciu podzi
wu i szacunku dla niewzruszonej wiary tamtego 
człowieka" . Na zakończenie napisał: 'Przypomi
na mi to, że zawsze powinienem szanować 

osobiste i religijne życzenia chorego bez wzgkdu 
na konsekwencje czy własne odczucia'. 

Może już wyraźnie zdajesz sobie sprawę 

z czegoś, co niejednemu lekarzowi uprzycamnia 
dopiero "upływ czasu i kontakty z wieloma 
chorymi". Ludzie umierają pomimo najlepszej 
opieki lekarskiej w naj znakomitszych szpitalach. 
Umierają bez transfuzji i po transfuzji. Wszyscy 
się starzejemy i nieuchronnie zbliżamy do kresu 
życia. Nie ma w tym nic fatalistycznego. Takie są fakty. Śmierć jest zjawiskiem po
wszechnym . 

Praktyka wykazuje, że nader często ludzie lekceważący prawo Boże co do krwi prędzej 
czy później źle na tym wychodzą; niektórzy nawet umierają wskutek transfuzji. Ci, którym Ocalić życie 23 



udaje się przeżyć, nie dostępują życia wiecznego. Tak więc przetoczenie krwi nie ratuje życia 
na zawsze. 

Większość osób, które ze wzgkdów religijnych bądź medycznych albo jednych i drugich 
odmawiają przyjęcia krwi, godząc się przy rym na inne rozwiązania, odnosi z tego pożytek. 
Przedłużają sobie życie nieraz o całe lata. Ale nie w nieskończoność. 

Uświadomienie sobie, że wszyscy są niedoskonali i z czasem umierają, prowadzi nas do 
sedna biblijnego poglądu na krew. Jeżeli pojmiemy i uznamy tę podstawową prawdę, 
zdołamy zrozumieć, jak krew może naprawdę ocalić życie - nasze życie - i to na zawsze. 

JEDYNA KREW, KT6RA MOŻE OCALIĆ ŻYCIE 
Jak już wspomniano, Bóg zabronił wszystkim ludziom spożywania krwi. Dlaczego? 

Ponieważ jest ona symbolem życia (Rodzaju 9:3-6). Wyjaśnił to szerzej w kodeksie danym 
Izraelowi. Przy wprowadzaniu tego Prawa wylano na ołtarz krew zwierząt ofiarnych 
(Wyjścia 24:3-8). Przepisy owego kodeksu kierowały uwagę na niedoskonałość wszystkich 
ludzi, określonych w Biblii mianem grzeszników. Bóg powiedział Izraelitom, że przez 
składanie Mu ofiar ze zwierząt mogą dowieść, iż uznają porrzebę zakrycia własnych 

grzechów (Kapłańska 4:4-7, 13-18, 22-30). Oczywiście od swoich dzisiejszych czcicieli Bóg 
nie żąda tego, co wtedy. Ówczesne wymaganie ma jednak dla nas istotne znaczenie. 

Bóg tak wyjaśnił zasadę, na której opierało się składanie ofiar: .. Życie ciała jest we krwi, 

"w Nim 
[Jezusie l mamy 
odkupienie 
przez Jego krew 
- odpuszczenie 
występków" 
(Efezjan 
1:7, BT). 



a ja dopuściłem j4 dla was rylko na ołrarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, 
ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. Dlatego dałem nakaz synom Izraela: Nikt z was 
nie będzie spożywał krwi" (Kapłańska 17:11, 12, Biblia Tysi4clecia, wyd. Il). 

Podczas starożytnego święta zwanego Dniem Przebłagania arcykapłan izraelski wnosił 
krew zwierz4t ofiarnych do najświętszego miejsca w świ4tyni będ4cej ośrodkiem wielbienia 
Boga. W ten sposób symbolicznie prosił Go o zakrycie grzechów ludu (Kapłańska 16:3-6, 
11-16). Ofiara ta w rzeczywistości nie gładziła wszystkich grzechów, 
toteż trzeba j4 było co roku powtarzać . Niemniej ów sposób użycia krwi 
stał się znamiennym pierwowzorem. 

Lud Boży wystrzegał sięJedna z podstawowych nauk biblijnych głosi, że Bóg miał z czasem 
podtrzymywania życia

zgotować doskonał4 ofiarę, która stanowiłaby pełne zadośćuczynienie za krMIł nie ze względu na jej
grzechy wszystkich wierz4cych. Nazwano j4 okupem, a u jej podstaw szkodliwość dla zdrowia, 
leży ofiara złożona przez obiecanego Mesjasza, czyli Chrystusa. lecz z obawy przed utratlł 

świętości; nie dlatego, iżbyBiblia zestawia rolę Mesjasza z tym, co się działo w Dniu Przebła
krew była nieczysta, tylko 

gania: "Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych , przez z uwagi na jej wie/kił wartość. 
wyższy i doskonalszy, i nie ręb ( ... ) uczyniony przybytek [świ4tynię], 
ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własn4 krew wszedł raz 
na zawsze do Miejsca Świętego [do nieba], zdobywszy wieczne odkupie
nie. I prawie wszystko oczyszcza się krwi4 według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma 
odpuszczenia" (Hebrajczyków 9:11 , 12, 22, BT). 

Wyjaśnia to, dlaczego powinniśmy przyswoić sobie Boży punkt widzenia na krew. 
Stwórca miał pełne prawo wskazać jedyny sposób jej użytkowania. Niespożywanie krwi 
zwierzęcej b4dź ludzkiej z pewności4 wychodziło Izraelitom na zdrowie, ale nie to było 
najważniejsze (Izajasza 48: 17). Musieli wystrzegać się podtrzymywania życia krwi4 nie ze 
względu na jej szkodliwość dla zdrowia, lecz z obawy przed utrat4 świętości w oczach 
Bożych . Mieli stronić od krwi nie dlatego, iżby była nieczysta, tylko z uwagi na jej wielk4 
wartOŚĆ w zabieganiu o przebaczenie. 

Apostoł Paweł oświadczył na temat okupu: "W Nim [Chrystusie J mamy odkupienie 
przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski" (Efezjan 
1:7, BT). W pierwotnym tekście greckim występuje w tym miejscu słowo poprawnie 
przetłumaczone na "krew", chociaż w niektórych przekładach Pisma Świętego zast4piono 
je błędnie słowem "śmierć". Może wtedy ujść uwagi czytelnika, jak poważnie nasz Stwórca 
zapatruje się na krew i na jej wartość ofiarn4' 

Główny temat Biblii nawi4zuje do faktu , że Chrystus zmarł dostarczaj4c doskonałej 
ofiary okupu, ale nie pozostał martwy. Zgodnie z pierwowzorem, jakim był ustanowiony 
przez Boga Dzień Przebłagania, Jezus dost4pił zmartwychwstania i poszedł do nieba, "aby 
się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga". Przedłożył tam wartość krwi, przelanej 
w ofierze (Hebrajczyków 9:24, Bw). Biblia podkreśla, że musimy się strzec wszelkich 
poczynań, króre byłyby równoznaczne z 'podeptaniem Syna Bożego i zbezczeszczeniem jego 
krwi'. Tylko pod tym warunkiem utrzymamy blisk~ więź i pokojowe stosunki z Bogiem 
(Hebrajczyków 10:29, Bw; Kolosan 1:20). 

OCAL SWE ŻYCIE DZIĘ,KI KRWI 
Kiedy rozumiemy Boży pogl4d na krew, nabieramy najwyższego szacunku dla jej roli 

w ratowaniu życia. W Biblii nazwano Chrystusa tym, "który miłuje nas i który wyzwolił 
nas z grzechów naszych przez krew SWOj4" (Objawienie 1:5, Bw; Jana 3:16). Istotnie, na 
mocy jego krwi możemy dosqpić pełnego i trwałego przebaczenia naszych grzechów. Ocalić życie 25 



26 Ocalić ż)'cie 

Ocalenie dzięki 
krwi Jezusa 
otwiera drogę 
do bezkresnego 
życia w pełnym 
zdrowiu 
na rajskiej ziemi 

ApostOł Paweł napisał : "Skoro teraz dzięki jego krwi jesteśmy uznani za sprawiedliwych, 
będziemy za jego pośrednictwem wybawieni od srogiego gniewu". Właśnie w taki sposób 
krew może ocalić życie na zawsze (Rzymian 5:9, NW; Hebrajczyków 9:14). 

Jehowa Bóg już dawno temu przyrzekł, że za pośrednictwem Chrystusa 'będą mogły 
zjednać sobie błogosławieństwo wszystkie rodziny na ziemi' (Rodzaju 22:18, NW). 
Błogosławieństwo tO obejmie przywrócenie rajskich warunków na naszym globie. Ludzi 
wiernych Bogu przestaną dręczyć choroby, starość, a nawet śmierć; będą doświadczać 

dobrodziejstw niezmiernie przewyższających wszystko, co chwilowo może zdziałać personel 
medyczny. Otrzymaliśmy cudowną obietnicę: "l otrze z ich oczu wszelką łzę, i nie będzie 
już śmierci , nie będzie już żałoby ani krzyku, ani bólu. Rzeczy poprzednie przeminęły" 
(Objawienie 21:4, NW). 

Jakże mądrze jest więc brać sobie do serca wszystkie wymagania Boże! W zakres tego 
wchodzi posłuszeństwo wobec Jego rozporządzeń co do krwi, między innymi zakazu 
nadużywania jej nawet ze względów medycznych. Nie będziemy wtedy myśleć tylko o dniu 
dzisiejszym. Przeciwnie, damy wyraz poszanowaniu dla życia, a więc również dla naszych 
widoków na wieczne życie w stanie ludzkiej doskonałości. 



D o D A T E K 

Za zgodą Stowarzyszen ia Lekarzy Amerykańskich artykuł ten przedrukowujemy z Thl JOl/mai o[ Ihl Allllrical/ MII/ical AJJO
cialiol/ (jAMA), wyd. z 27 listopada 1981, t. 246, nr 21, s. 2471 , 2472. Copyright 1981 , American Medical Associarion. 

ŚWIADKOWIE JEHOWY 

- WYZWANIE NATURY CHIRURGICZNO-ETYCZNE) 


Lekarze leczący ŚwiadkówJehowy stają wobec specyficzJJego problemu. Czlonkowie tego wyznania, 
kierując się glębokimi przekonaniami religijnymi, odmawiają przyjmowania zarówno cudzej, jak też 
wlasnej pelnej krwi, krwinek czerwonych, bjalych i płytkowych. Wielu z JJich wyraża zgodę na 
zastosowanie sztucznego płuco-serca, sztucznej nerki lub innej aparatury tego rodzaju, jeżeli do jej 
rozruchu użyje się plynu niekrwiopochodnego i nie przerwie krążenia pozaustrojowego. Personel 
medyczny nie potrzebuje się obawiać konsekwencji prawnych, ponieważ Świadkowie Jehowy 
podejmują odpowiednie kroki, aby wziąć na sjebie odpowiedzialność za skutki wynjkające z odmowy 
przyjęcia krwi. Zgadzają się też na przetoczenie im płynów krwiozastępczych . Stosując te płyny, jak 
również szczegółowo przemyślane metody postępowania, lekarze dokonują różnych poważnych 
zabiegów chirurgicznych na dorosłych i nieletnich Świadkach Jehowy. W leczeniu takich pacjentów 
upowszechniają się metody zgodne z zasadą leczenia "calego człowieka" (JAMA 1981; 246:2471, 
2472). 

LEKARZE są coraz częściej zmuszeni zająć stano
wisko w niebagatelnej medycznej kwestii spornej . 
W USA żyje ponad pół miliona Świadków 
Jehowy. Ludzie ci nie wyrażają zgody na przeto
czenie im krwi. Liczba Świadków i ich sympaty
ków stale wzrasta. Dawniej wielu lekarzy i pra
cowników administracji szpitalnej uważało od
mowę przyjęcia transfuzji krwi za zagadnienie 
prawne i dlatego występowali do sądu o wydanie 
postanowienia umożliwiającego im zastosowanie 
leczenia, które ich zdaniem byłoby uzasadnione 
z lekarskiego punktu widzenia. Ostatnio jednak 
w publikacjach medycznych wskazuje się na 
zachodzącą w tej dziedzinie godną uwagi zmianę 
poglądów. Być może należy to przypisać większe
mu doświadczeniu w operowaniu pacjentów z bar
dzo niskim poziomem hemoglobiny oraz lepszej 
znajomości zasad prawnych dotyczących świado
mego wyrażania zgody. 

Obecnie w bardzo wielu wybranych przypad
kach chirurgicznych i traumatycznych stosuje się 
u dorosłych i nielernich Świadków dobrze opano
waną technikę zabiegów bez transfuzji krwi. 
Niedawno przedstawiciele Świadków Jehowy 
spotkali się w kilku największych ośrodkach 

medycznych w kraju z chirurgami i przedstawicie
lami personelu administracyjnego. Rozmowy te 
ułatwiły wzajemne zrozumienie się i wyjaśnienie 
różnych kwestii związanych z przetaczaniem krwi, 
transplantacjami i unikaniem konfrontacji natury 
medyczno-prawnej. 

STANOWISKO ŚWIADKÓW 
Świadkowie Jehowy godzą się na leczenie 

i zabiegi chirurgiczne. Jest wśród nich sporo 
lekarzy, w tym także chirurgów. Niemniej , jako 
ludzie głęboko religijni, wierzą, że nie wolno im 
przyjmować transfuzji krwi , bo byłoby to sprzecz
ne z takimi wersetami biblijnymi, jak na przykład: 
"Ciała z duszą jego - krwią jego - nie jedzcie" 
(Rodzaju 9:3, 4); ,,[MacieJ wylać jego krew 
i przykryć ja prochem" (Kapłańska 17:13, 14); 
Powstrzymujcie się od "rozpUSty, tego, co uduszo
ne, i od krwi" (Dzieje Apostolskie 15 :19-21). ' 

Co prawda w wersetach rych nie użyto 
terminów medycznych, ale w przekonaniu Świad
ków Jehowy zakazują one przetaczania pełnej 
krwi, jak też podawania jej składników, krwinek 
czerwonych, plazmy, krwinek białych i płytko
wych. Poglądy religijne Świadków nie wykluczają 
jednak całkowicie używania takich komponen
tów, jak albuminy, immunoglobuliny i czynniki 
krzepnięcia krwi. Każdy Świadek musi sam za
decydować, czy zechce je przyjąU 

Świadkowie wierzą, iż krew po opuszczeniu 
organizmu musi być usunięta, i dlatego nie 
wyrażają zgody na przetoczenie krwi autologicz
nej, czyli przetoczenie własnej krwi oddanej 
wcześniej na przechowanie. Metody zbierania krwi 
wysączonej w trakcie operacji i wprowadzenia jej 
do krwiobiegu oraz rozcieńczenie krwi w związku 
z ponownym jej wykorzystaniem są dla nich nie 
do przyjęcia. Wielu Świadków nie ma jednak 
zastrzeżeń do zastosowania takich aparatów, jak 
sztuczna nerka i sztuczne płuco-serce (wypełnio
nych płynem niekrwiopochodnym), jeżeli nie 
używa się przy tym dodatkowej krwi i jeżeli 
krwiobieg pozaustrojowy nie zostanie przerwany; Ocalić ż)'cie 27 



D o D 

za każdym razem lekarz powinien sprawdzić, co 
pacjenrowi nakazuje jego sumienie.2 

Zdaniem Świadków Biblia nie wypowiada się 
bezpośrednio w sprawie przeszczepiania rozmai
tych organów, toteż decyzję co do rransplanracji 
rogówki, nerki lub innych narządów każdy z nich 
musi powziąć indywidualnie. 

MożuwOŚC DOKONYWANIA WIELKICH 
ZABIEGóW CHIRURGICZNYCH 

Chociaż chirurdzy nieraz już odmawiali lecze
nia Świadków ze względu na ich stanowisko 
w kwestii stosowania preparatów krwiopochod
nych, które zdawało się "wiązać lekarzom ręce", to 
jednak obecnie wielu z nich uważa, iż chodzi tu 
po prostu o dodatkową trudność stanowiącą 
swego rodzaju wyzwanie dla ich umiejętności 
i doświadczenia . Ponieważ Świadkowie nie mają 
zaStrzeżeń przeciw koloidalnym lub krystaloidal
nym płynom zastępczym ani przeciw przyżeganiu 
prądem elekrrycznym, anesrezji hiporensyjnej! czy 
hiporermii, więc z powodzeniem się z rego ko
rzysra. Stosowanie obecnie i w przyszłości hydro
ksyerylowanej skrobi4 (HES), dożylne wsrrzy
kiwanie dużych dawek żelaza z deksrraneml •6 

i posługiwanie się "skalpelem ulrradźwiękowym"7 
jest wielce obiecujące i nie budzi zastrzeżeń 
religijnych, a gdyby nowo wynaleziony preparar 
fluoropochodny (Fluosol-DA) okazał się bezpiecz
nym i skurecznym środkiem krwiozastępczym,8 
używanie go nie będzie sprzeczne z poglądami 
religijnymi Świadków . 

W roku 1977 Orr i Cooley9 napisali o 542 
operacjach sercowonaczyniowych, których doko
nano na Świadkach bez przetaczania krwi, i doszli 
do wniosku, że związane z nimi ryzyko jest 
"dopuszczalne". Na naszą prośbę Cooley prześle
dził niedawno sratystykę 1026 operacji, z krórych 
22 procenr dokonano na dzieciach, i doszedł do 
wniosku, "że ryzyko operowania pacjenrów będą
cych Świadkami Jehowy w zasadzie nie jest 
większe niż u pozosrałych". Również dr med. Mi
chael E. DeBakey oświadczył, że "w znacznej 
większości przypadków [gdy pacjenrami są Świad
kowie] ryzyko operacji bez przetoczenia krwi nie 
jesr większe niż u pacjenrów, krórym przeracza się 
krew" (informacja podana osobiście w marcu 
1981). W różnych publikacjach spotyka się reż 
wzmianki o udanych poważniejszych operacjach 
urologicznych10 i orropedycznych". Dr med. 
G. Dean MacEwen oraz dr med. J. Richard Bowen 
napisali, że zabiegu zespalania rylnej części kręgów 
"dokonano pomyślnie u 20 małoletnich [ Świad
ków]" (dane nie opublikowane, sierpień 1981). 

28 Ocalić życie Poza rym dodali nasrępującą uwagę: "Chirurg 
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musi się zdobyć na filozofię uznawania zasady 
poszanowania prawa pacjenra do nieprzyjmowania 
rransfuzji krwi, a mimo to dokonywać zabiegów 
w sposób zapewniający pacjenrowi bezpieczeń
stwo". 

Herbsman 12 donosi o sukcesach w licznych 
wypadkach (rakże wtedy, gdy pacjenrami byli 
nielerni) "znacznego upływu krwi wskutek dozna
nych obrażeń" . Przyznaje, że "Świadkowie są 
w nieco gorszej sytuacji, gdy potrzebna jest krew. 
Niemniej jest rzeczą całkiem oczywisrą, że zamiasr 
przetaczania krwi możemy zasrosować inne środ
ki". Ponieważ zauważył, iż wielu chirurgów 
wzbrania s ię przyjmować Świadków jako pacjen
rów z "obawy przed konsekwencjami prawnymi", 
pisze, iż raki niepokój jesr bezpodstawny. 

SKRUPUŁY PRAWNE, 
GDY PACJENTAMI SĄ NIELETNI 

Świadkowie Jehowy chętnie podpisują zreda
gowane przez Stowarzyszenie Lekarzy Amerykań
skich pismo zwalniające lekarzy i szpiral od 
odpowiedzialności,u a poza rym większość z nich 
nosi przy sobie oparrzone darą i podpisane przez 
dwóch świadków Oświadczenie dla służby zdro
wia przygotowane w porozumieniu ze specjalista
mi w dziedzinie medycyny i prawa. Dokumenry 
re są wiążące dla pacjenra (lub jego krewnych), 
a dla lekarzy stanowią ochronę, ponieważ według 

wypowiedzi sędziego Warrena Burgera po podpi
saniu takiego oświadczenia wszczęcie dochodzenia 
z powodu domniemanego zaniedbania ze srrony 
lekarza "byłoby bezzasadne". Również J. J. Paris14 

napisał w swej analizie "przymusowego leczenia 
medycznego a wolności rel igijnej": "Po przewerto
waniu odnośnej lireratury pewien komencator 
oświadczył: 'N ie udało mi się znaleźć żadnych 
podsraw do twierdzenia, że lekarz, który nie 
podaje krwi wbrew woli pacjenra, naraża się na 
odpowiedzialność karną'. Takie ryzyko należałoby 
uznać raczej za wyrwór bujnej fanrazji prawniczej, 
niż za rzeczywisrą ewentualność" . 

Największym problemem jesr odpowiedzial
ność za nieletnich. W rezulracie często wszczyna 
się postępowanie sądowe przeciw rodzicom pod 
zarzutem niesprawowania należyrej opieki nad 
dzieckiem. Tego rodzaju poczynania spotykają się 
jednak z krytyką wielu lekarzy i prawników, 
którzy się zapoznali z takimi wypadkami i są 
zdania, że rodzice będący Świadkami Jehowy 
starają się zapewnić swym dzieciom dobrą opiekę 

lekarską. Świadkowie nie próbują się uchylać od 
odpowiedzialności rodzicielskiej ani przerzucić jej 
na sędziego lub kogoś innego i dlatego żądają 
uwzględniania respektowanych w ich rodzinie 
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zasad religijnych. Były sekrecarz Kanadyjskiego 
Zwiazku Lekarzy dr A. D. Kelly pisze,ll że "ro
dzice nieletnich, jak również najbliżsi krewni 
nieprzyromnych pacjentów maja prawo przedsta
wić wolę pacjenta. ( ... ) Nie jestem zachwycony 
posiedzeniem sadu zwołanego o godzinie drugiej 
w nocy, aby wyrwać dziecko spod opieki rodzi
ców". 

Jesr rzecza całkiem zrozumiała, że rodzice 
maja coś do powiedzenia w sprawie leczenia 
swych dzieci, jeśli na przykład trzeba wziać pod 
uwagę przypuszczalne ryzyko i korzyści zwiazane 
z operacja, napromieniowywaniem czy chemorera
pia. Z przyczyn moralnych wykraczajacych poza 
kwesrię ryzyka rransfuzji l6 Świadkowie proszą 
o takie leczenie dziecka, które by nie budziło ich 
zastrzeżeń pod względem religijnym. Harmonizuje 
ro z upowszechniajaca się w medycynie zasada 
leczenia "całego człowieka", uwzględniajaca ewen
rualność wyrządzenia trwałej szkody psychicznej 
i społecznej wskutek narzucenia pacjentowi pro
cedury pogwałcającej podstawowe wierzenia ro
dziny. Obecnie w dużych ośrodkach całego 
kraju, gdzie personel nabrał doświadczenia w le
czeniu Świadków, częsro przyjmuje się pacjentów 
- w rym nawet dzieci - przewiezionych z insty
tucji, które nie chq ich leczyć. 

WYZWANIE RZUCONE LEKARZOM 
Jest rzeczą zrozumiała, że leczenie Świadków 

Jehowy zdaje s ię stawiać przed dylematem lekarza, 
który czuje się obowiazany chronić życie i zdrowie 
z zasrosowaniem wszelkich dostępnych środków. 
We wstępie do serii artykułów na temat poważ
niejszych operacji dokonanych na Świadkach Jeho
wy Harveyl7 przyznał : .,Irytuja mnie re wierzenia, 
które moga mi przeszkadzać w pracy". Dodał 
jednak: "Chyba zbyt łatwo zapominamy, że chi
rurgia jesr szruka uzależn iona od osobisrych 
umiejęrności. A umiejęrności można rozwijać". 

Profesor Bolooki 1s zwrócił uwagę na niepoko
jace doniesienie, z krórego wynika, że w jednym 
z największych szpitali urazowych w Dade County 
na Florydzie "z góry odmawia się leczenia" 
Świadków . Podkreślił, iż "w tej grupie pacjentów 
ryzyko w większości zabiegów chirurgicznych jest 
mniejsze niż zwykle", po czym dodał: "Chociaż 
chirurdzy moga sadzić, że pozbawia się ich 
narzędzi współczesnej medycyny (... ), ro jednak 
jestem przekonany, iż operując rych pacjentów, 
niejednego się nauczą". 

, Zamiast uważać leczenie pacjenta będacego 
Swiadkiem Jehowy za poważny problem, coraz 
więcej lekarzy dostrzega w tej syruacji wyzwanie 
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rzucone medycynie. Aby sprostać temu wyzwaniu, 

wypracowali dla tej grupy pacjentów merody 

działania akceprowane w licznych ośrodkach me

dycznych w całym kraju. Lekarze ci zapewniaj:! 

tym samym opiekę, która jest dla pacjenta 

najlepsza pod każdym względem . W ksiażce 


napisanej przez Gardnera l9 i innych czytamy: "Kro 

odniósłby z tego jakaś korzyść, gdyby uleczono 

cielesna chorobę pacjenta, ale w jego odczuciu 

narażono by na szwank jego duchowa więź z 

Bogiem, przez co jego życie straciłoby sens i być 


może wydawało się gorsze od śmierci?" 


Świadkowie rozumieja, że z medycznego 

punkru widzenia ich zdecydowane obstawanie 

przy swoich przekonaniach zdaje się zwiększać 


ryzyko i komplikować leczenie. Dlatego na ogół 


są nadzwyczaj wdzięczni za opiekę, króra się ich 

oracza. Oprócz przejawiania isrotnych zalet, jakimi 

sa umiłowanie życia i głęboka wiara, chętnie 


współpracuja z lekarzami i personelem szpitala. 

A zatem w obliczu tego szczególnego wyzwania 

srają nie tylko lekarze, lecz także pacjenci. 
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Przedruk za zgodą New York SlaIeJOllrllal oj Medicille, 1988; 88:463 , 464, 
copyrighl by lhe Medical Socicly of lhe Slale of New York. 

KREW: CZYJ WYBÓR I CZYJE SUMIENIE? 
Dr med.J. LoweU Dixon 

LEKARZE są obowiązani do robienia użytku ze 
swej wiedzy, umiejętnośc i i doświadczenia w wa
lce z chorobami i śmiercią. Ale co wtedy, gdy 
pacjent nie chce się zgodzić na zalecane leczenie? 
Najprawdopodobniej zdarzy się to, jeśli jest 
Świadkiem jehowy, a do leczenia ma być użyta 
pełna krew, masa czerwonokrwinkowa, osocze lub 
płytki kiwi. 

Jeśli chodzi o użycie krwi, to lekarz niekiedy 
odnosi wrażenie , że dokonany przez pacjenta wy
bór leczenia z jej pominięciem wiąże ręce ofiarnie 
pracującemu personelowi medycznemu. Nie wol
no jedr;ak zapominać, że również pacjenci nie 
będący Swiadkami Jehowy często postanawiają nie 
usłuchać zaleceń lekarza. Appelbaum i Roth I 

poinformowali, że 19 procent pacjentów klinik co 
najmniej raz odrzuciło jakieś leczenie lub zalecony 
tryb POstępowania , mimo iż w 15 procentach 
przypadków taka odmowa "stanowiła potencjalne 
zagrożenie dla życia". 

Pod wpływem ogólnie przyjętego poglądu , że 
..lekarz wie najlepiej", większość chorych gotowa 
jest polegać na jego umiejętnościach i wiedzy. Ale 
jakże podstępne niebezpieczeńsrwo czyhałoby na 
lekarza, gdyby uznał to za fakt naukowy i zgodnie 
z rym postępował i leczył! To prawda, że dzięki 
naszemu wykszrałceniu, uprawnieniom i doświad
czeniu mamy znaczne przywileje w dziedzinie 
medycyny. Jednakże nasi pacjenci mają pYt/wa. 
Z pewnościa też wiemy, iż usrawodawsrwo 
(w rym rakże Konsryrucja) większe znaczenie 
przywiazuje do praw. 

W większości szpitali wisi "Karta praw pa
cjenta". Jedno z nich to prawo do świadomego 
wyrażenia zgody, które ściślej można by nazwać 
prawem do świadomego wyboru. Pacjent zostaje 
poinformowany o przewidywanych skutkach za
stosowania (bądź niezastosowania) różnych metod 
leczenia, po czym sam podejmuje decyzję. W Szpi
talu im. Alberta Einsteina (w nowojorskiej dziel
nicy Bronx) przesrrz~ga się następującej reguły 
postępowania wobec Swiadków Jehowy i transfu
zji krwi: "Każdy dorosły pacjent, który nie jest 
ubezwłasnowolniony, ma prawo odmówić zgody 
na leczenie bez względu na to, jak szkodliwie taka 
odmowa odbiłaby się na jego zdrowiu".' 

Wprawdzie lekarze podnosza nieraz kwestię 
30 Ocalić życie eryki lub odpowiedzialności prawnej, ale sądy 

uznają wyższość wyboru dokonanego przez pa
cjenta. l Nowojorski Sąd Apelacyjny orzekł, iż 
"prawo pacjenta do wyboru sposobu leczenia ma 
znaczenie pierwszorzędne (... ) Lekarzowi nie mo
żna zarzucić naruszenia obowiązków zawodowych 
ani ustawowych, gdy uszanuje decyzję dorosłego 
pacjenta, który zachowuje pełnię władz umysło
wych i ma prawo odmówić zgody na proponowa
ne leczenie'" Ten sam sad oświadczył, iż "etyka 
zawodu lekarskiego, aczkolwiek ważna , nie może 
górować nad zagwaranrowanymi ru podsrawowy
mi prawami jednostki. Potrzeby i życzenia jednost
ki maja pierwszeństwo przed wymaganiami insty
rucji".l 

Kiedy Świadek jehowy odmawia przyjęcia 
krwi, lekarze mogą odczuwać wyrzuty sumienia 
przewidując, że nie wykorzystają wszystkich moż
liwości. Ale Świadek prosi sumiennych lekarzy 
o jak najlepsze leczenie zastępcze osiagalne w da
nych warunkach. Często jesteśmy zmuszeni zmie
nić metodę leczenia, aby ją dostosować do różnych 
okoliczności, takich jak nadciśnienie, ostre uczule
nie na antybiotyki albo brak dostępu do drogiej 
apararury. W wypadku chorego, który jesr Świad
kiem jehowy, chodzi o rozwiązan ie problemu 
medycznego lub chirurgicznego zgodnie z wybo
rem i sumieniem pacjenta, z jego moralno-religij
na decyzją wstrzymywania się od krwi. 

Z licznych doniesień o poważnych operacjach 
wykonywanych u Świadków j ehowy wynika, iż 
wielu lekarzy potrafi pomyślnie i z czystym 
sumieniem zastosować się do żądania , aby nie 
przeraczać krwi. Na przykład w roku 1981 Cooley 
przeanalizował wyniki 1026 operacji sercowo-na
czyniowych, . z których 22 procent przeprowadzo
no u nieletnich. Jak wyliczył, "ryzyko operowania 
pacjentów będących Świadkami j ehowy w zasa
dzie nie jest większe niż u pozostałych"6 Kam
bouris7 opisał duże operacje dokonane u Świad
ków jehowy, którym wcześniej "odmówiono 
pomocy w nagłych wypadkach, gdyż nie zgadzali 
się na przetoczenie krwi". Oświadczył: "Wszyst
kich pacjentów zapewnialiśmy przed operacją , że 
bez względu na jej przebieg, uszanujemy ich 
przekonania religijne. POstępowanie takie nie 
przyniosło żadnych ujemnych skutków". 

Gdy pacjent jest Świadkiem j ehowy, to 
oprócz kwestii wyboru wchodzi w grę sumienie. 
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Nie można brać pod uwagę tylko sumienia 
lekarza. A co z sumieniem pacjenta? Świadkowie 
Jehowy uważaja życie za dar Boży, którego 
symbolem jest krew. Uznają nakaz biblijny, zgod
nie z którym chrześcijanie mają 'trzymać się z dala 
od krwi' (Dzieje ApostOlskie 15:28, 29).8 Gdyby 
więc lekarz bez skrupułów ranił takie głęboko 
zakorzenione przekonania religijne swego pacjen
ta, mogłoby tO mieć tragiczne następstwa. Papież 
Jan Paweł II pow iedział, że zmuszanie kogoś do 
działania wbrew sumieniu tO "naj boleśniejszy cios 
wymierzony godności ludzkiej . W pewnym sensie 
jest tO gorsze niż zadanie śmierci fizycznej"9 

Podczas gdy Świadkowie Jehowy odmawiają 
przyjmowania krwi ze względów,religijnych, coraz 
więcej pacjentów nie będących Swiadkami unika 
jej z uwagi na takie zagrożenia, jak AIDS, 
zapalenie watroby typu nie-A, nie-B czy reakcje 
immunologiczne. Możemy im tłumaczyć, że na
szym zdaniem niebezpieczeństwo wydaje się zni
kome w porównaniu z korzyściami . Ale Stowa
rzyszenie Lekarzy Amerykańskich podkreśla, iż 
pacjent "sam rozstrzyga, czy podjać ryzyko wiążące 
się z leczeniem lub operacja zaleconą przez lekarza, 
czy też zdecydować się na zrezygnowanie z nich. 
Takie jest zagwarantOwane ustawowo, przyrodzo
ne prawo jednostki". lO 

Zwiazana z rym kwestię ryzyka i korzyści 
poruszył MackIin, II podajac przykład Świadka, 
"który odmówił transfuzji ryzykuj ąc, że wykrwawi 
się na śm ierć". Pewien student medycyny powie
dział : "Pacjent był w pełni władz umysłowych. Co 
pan robi, gdy czyjeś przekonania religijne nie 
dopuszczają jedynej możliwości leczenia?" Macklin 
odpowiedział : "Według naszego głębokiego prze
świadczenia ten człowiek popełnia bład. Ale 
Świadkowie Jehowy wierzą , że przyjęcie transfuzji 
krwi (... ) [może [ się skończyć wiecznym potępie
niem. Jesteśmy przyzwyczajeni do analizowania 
w medycynie ryzyka i korzyści, ale gdy resztę życia 
na ziemi przeciwstawia się wiecznemu potępien i u, 

analiza ta przybiera inny wymiar". " 

W niniejszym numerze Vercillo i Duprey, 12 

pragnac podkreślić wagę zapewnienia opieki oso
bom zależnym, powołuja się na sprawę Osborne'a, 
ale jak się ona zakończyła? Chodziło o ojca dwojga 
małych dzieci, który doznał ciężkich obrażeń . Sąd 
postanowił, że w razie jego śmierci opiekę 
materialną i duchową nad dziećmi roztOcza krew
ni. Tak więc podobnie jak w innych niedawnych 
sprawach lJ sad nie dopatrzył s ię żadnych istOtnych 
względów społecznych , które by usprawiedliwiały 
zignorowanie wyboru dokonanego przez pacjenta; 
nie było podstaw, by wyrokiem sądu narzucić mu 
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sposób leczenia, któremu był zdecydowanie prze

ciwny.14 Po zastOsowaniu innego leczenia pacjent 

wyzdrowiał i mógł dalej opiekować się rodziną. 


Czyż nie jest prawdą, że w ogtOmnej więk


szości przypadków, z którymi stykaja się lekarze, 

można się obyć bez krwi? Tym, co studiowaliśmy 


i co najlepiej znamy, sa problemy natury medycz

nej, tymczasem pacjenci to stworzenia ludzkie 

i nie wolno lekceważyć ich indywidualnych celów 

i mierników wartości. Sami najlepiej znaja własne 


sumienie, swe zasady moralne i swą hierarch ię 


wartości, które ich zdaniem nadają życiu sens. 


Uszanowanie religijnych nakazów sumienia 

Świadków będących naszymi pacjentami może być 

dla nas sprawdzianem umiejętności. Jeśli nie 

cofamy się przed nim, btOnimy cennych i drogich 

nam swobód. John Stuart Mili słusznie napisał : 


"Żadne społeczeństwo, w którym w pełni nie 

respektuje się tych swobód, nie jest wolne, i tO 

niezależnie od ustroju ( .. . ) Każdy jest najlepszym 

stróżem swego zdrowia cielesnego, psychicznego 

i duchowego. Ludzie wiecej zyskuj a, gdy pozwa

laja każdemu żyć według jego uznania, zamiast go 

zmuszać, aby się dostOsował do upodobań ogó

łu" . 15 
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