
´
Swiadkowie Jehowy kochaj� życie i robi�
wszystko, co leży w granicach rozs�dku, żeby
je przedłużyć. Szukaj� jak najlepszej opie-
ki medycznej i akceptuj� zdecydowan�
wi�kszość metod leczenia.

Stanowisko
religijne i etyczne
w kwestii opieki zdrowotnej

WARTO PAMI�TA
´

C Pogl�dy poszczególnych
´
Swiadków Jehowy na temat użycia

frakcji uzyskanych z głównych składników krwi mog� bardzo
si� różnić. Lekarze powinni si� wcześniej upewnić, jak� decyzj�
w tej sprawie podj�ł dany pacjent.

Aborcja
Celowe przerwanie ci�ży, by unikn�ć narodzin niechcia-
nego dziecka, stanowi umyślne odebranie życia człowie-
kowi i jest dla

´
Swiadków Jehowy nie do przyj�cia. Jeżeli

podczas porodu trzeba wybrać mi�dzy życiem matki
a życiem dziecka, decyzja należy do rodziców lub opie-
kunów prawnych.

Alkohol, leki i narkotyki
Biblia nie zabrania umiarkowanego spożywania napo-
jów alkoholowych (Powtórzonego Prawa 14:26; Efezjan
5:18; 1 Tymoteusza 5:23). Biblijne zasady dotycz�ce
umiaru oraz szacunku dla życia i zdolności umysłowych
wykluczaj� używanie substancji uzależniaj�cych, na
przykład tytoniu czy narkotyków zażywanych w celach
nieleczniczych. Stosowanie narkotyków w celach me-
dycznych pod nadzorem lekarza, w tym także tych
uśmierzaj�cych silny ból, jest spraw� osobist�.

Antykoncepcja, kontrola urodzin
Pismo

´
Swi�te nie zabrania kontroli urodzin. Każda para

małżeńska osobiście ustala z poczuciem odpowiedzial-
ności, czy b�dzie korzystać ze stosownych metod plano-
wania rodziny.

´
Swiadkowie Jehowy odrzucaj� jednak

metody antykoncepcji o działaniu poronnym.

Autotransfuzja (zobacz tabel� wewn�trz)´
Swiadkowie Jehowy nie zgadzaj� si� na przedoperacyj-
n� donacj� krwi własnej. Jednak użycie krwi własnej

w takich technikach, jak hemodylucja, odzyskiwanie
krwi wynaczynionej, płuco-serce i hemodializa jest
kwesti� osobistej decyzji. Do primingu należy używać
płynów niekrwiopochodnych. Dopuszczalne może być
też zastosowanie łaty zewn�trzoponowej, plazmaferezy,
a także znakowanie komórek krwi oraz użycie autolo-
gicznego żelu płytkowego. Lekarze powinni wcześniej
ustalić, które preparaty lub zabiegi dany pacjent akcep-
tuje.

Dawstwo i transplantacja narz�du
Biblia wyraźnie zakazuje spożywania krwi, nie zawiera
jednak przykazania konkretnie zabraniaj�cego przyjmo-
wania jakiejś tkanki lub kości innego człowieka. Dlatego
decyzja o tym, czy zgodzić si� na transplantacj� lub
dawstwo jakiegoś narz�du, jest spraw� osobist�.

Eutanazja
Zobacz „Przedłużanie życia, prawo do śmierci i testa-
ment życia, oświadczenia woli pro futuro”.

Frakcje krwi (zobacz tabel� wewn�trz)
Pogl�dy religijne

´
Swiadków Jehowy nie wykluczaj� cał-

kowicie używania frakcji pochodz�cych z podstawowych
składników krwi—na przykład albumin, immunoglobulin,
czynników krzepni�cia i roztworów hemoglobiny. Lekarze
powinni wcześniej ustalić, które preparaty lub zabiegi da-
ny pacjent akceptuje (zobacz „Immunoglobuliny i surowi-
ce” oraz „Strategie alternatywne wobec transfuzji”).



Immunoglobuliny i surowice
Pogl�dy religijne

´
Swiadków Jehowy nie zabraniaj�

całkowicie stosowania frakcjonowanych preparatów krwi.
Każdy

´
Swiadek musi sam zadecydować, czy przyjmie im-

munoglobuliny lub surowice zawieraj�ce te frakcje.

Karcenie, zaniedbywanie
i wykorzystywanie dzieci
Niczym nie da si� usprawiedliwić zaniedbywania lub wy-
korzystywania dzieci. Karcenie rozumiane jako poucza-
nie, szkolenie i nacechowane miłości� korygowanie jest
nieodzowne, by kształtować życie dziecka.

Obrzezanie
Obrzezanie przestało mieć znaczenie religijne we
wczesnym chrystianizmie w I wieku n.e. (1 Koryntian
7:19). Dlatego obecnie w przypadku małego syna jest to
osobista decyzja rodziców. Zwyczaj okaleczania narz�-
dów płciowych u dziewczynek jest postrzegany jako za-
bieg okrutny i niepotrzebny.

Opieka duszpasterska
Współwyznawcom, którzy s� chorzy lub przebywaj�
w szpitalu,

´
Swiadkowie Jehowy zapewniaj� duchowe

pokrzepienie i praktyczn� pomoc. W wi�kszości dużych
miast działaj� Grupy Odwiedzania Chorych, składaj�ce
si� z wykwalifikowanych kaznodziejów.

Pełnomocnik medyczny
W wielu krajach każdy pacjent b�d�cy

´
Swiadkiem Jeho-

wy stosownie do osobistej sytuacji i przepisów prawa
rozstrzyga, kogo zechce ustanowić pełnomocnikiem
medycznym na wypadek, gdyby był niezdolny do samo-
dzielnego podejmowania decyzji. Jeśli pacjent ustano-
wił pełnomocnika w sprawie opieki zdrowotnej i zazna-
czył to w sporz�dzonym wcześniej dokumencie, to
należy szanować upoważnienie takiego pełnomocnika
do podejmowania decyzji w imieniu pacjenta, który nie
jest do tego zdolny (zobacz „Dyspozycje i pełnomocnic-
two w sprawie opieki zdrowotnej” oraz „Podejmowanie
decyzji i świadomy wybór”).

Plazmafereza
Poddanie si� plazmaferezie jest kwesti� osobistej decy-
zji pacjenta b�d�cego

´
Swiadkiem Jehowy, o ile podczas

tego zabiegu stosuje si� płyn osoczozast�pczy (np. roz-
twór koloidu).

´
Swiadkowie Jehowy nie akceptuj� uzupeł-

niania obj�tości osoczem alogenicznym.

Podejmowanie decyzji i świadomy wybór
W razie potrzeby

´
Swiadkowie Jehowy aktywnie szukaj�

opieki medycznej. Wiele s�dów uznaje elementarne
prawo pacjenta do stanowienia o własnym ciele przy po-
dejmowaniu decyzji w sprawach medycznych i chroni je-
go autonomi�, kieruj�c si� zasad� świadomej zgody
i świadomego wyboru leczenia. W niektórych krajach
obejmuje to również dojrzałych nastolatków.
Pacjent (b�dź rodzice lub opiekunowie małoletniego)
powinien być dokładnie poinformowany o rozpoznaniu,
rokowaniu i zaleceniach co do leczenia, aby mógł podej-
mować w tych sprawach świadome decyzje. Rodzice
maj� naturalne i ustawowe prawo do podejmowania ta-
kich decyzji za swoje małoletnie dzieci.

Prawa i wierzenia dotycz�ce pokarmów´
Swiadkowie Jehowy powstrzymuj� si� od spożywania
krwi i niewykrwawionego mi�sa (Dzieje 15:20, 28, 29).
Poza tym nakazem biblijnym nie przestrzegaj� jako gru-
pa żadnych ograniczeń żywieniowych.

Przedłużanie życia, prawo do śmierci
i testament życia, oświadczenia woli
pro futuro˙
Zycie jest świ�te. Z tego powodu należy podejmować
rozs�dne i humanitarne wysiłki, by je przedłużać i pod-
trzymywać. Jednak Biblia nie wymaga podejmowania
nadzwyczajnych, skomplikowanych, rozpaczliwych lub
kosztownych starań, by podtrzymywać przy życiu osob�
umieraj�c�. W niektórych przypadkach lekarze mog�
zgodnie twierdzić, że te metody przedłużałyby jedynie pro-
ces umierania i utrzymywały chorego przy życiu pozbawio-
nym sensu. Należy uszanować wyraźne polecenia pacjen-
ta w tej sprawie, wyrażone ustnie lub na piśmie.

Przeszczep komórek macierzystych
Pozyskiwanie komórek macierzystych kosztem życia
embrionu jest dla

´
Swiadków Jehowy nie do przyj�cia.

Każdy pacjent decyduje jednak, czy przyj�ć komórki
macierzyste pozyskane z jego własnej krwi lub z krwi in-
nej osoby—pod warunkiem, że podczas takiej procedu-
ry nie nast�puje celowe pobranie, przechowanie i prze-
toczenie składników krwi.

WARTO PAMI�TA
´

C´
Swiadkowie Jehowy nie praktykuj�
uzdrawiania wiar�.



´
Swiadkowie Jehowy nosz� przy sobie prawnie wi�ż�cy doku-
ment, który nakazuje, by bez wzgl�du na okoliczności nie
przetaczać im krwi. Dokument ten jest sporz�dzony zgodnie
z miejscowym prawem. Zawiera osobiste stanowisko w spra-
wie frakcji krwi i zabiegów z użyciem krwi własnej oraz
w innych kwestiach medycznych. W niektórych systemach
prawnych pacjent może ustanowić w tym dokumencie pełno-
mocnika medycznego upoważnionego do podejmowania za
niego decyzji medycznych lub udzielania wyjaśnień, gdyby
sam nie był do tego zdolny.

Dyspozycje i pełnomocnictwo
w sprawie opieki zdrowotnej

WARTO PAMI�TA
´

C
W wielu krajach

´
Swiadkowie Jehowy

ustanawiaj� pełnomocników i upoważniaj�
ich do podejmowania za nich decyzji lub
udzielania wyjaśnień, gdyby sami nie byli
do tego zdolni.

Stanowisko
´
Swiadków Jehowy wobec krwi alogenicznej i autologicznej

STANOWISKO KREW ALOGENICZNA KREW AUTOLOGICZNA

Krew pełna
Odmowa

Krwinki czerwone

˙
˙

˙
˙

˙
˙

˙
˙

Krwinki białe

˙
˙

˙
˙

˙
˙

˙
˙

Płytki

˙
˙

˙
˙

˙
˙

˙
˙

Osocze

˙
˙

˙
˙

˙
˙

˙
˙

˙ Przedoperacyjne pobranie
krwi własnej i przechowanie
do późniejszej reinfuzji

Możliwa
akceptacja

Frakcje z krwinek
czerwonych
˙ Hemina
˙ Hemoglobina

Frakcje
z krwinek białych

Frakcje
z płytek

Frakcje
z osocza
˙ Albuminy
˙ Czynniki

krzepni�cia
˙ Fibrynogen
˙ Immunoglobuliny

˙ Ostra hemodylucja
normowolemiczna

˙ Dializa
˙ Kr�żenie pozaustrojowe
˙ Odzyskiwanie krwi

Pacjenci b�d�cy
´
Swiadkami podejmuj� osobiste decyzje,

na co mog� si� zgodzić z czystym sumieniem. To ważne,
żeby z każdym pacjentem wcześniej ustalić, na jakie pre-
paraty lub zabiegi si� zgadza.

Przeszczep szpiku kostnego
Biblia odróżnia szpik kostny od krwi, wi�c decyzja, czy
zgodzić si� na jego transplantacj�, jest spraw� osobist�
(Izajasza 25:6).

Sakramenty, obrz�dy i zwyczaje religijne´
Swiadkowie Jehowy nie maj� szczególnych rytuałów,
które należałoby odprawiać z myśl� o chorych lub umie-
raj�cych. Należy podejmować wszelkie rozs�dne wysił-
ki, by nieść choremu ulg� przez pomoc medyczn� i du-
chow�.

Sekcja zwłok
Decyzj� o tym, czy należałoby wykonać sekcj� w celu
ustalenia przyczyny śmierci, podejmuj� najbliżsi krewni.
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Wi�cej informacji
´
Swiadkowie Jehowy maj� ogólnoświatow� sieć przeszło 2000
Komitetów Ł�czności ze Szpitalami (KŁS). Udost�pnia ona wiary-
godne informacje o klinicznych strategiach unikania transfuzji
i ułatwia pacjentom b�d�cym

´
Swiadkami Jehowy dost�p do

opieki zdrowotnej.

˙
Zeby skontaktować si� z lokalnym przedstawicielem KŁS, wejdź na
www.jw.org /medical i kliknij „Kontakt z lokalnym przedstawicielem”.

Służba Informacji o Szpitalach´
Swiadkowie Jehowy
Biuro Mi�dzynarodowe
�1 718 560 4700 � HIS�jw.org

WARTO PAMI�TA
´

C
Wielu

´
Swiadków Jehowy akceptuje zabiegi

z krwi� autologiczn�, takie jak odzyskiwanie
krwi wynaczynionej i hemodylucja.

˘ 2012 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
Wszelkie prawa zastrzeżone
2/22

Strategie alternatywne wobec transfuzji
Aby w trakcie opieki medycznej unikn�ć transfuzji krwi,
wykorzystuje si� różne strategie kliniczne leczenia krwo-
toku i niedokrwistości. Te strategie alternatywne wobec
transfuzji obejmuj� stosowanie w odpowiednich kombi-
nacjach leków, sprz�tu i różnych technik w celu zmniej-
szenia lub unikni�cia utraty krwi i pobudzenia krwiotwo-
rzenia. Takie podejście, w którym współpracuj�cy
zespół wykorzystuje wiele różnych metod, niekiedy na-
zywa si� bezkrwaw� medycyn� (lub chirurgi�), oszcz�-
dzaniem krwi b�dź zarz�dzaniem krwi� pacjenta.�

Szczepienia´
Swiadkowie Jehowy nie s� przeciwni szczepieniom
i uważaj�, że w tej sprawie podejmuje si� osobist� decy-
zj�. Wielu

´
Swiadków postanowiło si� zaszczepić.

Transfuzja krwi (zobacz tabel� wewn�trz)´
Swiadkowie Jehowy nie akceptuj� transfuzji krwi

� Komitety Ł�czności ze Szpitalami dla
´
Swiadków Jehowy mog�

dostarczyć lekarzom informacji o strategiach alternatywnych wobec
transfuzji oraz umożliwić konsultacje z lekarzami, którzy maj� do-
świadczenie w leczeniu bez użycia krwi. Komitety te działaj� w wi�k-
szości dużych miast na całym świecie.

w świetle poniższych fragmentów biblijnych: „Tylko mi�-
sa z jego krwi�— jego życiem—nie wolno wam jeść” (Ro-
dzaju 9:3, 4). �Wylejesz jego krew i przykryjesz j� zie-
mi�’ (Kapłańska 17:13, 14). �Powstrzymujcie si� od
niemoralnych kontaktów seksualnych, od mi�sa udu-
szonych zwierz�t i od krwi’ (Dzieje 15:19, 20). Chociaż
te wersety nie zawieraj� terminów medycznych,

´
Swiad-

kowie Jehowy uważaj�, że wykluczaj� one transfuzj�
krwi pełnej, krwinek czerwonych, krwinek białych, pły-
tek krwi i osocza. Pacjenci b�d�cy

´
Swiadkami prosz�

o leczenie z wykorzystaniem metod alternatywnych wo-
bec transfuzji (zobacz „Strategie alternatywne wobec
transfuzji”).

Uzdrawianie wiar�´
Swiadkowie Jehowy wierz� w Boga, ale nie praktykuj�
uzdrawiania wiar�.

Wspomaganie rozrodu´
Swiadkowie Jehowy uważaj�, że zapłodnienie in vitro,
w którym komórka jajowa i nasienie pochodz� od osób
nieb�d�cych małżeństwem, równa si� cudzołóstwu
i jest nie do przyj�cia (Kapłańska 18:20; Hebrajczyków
13:4). Niedopuszczalne jest również macierzyństwo
zast�pcze.

Znakowanie krwi
Niektórzy pacjenci b�d�cy

´
Swiadkami Jehowy zgodz�

si�, by pobrać im pewn� ilość krwi i oznakować j� ja-
kimś zwi�zkiem w celu ułatwienia różnych testów
diagnostycznych.

https://www.jw.org/finder?wtlocale=P&docid=1011487&srcid=PDF

