Procedura „in vitro” – NIE!
Procedura „in vitro” mimo ukierunkowania na osiągnięcie szlachetnego celu, jakim jest poczęcie i narodzenie dziecka, jest głęboko nieetyczna i sprzeczna z polskim prawem.
W ramach tej procedury sztucznie, hormonalnie przyspiesza się dojrzewanie kilku, kilkunastu żeńskich
komórek jajowych, pobiera się je i w probówce zapładnia męskimi gametami. Zazwyczaj poczętych zostaje kilka, kilkanaście istot ludzkich; następnie dokonuje się ich selekcji. Poczęte dzieci wykazujące wady
niszczy się, a jedną lub kilka wybranych istot ludzkich transferuje się do łona matki celem umożliwienia
im dalszego rozwoju i urodzenia. „Nadliczbowe” poczęte embriony ludzkie zamraża się dla ich ewentualnego, późniejszego wykorzystania.
Ogromna większość poczynanych w czasie procedury „in vitro” istot ludzkich ginie – według danych z
różnych ośrodków od 60 do 80%: w czasie selekcji, transferu, zamrażania i odmrażania.
Procedura „in vitro” narusza godność ludzką zarówno samych rodziców – eliminując ich personalistyczny, głęboko intymny akt małżeński i zastępując go działaniami technicznymi, jak i godność człowieczą
dziecka poczętego poprzez stosowanie wobec niego selekcji, transferu, procesu zamrażania i odmrażania
oraz przetrzymywanie w bankach ludzkich embrionów.
Procedura „in vitro” narusza więc trzy artykuły Konstytucji RP: art. 30. chroniący godność człowieka, art. 38. chroniący życie człowieka, art. 40. zabezpieczający prze okrutnym, nieludzkim traktowaniem, a także art. 157a kodeksu karnego.
Współczesna medycyna opracowała „naprotechnologię” – etyczną, ekologiczną, efektywną i ekonomiczną metodę pomocy małżonkom pragnącym poczęcia i urodzenia dziecka.
Procedura „in vitro” jest po prostu niepotrzebna, gdyż mamy lepszą, tańszą, nowoczesną metodę –
„naprotechnologię”.
Negatywne konsekwencje medyczne „in vitro”
W fachowej, medycznej literaturze podaje się, że śmiertelność noworodków poczętych „in vitro” jest
ok. dwukrotnie wyższa niż dzieci poczętych w naturalny sposób. Według Aleksandra Baranowa, głównego
pediatry Federacji Rosyjskiej i wiceszefa Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych, aż 75% dzieci poczętych
„in vitro” to inwalidzi.
U dzieci poczętych „in vitro” stwierdza się 2-3 krotny wzrost różnych wad wrodzonych.
W literaturze medycznej opisano także zgony kobiet wskutek komplikacji po „in vitro”.
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Zapraszam na stronę internetową www.pro-life.pl, gdzie w czasopiśmie „Służba Życiu” podano obszerne informacje i dane źródłowe.

