
S
´
wiadkowie Jehowy

—Stanowisko religijne i etyczne w sprawach
leczenia, opieki nad dzieckiem i innych

S
´
wiadkowie Jehowy kochaj¨ zycie i czyni¨ wszystko, co˙

lezy w granicach rozs¨dku, by je przedłuzyc. Dlatego za-˙ ˙ ´

biegaj¨ o jak najlepsz¨ opiekª medyczn¨ i akceptuj¨ zde-
cydowan¨ wiªkszosc form leczenia. Jednakze z biblijnie´ ´ ˙

uzasadnionych powodow Swiadkowie Jehowy odmawiaj¨´ ´

transfuzji krwi. W zamian prosz¨ o metody alternatyw-
ne wobec transfuzji.



Aborcja
Swiadome wywołanie poronienia tylko po to,
´

by nie urodzic niechcianego dziecka, oznacza´

umyslne odebranie zycia człowiekowi i jest dla´ ˙

Swiadkow Jehowy niedopuszczalne. Jezeli pod-
´ ´ ˙

czas porodu trzeba wybrac miªdzy zyciem mat-´ ˙

ki a zyciem dziecka, decyzjª w tej sprawie podej-˙

muj¨ osoby, ktorych ta sytuacja dotyczy.´

Adopcja i rodziny zastªpcze
To, czy Swiadkowie Jehowy zaadoptuj¨ dziec-

´

ko lub zechc¨ zostac rodzin¨ zastªpcz¨, jest de-´

cyzj¨ osobist¨. Podejmuje siª wszelkie wysiłki, by
pomagac naturalnym rodzicom dbac o włas-´ ´

ne dzieci i w miarª najlepszych mozliwosci za-˙ ´

chowywac jednosc rodziny. Jesli konieczna jest´ ´ ´ ´

opieka zastªpcza, zachªca siª do zapewnienia
dziecku jak najlepszych warunkow rozwoju fi-´

zycznego, emocjonalnego i duchowego.

Alkohol, leki i narkotyki
Biblia nie zabrania umiarkowanego spozywa-˙

nia wina i innych napojow alkoholowych (Po-´

wtorzonego Prawa 14:26; Efezjan 5:18; 1 Tymo-´

teusza 5:23). Biblijne zasady dotycz¨ce umiaru
oraz szacunku dla zycia i władz umysłowych˙

wykluczaj¨ zazywanie substancji uzalezniaj¨cych˙ ˙

(np. tytoniu czy narkotykow zazywanych nielecz-´ ˙

niczo). Stosowanie narkotykow pod nadzorem´

lekarza, ł¨cznie z podawaniem ich w celu usmie-´

rzenia ciªzkiego bolu, jest kwesti¨ osobist¨.˙ ´

Autotransfuzja
Swiadkowie Jehowy nie zgadzaj¨ siª na przed-
´

operacyjn¨ donacjª krwi własnej, czyli pobranie
krwi przed operacj¨ i przechowywanie jej do po-
nownego przetoczenia. Uzycie krwi własnej w ta-˙

kich technikach, jak hemodylucja i odzyskiwanie
krwi wynaczynionej jest kwesti¨ osobistej decyzji.

Dyspozycje i pełnomocnictwo
w sprawie opieki zdrowotnej

Kazdy Swiadek Jehowy nosi przy sobie doku-˙ ´

ment Dyspozycje i pełnomocnictwo w sprawie opieki

zdrowotnej, w ktorym oswiadcza, ze bez wzglªdu´ ´ ˙

na okolicznosci nie zgadza siª na transfuzjª krwi.´

W chwili przyjªcia do szpitala nalezy wypełnic˙ ´

formularze podobnej tresci, ktore zawieraj¨ wiª-´ ´

cej szczegołow co do niezbªdnej opieki medycz-´ ´

nej. Pacjenci bªd¨cy Swiadkami Jehowy prosz¨
´

o leczenie alternatywne bez uzycia krwi.˙

Eutanazja
Patrz: „Przedłuzanie zycia i prawo do smierci”.˙ ˙ ´

Hemodializa
W sprawie hemodializy kazdy Swiadek Jehowy˙ ´

podejmuje osobist¨ decyzjª, pod warunkiem zė
układ nie został wczesniej wypełniony płynem´

krwiopochodnym.

Hemodylucja
Kazdy Swiadek Jehowy sam decyduje w tej˙ ´

sprawie, kieruj¨c siª swoim sumieniem.

Immunoglobuliny i surowice
Stanowisko religijne Swiadkow Jehowy nie za-

´ ´

kazuje bezwzglªdnie stosowania frakcji krwi.
Kazdy Swiadek musi sam zadecydowac, czy przy-˙ ´ ´

j¨łby immunoglobuliny lub surowice zawieraj¨ce
te frakcje.

Karcenie, zaniedbywanie
i wykorzystywanie dzieci

Niczym nie mozna usprawiedliwic zanied-˙ ´

bywania lub wykorzystywania dzieci. Karcenie
w sensie pouczania, szkolenia i nacechowanego
miłosci¨ upominania jest nieodzowne w kształ-´

towaniu dziecka.

Kr¨zenie pozaustrojowe˙

Niektorzy Swiadkowie wyrazaj¨ zgodª na uzy-´ ´ ˙ ˙

cie płuco-serca, pod warunkiem ze układ jest wy-˙

pełniony płynem niekrwiopochodnym.

Leki
Patrz: „Alkohol, leki i narkotyki”.



Metody alternatywne
wobec transfuzji

Metody alternatywne wobec transfuzji obej-
muj¨ przemyslane stosowanie odpowiednich´

strategii klinicznych w leczeniu krwotoku i nie-
dokrwistosci. Strategie te polegaj¨ na skoja-´

rzonym stosowaniu lekow, urz¨dzen i technik´ ´

medycznych w celu zmniejszenia lub wyelimino-
wania utraty krwi oraz pobudzenia produkcji
własnej krwi pacjenta. Takie leczenie czy podejs-́
cie okresla siª mianem bezkrwawej medycyny lub´

oszczªdzania krwi.*

Narkotyki
Patrz: „Alkohol, leki i narkotyki”.

Obrzezanie
W swietle prawa Chrystusowego obrzezanie´

lub nieobrzezanie nie ma zadnego znaczenia re-˙

ligijnego (1 Koryntian 7:19). W przypadku ma-
łoletniego syna jest to osobista decyzja rodzi-
cow. Tradycja obrzezywania kobiet uwazana jest´ ˙

za nierozs¨dne okaleczanie.

Opieka duchowa
Wspołwyznawcom, ktorzy s¨ chorzy lub prze-´ ´

bywaj¨ w szpitalu, Swiadkowie Jehowy nios¨ du-
´

chowe pokrzepienie i praktyczn¨ pomoc.

Podejmowanie decyzji
i zgoda swiadoma´

Swiadkowie Jehowy sami szukaj¨ opieki me-
´

dycznej, gdy jest im potrzebna. S¨dy uznaj¨ au-
tonomiª pacjenta i jego prawo do samostano-
wienia przy podejmowaniu decyzji w sprawach
zdrowia i chroni¨ je zasad¨ swiadomej zgody´

i swiadomego wyboru co do leczenia. Dotyczy to´

rowniez dojrzałych małoletnich.´ ˙

Pacjent (b¨dz rodzice lub opiekunowie mało-´

letniego) powinien byc dokładnie poinformowa-´

ny o rozpoznaniu, rokowaniu i zaleceniach co do
leczenia, aby mogł podejmowac w tych spra-´ ´

wach swiadome decyzje. Rodzice maj¨ ustawo-´

we i naturalne prawo podejmowania takich de-
cyzji za swoje dzieci.

Prawa i wierzenia
dotycz¨ce pokarmow´

Od chrzescijan wymaga siª, by powstrzymy-´

wali siª od spozywania krwi oraz miªsa nieodpo-˙

wiednio wykrwawionych zwierz¨t (Dzieje 15:28,
29). Poza tym nakazem biblijnym nie ma zad-˙

nych ograniczen co do spozywanych pokarmow.´ ˙ ´

Przedłuzanie zycia˙ ˙

i prawo do smierci´

Zycie jest swiªte. Z tego powodu nalezy czynic
˙ ´ ˙ ´

rozs¨dne i humanitarne wysiłki, by je przedłuzac˙ ´

i podtrzymywac. Jednakze Biblia nie wymaga po-´ ˙

dejmowania nadzwyczajnych, skomplikowanych,
rozpaczliwych i kosztownych staran, by podtrzy-´

mywac przy zyciu osobª umieraj¨c¨. W niekto-´ ˙ ´

rych przypadkach lekarze mog¨ zgodnie twier-
dzic, ze te metody przedłuzałyby jedynie proces´ ˙ ˙

umierania i/lub utrzymywały chorego przy zyciu˙

pozbawionym jakiejkolwiek tresci. Nalezy usza-´ ˙

nowac wszelkie wyraznie sprecyzowane polece-´ ´

nia pacjenta wydane zawczasu w tej sprawie.

Przeszczepianie narz¨dow´

Chociaz Biblia wyraznie zakazuje spozywania˙ ´ ˙

krwi, to nie ma w niej bezposredniego przykaza-´

nia zabraniaj¨cego korzystania z innej tkanki
ludzkiej. Dlatego decyzja, czy zgodzic siª na prze-´

szczep jakiegos narz¨du, jest spraw¨ osobist¨.´

Sakramenty, obrz¨dki
i zwyczaje religijne

Swiadkowie Jehowy nie maj¨ szczegolnych ry-
´ ´

tuałow, ktore nalezałoby odprawiac wobec cho-´ ´ ˙ ´

rych lub umieraj¨cych. Nalezy podejmowac˙ ´

wszelkie rozs¨dne wysiłki, by niesc choremu ulgª´ ´

przez pomoc medyczn¨ i duchow¨.

* Komitety Ł¨cznosci ze Szpitalami dla Swiadkow´ ´ ´

Jehowy mog¨ dostarczyc lekarzom informacji o metodach´

alternatywnych wobec transfuzji lub umozliwic konsultacje˙ ´

z lekarzami, ktorzy maj¨ doswiadczenie w leczeniu bez´ ´

uzycia krwi. W skład tych komitetow wchodz¨ specjalnie˙ ´

przeszkoleni Swiadkowie Jehowy. Znajduj¨ siª one
´

w wiªkszosci duzych miast na całym swiecie.´ ˙ ´



Sekcja zwłok
Jezeli prawo na to zezwala, najblizsza rodzina˙ ˙

moze zadecydowac, czy przeprowadzic sekcjª˙ ´ ´

zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu.

Surowice
Patrz: „Immunoglobuliny i surowice”.

Szczepienia
Patrz: „Immunoglobuliny i surowice”.

Sztuczne zapłodnienie,
regulacja urodzeń

Kazda para osobiscie i z poczuciem odpowie-˙ ´

dzialnosci decyduje, czy bªdzie stosowac od-´ ´

powiednie metody planowania rodziny. Jednak-
ze Swiadkowie Jehowy wystrzegaj¨ siª metod˙ ´

o działaniu poronnym. Swiadkowie Jehowy uwa-
´

zaj¨, ze zapłodnienie in vitro jaja kobiety sperm¨˙ ˙

mªzczyzny nie bªd¨cego jej mªzem mozna po-˙ ˙ ˙

rownac do cudzołostwa i dlatego jest to nie do´ ´ ´

przyjªcia (Kapłanska 18:20; Hebrajczykow 13:4).´ ´

Nie akceptuj¨ rowniez zastªpczego macierzyn-´ ˙ ´

stwa.

Srodki zwiªkszaj¨ce
´

objªtosc krwi kr¨z¨cej´ ´ ˙

Swiadkowie Jehowy akceptuj¨ płyny niekrwio-
´

pochodne zwiªkszaj¨ce objªtosc.´ ´

Transfuzja krwi
Swiadkowie Jehowy uwazaj¨, ze transfuzja zo-
´ ˙ ˙

stała zakazana w takich fragmentach biblijnych
jak: „Tylko miªsa z jego dusz¨ – jego krwi¨ – nie

wolno wam jesc” (Rodzaju 9:3, 4); „to [kazdy]´ ´ ˙

wyleje jego krew i przykryje j¨ prochem” (Kap-
łanska 17:13, 14); „trzeba im napisac, by siª´ ´

powstrzymywali (...) od rozpusty, i od tego,
co uduszone, i od krwi” (Dzieje 15:19, 20).
Choc w wersetach tych nie ma terminow me-´ ´

dycznych, Swiadkowie Jehowy uwazaj¨, ze wy-
´ ˙ ˙

kluczaj¨ one przetaczanie krwi pełnej, krwinek
czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i oso-
cza. Jednakze odmowa transfuzji nie oznacza, ze˙ ˙

Swiadkowie Jehowy s¨ przeciwni medycynie. Jest
´

wiele skutecznych metod alternatywnych wobec
transfuzji. Ponadto stanowisko religijne Swiad-

´

kow Jehowy nie zabrania całkowicie stosowania´

frakcji krwi, takich jak czynniki krzepniªcia czy
interferony. (Patrz: „Metody alternatywne wo-
bec transfuzji”, „Immunoglobuliny i surowice”).

Transplantacja
Patrz: „Przeszczepianie narz¨dow”.´

Uposledzenie (wady wrodzone)´

Patrz komentarz do: „Przedłuzanie zycia i pra-˙ ˙

wo do smierci”.´

Uzdrawianie wiar¨
Swiadkowie Jehowy wierz¨ w Boga, lecz nie
´

praktykuj¨ uzdrawiania wiar¨.

Znakowanie krwi
Niektorzy Swiadkowie zgadzaj¨ siª na testy,´ ´

w ktorych pobiera siª pewn¨ ilosc krwi, by pod-´ ´ ´

dac j¨ znakowaniu lub wymieszac z lekarstwem´ ´

i podac z powrotem.´
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