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Abstrakt: W niektórych krajach jednym z najtrudniejszych wyzwań bioetycznych pandemii 
koronawirusa SARS-CoV-2 jest gwałtowny wzrost liczby aborcji chemicznej przeprowadzanej w 
szpitalach, w przychodniach lub w warunkach domowych. Ograniczony dostęp do usług 
medycznych w placówkach publicznej i prywatnej służby zdrowia oraz rozwój telemedycyny 
doprowadziły do tego, że praktykowanie aborcji chemicznej przeniosło się w dużym stopniu ze 
szpitali i przychodni do domu. Aborcja chemiczna jest metodą stosowaną tylko we wczesnym okresie 
ciąży, tj. do 7-9 tygodnia. Pierwszy etap zabiegu aborcyjnego polega na przyjęciu tabletki RU-486, 
która zawiera preparat o nazwie Mifepriston powodujący uśmiercenie nowopowstałego życia w łonie 
matki. Drugi etap aborcji chemicznej polega na zastosowaniu preparatu o nazwie Mizoprostol, który 
doprowadza do wydalenia martwego embrionu z organizmu kobiety. Głównym celem podjętych w 
artykule rozważań jest analiza sporu etyczno-prawnego we Włoszech w latach 2020-2021, który 
dotyczy nowych form stosowania pigułki aborcyjnej RU-486. W sierpniu 2020 r. włoskie Ministerstwo 
Zdrowia podjęło decyzję, że aborcja chemiczna – przeprowadzana przy użyciu preparatu 
medycznego RU-486 – nie powinna być praktykowana na szpitalnych oddziałach ginekologiczno-
położniczych, ale w placówkach funkcjonujących w trybie dziennym (day hospital), bez obowiązku 
hospitalizacji dla kobiet dokonujących tego rodzaju aborcji. Przeprowadzone w artykule analizy 
wykazały, że aborcja chemiczna nie tylko uśmierca życie ludzkiego embrionu, ale w niektórych 
przypadkach może być także niebezpieczna dla życia i zdrowia matki. Liberalizacja aborcji 
chemicznej we Włoszech spowodowała wzrost liczby abortowanych nienarodzonych dzieci, 
ponieważ maksymalnie ułatwia dostęp do tej procedury medycznej, czyniąc z tego rodzaju aborcji 
zabieg realizowany w dużym stopniu samodzielnie w domu. Włoska dyskusja dotycząca aborcji 
domowej i pigułki RU-486 łączy się z innymi poważnymi debatami bioetycznymi, które są obecnie 
prowadzone w wielu krajach świata. 
Słowa kluczowe: bioetyka, aborcja chemiczna, aborcja farmakologiczna, pigułka RU-486, etyka 
medyczna 
 
Abstract: In some countries, one of the most difficult bioethical challenges of the SARS-CoV-2 
coronavirus pandemic has been a sharp rise in the number of chemical abortions performed in 
hospitals, outpatient clinics, or at home. Limited access to medical services at public and private 
healthcare facilities and the development of telemedicine have resulted in the practice of chemical 
abortion having largely moved from hospitals and clinics to the home. Chemical abortion is a method 
used only in the early stages of pregnancy, i.e. up to 7-9 weeks. The first stage of abortion involves 
taking RU-486, a pill containing a preparation called Mifepristone which kills the newly conceived life 
in the mother’s womb. The second stage of chemical abortion involves the use of a preparation called 
Misoprostol, which leads to the expulsion of the dead embryo from the woman’s body. The main goal 
of the article is to analyze the ethical and legal dispute in Italy in the years 2020 and 2021 concerning 
new ways of using the abortion pill RU-486. In August 2020, the Italian Ministry of Health decided 
that chemical abortion – performed using the medical preparation RU-486 – should not be practiced at 
hospital gynecological and obstetric wards, but in day hospitals, without the requirement of 
hospitalization for women performing such abortions. Analyses carried out in the article show that 
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chemical abortion not only kills the life of a human embryo, but in some cases may also be dangerous 
to the life and health of the mother. The liberalization of chemical abortion in Italy has led to an 
increase in the number of unborn children who are aborted, as it facilitates access to this type of 
abortion and makes it a procedure that is largely self-administered at home. The Italian dispute over 
home abortion and the RU-486 pill is linked to other serious bioethical debates that are currently 
taking place in many countries around the world. 
Keywords: bioethics, chemical abortion, pharmacological abortion, RU-486, medical ethics 

 

Wprowadzenie 

 

Jedną z bardzo ważnych konsekwencji pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 jest 

pojawienie się nowych zagadnień bioetycznych, które stały się niezwykle trudnym 

wyzwaniem dla szeroko rozumianej etyki medycznej oraz etyki społecznej. Wśród nowych 

problemów moralnych można wskazać m.in. konieczność określenia właściwych kryteriów 

dostępu pacjentów do terapii intensywnej w warunkach zagrożenia życia i niewystarczającej 

liczby łóżek szpitalnych czy respiratorów, sposób pożegnania ciał osób zmarłych na COVID-

19 czy potrzebę wypracowania sprawiedliwych zasad dostępu do odpowiednich 

szczepionek dla wszystkich ludzi na poziomie międzynarodowym (Refolo, Sacchini, 

Spagnolo, 2020). 

W niektórych krajach jednym z najtrudniejszych wyzwań bioetycznych obecnej 

pandemii jest gwałtowny wzrost liczby aborcji chemicznej przeprowadzanej w szpitalu, w 

przychodniach lub w warunkach domowych. Ograniczony dostęp do usług medycznych w 

placówkach publicznej i prywatnej służby zdrowia oraz rozwój telemedycyny doprowadziły 

do tego, że praktykowanie aborcji chemicznej przeniosło się w dużym stopniu ze szpitali i 

przychodni do domu. Od 2020 r. w takich państwach jak Stany Zjednoczone, Kanada czy 

Wielka Brytania niektórzy ginekolodzy zaczęli coraz częściej wypisywać pacjentkom w 

ciąży, na ich życzenie, recepty na tabletki aborcyjne RU-486, które następnie były wysyłane 

przez personel medyczny do ich domów. W ramach telemedycyny powstały zupełnie nowe 

możliwości, które sprawiają, że lekarze mogą kierować podawaniem leków i preparatów 

medycznych za pośrednictwem kamery internetowej. Zwolennicy takiego sposobu 

praktykowania aborcji chemicznej przekonują, że jest on bardziej bezpieczny dla życia i 

zdrowia kobiet, ponieważ ograniczając ich kontakt ze szpitalem w czasie pandemii chroni je 

przez zarażeniem koronawirusem (Lattarulo, 2021; Rotili, 2020; Spagnolo, 2020b). 

Jednym z krajów, w którym nowe formy stosowania aborcji chemicznej 

doprowadziły do bardzo trudnej debaty bioetycznej są Włochy. Latem 2020 r. włoskie 

Ministerstwo Zdrowia podało informację, że aborcja chemiczna – przeprowadzana przy 

użyciu preparatu medycznego RU-486 – nie powinna być praktykowana na szpitalnych 

oddziałach ginekologiczno-położniczych. Minister zdrowia Roberto Speranza podjął decyzję, 

że tego rodzaju aborcja powinna być przeprowadzana w ambulatoriach i przychodniach, 

które funkcjonują w trybie dziennym. Według nowych wytycznych włoskiego Ministerstwa 
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Zdrowia, kobieta poddająca się aborcji chemicznej otrzymuje w placówce medycznej pigułkę 

RU-486 i po upływie pół godziny od przyjęcia preparatu udaje się do domu, gdzie następuje 

abortowanie ludzkiego embrionu. Nowe regulacje prawne wywołały we Włoszech ożywioną 

debatę publiczną dotyczącą fundamentalnych kwestii filozoficznych, etycznych i 

bioetycznych. 

Głównym celem podjętych w artykule rozważań jest analiza sporu etyczno-

prawnego we Włoszech, który dotyczy nowych form stosowania pigułki aborcyjnej RU-486. 

W opracowaniu zostaną poddane analizie przede wszystkim publikacje z lat 2020-2021, 

odnoszące się do tego ważnego sporu bioetycznego. Planowanym osiągnięciem 

poznawczym jest określenie podstawowych zasad etycznych, które powinny być stosowane 

w ocenie różnych form aborcji chemicznej. Doprecyzowanie tego rodzaju kryteriów jest 

niezwykle ważne nie tylko we Włoszech, ale także w Polsce oraz w wielu innych krajach, 

ponieważ obecnie coraz częściej w wymiarze globalnym nowoczesne metody aborcji 

chemicznej zastępują tradycyjną aborcję chirurgiczną (Kućko, 2019). 

 

1. Charakterystyka aborcji chemicznej 

 

Od końca lat 80. ubiegłego wieku aborcja chirurgiczna jest zastępowana przez nowe 

formy aborcji chemicznej, nazywanej także aborcją medyczną lub aborcją farmakologiczną. 

Rewolucyjne zmiany w sposobie przeprowadzania aborcji spowodował preparat chemiczny 

o nazwie Mifepriston, znany najczęściej jako pigułka RU-486 albo tabletka „miesiąc później”. 

Stworzył go francuski naukowiec Étienne-Émile Baulieu w laboratorium Roussel Uclaf w 

Romainville w 1980 r. „W kraju nad Sekwaną preparat został wprowadzony do aptek w 1988 

r. Obecnie ta pigułka jest dopuszczona do obrotu w kilkudziesięciu krajach świata, m.in. w 

Australii, Chinach, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Indiach, Niemczech, Stanach 

Zjednoczonych, Szwecji, Wielkiej Brytanii” (Kobyliński, 2017: 80). Preparat stworzony przez 

francuskiego naukowca jest dzisiaj najbardziej znanym środkiem, wykorzystywanym do 

przeprowadzania aborcji chemicznej. W wielu państwach preparat chemiczny RU-486 jest 

oficjalnie nazywany pigułką aborcyjną (abortion pill). W niektórych opracowaniach 

naukowych i publicystycznych aborcja chemiczna jest określana także jako aborcja „zrób to 

sam” (do it yourself) (Klein, Raymond, Dumble, 2013; Spagnolo, 2020a). 

Mifepriston odpowiada za blokowanie działania kobiecego hormonu ciążowego 

progesteronu i zatrzymanie procesu rozwoju ludzkiego embrionu. Aborcja farmakologiczna 

jest metodą stosowaną tylko we wczesnym okresie ciąży, tj. do 7-9 tygodnia. Pierwszy etap 

zabiegu aborcyjnego polega na przyjęciu tabletki RU-486, która zawiera 200, 400 lub 600 mg 

Mifepristonu. Zastosowanie tego środka aborcyjnego prowadzi do zahamowania rozwoju 

ciąży. Preparat powoduje uśmiercenie nowopowstałego życia w łonie matki. Drugi etap 

aborcji chemicznej polega na zastosowaniu preparatu o nazwie Mizoprostol. To syntetyczny 
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analog prostaglandyny E1, stosowany także w wielu krajach jako lek w prewencji i leczeniu 

choroby wrzodowej żołądka. Mizoprostol jest produkowany m.in. przez amerykański 

koncern farmaceutyczny Pfizer/Pharmacia pod nazwą handlową Cytotec. Jeśli po przyjęciu 

pigułki „miesiąc później” nie doszło do wydalenia ludzkiego embrionu, to po trzech dniach 

od momentu zastosowania RU-486 kobieta powinna przyjąć tabletkę Mizoprostolu, który 

powoduje usunięcie uśmierconego poczętego dziecka z organizmu matki (Morresi, Roccella 

2010). 

Istotą działania Mizoprostolu jest wywoływanie skurczów macicy, które sprawiają 

wydalenie martwego embrionu. Po dwóch tygodniach od przyjęcia tego preparatu 

wskazana jest wizyta u ginekologa, aby sprawdzić, czy w macicy nie ma żadnych szczątków 

martwego embrionu. Z badań prowadzonych w niektórych krajach wynika, że kilka procent 

kobiet, które dokonały aborcji chemicznej, musi poddać się dodatkowo także zabiegowi 

chirurgicznemu abrazji jamy macicy, którego celem jest usunięcie znajdujących się tam 

szczątków embrionalnych. Warto w tym miejscu podkreślić, że działanie tabletki RU-486 ma 

charakter typowo aborcyjny. Jeśli ten preparat medyczny jest stosowany w 7-9 tygodniu 

ciąży, to uśmiercane nienarodzone dziecko ma już bijące serce oraz funkcjonujący mózg. 

Pojawiają się też u takiego dziecka pierwsze odruchy nerwowe, tworzą się mięśnie i szkielet. 

W opracowaniach naukowych podkreśla się, że skuteczność pigułki aborcyjnej wynosi 93-

95%, a zatem w około 5-7% przypadków konieczne jest poddanie się zabiegowi 

chirurgicznemu w celu dokończenia zabiegu aborcyjnego lub zatamowania trwającego 

poważnego krwawienia (Kobyliński, 2017). 

 

2. Rewolucja bioetyczna roku 2020 

 

12 sierpnia 2020 r. włoskie Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowe zasady 

przeprowadzania aborcji chemicznej przy zastosowaniu pigułki RU-486. Odpowiednie 

przepisy zostały zawarte w specjalnym okólniku pt. „Wytyczne dotyczące dobrowolnego 

przerywania ciąży z użyciem Mifepristonu i prostaglandyn”. Kilka dni wcześniej, 8 sierpnia, 

minister zdrowia Roberto Speranza na serwisach społecznościowych Facebook i Twitter 

zapowiedział w następujący sposób publikację tego dokumentu: „Nowe wytyczne, w 

oparciu o dowody naukowe, przewidują dobrowolne przerwanie ciąży metodą 

farmakologiczną w day hospital do 9. tygodnia. To ważny krok do przodu z pełnym 

poszanowaniem ustawy 194, która jest i pozostaje normą cywilizacyjną”  (Poggio, 2020). 

Ustawa 194, o której mowa we wpisie włoskiego ministra zdrowia to ustawa aborcyjna 

przyjęta w kraju nad Tybrem w 1978 r., nazywana potocznie ustawą 194 lub ustawą 

194/1978.  

Do momentu publikacji nowych wytycznych obowiązywało we Włoszech prawo z 

2010 r., które regulowało praktykowanie aborcji chemicznej przy wykorzystaniu tabletki RU-
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486. Nowe przepisy z sierpnia 2020 r. stanowią zatem nowelizację wytycznych z 2010 r., 

które przewidywały dla kobiety dokonującej aborcji chemicznej trzy dni pobytu w szpitalu. 

Oznacza to, że zgodnie ze starymi przepisami hospitalizacja była konieczna – nie wolno było 

dokonywać zabiegu aborcji farmakologicznej w placówce funkcjonującej w trybie dziennym. 

Aborcja medyczna mogła być dokonana do 7. tygodnia ciąży. W wytycznych z 2010 r. była 

zawarta opinia, że ryzyko związane z aborcją farmakologiczną można porównać z ryzykiem 

występującym przy zabiegu aborcji chirurgicznej tylko wówczas, gdy do przerwania ciąży 

dochodzi w szpitalu. Jeśli nawet może wydawać się, że procedura aborcji chemicznej jest 

mniej inwazyjna niż aborcja chirurgiczna, to wcale nie oznacza, że przy pierwszej wersji nie 

mogą pojawić się różnego rodzaju powikłania zagrażające zdrowiu i życiu matki, które są 

trudne do przewidzenia.  

Włoska ustawa 194/1978 stanowi, że cały proces aborcji musi być przeprowadzony w 

szpitalach lub w instytucjach wskazanych przez prawo. W konsekwencji nie wolno 

dokonywać aborcji w domu. Warto jednak zauważyć, że w latach 70. XX wieku, gdy 

powstawała włoska ustawa aborcyjna, nie istniała jeszcze aborcja chemiczna, a najczęściej 

praktykowaną formą przerwania ciąży był zabieg chirurgiczny. Na początku obecnego 

stulecia, wraz z dopuszczeniem do obrotu we Włoszech pigułki RU-486, Ministerstwo 

Zdrowia postanowiło przygotować odpowiednie regulacje prawne, których nie zawierała 

ustawa z 1978 r. Odpowiednie wytyczne zostały opublikowane w 2010 r. Zapis dotyczący 

trzech dni pobytu w szpitalu dla kobiety przerywającej ciążę w sposób chemiczny został 

podyktowany tym, że stosowanie pigułki aborcyjnej może prowadzić do różnego rodzaju 

niebezpiecznych powikłań. 

W opinii przygotowanej przez Naczelną Radę Zdrowia (Consiglio superiore della 

Sanità), która towarzyszyła wytycznych ministerialnych z 2010 r., było wyrażone bardzo 

jasne stanowisko medyczne, że kobiet, które przyjęły pigułkę RU-486 nie należy wypisywać 

na życzenie ze szpitala do domu przed zakończeniem całego procesu aborcji chemicznej, aby 

uniknąć sytuacji, w której wydalenie embrionu z organizmu matki ma miejsce nie w 

szpitalu, ale w domu, wiążąc się z ryzykiem dla zdrowia kobiety. Naczelna Rada Zdrowia 

podkreśliła w swojej opinii, że kobieta nie powinna być zostawiona sama ze swoim 

cierpieniem fizycznym i psychicznym. Działania niepożądane pigułki aborcyjnej zostały 

szeroko opisane w literaturze naukowej: obfite i przedłużające się krwawienie, omdlenia, 

zwiększone ciśnienie, nudności, wymioty, bóle i skurcze brzucha, endometrioza, tzw. 

niecałkowita aborcja (Kobyliński, 2018). 

Warto w tym miejscu podkreślić, że w latach 2010-2020 nie było w kraju nad Tybrem 

jednego ogólnonarodowego modelu stosowania aborcji chemicznej, ponieważ władze wielu 

regionów – korzystając z zasady autonomii politycznej i artykułując swoją niezależność 

wobec władzy centralnej w Rzymie – nie respektowały wytycznych Ministerstwa Zdrowia z 

2010 r. W takich regionach jak Emilia Romania, Lacjum, Liguria czy Lombardia władze 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 
KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 3(47)2021  ISSN 2082-7067 

 

 

STRONA 179 

lokalne zezwoliły na podawanie pigułki RU-486 w placówkach działających w trybie 

dziennym. Natomiast region Toskanii poszedł jeszcze dalej, zezwalając na stosowanie 

pigułki aborcyjnej nawet w poradniach i przychodniach. Zgodnie z nowymi zasadami, 

wprowadzonymi w niektórych regionach Włoch przed 12 sierpnia 2020 r., kobieta, która 

przyjęła pigułkę RU-486, pozostawała w placówce medycznej ok. pół godziny do momentu 

pierwszej konsultacji lekarskiej. Następnie udawała się do domu i powracała po 48 

godzinach, aby przyjąć preparat Mizoprostal powodujący wydalenie martwego embrionu z 

łona matki. W konsekwencji można powiedzieć, że nowe wytyczne z sierpnia 2020 r. 

zalegalizowały praktykę aborcji chemicznej, stosowaną już wcześniej w niektórych 

regionach kraju nad Tybrem. Natomiast prawdziwą nowością tego dokumentu jest 

wydłużenie o dwa tygodnie okresu, w którym można dokonać aborcji farmakologicznej. 

Zdaniem Pino Noia, ginekologa i prezesa Włoskiego Stowarzyszenia Ginekologów i 

Położnych Katolickich (Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici), pierwszą ofiarą 

decyzji włoskiego ministra zdrowia z sierpnia 2020 r. jest uczciwa nauka prenatalna, która 

jest całkowicie nieobecna w wytycznych ministerialnych. W opinii prezesa nie ma żadnych 

argumentów naukowych, które uzasadniają przesunięcie stosowania pigułki RU-486 z 7 do 9 

tygodni. Badania naukowe potwierdzają jednoznacznie, że im później kobieta dokonuje 

aborcji, tym bardziej wzrasta ryzyko różnego rodzaju powikłań i negatywnych konsekwencji 

zdrowotnych. Dlatego Pino Noia stwierdza kategorycznie, że aborcja chemiczna nigdy nie 

jest prosta, bezbolesna i bezpieczna, jak twierdzą jej zwolennicy (Zambrano, 2020). Badania 

naukowe potwierdzają, że kobiety częściej cierpią z powodu obfitych krwawień po aborcji 

farmakologicznej niż aborcji chirurgicznej. Ryzyko dużej utraty krwi jest mniejsze u kobiet, 

które przeszły aborcję medyczną do 49. dnia ciąży w porównaniu z tymi, które dokonały tej 

formy aborcji między 7. a 9. tygodniem ciąży. Oznacza to, że przesunięcie terminu do 9 

tygodni wiąże się ze sporym zagrożeniem dla zdrowia kobiety.  

 

3. Liberalizacja aborcji chemicznej w perspektywie prawnej i etycznej 

 

W sierpniu 2020 r. włoskie Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowe wytyczne po 

uprzednim wyrażeniu opinii pozytywnej w tej sprawie przez Naczelną Radę Zdrowia. W 

sprawie liberalizacji aborcji chemicznej identyczne stanowisko zajęło także Włoskie 

Stowarzyszenie Ginekologów i Położnych (Società Italiana Ginecologi e Ostetrici). Niestety, 

Ministerstwo Zdrowia utajniło całą dokumentację tej sprawy, przede wszystkim nie 

upubliczniając informacji o różnego rodzaju zagrożeniach związanych ze stosowaniem 

pigułki RU-486. W konsekwencji opinia publiczna nie mogła poznać argumentów „za” i 

„przeciw”, zawartych w dokumentach przygotowanych przez Naczelną Radę Zdrowia oraz 

Włoskie Stowarzyszenie Ginekologów i Położnych. Wiadomo, że nie były to decyzje podjęte 

w sposób jednomyślny. Jednak z powodu utajnienia dokumentów mieszkańcy Włoch nie 
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mogli zapoznać się ze stanowiskiem tych naukowców, którzy byli przeciwni wydaniu 

pozytywnej opinii w sprawie liberalizacji aborcji chemicznej. 

Krytycy nowych wytycznych są zdania, że opinia publiczna ma prawo do informacji 

w tej sprawie. Co więcej, twierdzą oni, że nowe przepisy naruszają prawo aborcyjne 

obowiązujące od ponad 40 lat w kraju nad Tybrem. Osoby kwestionujące nowe wytyczne 

podkreślają, że skoro liberalizacja stosowania pigułki RU-486 dotyczy istoty ustawy 

194/1978, to Ministerstwo Zdrowia nie może przeprowadzać takiej zmiany na drodze 

opublikowania swojej decyzji w okólniku w formie wytycznych, ale powinna w tej sprawie 

odbyć się poważna debata parlamentarna. Takie stanowisko wyraził m.in. Alberto Gambino, 

prezes Stowarzyszenia „Nauka & Życie”, które jest we Włoszech jednym z najsilniejszych 

środowisk pro-life. Jego zdaniem wytyczne ministerialne nie mają mocy prawnej ani nie są 

wiążące dla władz regionalnych posiadających odrębne kompetencje ustawodawcze w 

zakresie ochrony zdrowia.  

Alberto Gambino zauważa, że ustawa 194 wskazuje procedurę, która rozpoczyna się 

od fazy informacyjnej dotyczącej usunięcia przyczyn, które mogą prowadzić do wniosku 

kobiety o aborcję. Następnie procedura jest kontynuowana, jeśli stwierdza się istnienie 

poważnych przesłanek, które uzasadniają przerwanie ciąży. Poza działaniami medycznymi 

podejmowanymi zgodnie z protokołem określonym w ustawie 194/1978 aborcja jest i 

pozostaje przestępstwem karalnym. Prezes Stowarzyszenia „Nauka & Życie” twierdzi, że 

wprowadzenie nowego protokołu medycznego dotyczącego aborcji chemicznej nie może być 

dokonane poprzez zwykły okólnik ministerialny. Jego zdaniem w tym przypadku 

ewentualne zmiany ustawy aborcyjnej z 1978 r. powinny być koniecznie przeprowadzone na 

drodze debaty parlamentarnej, która stanowi jedyne narzędzie demokratyczne, dzięki 

któremu całe społeczeństwo, poprzez swoich reprezentantów, może zaprezentować własne 

stanowisko (Morresi, Roccella, 2020). 

Inne zagadnienie prawne, które pojawiło się w debacie wokół nowych wytycznych 

Ministerstwa Zdrowia dotyczy autonomii władz regionalnych w stosunku do władzy 

centralnej w Rzymie, gdy chodzi o zarządzanie we Włoszech publiczną służba zdrowia. To 

fragment wielkiej dyskusji, która toczy się od wielu lat w kraju nad Tybrem, gdy chodzi o 

przyznanie większej niezależności politycznej i finansowej poszczególnym regionom. W 

kontekście tego sporu władze regionu Piemont uznały, że odrzucają wytyczne 

przygotowane przez ministra Roberto Speranza. Jesienią 2020 r. władze Piemontu 

przygotowały odpowiednie ekspertyzy prawne, z których wynika jednoznacznie, że 

liberalizacja aborcji chemicznej – wprowadzona przez wytyczne Ministerstwa Zdrowia – jest 

niezgodna z włoską ustawą aborcyjną z 1978 r. W konsekwencji na terenie tego regionu 

pigułka RU-486 jest stosowana tylko i wyłącznie wraz z hospitalizacją kobiety dokonującej 

aborcji, a nie w placówkach funkcjonujących w trybie dziennym. Co więcej, władze tego 

regionu w znaczący sposób zwiększyły różne formy pomocy kobietom w ciąży, które noszą 
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się z zamiarem uśmiercenia nienarodzonych dzieci, aby zmieniły swoje zdanie, 

doprowadzając do narodzin nowych istot ludzkich (Morresi, Roccella, 2020). 

14 sierpnia 2020 r. w sprawie nowych wytycznych włoskiego Ministerstwa Zdrowia 

głos zabrała Papieska Akademia Życia. W specjalnej nocie podkreślono, że należy przede 

wszystkim poddać analizie nowe rozwiązania przyjęte w tym dokumencie. „Pierwszym z 

nich jest przezwyciężenie ograniczenia reżimu hospitalizacji (choć łatwo go omijać i w wielu 

przypadkach jest on już w znacznym stopniu przezwyciężony) do końca przewidzianej 

ścieżki opieki lekarskiej: wraz z podaniem leku w oddziale dziennym, prawdziwy moment 

wydalenia płodu może wystąpić, gdy kobieta wróciła do domu. W przypadku, gdy wymaga 

tego nasilenie bólu i początek powikłań, zwłaszcza z powodu nadmiernego krwawienia, 

dostępna jest wskazana placówka ochrony zdrowia, z którą można się pilnie skontaktować. 

Drugie nowe rozwiązanie polega na wydłużeniu okresu stosowania leku z 7 do 9 tygodnia. 

Operacja może zatem odbyć się w bardziej zaawansowanym stadium ciąży, kiedy 

niepewność i ryzyko mogą być większe” (Papieska Akademia Życia, 2020). 

Autorzy watykańskiego dokumentu stwierdzają, że nowe wytyczne włoskiego 

Ministerstwa Zdrowia zmierzają w kierunku silniejszego zamknięcia aborcji chemicznej w 

sferze prywatnej. Z drugiej strony istotne jest zapewnienie możliwości szerszego i 

pełniejszego przeżywania intensywnych reakcji emocjonalnych wywołanych ciążą, 

zwłaszcza na jej początku. Szczególna delikatność tego momentu wynika z przemiany, która 

polega na staniu się matką (i rodzicami), kiedy obecność poczętego dziecka stawia pod 

znakiem zapytania najbardziej osobiste aspekty: ciało, przestrzeń, czas itp. „Dopuszczenie 

do aborcji w domu oznacza dalsze jej usunięcie – wraz ze wszystkimi problemami, jakie 

niesie ze sobą ta decyzja – ze sfery stosunków społecznych i z przestrzeni wspólnej 

odpowiedzialności. Łatwo można argumentować – i istnieją ku temu uzasadnione powody – 

że szpitale niekoniecznie są najlepszym miejscem do realizacji tego celu, jakim jest 

towarzyszenie i wsparcie, i że jednak ta obawa dotyczy tego, co poprzedza decyzję o 

przerwaniu ciąży. Ale właśnie z tego powodu nie należy rezygnować z poszukiwania 

bardziej odpowiednich metod i narzędzi dla wspólnego projektu: towarzyszenie i 

wspieranie rodzącego się i poczętego życia oraz rodzin pozostaje polem doświadczalnym 

dla uważnego i wrażliwego społeczeństwa, które potrafi budować swoją przyszłość” 

(Papieska Akademia Życia, 2020). 

Stanowisko zaprezentowane przez Papieską Akademię Życia spotkało się z krytyką 

grupy konserwatywnych intelektualistów katolickich, którzy są członkami Komitetu 

Doradczego Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. 

Wyrazili oni swoje zasmucenie i poważne niezadowolenie z powodu treści zawartych w 

stanowisku opublikowanym przez Papieską Akademię Życia. Ich zdaniem dokument tej 

dykasterii watykańskiej używa dwuznacznego języka w swojej krytyce nowych włoskich 

wytycznych dotyczących aborcji chemicznej, całkowicie pomijając moralne potępienie 
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aborcji. Dokument Papieskiej Akademii Życia rzeczywiście przywołuje zapis ustawy z 1978 

r., w którym stwierdza się, że państwo włoskie – gwarantując prawo do świadomej i 

odpowiedzialnej prokreacji – uznaje wartość społeczną macierzyństwa i chroni życie 

ludzkiego od jego początku. Jeśli nawet ustawodawca określa warunki, w których 

przerwanie ciąży jest zgodne z prawem, to jednocześnie stwierdza, że aborcja nie może być 

traktowana jako narzędzie kontroli urodzin. Zgodnie z ustawą doradcy rodzinni powinni 

stanowić wsparcie dla kobiety, która rozważa możliwość przerwania ciąży, informując ją o 

wszystkich aspektach tego zabiegu medycznego i dążąc do tego, aby wraz z kobietą 

spróbować usunąć te przyczyny, które mogą prowadzić ją do przerwania ciąży. Naukowcy 

związani z Papieskim Instytutem Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną 

stwierdzają także, że ustawa aborcyjna z 1978 r. stanowi jedną z najważniejszych przyczyn 

ogromnego kryzysu demograficznego, z którym już teraz zmagają się mieszkańcy kraju nad 

Tybrem (Negrotti, 2020; Ognibene, 2020). 

19 sierpnia 2020 r. na łamach watykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano” 

ukazał się bardzo ważny artykuł pt. Zdrowie kobiet i ryzyko RU-486. Autorem opracowania 

jest Giuseppe Noia, profesor medycyny prenatalnej w Katolickim Uniwersytecie 

Najświętszego Serca w Rzymie. Jego zdaniem decyzja włoskiego Ministerstwa Zdrowia o 

przedłużeniu możliwości zażywania pigułki aborcyjnej RU-486 z 7 do 9 tygodni, z 

wyłączeniem obowiązkowej hospitalizacji kobiet, stawia bardzo głębokie i trudne pytania o 

psycho-społeczne i medyczno-naukowe aspekty tego rodzaju decyzji. Noia stwierdza, że 

wszędzie aborcja nadal pochłania niewinne ofiary i dewastuje życie wielu kobietom: z tego 

powodu decyzja o przedłużeniu praktyki aborcyjnej w kraju nad Tybrem jest niezwykle 

niepokojąca, zwiększając szanse na zabijanie dzieci, które swoim istnieniem proszą jedynie o 

przyjście na świat (Noia, 2020). 

Profesor z Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Rzymie nie zgadza się 

ze zwolennikami pigułki RU-486, którzy twierdzą, że aborcja chemiczna jest prosta, 

bezbolesna i bezpieczna. Jego zdaniem rzekoma prostota zażywania tej pigułki, bez 

późniejszej kontroli lekarskiej monitorującej aborcję i ewentualne komplikacje, które mogą z 

niej wynikać, jest nonsensowna, a jednocześnie niezwykle niszczycielska na poziomie 

psychologicznym dla relacji, która powstaje między matką a dzieckiem. Kobieta od samego 

początku ciąży dostrzega obecność dziecka i ta percepcja jest niezależna od jego wymiarów 

w centymetrach i gramach; jest raczej proporcjonalna do „obecności” dziecka. Przekonanie, 

że usunięcie małego embrionu jest równoznaczne z małym urazem, jest naukowo 

nieprawdziwe. Noia twierdzi, że aborcja farmakologiczna próbuje przemilczeć prawdę 

naukową o tej relacji biologicznej, immunologicznej, hormonalnej i psychodynamicznej, 

która od pierwszej chwili poczęcia tworzy się między embrionem, czyli dzieckiem, a jego 

matką. Dzięki rozwojowi nauk medycznych wiadomo dzisiaj, że już od 4. tygodnia ciąży 

embrion zaczyna rozwijać całą serię wzorców na poziomie sensorycznym, smakowo-
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zapachowym, także poprzez relację z matką. Między organizmem dziecka a ciałem matki 

dokonuje się wymiana komórkowa. Dziecko wysyła matce komórki macierzyste, które 

przechodząc przez łożysko, docierają poprzez krew do matczynych obszarów 

patologicznych, aby je wyleczyć: płód jest w istocie „lekarzem matki”. Ze swojej strony 

matka rozwija silną i intymną percepcję obecności dziecka, wspierając go tlenem i 

suplementami diety: ta wzajemna relacja nazywana jest „symbiozą matczyno-płodową” i jest 

cudowną tajemnicą, którą nauka jest teraz w stanie poznawać i pogłębiać (Noia, 2020). 

Profesor z Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Rzymie odrzuca 

twierdzenie, że przerwanie ciąży za pomocą RU-486 jest bezbolesne. Na poziomie fizycznym 

wiąże się z bardzo bolesnymi skurczami. Na poziomie psychicznym generuje 

nadpobudliwość kobiety, bo to ona musi brać pigułkę, to ona musi stać się aktorką, 

bohaterką i obserwatorem agonii swojego dziecka i pojawiających się zjawisk krwotocznych 

przez okres do dwóch tygodni i w dowolnym miejscu, bez ostrzeżenia, w wielu 

przypadkach narażając kobietę na druzgocące doświadczenie widzenia embrionu 

wydalonego z jej ciała. Z aborcją chemiczną wiąże się ryzyko wielu powikłań zdrowotnych. 

Co więcej, po zażyciu pigułki aborcyjnej ciąża może być kontynuowana. 

Prawdopodobieństwo to wzrasta wraz ze wzrostem okresu ciąży, w którym przyjmowana 

jest pigułka aborcyjna. Kontynuacja ciąży po zabiegu aborcji chemicznej jest podwójnie 

dewastująca na poziomie psychologicznym i fizycznym, ponieważ jeśli kobieta zrewiduje 

swój wybór i zechce kontynuować ciążę, stanie przed nią kolejny problem, ponieważ użycie 

pigułki aborcyjnej może powodować wady rozwojowe płodu. Z drugiej strony, gdyby 

chciała powtórzyć praktykę aborcyjną, musiałaby stosować preparaty medyczne w 

większych dawkach, z jeszcze poważniejszym ryzykiem dla własnego zdrowia (Noia, 2020; 

Verlicchi, 2020). 

 

Podsumowanie 

 

Dyskusja społeczna prowadzona we Włoszech na temat liberalizacji aborcji 

chemicznej stanowi ważną część współczesnej debaty bioetycznej, która przyjmuje coraz 

bardziej charakter globalny. Przeprowadzone w artykule analizy uzasadniają sformułowanie 

kilku ważnych wniosków badawczych. 

Po pierwsze, nowe zasady stosowania pigułki RU-486, które zostały przyjęte we 

Włoszech 12 sierpnia 2020 r. są kolejnym krokiem na drodze banalizacji uśmiercania życia 

ludzkiego na pierwszym etapie jego rozwoju. Decyzja podjęta przez włoskie Ministerstwo 

Zdrowia przyczynia się do wzrostu liczby abortowanych dzieci, ponieważ maksymalnie 

ułatwia kobietom dostęp do tej procedury medycznej, czyniąc z aborcji chemicznej zabieg 

realizowany w dużym stopniu samodzielnie w domu. Z kolei zniesienie obowiązku 

hospitalizacji oraz przesunięcie granicy stosowania pigułki aborcyjnej z 7 do 9 tygodni ciąży 
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zwiększa poważnie ryzyko różnego rodzaju powikłań, które towarzyszą tej procedurze 

medycznej i są dobrze udokumentowane w literaturze naukowej. Nie wolno zapominać o 

tym, że w niektórych przypadkach pigułka RU-486 nie tylko uśmierca ludzki embrion, ale 

może być także szkodliwa dla przyjmującej ją kobiety. Preparat Mifepriston nie tylko niszczy 

nowe życie ludzkie na pierwszym etapie jego rozwoju, ale w niektórych przypadkach jest 

także niebezpieczny dla życia i zdrowia kobiet. 

Po drugie, najnowsza liberalizacja aborcji chemicznej we Włoszech potwierdza 

głębokie zmiany światopoglądowe, jakie dokonały się w tym społeczeństwie na przestrzeni 

ostatnich kilkudziesięciu lat. W 2021 r. upłynęło 40 lat od referendum przeprowadzonego w 

kraju nad Tybrem 17 maja 1981 r., które dotyczyło zmiany ustawy 194/1978, 

wprowadzającej legalną aborcję do trzeciego miesiąca ciąży. Wiosną 1981 r. mieszkańcy 

Włoch poszli do urn, aby wypowiedzieć się w sprawie dwóch propozycji referendalnych, 

które dążyły do zmiany obowiązującej wówczas ustawy aborcyjnej. Propozycja zgłoszona 

przez środowiska lewicowe miała na celu całkowitą liberalizację aborcji, natomiast 

organizacje walczące o ochronę życia poczętego zaproponowały ograniczenie praktyki 

aborcyjnej (Scandroglio 2021). Do urn referendalnych udało się aż 79,43% mieszkańców 

Republiki Włoskiej. Odrzucono obydwie propozycje. Liberalizacji ustawy aborcyjnej z 1978 

r. powiedziało „nie” 88,42% głosujących, natomiast zaostrzeniu prawa aborcyjnego 

powiedziało „nie” 68% mieszkańców Włoch. W konsekwencji referendum nie doprowadziło 

do zmiany ustawy 194/1978. Po 40 latach od tego wydarzenia należy stwierdzić, że 

społeczeństwo włoskie stało się zdecydowanie bardziej proaborcyjne. Jeśli w 1981 r. w tym 

kraju aborcja stanowiła jeszcze problem moralny i społeczny, to obecnie w zbiorowej 

świadomości społeczeństwa włoskiego stała się ona tylko i wyłącznie indywidualną, 

prywatną, sprawą kobiety (Kobyliński, 2020). 

Po trzecie, zmiany dotyczące stosowania we Włoszech preparatu RU-486 łączą się z 

liberalizacją dostępu do pigułki EllaOne, nazywanej tabletką „pięć dni później”. W 

październiku 2020 r. Włoska Agencja Leków ustaliła, że nie będzie już konieczne posiadanie 

recepty lekarskiej na wydawanie pigułki EllaOne, czyli leku stosowanego w tzw. 

antykoncepcji awaryjnej do pięciu dni po stosunku seksualnym. Preparat medyczny EllaOne 

wywołuje zarówno działanie antykoncepcyjne, jak i aborcyjne. Biorąc pod uwagę, że ta 

pigułka może mieć także skutki aborcyjne, sposób jej podawania powinien mieścić się w 

ramach prawnych ustawy 194/1978, która przewiduje rozmowę w klinice lub u zaufanego 

lekarza i wydanie zaświadczenia lekarskiego. W szczególności dla osób nieletnich ta ustawa 

przewiduje konieczność opinii rodziców lub opiekunów prawnych. Rozwiązanie przyjęte 

we Włoszech jesienią 2020 r. prowadzi do głębokiej banalizacji antykoncepcji i aborcji: osoba 

nieletnia po prostu może pójść zwyczajnie do apteki i kupić sobie bez recepty pigułkę 

EllaOne. Nie ulega wątpliwości, że liberalizacja dostępu do tego preparatu zdecydowanie 

zwiększa liczbę kryptoaborcji w kraju nad Tybrem (Kućko, 2020; Sartea, 2020).  
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Po czwarte, spór o aborcję chemiczną odsłonił głębokie zmiany doktrynalne, jakie 

dokonały się w ostatnich latach wśród włoskich katolików. W wypowiedziach 

przedstawicieli Kościoła katolickiego w tym kraju pojawia się coraz mniej argumentów 

filozoficznych i teologicznych dotyczących etyki, prawa naturalnego, kryteriów początku 

życia ludzkiego, moralnego zła aborcji itp. Najczęściej dominują argumenty prawne 

odnoszące się do wniosków wynikających z ustawy 194/1978. Wśród katolików we 

Włoszech zaczyna przeważać przyzwolenie na uśmiercanie życie na pierwszym etapie jego 

rozwoju. Coraz częściej zwycięża także nowe rozumienie sumienia i prawa naturalnego. W 

konsekwencji sumienie zaczyna być rozumiane jako akt bezwarunkowej woli. W ten sposób 

sumieniu przyznaje się prymat, którego nie może mieć ono bez tego, by każdy z nas nie stał 

się w jakiś sposób „prawem dla siebie”. Jeśli sumienie traci odniesienie do prawa 

naturalnego, a każda jednostka jest radykalnie autonomiczna i stanowi „prawo dla siebie”, 

to jedną z konsekwencji takich zmian filozoficznych i teologicznych jest przyzwolenie dla 

legalizacji różnych form aborcji chemicznej i chirurgicznej. 

Po piąte, włoska dyskusja dotycząca pigułki RU-486 łączy się z innymi poważnymi 

debatami bioetycznymi, które są obecnie prowadzone w wielu krajach świata. Jednym z 

takich państwa jest Francja. W kraju nad Sekwaną od 2019 r. toczy się bardzo ostra debata 

parlamentarna dotycząca nowelizacji ustawy bioetycznej. Jedna z postulowanych zmian 

dotyczy możliwości tworzenia chimer ludzko-zwierzęcych. Tego rodzaju embriony o 

charakterze międzygatunkowym byłyby wykorzystywane w laboratoriach do 

przeprowadzenia różnego rodzaju eksperymentów medycznych i badań klinicznych. 

Dodatkowo prawo przewiduje możliwość eksperymentowania nad sztucznie utworzonymi 

a niewykorzystanymi ludzkimi embrionami, m.in. poprzez tworzenie embrionów 

transgenicznych, czyli zmodyfikowanych genetycznie. Embriony wykorzystywane w 

ramach badań mają zostać uśmiercone najpóźniej do 14. dnia ich rozwoju. Zgodę na badania, 

mające teoretycznie poprawić wiedzę na temat przyczyn poronień i chorób genetycznych, 

ma wydawać rządowa Agencja Biomedyczna, nie ma jednak wątpliwości, że dyskutowany 

obecnie projekt ustawy otworzyłby szeroko drzwi dla eugeniki genetycznej i 

transhumanizmu. Ewentualna zgoda władz w Paryżu na mieszanie komórek ludzkich i 

zwierzęcych byłaby kolejnym przekroczeniem Rubikonu w ramach współczesnej rewolucji 

biotechnologicznej (Dzwonkowska, 2020; Waleszczyński 2019). Tworzenie chimer ludzko-

zwierzęcych, manipulowanie ludzkimi embrionami czy też traktowanie życia ludzkiego na 

wczesnym etapie jego rozwoju jako zwykłego materiału laboratoryjnego stanowi przejaw 

postępującej dehumanizacji i urzeczowienia ludzkie egzystencji.  
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