
Köszönjük, hogy letöltötte ezt a „Dönts” játékcsomagot.

Minden csomag tartalmazza a maximum 8 fõs csoport játékához szükséges elemeket. Ha több a
résztvevõ bontsa õket több csoportra, és játszanak külön játékcsomaggal.

A készletet A4-es nyomtatópapírra, vagy kartonpapírra is lehet nyomtatni. A jobb minõség
érdekében 160 g/m2-es papírt használjon.

Az elsõ kilenc oldalnak különbözõ színû a szegélye, s ez annak a papírnak a színét is jelzi,
amilyenre majd nyomtatni kell. 4 zöld, 3 kék, egy sárga és 2 narancsszínû lap van.

A többi oldalt fehér papírra vagy kartonlapra kell nyomtatni.

Az utolsó 4 oldal a játéktáblát és a játékosok számára készített útmutatót tartalmazza.

A játéktábla kétféle elhelyezésben is rendelkezésre áll. A vízszintes formátum, amit A3-as méretben
is kinyomtathat vagy függõleges formátumban 2 A4-es oldal összeragasztásával.

Fontos, hogy minden résztvevõnél legyen egy A3-as formátumú szett.

Javasoljuk, hogy a játékkártyákat színes lapokra nyomtassák, bár fekete-fehérben is
használhatóak.

Gyõzõdjön meg róla, hogy a résztvevõk számának megfelelõ mennyiségû készlet és oktatótábla áll
rendelkezésre!

Sok örömet kívánunk a játékhoz!

Amennyiben további kérdése, problémája merülne fel a játékkal kapcsolatban érdeklõdjön a:
info@playdecide.org e-mail címen.

FUND is a project funded by the European Commission (grant agreement SiS-CT-2009-230474). The views and opinions
here expressed do not necessarily reflect those of the European Community and the Community is not liable for any use that
may be made of the information contained therein.







Használati útmutató

1.
Előkészületek.

Nyomtassa ki a PDF fájlokat a fájlok megnevezésétõl függõen színes nyomtató papírra vagy vékony
kartonra! Szüksége lesz az alábbi A4-es lapokra: sárga (1), narancssárga (2), zöld (3), kék (3) és fehér
(7)!

Vágja ki a kártyákat!

Nyomtasson vagy fénymásoljon annyi játéktáblát és útmutatót, ahány játékos várható! A DECIDE
(DÖNTS játék) min.4, max.8 fõ részvételével játszható a legoptimálisabban.

2.
Kezdés.

A kezdéstõl a végéig a játék 80 percet vesz igénybe.

Minden játékos helyezze a játéktáblát maga elé! A különbözõ típusú kártyákkal fokozatosan töltse majd ki
a játéktábláját!

A játékvezetõ a játékot irányítsa a rendelkezésére álló vizuális útmutató alapján! Világítson rá a játék
céljára!

A DECIDE elsõ részében történik az információk összegyûjtése és megosztása. Ezután következik a vita
szakasza.

A harmadik részben a játékosok megpróbálnak közös nevezõre jutni a csoporton belül. A DECIDE-nak
akkor lesz vége, ha az eredményeket feltöltik a www.playdecide.eu oldalára.

Mielõtt elkezdik az elsõ részt a játékvezetõ figyelmeztessen minden játékost a párbeszéd szabályaira (bal
oldalt alul) és ossza ki a Sárga kártyákat!

Bárki felemelheti a Sárga kártyát, hogy megállítsa a beszélgetést abban az esetben, ha úgy érzi, valaki
nem veszi figyelembe az útmutatót.

Amikor az ügy tisztázódik, a megbeszélés folytatódik.

Jobb oldalon felül a “saját gondolatok” jegyzetelésére is hagytak helyet.

3.
1. rész: Információ

A játék e része kb. 30 percet vesz igénybe.

Minden játékos olvassa el a bevezetõt (baloldalon felül)!

Minden játékos olvasson el több Történetkártyát és válasszon ki egyet, amely szerinte fontos! A kártyát
helyezze mindenki a játéktáblájára! Minden játékos ismertesse a saját Történetkártyáját!

Minden játékos cserélgesse és olvassa el az Információs kártyákat! Válasszon két kártyát, amelyek
szerinte fontosak és helyezze a játéktáblájára! Minden játékos röviden ismertesse az Információs kártyáit!

Minden játékos olvassa el a Témakörkártyákat! Válasszon két kártyát, amelyek szerinte jelentõsek és



helyezze a játéktáblájára! Minden játékos röviden ismertesse a Témakörkártyáit!

A játékosok használhatják a Fehér kártyákat bármikor, amikor új információt vagy témakört szeretnének
felvetni.

(A vizuális útmutatón nem minden lépés van feltüntetve. Ugyanaz a menetrend ismétlõdik a Történet-,
Információs, és Témakörkártyáknál. Ennek a résznek a végén minden típusú kártya a játéktáblán lesz,
mint ahogy az utolsó képen látszik.)

4.
2. rész: Megbeszélés

A játék e része szintén megközelítõleg 30 percet vesz igénybe.

Különbözõ módon folyhat a megbeszélés.

A játékvezetõ a csoportjellemzõk alapján választhat a módszerek közül:

A „szabad forma”: megkötések nélküli beszélgetés a játékosok között. Az útmutatót mindenki tiszteletben
tartja (abban az esetben, ha mégsem, a Sárga kártyát lehet használni).

Sokkal strukturáltabb módszer a „körkérdés” alkalmazása.

Ha a megbeszélés nehézkessé és lassúvá válik, használhatók a „Feladatkártyák”, hogy felrázzák a
társalgást. A játékvezetõ lefordítva ossza szét õket. A játékosok elolvasás után hajtsák végre a kihúzott
feladatot.

Ebben a részben a játékosok arra használhatják a kártyákat, hogy alátámasszák érveiket.

A játékosok helyezzék a saját meggyõzõdésüket alátámasztó kártyákat az asztalra. Alkossanak
csoportokat belõlük a megbeszélteknek megfelelõen úgy, hogy összességében tükrözzék a csapat
elképzeléseit.

Minden típusú kártya felhasználható a csoportok formálásához.

A rész végére minimum egy csoport kialakítása szükséges.

5.
3. rész: A csoport közös válasza

A DECIDE-nak e része kb. 20 percet vesz majd igénybe.

Mindenki olvassa el a 4 eljárásmódot / álláspontot!

A csoport(ok) következtetései alapján minden játékos egyénileg szavaz a 4 egymással versenyzõ
lehetõség egyikére.

Próbálkozzanak közös nevezõre jutni! Van olyan álláspont mellyel mindannyian egyetértenek? Ha nincs,
próbálkozzanak egy saját, 5. álláspontot kidolgozásával!

6.
6. Eredmények feltöltése

A játékvezetõ felvezeti az eredményeket a szavazólapra a www.playdecide.eu weblapjának „feltöltés”
funkcióját használva.

Az eredmények hozzáadódnak majd a többi Európa-szerte játszott DECIDE eredményhez.



Információs kártya 1
Sejt kinyerése egy embrióból

Amikor a DNS-vizsgálathoz
szükséges sejtet eltávolítják az
embrióból, az még csak 3 napos, és
összesen 6-10 sejtje van.

Információs kártya 2
Embrió-beültetés

Amikor a tesztek kimutatják, hogy az
embrió nem rendelkezik semmiféle
genetikai rendellenességgel, akkor
beültetik az anyaméhbe.

Információs kártya 3
Mit jelent a beültetés előtti
genetikai diagnosztika (PGD)?

A PGD (beültetés elõtti genetikai
diagnosztika) magába foglalja a
mesterségesen megtermékenyített
embriókból kinyert sejtek genetikai
vizsgálatát.

Információs kártya 4
Alternatív megoldások

A PGD fõ alternatívája a születés
elõtti (vagy méhen belüli?)
diagnosztika, illetve a szelektív
abortusz. A születés elõtti
diagnosztikát állapotos nõkön végzik.

Információs kártya 5
PGD gyermekek

1990 óta több ezer egészséges
gyermek jött világra a PGD-nek
köszönhetõen.

Információs kártya 6
Nem és betegség

A PGD-nek köszönhetõen számos
fiú-utódot érintõ betegség kiszûrhetõ.
Ilyenkor a lány utódot választják ki,
még akkor is, ha a feltételek nem
teljesen ismertek. Ilyen esetben
PGD-vel állapítják meg, hogy melyek
azok a fiú embriók, akik érintettek
lehetnek az adott betegségben.

Információs kártya 7
Donor testvérek

Voltak családok, akik arra használták
a PGD-t, hogy olyan egészséges
utódot hozzanak vele létre, akinek a
köldökzsinórját és egyéb szöveteit a
beteg gyermekük számára tudják
hasznosítani.

Információs kártya 8
Jelenlegi PGD gyakorlat

Jelenleg a PGD-t arra használják,
hogy teszteljék azokat a növekvõ
számú genetikai rendellenességeket,
melyeket nagy valószínûséggel a
szülõk hordoznak, és amelyek
komoly orvosi következményekkel
járnak.

Információs kártya 9
Egygénes betegségek
tesztelése

A PGD-t fõleg olyan
rendellenességek szûrésére
használják, melyeket egyetlen gén
hibája okoz, mint például a cisztás
fibrózis, vagy a Huntington kór.



Információs kártya 10
Családi múlt

A PGD lehetõvé teszi olyan családok
számára az egészséges gyermek
kihordását, ahol a családban egy-egy
genetikai rendellenesség már
elõfordult.

Információs kártya 11
Szülők, akik a PGD mellett
döntenek

Sok családban, ahol PGD-t
alkalmaznak, van egy sérült gyermek,
és szeretnének egy másik, ép utódot
is

Információs kártya 12
Hordozók

Egyes esetekben a PGD arra is
használható, hogy megelõzzék az
olyan gyermekek születését, akik
valamilyen rendellenességet
hordoznak, vagy akikben akár ki is
fejlõdhet az adott állapot.

Információs kártya 13
Természet és nevelés

A viselkedési jellemvonások és a
fizikai tulajdonságok több gén
kombinációjától, illetve a környezeti
feltételektõl függenek.

Információs kártya 14
Személyiség

A PGD nem használható olyan
összetett viselkedési jellemzõk
meghatározására, amik egy
személyiséget meghatározhatnak.

Információs kártya 15
Nem kiválasztása

A PGD-t inkább szociális, mint orvosi
okokból használják a nem
kiválasztására Amerikában, a
Közelkeleten, stb.

Információs kártya 16
Mesterséges
megtermékenyítés (IVF)

A mesterséges megtermékenyítés
fizikailag, anyagilag és érzelmileg is
megterhetõ, illetve olyan
gyógyszereket is igényel, amiknek
komoly mellékhatásai lehetnek.

Információs kártya 17
Fel nem használt embiók

Azokat az embriókat, melyeket nem
ültetnek be vagy megsemmisítik,
vagy lefagyasztják a késõbbi
használat érdekében, vagy odaadják
más terméketlen párnak, vagy pedig
kutatásra használják fel.

Információs kártya 18
A mesterséges
megtermékenyítés költségei,
és sikerességének mértéke

Egy mesterséges megtermékenyítés
3-4000 euróba kerül, és a sikeresség
mértéke 30% ciklusonként (a nõ
életkorától függõen).



Információs kártya 19
Embrió transzfer

Miután az embriók 3-5 napot a
tenyészetben fejlõdtek, (ekkor az
átmérõjük csupán egyötöd milliméter)
egyet, vagy kettõt közülük beültetnek
az anyaméhbe, ahová pár nappal
késõbb beágyazódnak.

Információs kártya 20
Terhességi tesztek

Egyes teszteket, mint például a
magzatvízvizsgálatot (amely során a
magzatot körülvevõ folyadékból
vesznek mintát egy tû segítségével)
ma már rutinszerûen ajánlják terhes
nõknek, holott ez a magzati
rendellenességek okozásának
magas kockázatával jár.

Információs kártya 21
Abortusz

Angliában és Walesben 2004-ben
1.900 abortuszt hajtottak végre a
születendõ gyermek esetleges
rendellensségének kockázata miatt.
Az összes elvégzett abortusz száma
185.000 volt.

Információs kártya 22
Abortusz szabályozás

Az Európiai Uniós országokban
abortusz elvégzése legkésõbb a 24.
hétig történhet. A magzat súlyos
rendellenessége esetén nincsen
idõhatár.

Információs kártya 23
Tesztek kockázatai

Néhány méhen belüli teszt vetélés,
koraszülés, vagy magzati sérülés
kockázatával jár (1%, vagy annál
kevesebb).

Információs kártya 24
Nem-kiválasztás

2003-ban az Egyesült Királyságban a
Mesterséges Megtermékenyítõ és
Embriológiai Hatóság ajánlotta a
kormánynak, hogy tiltsák be a nem
orvosi szempontból történõ
nem-kiválasztást.

Információs kártya 25
Kromoszóma elváltozások
hordozói

Ha valakinek kiegyensúlyozott
kromoszóma (balanced chromosomal
translocation) elváltozása van, nem
jelent problémát mindaddig, amíg
nem akar gyereket vállalni. Amikor a
kromoszómái a partneréivel
egyesülnek, az embriónál magas a
vetélési, illetve a születési
rendellenességek kockázata. A PGD
ezeket ki tudja mutatni.

Információs kártya 26
Életkori tényezők

Az emberi ivarsejtek kromoszómái
gyakran rendellenesek, ennek a
kockázata a nõ életkorának
elõrehaladtával emelkedik. Az
embriók 25-40 %-ánál megjelenik
valamifajta
kromoszóma-rendellenesség. Ez a
szám 50% fölé is emelkedhet a 40
éves, vagy annál idõsebb nõk
esetében. PGD-vel ez ellenõrizhetõ.

Információs kártya 27
PGD a blasztociszta
állapotban

Amikor az embrió elérte a
blasztociszta állapotot, és már
30-100 sejttel rendelkezik, (a fejlõdés
5, vagy 6. napján) alacsony számú
sejtet már eltávolíthatnak belõle a
PGD-hez. Ezzel növelik a tesztek
pontosságát



Információs kártya 28
PGD a poláris test
vizsgálatával

Egy másik PGD módszer a
petesejtek genetikai problémáinak
feltárására, a poláris test vizsgálata
(a petesejt érése közben egy
kétlépcsõs osztódási folyamaton
megy keresztül a peteérés és a
megtermékenyülés közepette, s a
poláris testesk ezeknek az
osztódásoknak a köztes termékei).

  

   

   



Témakörkártya 1
Kínai szabályozás

Kínában a sérült magzatok
abortálása kötelezõ. Mi is efelé
haladunk?

Témakörkártya 2
Megtervezett gyerekek

A PGD szabályozása és technikai
akadályai azt is jelentik, hogy
lehetetlen megtervezett gyerekeket
létre hozni?

Témakörkártya 3
A PGD jövőbeni lehetőségei

A jövõben újabb állapotok
diagnosztikáját akarják PGD-vel
megoldani.

Témakörkártya 4
Megtervezett populációk

A PGD használata által elterjed a
szaporodás ‘minõségi ellenõrzése’ és
az esetleges eugenikai alkalmazása,
illetve hatásai. Az eugenika egy
megfontolt törekvés arra, hogy
befolyáslják az emberi populációk
genetikai alkatát.

Témakörkártya 5
Hol húzzuk meg a vonalat?

A PGD használatában létezik egy
tiszta határvonal a genetikai
rendellenességek megelõzése és az
eugenika között? Az eugenika egy
megfontolt törekvés arra, hogy
befolyáslják az emberi populációk
genetikai alkatát.

Témakörkártya 6
A társadalom szabályai

Feladata a társadalomnak, hogy
szociális és etikai kérdéseket vegyen
figyelembe, illetve hogy határvonalat
húzzon a klinikai gyakorlat és az
egyéni döntések közé?

Témakörkártya 7
Kiélezett vélemények

“Hamarosan bûnösnek fognak
számítani azok a szülõk, akiknek
gyermeke egy genetikai betegség
súlyos terhével kell, hogy éljen.” (Bob
Edwards, IVF úttörõ).

Úgy dönteni, hogy valaki nem ültet be
sérült embiót legalább olyan rossz,
mint gyermeket ölni. (Anon)

Témakörkártya 8
Génvásárlás

A PGD és a prenatális diagnosztika
egyfajta fogyasztói szemléletre
bátorítja az embereket a
gyermekvállalással kapcsolatban.

Témakörkártya 9
Választható fogyatékosság?

Használja az egészségügyi ellátás a
választható fogyatékosságot hogyha
a sérült szülõk (pl. siketség, vagy
törpenövés esetén) olyan
gyeremeket szeretnének, akinek
ugyanolyan fogyatékossága van,
mint nekik?



Témakörkártya 10
Költséghatékony a PGD?

Olcsóbb és hatékonyabb lehet
folytatni a méhen belüli szûréseket,
mint a beültetés elõtti genetikai
diagnosztikába fektetni az anyagi
forrásokat.

Témakörkártya 11
PGD – elérhetősége

A mesterséges megtermékenyítés,
így a PGD sikere is összefügg azzal,
hogy meg tudjuk-e fizetni a
magánkezelések költségeit. Ez
nagymértékben igazságtalan.

Témakörkártya 12
Jobb gyermekek?

A gazdagabb embereknek már nem
csak hogy egészségesebb gyermekei
lesznek, de jobb intellektussal és
fizikai képeségekkel is lesznek
megáldva.

Témakörkártya 13
Előnyhöz jutni

A szülõk idõt és pénzt áldoznak arra,
hogy elõnyökhöz juttassák
gyermekeiket. A társadalomnak kéne
különbséget tenni a különbözõ
megvalósítási módszerek között?

Témakörkártya 14
Prioritások

A PGD hez való jutás elsõbbségét
azoknak a családoknak kéne
élveznie, akik érintettek valamilyen
genetikai kérdésben.

Témakörkártya 15
Ki dönt?

A pácienseknek maguknak kéne
eldönteniük, hogy kívánnak-e PGD-t
alkalmazni, mint ahogy a többi
szaporodással kapcsolatos
kérdéseikrõl is maguk döntenek.

Témakörkártya 16
Támogatás

A tanácsadás, információ és
támogatás mindenki számára
elérhetõ kéne, hogy legyen. Az
egészségügynek támogatnia kellene
a párokat a terhességgel és a
fogyatékossággal kapcsolatos
döntéseikben.

Témakörkártya 17
Elkerülni a fogyatékosságot

A sérült gyeremekek világrahozatalát
elkerülni kívánók nagy száma a
fogyatékossággal kapcsolatos
általános félelembõl és
tudatlanságból fakad, illetve a
szociális támogatások hiányából.

Témakörkártya 18
Meghatározott fogyatékosság

A fogyatékosság szociálisan
meghatározott. Nem sokkal ezelõtig
a homoszexualitás pszichiátriai
rendellenességnek számított.



Témakörkártya 19
A siketség fogyatékosságnak
számít?

Sok született siket ember kulturális és
nyelvi kisebbség tagjának tartja
magát, nem pedig fogyatékos
személynek.

Témakörkártya 20
Mennyire súlyos?

Egy fogyatékossághoz vezetõ
genetikai rendellenesség súlyossága
nem feltétlenül a klinikai megítéléstõl,
hanem az éritett személy és családja
látásmódjától is függ.

Témakörkártya 21
PGD – egy megoldás?

A PGD megoldást kínál
(megsemmisíteni a sérült embereket)
egy szociális problémára (ahogyan a
társadalom bánik a sérült
emberekkel).

Témakörkártya 22
Egyensúly

Szükséges egyfajta egyensúlyt
teremteni az új formulák, és genetikai
tesztek fejlsztését szolgáló
beruházások, illetve a tanácsadás,
információ adás és a kórházi
személyzet képzésébe fektetett pénz
mennyisége között.

Témakörkártya 23
Életminőség

A genetikai magyarázatok elterelhetik
a figyelmet a sérült emberek
életminõségét nem genetikai úton
támogató megoldásoktól.

Témakörkártya 24
Szakmai tudás

Az egyes egészségügyi
szakemberek tudása rendkívüli
módon eltérõ ezekben a
kérdésekben, így az az információ,
amit a páciens kap, szintén nagyon
változó.

Témakörkártya 25
PGD teszt a blasztocita
állapotban

A blasztociszta állapotban lévõ
embrió vizsgálata (a fejlõdés 5, vagy
6. napján) lehetõvé teszi a jobb
embrió kiválasztást, illetve több
sejtettel rendelkezik, melynek
vizsgálatával növelhetõ a tesztek
pontossága. Mindemellett azonban
kevesebb idõ marad az analízisre és
a döntések meghozatalára a méhbe
való beültetés elõtt.

Témakörkártya 26
PGD a poláris test állapotában
(petesejtvizsgálatok)

A petesejtvizsgálat egy pontos
eljárás hosszabb analízis idõvel és
nagyon kicsi kockázattal a kialakuló
embrió sérülését illetõen.
Mindemellett viszont nem ismer fel
olyan genetikai problémákat,
amelyek az apától származnak,
illetve a fertilizáció után kialakuló
eltéréseket.

 



Irányelvek: Sárga
kártya!

A sárga kártya használatával
segíthet, hogy a csoport az
irányelveknél maradjon.
Mutassa fel, ha úgy érzi,
hogy egy irányelvet
megsértenek, vagy ha nem
érti, hogy mi történik.
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irányelveknél maradjon.
Mutassa fel, ha úgy érzi,
hogy egy irányelvet
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Kihíváskártya

Mondja el a csoportnak,
hogy Ön szerint ki fizet
(erőforrások vagy
következmények
vonatkozásában) és milyen
módon.

Kihíváskártya

Ismertesse röviden
játékostársainak az Ön
véleménye szerinti hatásokat
a jövő generációjára.

Kihíváskártya

Ön szerint a média
mindezekből mire irányítja
majd a figyelmet?

Kihíváskártya

Ön szerint ezek kockázattal
járnak? Gondoljon egy
kockázati tényezőre, és
mondja el a csoportnak,
majd kérdezzen meg két
másik játékost arról, hogy ők
milyen más kockázatra
gondolnak.

Kihíváskártya

Képzelje el, mit mondanának
a nagyszülei erről a témáról!
Ossza meg a csoporttal.

Kihíváskártya

A csoport „udvarias” és a
beszélgetések során nem
érinti a témával kapcsolatos
„tabu” kérdéseket?
Amennyiben így van, kezdje
úgy a beszélgetést, hogy
„Még nem beszéltünk a...”.

Kihíváskártya

Van ez valamilyen hatással a
természetre nézve is?
Mondja el a csoportnak
véleményét.

Kihíváskártya

Fejezze ki a témával
kapcsolatban azokat az
érzéseit, amelyeket még nem
osztott meg a csoporttal.

Kihíváskártya

Húzzon egy történetkártyát.
A történetkártyán szereplő
karaktert megszemélyesítve
mondja el a csoportnak a
témával kapcsolatos
nézeteit.



Kihíváskártya

Igazolható-e erre a kutatásra
elköltött pénz, figyelembe
véve az Európa és a fejlődő
országok egészségügyi
ellátásai közötti
egyenlőtlenségeket?

Kihíváskártya

Önnek mi a véleménye arról,
hogy az emberi szükségletek
fontosabbak az emberi
hanggal nem rendelkezők, az
állatok és az embriók
szükségleteinél?

Kihíváskártya

„Maximáljuk az emberi
életet, és járjuk be a kutatás
minden területét a beteg
emberek segítése
érdekében?”

Ön egyetért ezzel az
állítással?

Kihíváskártya

Húzzon egy történetkártyát,
és válasszon egy, a sajátjától
eltérő nézőpontot. Mondja el
a csoportnak, hogy az Ön
véleménye miben hasonló és
miben különböző a karakter
nézőpontjától.

Kihíváskártya

Találja ki, hogy az Öntől
jobbra ülő személy mit
gondol erről a témáról.
Keressen egy érvet
véleményük támogatására.

Kihíváskártya

Találja ki, hogy az Öntől
balra ülő személy mit gondol
erről a témáról. Játssza az
ördög ügyvédjét (ne értsen
egyet) nézőpontjaikkal.

Kihíváskártya

Húzzon egy történetkártyát
az Ön nézeteitől távol álló
karakterrel. A karaktert
megszemélyesítve mondja el
röviden a csoportnak az
adott témával kapcsolatos
véleményét.

  



Történetkártya 1
Adam és Molly Nash

Adam Nash 2000-ben született az
Egyesült Államokban. Elször
használták a PGD-t betegség szűrésére
és testvértől származó szövetek
biztosítására is egyben. A PGD-nek
köszönhetően Adam nem kapta meg
azt a genetikai rendellenességet,
melyet Fanconi vérszegénységnek
neveznek (Fanconi anemia), amelyben
Molly, a hatéves testvére szenvedett. A
szervezetre sok tekintetben veszélyes
ez a betegség, és gyakran rákhoz, akár
leukémiához vezet. Adam
köldökzsinórjából nyert sejtekkel aztán
sikeresen helyettesítették az õ gyenge
csontvelejét. Enélkül a beavatkozás
nélkül pár éven belül meghalt volna.

Történetkártya 2
A Snapes ikrek

A spinális izomatrófia vagy gerinc
eredetû izomsorvadás (SMA) egy
ritka, öröklödõ betegség, amely a
gerincvelõ mozgató idegsejtjeinek a
fokozatos elvesztésével jár, és korai
halált eredményez. A betegségben
szenvedők egy része,- mint ahogy az
ötéves Kate Snapes- soha nem lesz
képes járni. Kate szülei szerettek volna
még több gyermeket, de a négyből egy
SMA előfordulási kockázat miatt
óvatosak voltak mindaddig, amíg fel
nem ajánlották nekik a PGD
lehetőségét. Ezt az eszközt használta
végül a pár az egészséges embrió
kiválasztására. Az ikrek, Isabelle és
Esther 2001 novemberében
egészségesen jöttek világra.

Történetkártya 3
A Hashmi család

2002-ben az Egyesült Királyságban a
Mesterséges Megtermékenyítõ és
Embriológiai Hatóság engedélyezte a
Hashmi családnak a PGD használatát,
hogy létrehozzanak egy donor testvért
3 éves fiuknak, Zainnak, aki egy
talessaemia nevû ritka és veszélyes
genetikai eredetû betegségben
szenved, melynek hatására
szervezetében az oxigénellátás
csökkent. PGD-vel előállított gyermek
kököldökzsinórjából nyert sejtekkel
javítható lehetne Zain állapota. A
‘donor’-gyermek kérdése vitatott, de
Mrs Hasmi érvelése szerint “amint
Zain feln, tudni fogja, hogy meg fog
halni. Mit fog érezni akkor, ha
megtudja, hogy valami megmenthette
volna az életét?”

Fehér kártya Fehér kártya Fehér kártya



Történetkártya 4
A Masterton család

Sok országban engedélyezett a PGD
használata a meg nem született
gyermekek nemének kiválasztására.
Az Egyesült Királyságban a
nemkiválasztás csak genetikai
rendellenesség megelőzése céljából
engedélyezett. Louise és Alan
Masterton elveszítették egy tűz baleset
során a hároméves kislányukat
Nicole-t. A család PGD-t akart
alkalmazni, hogy egy újabb kislány
világrajövetelével tudják ellensúlyozni
a négy fiúgyermekes családot. A
Mesterséges Megtermékenyítõ és
Embriológiai Hatóság nem adott nekik
engedélyt.
A szóvívõ szerint: “Az angol
társadalom még nem áll készen az
ilyen esetek elfogadására… Az én
véleményem szerint majd egyszer
elfogadják, de ez még nem most fog
megtörténni.”

Történetkártya 5
Li-Fraumeni Szindró

2002-ben a chicagói Reprodukciós
Genetikai Intézet először alkalmazott
PGD-t az embióban a rákot okozó
mutáció szűrésére. Az Intézet segített
egy new york-i párnak, hogy
születendõ gyemekük ne örökölje
tovább a Fraumeni szindrómát, (amit
az apa családja hordozott) ami 80-90
%-os eséllyel vezet a rák
kialakulásához. A vezetõ orvos szerint
a döntésnek- miszerint vizsgálják-e
meg az embriót, vagy ne- az orvoson
és a családon kell múlnia. “Az állami
szabályozások mindig visszafelé
sülnek el “- mondta a doktor.

Történetkártya 6
Mia

Mia (nem az igazi neve) családjában
számos esetben fiatal életkorban
fordult elõ bél-, gyomor-, vagy
méhrák. Felajánlottak neki egy tesztet,
melynek alapján kiderült, hogy
öröklötten 60-90%-os eséllyel
valamilyen fajta rák ki fog alakulni
nála. Azóta rendszeres ellenőrzésekre
jár, hogy mielőbb fény derüljön a
figyelmeztetõ jelekre.
Mia elmondása szerint a teszt
különbözõ módokon volt hatással az
életére. Például “ha gyerekem születne,
továbbörökíthetném neki a hibást
gent.”

Fehér kártya Fehér kártya Fehér kártya



Történetkártya 7
Leah Wild

Szemelvények, melyeket Leah írt a
PGD-vel kapcsolatos tapasztalatairól
az Egyesült Királyságban.
Guardian újság, 2000: “Veszek egy
gyereket a MasterCardommal. A
PGD-t ritkán finanszírozzák. 2.500
fontot kell majd kicsengetnem.”.
“Egy barátom olyan erős
meggyőződéssel reagált, amikor
meséltem neki, hogy a születendõ
ikreim közül az egyik fiú, a másik
lány: “Ah, szóval ezt választottad!”-
mint hogy ha a PGD olyan lenne, mint
lemenni a boltba. Az egyetlen, amit én
döntöttem el, hogy az embrióknak ne
legyen halálos kromoszóma
betegsége.”

Történetkártya 8
Anna Fitzgerald

Anna a fõszerepl ője Jodi Picoult
regényének, a Nővérem őrzőjének.
Amikor a regényben megkérdezi
szüleit, hogy hogyan csinálják a
gyermekeket, így magyarázzák el neki:
“kiválasztották a kicsi, embrionális
énemet, kimondottan azért, hogy
megmentsem a nővéremet, Kate-et. Ez
elgondolkoztat azon, hogy mi lett
volna, ha Kate egészséges lett volna”
“Katenek Akut, promyelocytás
leukaemiája van. Amikor Kate be
akarja csapni a testét azzal, hogy azt
gondolja, hogy egészséges, én adok
neki leukocitákat, őssejteket, vagy
csontvelőt. Majdnem mindig, amikor
Kate kórházban volt, én is ott kötöttem
ki. Nem vagyok beteg, de én is az
lehetek.”

Fehér kártya Fehér kártya Fehér kártya



A téma elnevezése:

E téma megismerése / áttekintése után milyen következtetéseket vont
le?

Az ebben a témában felhasznált kártyák:
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Elvi álláspontok: Beültetés előtti genetikai diagnosztika (PGD)

Politikai álláspontok

1
A piac nem szabályozott. Lehetséges és elfogadható,
hogy a párok beleszóljanak az embrió
nemébe, vagy személyes jellemvonásaiba, ha
akarnak.

2
Legyen ellenőrizve, hogy ki végezheti a genetikai
betegségek tesztelését, beleértve az erre kijelölt
szakértői szervezeteket és gyakorlatuk önkéntes
magatartási kódexét. Mindez egy független testület
által működtetett. Nem engedélyhez kötött.

3
Csak olyan genetikai betegségek esetén alkalmazható,
amelyek súlyos orvosi következményekkel
járnak, nem pedig a személyiségvonások, vagy a nem
kiválasztására. Engedélyeket csak bizonyos
tesztek elvégzésére, és különleges feltételek között
adhat. Független szakmai felügyelet és ellenőrzés
szükséges.

4
Engedélyeztetés, szigorú szakmai felügyelet és
ellenőrzés szükséges. Az egyes országokban
független szakmai testület (mint a Mesterséges
Megtermékenyítő és Embriológiai Hatóság az
Egyesült Királyságban) ami engedélyezi az új
tetszteket, illetve nyilvántartja az elvégzetteket.

Támogatja

Elfogadható

Nem elfogadható

Tartózkodik
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Beültetés előtti genetikai
diagnosztika (PGD)
Mirõl is szól a beültetés elõtti genetikai diagnosztika (továbbiakban: PGD, Pre-implantation Genetic
Diagnosis)?
Ez a technológia lehetõvé teszi a szülõknek, hogy a még meg nem született gyermekük bizonyos
jellemvonásait megválasszák. Lehetõség nyílik arra, hogy ezzel a módszerrel megelõzzék a genetikai
rendellenességek, fogyatékosságok kialakulását, ezzel a döntés terhét is megszüntetve, miszerint
kihordják-e az érintett magzatot, vagy nem. A hagyományos mesterséges megtermékenyítõ
technikákkal (IVF) embriókat hoznak létre. A nyolcsejtes fejlõdés stádiumában már egy vagy két sejt
kivonható az embrióból, és DNS-vizsgálattal ellenõrizhetõek bizonyos jellegzetessége.Ha nem
találnak genetikai rendellenességre utaló jelet, akkor az embriót beültetik az anyaméhbe, és a
terhesség folytatódhat.

Fontos a PGD-rõl tárgyalni, ugyanis olyan kulcskérdéseket vet fel, mint:
• Az erkölcs, a döntéshez való jog, a fizetõképesség milyen mértékben válhatnak meghatározó
tényezõivé a gyógyászat egyes területeinek?
• A társadalom feladata, hogy állást foglaljon szociális és etikai kérdésekben, illetve hogy határt
szabjon a klinikai gyakorlatoknak és az egyéni döntéseknek?
• Létezik feltétlen különbség genetikai betegség, fogyatékosság és normális állapot között?

Politikai álláspontok

1. A piac nem szabályozott. Lehetséges és elfogadható, hogy a párok beleszóljanak az embrió
nemébe, vagy személyes jellemvonásaiba, ha akarnak.

2. Legyen ellenőrizve, hogy ki végezheti a genetikai betegségek tesztelését, beleértve az erre
kijelölt szakértői szervezeteket és gyakorlatuk önkéntes magatartási kódexét. Mindez egy
független testület által működtetett. Nem engedélyhez kötött.

3. Csak olyan genetikai betegségek esetén alkalmazható, amelyek súlyos orvosi
következményekkel járnak, nem pedig a személyiségvonások, vagy a nem kiválasztására.
Engedélyeket csak bizonyos tesztek elvégzésére, és különleges feltételek között adhat.
Független szakmai felügyelet és ellenőrzés szükséges.

4. Engedélyeztetés, szigorú szakmai felügyelet és ellenőrzés szükséges. Az egyes országokban
független szakmai testület (mint a Mesterséges Megtermékenyítő és Embriológiai Hatóság az
Egyesült Királyságban) ami engedélyezi az új tetszteket, illetve nyilvántartja az elvégzetteket.

A játék céljai

* Nyilvánítsa ki a véleményét
* Dolgozzon a közös csoportcélok eléréséért
* Hallassa hangját Európában
* Élvezze a vitát!

Történetkártya Információs kártya Információs kártya Kezdeti gondolatok
Ide írhatja kezdeti gondolatait, a
fehér kártyákra további kérdéseket
és információt írhat
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Témakörkártya Témakörkártya Kihíváskártya

Irányelvek 
Joga van a véleményéhez: mondja el, hogy mit gondol
de ne vigye túlzásba: ne csak mondja és mondja...

Értékelje élettapasztalatát

Tisztelje az embereket
hagyja, hogy befejezzék, mielõtt beszélni kezdene

Örüljön a változatosságnak
örüljön a meglepetésnek vagy a zavarnak, mert ezek új gondolatok vagy
érzések jelei

Keresse a közös nevezőt
a „de” a különbségeket hangsúlyozza; az „és” a hasonlóságokat

Három szakasz

1. Információ 
Fejtse ki a témáról alkotott személyes
véleményét, olvassa el és válassza ki
azokat a kártyákat , amelyek Ön szerint
a legfontosabbak. Helyezze a kártyákat
a játéktáblára, és olvassa fel hangosan
a többi játékosnak.

± 30 perc

2. Vita 
A többi játékossal együtt vitassák meg,
hogy mely témák azok, amelyet
mindannyian fontosnak éreznek.
Mindenki beszélhet. Helyezze a
kártyáit az asztalra, és mondja el az
érveit minden témához. 

± 30 perc

3. Közös csapatválasz 
Vitassák meg a csoport által
kiválasztott témákat és az érveket
tartalmazó kártyákat. Csoportszinten ki
tudnak alakítani olyan közös
megegyezést, amely a csoport elvi
álláspontját tükrözi? Alkothatnak új
közös elveket is, ha szeretnének.

± 20 perc

…plusz egy

4. Akció 
Nyissa meg a www.playdecide.eu honlapot:
• Töltse fel csoportja eredményeit a „Decide” (Döntsön) adatbázisba;
• Nézze meg, más európai országok mit gondolnak az adott
kérdésrõl;
• Olvasson még többet a témában;
• Töltsön le a barátaival vagy kollégáival játszható játékot;
• Tanulja meg, miket változtathat meg a Decide játék után.


