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Torthaí foghlama:
Ba cheart do dhaltaí a bheith in ann eolas agus tuiscint a léiriú ar agus luacháil chriticiúil a dhéanamh ar:
• nádúr na neamhthorthúlachta daonna agus na dóigheanna lena sárú;
• an ról atá ag cóireáil toirchithe in vitro le neamhthorthúlacht dhaonna a shárú agus na saincheisteanna 

atá ann mar gheall ar an chóireáil seo;
• stádas an tsutha, agus na fadhbanna morálta a bhaineann le suthanna a scriostar agus le turgnaimh a 

dhéanamh ar shuthanna;
• na saincheisteanna a bhaineann le máthairionadaíocht dhaonna;
• an ról atá ag an Human Fertilisation and Embryology Authority le forbairtí i mbitheitic a rialú; agus
• teagasc bíobalta agus na hEaglaise atá ábhartha do theicneolaíochtaí nua atáirgthe.

Cad is neamhthorthúlacht ann?

Ciallaíonn neamhthorthúlacht dhaonna nach féidir leanbh a bheith ag lánúin. Tá cúiseanna éagsúla le 
neamhthorthúlacht: in amanna ní tháirgeann an fear speirm atá sláintiúil nó in amanna bíonn deacracht 
ag an bhean uibheacha sláintiúla a tháirgeadh. Is féidir gur riocht mhíochaine is cúis le cumas na lánúine 
páiste a ghiniúint a bheith laghdaithe nó le gan an cumas a bheith acu ar chor ar bith. Ina measc siúd tá 
feadán fallópach bactha, fadhbanna tíoróidigh, nó éagothroime hormón. 

Neamhthorthúlacht a shárú

Cóireáil torthúlachta a thugtar ar na gnáthaimh 
mhíochaine ar féidir leo cuidiú le daoine cuid de na 
deacrachtaí seo a shárú. Is féidir go mbeidh strus agus 
míshástacht ar dhaoine mar gheall ar neamhthorthúlacht, 
agus mar sin de, le blianta beaga anuas, rinneadh a lán 
taighde ar na dóigheanna a bhféadfaí í a shárú. I measc 
na modhanna is coitianta tá:

• Modhanna nádúrtha – Is féidir go mbeidh deacracht 
ag lánúineacha éagsúla páiste a ghiniúint mar gheall 
ar bhrúnna óna stíl mhaireachtála, amhail strus agus 
ualach oibre. D’fhéadfaí neamhthorthúlacht a shárú 
trí roghanna a dhéanamh faoi stíl mhaireachtála 
shláintiúil, amhail aiste bia cothaitheach a ithe agus 
alcól a sheachaint.

Nádúr na neamhthorthúlachta daonna agus na dóigheanna 
lena sárú

COMHAD FÍRICÍ: 
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• Cógais – Má tá fadhb ann le hormóin, is féidir go gcuideoidh drugaí torthúlachta le neamhthorthúlacht a 
shárú. Is féidir go gcuideoidh siad fiú mura bhfuil an chúis atá leis an neamhthorthúlacht ar eolas. 

• Obráid – D’fhéadfadh sé seo a bheith éifeachtach dá mbeadh feadán fallópach bactha nó fadhb eile 
inmheánach i gceist. I gcásanna áirithe, d’fhéadfaí ubhagán a thrasphlandú i gcás mná nach dtig léi a 
cuid uibheacha féin a tháirgeadh. 

• Giniúint chuidithe – Is é seo an modh is coitianta a úsáidtear sa lá atá inniu ann, cé nach i gcónaí a 
éiríonn go maith leis agus go bhfuil ceisteanna éagsúla eiticiúla ag baint le cuid mhaith de na gnáthaimh. 
I measc na dteicnící tá IVF (toirchiú in vitro) agus IUI (inseamhnnú ionútarach). Tugtar inseamhnú 
saorga ar IUI fosta. Is é atá i gceist seamhan a chur díreach isteach sa bhroinn, in áit an ubh a thoirchiú i 
bpromhadán, mar a dhéantar in IVF. Ba cheannródaithe iad Patrick Steptoe agus Robert Edwards maidir le 
dul chun cinn san IVF, a raibh breith an chéad “leanbh promhadáin”, Louise Brown in 1978 mar thoradh air. 

TASCANNA

Freagair na ceisteanna seo a leanas

1. Mínigh cén fáth nach mbeadh sé ar chumas lánúineacha áirithe páiste a bheith acu.
2. Tabhair cur síos gairid ar na modhanna is féidir a úsáid le neamhthorthúlacht a shárú.
3. An bhfuil ceann ar bith de na modhanna seo doghlactha ó thaobh na moráltachta de, dar leat? Luaigh 

fáthanna le do fhreagra.

Pléigh le páirtí nó i ngrúpa beag

1. An ceart é páiste nó an bronntanas ó Dhia é?
2. Ar cheart do lánúineacha neamhthorthúla glacadh leis nach mbeidh páiste acu nó iarracht a dhéanamh 

páiste a uchtú?

An ról atá ag toirchiú in vitro maidir le neamhthorthúlacht an duine a shárú agus 
ceisteanna a eascraíonn ón chóireáil

Cad é is cóireáil IVF ann?

Tá cineálacha difriúla cóireáil toirchithe ann agus tá 
IVF ar cheann de na cinn is coitianta. Seasann sé seo 
do “toirchiú in vitro” (ciallaíonn in vitro ‘i ngloine’). 
In IVF, tugann dochtúirí ubh agus speirm dhaonna le 
chéile i bpromhadán nó i mias Petri. Má éiríonn leo an 
ubh a thoirchiú, cuirfidh na dochtúirí an ubh in útaras 
na mná, áit a leanfaidh sí ar aghaidh ag fás agus ag 
forbairt ar an ghnáthdhóigh. Ní i gcónaí a éiríonn leis an 
ghnáthamh IVF, agus mar sin de, déanfaidh dochtúirí 
níos mó ná ubh amháin a thoirchiú sa dóigh gur féidir 
an ubh is sláintiúla a roghnú don ionchlannú. 

Cén fáth a bhfuil cúiseanna imní ann maidir le cóireáil IVF?

• Is féidir, mar gheall ar níos mó uibheacha a bheith toirchithe ná atá de dhíth, go 
gcruthófar suthanna “breise” nach bhfuil de dhíth don ionchlannú. Tá imní ar a 
lán daoine faoi cad é a tharlaíonn do na suthanna seo. An bhfuil sé inghlactha 
iad a úsáid le haghaidh taighde? Nó ar cheart na sutha ‘breise’ seo (nó sutha 
‘daortha’) a scrios go díreach? Is dúnmharú é seo, dar le cuid mhór Críostaithe, 
mar go gcreideann siad go dtosaíonn an bheatha ag an ghiniúint, agus go bhfuil 
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an fhéidearthacht ag gach suth bheith ina dhuine. Tá an bheatha dhaonna ar fad naofa ó tharla go 
gcruthaítear daoine in ‘íomhá Dé’. 

• Ní scriostar ná ní úsáidtear gach suth “breise” le haghaidh taighde. Is féidir go reofar cuid acu lena n-úsáid 
níos moille má shocraíonn an lánúin níos mó páistí a bheith acu trí IVF. Is cleachtas é seo fosta, a bhfuil 
imní ar roinnt daoine faoi. An féidir go bhfuil sé ceart beatha dhaonna a chruthú agus ansin í a reo ar 
feadh tréimhse gan chríoch?

• Nuair a chuirtear suth in útaras mná, níl cinnteacht ar bith go mbeidh ionchlannú ann dá bharr. Is 
gnáthchleachtas é go minic níos mó ná suth amháin a chur isteach san útaras, ansin má thaispeánann 
scanadh ultrafhuaime go bhfuil níos mo ná ceann amháin acu i ndiaidh ionchlannú, roghnófar an ceann is 
sláintiúla agus bainfear ar shiúl na suthanna ‘breise’ trí ghinmhilleadh roghnaitheach. Dá lán Críostaithe, 
tá sé seo chomh do-ghlactha go morálta agus a bheadh ginmhilleadh le haghaidh toircheas gan iarraidh.

• Ní i gcónaí a úsáideann gnáthaimh IVF an speirm agus na huibheacha ón lánúin atá ag dúil le páiste. In 
amanna is gá speirm agus uibheacha a úsáid a thug duine eile dóibh, duine anaithnid, de ghnáth. Tá sé 
seo mar chineál d’adhaltranas, dar le roinnt daoine, mar go bhfuil ‘tríú páirtí’ de dhíth le beatha nua a 
chruthú.

• Tá imní ann fosta faoi cé ba cheart bheith ceadaithe le cóireáil IVF a fháil. Síleann roinnt daoine gur cheart 
í a bheith ar fáil do lánúineacha heitrighnéasacha amháin, go háirithe más ar an NHS atá an chóireáil á 
tabhairt. Trí chóireáil IVF, is féidir le daoine singile nó le lánúineacha comhghnéis páistí a bheith acu, le 
cuidiú máthair ionaid, in amanna. Tá imní ar roinnt Críostaithe nach é seo an rud a bhí ar intinn ag Dia 
agus go bhfuil sé in éadan an teagaisc atá sa Bhíobla faoi chaidrimh theaghlaigh.

• Tá roinnt daoine nach bhfuil i bhfabhar cóireáil IVF mar gheall gurbh fhéidir go mbeadh tionchar aici ar 
pháistí nuair a fhásfaidh siad aníos. D’fhéadfadh siad bheith cráite nuair a gheobhaidh siad amach nach 
bhfuil ceangal géiniteach ar bith acu le haon duine de na tuismitheoirí ach go bhfuil ceangal géiniteach 
acu le deontóirí anaithnide.

• Go minic, ní éiríonn le cóireáil IVF. Thig leis a bheith iontach costasach (don NHS nó don lánúin féin) agus 
thig leis brú mór a chur ar an lánúin má bhíonn orthu aghaidh a thabhairt ar chóireálacha nach mbíonn 
rath orthu.  

Argóintí i bhfabhar cóireáil IVF

Is féidir gur crá croí é do lánúin ar mhian leo clann a bheith acu a bheith gan pláiste. Thig le cóireáil IVF 
cuidiú leo páistí dá gcuid féin go géiniteach a bheith acu. Is rogha é uchtú do roinnt lánúineacha ach 
ní fhóireann sé gach duine, agus ní dá sliocht ghéiniteach féin an páiste. Nuair a úsáidtear suthanna le 
haghaidh taighde agus turgnamh a dhéanamh, thig leis cuidiú le dochtúirí tuiscint níos fearr a fháil maidir 
le cóireálacha do ghalair, lena n-áirítear galar Alzheimer, ailse agus galar croí. Mar gheall ar theicnící 
IVF bheith forbartha le cuidiú le lánúineacha neamhthorthúla, rinneadh níos mó dul chun cinn maidir le 
heolaíocht na míochaine. San áireamh anseo, tá scagthástáil ar shuthanna le galair ó oidhreacht agus 
cruthú “siblíní slánaithe”. Seo páiste a gineadh trí IVF le bheith ina fhoinse orgáin deontóra nó cealla 
deontóra do dheartháir nó dheirfiúr is sine a bhfuil riocht orthu atá bagrach don bheatha.

TASCANNA

Eagraigh díospóireacht ranga leis an rún:

‘Creideann an teach seo gur bronntanas don tsochaí cóireáil IVF’

Stádas an tsutha, agus na fadhbanna morálta a bhaineann le suthanna a scriostar 
agus le turgnaimh a dhéanamh ar shuthanna

Nuair a bhíonn cinntí á ndéanamh faoi cé acu ba cheart deis ar an bheatha a bheith ag suth daonna, nó é a 
úsáid le haghaidh taighde míochaine, nó é a dhiúscairt go díreach, tá stádas an tsutha lárnach. Faoi dhlí an 
RA, níl cearta ag an tsuth go dtí go bhfuil sé 14 lá d’aois, agus ina dhiaidh seo, tá cearta teoranta aige. Taobh 
amuigh de Thuaisceart Éireann, is féidir suth a ghinmhilleadh go dleathach suas go dtí 24 seachtain den 
toircheas. Ina dhiaidh seo, síltear gur beatha inmharthana atá ann agus tá cearta iomlána aige.
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Tá a lán daoine den tuairim, áfach, go bhfuil an stádas céanna ag suth d’aois ar bith agus atá ag duine ar 
bith, de bhrí go dtosaíonn an bheatha ag an ghiniúint. Ag an phointe sin, nuair a thoirchigh an speirm an 
ubh, tá an t-eolas iomlán géiniteach ann le duine aonair uathúil a chruthú. Dar le cuid mhór daoine, de bhrí 
nach bhfuil cumas ag suth labhairt ar a shon féin, go gcaithfidh an dlí a chearta a chosaint.

Áitíonn daoine eile nach bhfuil stádas an duine ag suth, agus mar sin de níl sé i dteideal cearta. Ar a bharr 
sin, más féidir úsáid a bhaint as suth i gcúrsaí taighde ar mhaithe le leas a thabhairt don phobal i gcoitinne, 
is féidir ansin géilleadh a leasa a chosaint ó thaobh na moráltachta de. Thiocfadh le heolaithe dóigheanna 
nua a aimsiú le riochtaí tromchúiseacha, amhail galar néarón luadrach nó galar Parkinson, a chosc agus 
a leigheas mar gheall ar thurgnaimh a dhéanamh ar shuthanna. An bhfuil sé inghlactha ó thaobh na 
moráltachta de caitheamh leis an bheatha daonna ar an dóigh seo?

Ceist ríthábhachtach i dtaca le stádas an tsutha de ná cén uair a éiríonn duine ina dhuine? An dtarlaíonn sin:
• Ag an ghiniúint?
• Ag aois 14 lá?
• Nuair atá gníomhaíocht san inchinn agus an cumas ann 

pian a mhothú?
• Nuair atá an féatas inmharthana, i.e. thiocfadh leis 

maireachtáil taobh amuigh den bhroinn?
• Ag an bhreith?

Is é an teagasc atá ag an Eaglais Chaitliceach Rómhánach 
go dtosaíonn an bheatha ag an ghiniúint. Tá Críostaithe eile 
ann a easaontaíonn leis seo, áfach. Ceann de na fáthanna atá 
leis seo ná go dteipeann go nádúrtha ar chuid mhór suthanna 
ionchlannú, suas le 50% b’fhéidir, agus diúscraítear go nádúrtha iad. Ar an ábhar sin, níl sé inghlactha cearta 
a thabhairt do rud nach mairfidh, b’fhéidir, níos faide ná cúpla lá nó seachtain.

TASCANNA

Pléigh le páirtí nó i ngrúpa beag

1. Cén uair a thosaíonn an bheatha daonna?
2. An duine é an suth a bhfuil cearta daonna iomlána aige?
3. Ar cheart suthanna a úsáid in am ar bith le turgnaimh a dhéanamh?
4. An bhfuil sé ceart, ó thaobh na moráltachta de, páiste a chruthú a mbainfear úsáid as mar dheontóir do 

shiblín tinn? 

Na saincheisteanna a bhaineann le máthairionadaíocht dhaonna 

Cad é is máthairionadaíocht ann?

Is é atá i gceist le máthairionadaíocht suth a chur in útaras 
máthair ionaid. B’fhéidir gur uibheacha na máthar ionaid a 
d’úsáidfí, no b’fhéidir nach mbeadh aon cheangal géiniteach 
aici leis an leanbh atá sí a iompar. Tabharfar an leanbh don 
lánúin atá leis an leanbh a thógáil go gairid i ndiaidh na 
breithe. Tá dhá chineál máthairionadaíochta ann:

1. Máthairionadaíocht thraidisiúnta (a dtugtar 
páirt-mháthairionadaíocht uirthi chomh maith)  
Sa chás seo, úsáidtear uibheacha na máthar ionaid. Is 
féidir gur speirm deontóra a úsáidfear le hiad a thoirchiú 
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nó speirm ón pháirtí fireann a d’iarr an mháthairionadaíocht. De ghnáth, aistrítear an speirm go díreach 
go hútaras na máthar ionaid, trí chineál IUI, sa dóigh go dtarlaíonn toirchiú go nádúrtha.  

2. Máthairionadaíocht iompair (ar a dtugtar máthairionadaíocht iomlán chomh maith)  
Sa chineál seo máthairionadaíochta, ní úsáidtear uibheacha na máthair ionaid féin agus ní bheidh 
ceangal géiniteach ar bith aici leis an leanbh. Cruthaítear suth trí IVF, a ionchlannaítear ansin san 
útaras.

Nuair a thagann an leanbh ar an tsaol, is í an mháthair ionaid a mheastar a bheith ina máthair aige ó thaobh 
an dlí de agus is é a hainmse a chuirtear ar an teastas breithe. Caithfidh an lánúin atá ag dul a thógáil 
an linbh (a dtugtar an lánúin choimisiúnaithe orthu) an páiste a uchtú taobh istigh de sé mhí agus ansin 
athraítear an teastas breithe. Nuair a bheas an páiste 18 mbliana, áfach, thig leis/léi iarratas a dhéanamh an 
teastas breithe bunaidh a fheiceáil lena fháil amach cérbh í an mháthair ionaid.

De réir an Údarás um Thoirchiú agus Shutheolaíocht Dhaonna (Human Fertilisation and Embryology 
Authority, HFEA) tá máthairionadaíocht dleathach má dhéantar í ar mhaithe le haltrúchas. Ciallaíonn sé 
sin nach mbeadh an bhean ina máthair ionaid ar mhaithe le hairgead, ach de bhrí gur mhaith léi cuidiú le 
lánúin gan leanbh, leanbh a bheith acu. Is féidir, áfach, costais a íoc léi i rith an toirchis le costas na n-éadaí 
máithreachais, iompair le haghaidh coinní míochaine, agus bia cothaitheach a chlúdach, mar shampla. In 
amanna b’fhéidir go mbeadh cara nó ball teaghlaigh sásta bheith ina máthair ionaid do lánúin.

Cen fáth a bhfuil imní ann faoi mháthairionadaíocht?
• Ní i gcónaí a tharlaíonn máthairionadaíocht 

ar mhaithe le haltrúchas. In áiteanna áirithe 
ar domhan, tá máthairionadaíocht ar mhaithe 
le hairgead dleathach agus is gnó ollmhór 
brabúsach anois é. Tá imní ar a lán daoine go 
gcaitear le páiste sa phróiseas seo mar earra ar 
féidir díol as. Is féidir go mbeidh dúshaothrú i 
gceist i gcás mná óga atá i mbochtanas.

• Aontaíonn na príomheaglaisí Críostaí uilig go 
bhfuil an mháthairionadaíocht mímhorálta 
agus nár cheart páistí a chruthú ar mhaithe 
le huchtú. Tugann an Eaglais Chaitliceach 
Rómhánach “mímhoráltacht thromchúiseach” 
ar an mháthairionadaíocht (Teagasc Críostaí na 
hEaglaise Caitlicí 2376) mar go bhfuil daoine 
breise á dtabhairt isteach i gcaidreamh an 
phósta agus i gcruthú páiste. 

• Go minic bíonn teicnicí IVF i gceist leis an mháthairionadaíocht, agus mar sin de, beidh na daoine siúd a 
chuireann in éadan cruthú agus scrios ‘suthanna breise’ go morálta, ag cur in éadan máthairionadaíochta 
ar na fáthanna céanna seo.

• Tá imní faoin mháthairionadaíocht fosta ar dhaoine nach gcuireann reiligiún san áireamh ina ndearcadh. 
D’fhéadfadh sé go mbeadh fadhbanna féiniúlachta ag an pháiste dá bharr níos faide anonn ina saol; 
b’fhéidir go mbeadh air glacadh leis go bhfuil suas le triúr máithreacha aige (an mháthair ionaid, an 
bhean a sholáthair an ubh agus an mháthair atá ag tógáil an pháiste) agus beirt aithreacha (an duine a 
sholáthair an speirm agus an t-athair atá ag tógáil an pháiste).

• Ta cásanna ann nuair a nasc an mháthair ionaid leis an leanbh agus a dhiúltaigh sí an leanbh a thabhairt 
suas don lánúin choimisiúnaithe. Bhí sé seo ina chúis le deacrachtaí dlí faoi úinéireacht an linbh. 
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Buntáistí féideartha le máthairionadaíocht

• Do roinnt lánúineacha, is í máthairionadaíocht an t-aon mhodh is féidir leo páiste a bheith acu de bhrí nár 
éirigh le cóireáil IVF agus nach bhfuil an t-uchtú fóirsteanach dóibh. Is féidir go bhfuil fáthanna sláinte 
ann a fhágann nach bhfuil bean ábalta páiste a iompar trí thoircheas. Is féidir gur máthairionadaíocht an 
freagra ar bhlianta d’iarrachtaí gan rath clann a fháil.

• I gcás máthairionadaíochta, tá an fhéidearthacht ann go mbeadh na gnéithe géiniteacha céanna ag an 
leanbh agus a bheadh ag duine de na tuismitheoirí nó ag beirt acu, ní hionann agus an cás i dtaca le 
huchtú de.

• Is féidir le lánúin chomhghnéis páiste a bheith acu trí mháthairionadaíocht. D’fhéadfadh beirt fhear a 
bhfuil caidreamh eatarthu máthair ionaid a choimisiúnú, agus soláthróidh duine acu an speirm. 

TASCANNA

Freagair na ceisteanna seo a leanas

1. Cad é is máthairionaíocht ann?
2. Cuir síos ar na cineálacha eagsúla máthairionadaíochta.
3. Mínigh an méid a cheadaíonn an dlí san RA maidir le máthairionadaíocht.
4. “Ní féidir in am ar bith amharc ar an mháthairionadaíocht mar gníomh grá Críostaí.” An aontaíonn tú? 

Tabhair fáthanna le do fhreagra agus léirigh gur smaoinigh tú ar dhearcthaí éagsúla. 
 (Tá freagra sínte de dhíth don cheist seo.) 

Úsáid ríomhaire nó iPad

Déan cur i láthair le cuid de na hábhair imní a bhaineann le teicnící úra in atáirgeadh daonna a léiriú.

An ról atá ag an Údarás um Thoirchiú agus Shutheolaíocht Dhaonna (Human 
Fertilisation and Embryology Authority, HFEA) maidir le forbairtí i mbitheitic a rialú 

Is é an HFEA rialtóir neamhspleách an RA maidir le cóireáil torthúlachta agus le taighde ina n-úsáidtear 
suthanna daonna, agus is é an chéad údarás dá chineál ar domhan. Is é an aidhm atá aige a chinntiú go 
bhfaighidh gach duine cúram d’ardchaighdeán, idir iad siúd a shiúlann isteach i gclinic torthúlachta agus 
iad siúd a thagann ar an tsaol de bharr cóireála. Déanann an HFEA é seo trí chlinicí torthúlachta a cheadúnú, 
a mhonatóiriú agus a scrúdú agus trí eolas atá saor, soiléir agus neamhchlaonta a chur ar fáil faoi chóireáil 
torthúlachta, clinicí agus deonú suthanna. Bailíonn siad fosta, sonraí faoi chóireáil torthúlachta. Tá luach 
mór leis an eolas seo ar a lán fáthanna lena n-áirítear an dóigh ar féidir le duine, a gineadh trí dheontóir, 
níos mó a fháil amach faoina bhunús géiniteach. Rialaíonn an HFEA clinicí agus tograí a bhfuil baint acu 
le taighde ar shuthanna daonna. Tá ceadúnú, iniúchtaí agus socrú caighdeán i gceist leis seo. Tá rialú 
tábhachtach mar cinntíonn sé go bhfuil an obair a dhéantar ar chaighdeán áirithe; nach féidir ach le daoine 
cáilithe í a dhéanamh; agus nach ndéantar taighde ar shuthanna ach nuair a bhíonn fíorghá ann agus ar 
dhóigh atá eiticiúil. Tugann an HFEA treoir do chlinicí agus d’ionaid taighde ar an dóigh lena gceanglais dlí a 
chomhlíonadh i gCód Cleachtais.

Baineadh an t-eolas seo ó: https://www.hfea.gov.uk/about-us/
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Cad é an dlí sa RA?

Ar an 1 Samhain 1990, rith an Pharlaimint sa RA The 
Human Fertilisation and Embryology Act 1990; (Acht HFE) 
le trí ghné d’atáirgeadh cuidithe a rialú:  

–  Cruthú, cúram agus úsáid suthanna daonna taobh 
amuigh de chorp na máthar;

– Bailiú, cúram agus úsáid speirme agus uibheacha 
daonna;

– Stóráil na ngaiméití agus na suthanna daonna seo.

Clúdaíonn an Acht HFE úsáid suthanna daonna i dtaighde eolaíochta. Tá cead ag eolaithe suthanna daonna 
a úsáid i dtaighde ar líon teoranta cúiseanna:  

– Le heolas a mhéadú ar chúiseanna galar agus breitheanna anabaí;
– Le dul chun cinn a spreagadh maidir le cóireáil na neamhthorthúlachta agus le frithghiniúint níos 

éifeachtaí a fhorbairt;
– Le mínormáltachtaí a aimsiú sula n-ionchlannaítear an suth.

Baineadh an t-eolas ó: https://embryo.asu.edu/pages/human-fertilisation-and-embryology-act-1990

Rinneadh an tAcht a leasú in 2008 agus tá na pointí seo a leanas san áireamh ann anois: 

• a chinntiú go bhfuil cruthú agus úsáid gach suth daonna taobh amuigh den chorp – is cuma cén próiseas a 
úsáidtear lena gcruthú – faoi réir rialacháin.

• cosc ar ghnéas páiste a roghnú ar chúiseanna sóisialta.
• aitheantas a bheith ag an bheirt pháirtithe i gcaidreamh comhghnéis mar thuismitheoirí dleathacha páistí 

a ghintear trí úsáid speirme, uibheacha nó suthanna a dheontar.
• a chur ar chumas daoine i gcaidrimh chomhghnéis agus lánúineacha neamhphósta cur isteach ar ordú a 

cheadófar go bpléifear leo mar thuismitheoirí linbh a rugadh trí úsáid máthair ionaid.

Baineadh an t-eolas seo ó: https://www.hfea.gov.uk/

TASCANNA

Freagair na ceisteanna seo a leanas

1. Cad é an HFEA?
2. Cé acu acht sa RA a rialaíonn cad é a cheadaítear i gcás suthanna daonna?
3. Cuir síos ar an dóigh a rialaíonn an HFEA forbairtí sa bhitheitic?

Teagasc bíobalta agus na hEaglaise atá ábhartha do theicneolaíochtaí nua atáirgthe 

Teagasc an Bhíobla

Is toradh í cóireáil torthúlachta ar eolaíocht mhíochaine nua-aimseartha. Ní chiallaíonn sé seo áfach nach 
bhfuil rud ar bith ábhartha sa Bhíobla le treoir a thabhairt do Chríostaithe nuair a dhéanann siad machnamh 
ar an scéal. Tá teagasc ón Bhíobla a chuireann béim ar naofacht na beatha daonna agus luach uathúil gach 
páiste an-ábhartha. Tá tagairtí ann fosta do lánúineacha gan pháistí agus a gcur chuige i dtaca leis an chás 
seo.
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Eacsadas 20:13 “Na déan dúnmharú.” 
Dá lán Críostaithe, teagascann an aithne seo go bhfuil sé contráilte duine a mharú i gcás ar bith. Má 
thosaíonn an bheatha ag an ghiniúint, is cinnte gur dúnmharú é nuair a scriostar suthanna ‘bhreise’ dar leo.

Salm 139:13–16(a) “Óir is tú a dheilbhigh go hiomlán mé; agus a d’fhuaigh i mbroinn mo mháthar mé. 
Tugaim buíochas duit de bharr iontas mo dhéantúis; de bhrí gurb éachtach iad d’oibreacha. B’eol duit go 
hiomlán m’anamsa; níor ceileadh ort fiú amháin mo chreat, nuair a cumadh os íseal mé, gur múnlaíodh i 
mbroinn na talún mé.”

Sna véarsaí seo, tá údar na Salm ag moladh Dé as cruthú amhra na beatha daonna. Cuireann Dia an duine 
le chéile go cúramach sa bhroinn agus tá aithne ag Dia air. Ní ag an bhreith a dhéantar duine den chruthú 
uathúil seo, bíonn sé ag fás go rúnda sa bhroinn. Mar sin de, ba cheart go mbeadh meas ar an bheatha seo 
seachas í a scrios.

Irimia 1: 5 “Sular chum mé thú sa bhroinn bhí aithne agam ort; sular rugadh thú choisric mé thú, d’ordaigh 
mé thú i d’fháidh do na ciníocha.”

Labhair Dia le hIrimia agus d’inis sé dó gur roghnaíodh é sular tháinig sé ar an tsaol. Léiríonn seo go bhfuil 
aithne ag Dia ar gach duine agus go bhfuil pleananna aige dóibh sula mbeirtear iad. Teagascann an véarsa 
seo fosta gur ó Dhia a thagann an bheatha dhaonna agus go gcaithfear meas a léiriú uirthi.

1 Samúéil 1: 9–18 
Sa tsliocht seo, tá Hannah ar bís le leanbh a bheith aici agus guíonn sí: “Má thugann tú aird ar bhuaireamh 
do bhanóglaigh agus cuimhneamh orm, agus leanbh mic a thabhairt do do bhanóglach, tabharfaidh mise 
é don Tiarna lena shaol uile”. Thug Eli an sagart faoi deara í agus mhínigh Hannah an fáth a raibh sí ciaptha. 
“Imigh faoi shíocháin,” arsa Eli, “agus go dtuga Dia Iosrael duit ar iarr tú air.” Fuair Hanna freagra ar a guí 
agus rugadh mac di.

Mar gheall ar an eachtra seo, thig le Críostaithe foghlaim go bhfuil Dia i gceannas agus gur cheart bheith ag 
guí mar fhreagairt ar chás léanmhar. Cluineann Dia guí an duine agus freagraíonn sé í ar an dóigh is fearr 
don duine, dar leis. De réir a lán Críostaithe, is é seo, seachas cóireáil torthúlachta, an fhreagairt cheart ar a 
bheith gan pháistí.

Teagasc na hEaglaise
Tá tuairimí éagsúla i measc Críostaithe faoi úsáid cóireáil torthúlachta. Tá cuid acu nach bhfuil i bhfách leis 
mar go bhfeiceann siad é mar chur isteach ar phlean Dé. D’fhéadfadh siad an dearcadh a bheith acu nach 
toil Dé é clann a bheith ag an lánúin, mura bhfuil an lánúin ábalta páiste a bheith acu go nádúrtha. Má 
aithnítear Dia mar an t-aon chruthaitheoir maidir le beatha dhaonna, is féidir go mbeidh fadhbanna ann 
glacadh le páiste a cruthaíodh go saorga i saotharlann. Ní bheadh rogha inghlactha eile ann mar mhalairt ar 
chóireáil torthúlachta nó máthairionadaíocht ach uchtú.

Amharcann siad ar chóireáil torthúlachta mar dhóigh le ciapadh agus fulaingt a chosc i gcás iad siúd 
nach dtig leo leanbh a ghiniúint go nádúrtha. B’fhéidir go gcreidfeadh roinnt Críostaithe gur Dia a bhronn 
scileanna ar dhochtúirí agus eolaithe agus gur chun cosc a chur le fulaingt dhaonna agus chun caighdeán 
beatha níos fearr a thabhairt a bronnadh iad.

An Eaglais Chaitliceach Rómhánach
Tacaíonn an teagasc Caitliceach Rómhánach leis an dearcadh gur cheart go mbeadh an fhéidearthacht i 
gcaidreamh pósta páistí a ghiniúint, ach ar dhóigh atá ag teacht le rún Dé i dtaca le beatha nua a chruthú. 
Níor cheart beatha dhaonna a chruthú i saotharlann. Is mímhorálta iad na próisis ar cúis leo scriosadh 
suthanna mar go dtosaíonn an bheatha dhaonna ag an ghiniúint. Ina theannta sin, meastar gur adhaltranas 
atá i gceist mar go mb’fhéidir go bhfuil an ‘tríú páirtí’ á thabhairt isteach sa phósadh, agus mar sin de, rud 
atá mícheart.
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Eaglais Shasana
Níl Eaglais Shasana in éadan úsáid teicnící IVF. Tá imní léirithe acu, áfach, faoi cé acu ba cheart an chóireáil 
a bheith ar fáil ag lánúineacha comhghnéis nó ag mná singile. I mí Iúil 2003, dhearbhaigh an Sionad 
Ginearálta dosháraitheacht an tsutha dhaonna agus an gá le mórmheas a léiriú ina leith. D’aithin an Sionad 
go bhfuil dearcthaí éagsúla ann i measc Críostaithe ar mhoráltacht taighde suthanna. (Tuairisc Imeachtaí, 
2003, Grúpa Seisiún Sionad Ginearálta Iúil, Eaglais Shasana, 34(2) leathanach 234).

An Eaglais Mhodhach
Creideann an Eaglais Mhodhach gur ceart go bhfoghlaimeodh eolaithe níos mó faoi na cúiseanna atá le 
neamhthorthúlacht agus faoi na leigheasanna atá uirthi. Glacann sé le húsáid suthanna “breise”, ach iad a 
úsáid taobh istigh de 14 lá i ndiaidh toirchithe.
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TASCANNA

Freagair na ceisteanna seo a leanas

1. Roghnaigh trí thagairt ón Bhíobla. Mínigh mar is féidir le gach ceann acu Críostaithe a threorú agus iad 
ag machnamh ar bhitheitic.

2. An síleann tú gur cheart d’eaglaisí ligean do dhaoine a n-intinn féin a dhéanamh suas faoi cheisteanna 
amhail IVF agus máthairionadaíocht? Luaigh fáthanna le do fhreagra. 

Obair le páirtí

1. Léigh cás-staidéar 1. An síleann tú gur cheart go bhfaigheadh gach lánúin cóireáil IVF sa Chóras 
Sláinte Náisiúnta (NHS)? Cé mhéad babhta cóireála do gach lánúin? Déan liosta de rialacha atá cothrom 
do gach duine, dar leat féin agus do pháirtí.

2. Léigh cás-staidéar 2. An síleann tú gur cheart don dlí sa RA cead a thabhairt do lánúineacha máthair 
ionaid a úsáid le páiste a fháil? Líon isteach an tábla le do dhearcthaí a thaifead.

 

Cásanna nuair ba cheart máthairionadaíocht a 
cheadú...

Cásanna nuair nár cheart máthairionadaíocht a 
cheadú…

Cás-staidéir

Iarrann lánúin ó Dhoire, a chaith £20,000 ar IVF, athrú ar rialacha ‘míchothroma’ i dTuaisceart Éireann

Tá lánúin a raibh orthu a n-iarrachtaí leanúnacha le clann a bheith acu a mhaoiniú ag iarraidh go gcuirfear 
Tuaisceart Éireann ar aon dul leis an chuid eile den RA ó thaobh cóireálacha atá ar fáil. Tá Deborah agus 
Stephen Cross ó Chathair Dhoire ar tí tabhairt faoina gcúigiú cúrsa de chóireáil IVF. Chuidigh siad le 
brúghrúpa a chur ar bun “Fairness in Fertility” atá ag iarraidh ar an Roinn Sláinte trí chúrsa IVF saor in aisce 
a chur ar fáil do lánúineacha neamhthorthúla anseo. Molann The National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE), ar comhlacht poiblí feidhmeannach neamhrannach é de chuid na Roinne Sláinte i Sasana 
é, molann sé trí chúrsa de IVF a thairiscint do lánúineacha neamhthorthúla. San am i láthair ní chuirtear ar 
fáil ach cúrsa amháin saor in aisce do lánúineacha ó Thuaisceart Éireann. Faigheann a macasamhlacha in 
Albain trí cinn agus sa Bhreatain Bheag tá dhá cheann ar fáil. Athraíonn an líon cúrsaí i Sasana. Tá an lánúin 
ó Dhoire ag iarraidh clann a bheith acu trí IVF ó bhí 2010 ann nuair a dúirt dochtúirí leo nach mbeadh siad 
ábalta leanbh a ghiniúint go nádúrtha.

Níor éirigh Bean Cross torrach de bharr an chéad chúrsa, an t-aon cheann a bhí saor in aisce. Cé gur gineadh 
leanbh sa dara chúrsa, ar an drochuair chaill siad an leanbh sin, ach lean siad ar aghaidh go cróga le 
cóireálacha agus dóchas acu go bhfaigheadh siad an leanbh a bhfuil siad ag dúil leis chomh mór sin. Go dtí 
seo, tá £20,000 caite acu ar chóireálacha príobháideacha.

Belfast Telegraph 2016
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/derry-couple-who-spent-20000-for-ivf-call-for-
change-in-unfair-rules-in-northern-ireland-35196130.html

https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/derry-couple-who-spent-20000-for-ivf-call-for-change-in-unfair-rules-in-northern-ireland-35196130.html
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/derry-couple-who-spent-20000-for-ivf-call-for-change-in-unfair-rules-in-northern-ireland-35196130.html
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‘Is grá linn ár linbh is cuma faoin dlí faoi mháthairionadaíocht’

D’fhill Sean Malone agus Fiona Whyte ón Ind le cúpla a rugadh trí mháthairionadaíocht. Is tachráin 
fheiceálacha iad a bhfuil súile dubha acu. Tá an cailín beag rud beag cosúil lena hathair ach taobh amuigh 
de sin, níl siad iontach cosúil lena dtuismitheoirí, lánúin a d’fhéadfadh a bheith mar sheantuismitheoirí acu, 
pé scéal é. Tá na páistí ag siúl anois agus ag tosú a chaint, agus áit ar bith a dtéann siad, is ábhar fiosrachta 
iad. Cuireann strainséirí iad féin in aithne dóibh go múinte. Seachtain ó shin go díreach, bhí an teaghlach ar 
laethanta saoire agus mar is gnáth cuireadh an cheist arís: “cá bhfuair sibh iad?”

Tá glactha ag Sean Malone (55) agus Fiona Whyte (53) leis le fada go gcuirfear na ceisteanna sin go minic, 
ceisteanna a léiríonn den chuid is mó dea-mhéin agus tacaíocht. Tá aithne mhaith ar an chúpla sa bhaile 
mór i gContae an Chláir, áit a bhfuil teach tábhairne ag Seán. Tá cath dlí troidte aige féin agus ag Fiona le 
bheith aitheanta mar thuismitheoirí a mbeirt pháiste. Tá teastais breithe Indiacha ag na páistí agus tá Sean 
agus Fiona beirt ainmnithe mar a dtuismitheoirí ar na teastais. I mí Iúil na bliana seo caite, chuaigh an 
lánúin os comhair na cúirte lena stádas ó thaobh na bpáistí de a dhéanamh foirmeálta. Lorg Sean dearbhú 
tuismíochta agus caomhnóireachta. “Dá rialódh an chúirt inár bhfabhar, d’fhágfadh sin go mbeadh Seán 
ábalta cur isteach ar phasanna dóibh,” arsa Fiona. “Sin an rud a tharla, agus anois is é Sean a gcaomhnóir 
dleathach agus tá a gcuid pasanna féin acu.”

Rinne an lánúin iarracht ar dtús leanbh a bheith acu trí IVF. Cuireadh cóireáil orthu i gclinic sa Spáinn agus 
d’éirigh leo sa chéad iarracht, ach chaill Fiona an leanbh. Rinne siad ceithre iarracht eile ach theip ar gach 
iarracht acu. Ní raibh an rogha acu páiste a uchtú ó tharla go ndúirt oibrithe sóisialta anseo leo nach mbeadh 
siad i dteideal páiste ar bith a fháil ach páiste a bheadh níos aosta, b’fhéidir páiste le riachtanais speisialta.

Níor léir dóibh rogha ar bith eile ach máthairionadaíocht a thriail. Ar deireadh, roghnaigh Sean agus Fiona 
iarracht a dhéanamh teacht ar mháthair ionaid san India. Rinne Fiona réamhfhiosrúcháin ar líne agus 
d’éirigh léi labhairt le duine amháin a chuaigh go dtí an India. Shocraigh an lánúin ar thaisteal go dtí Clinic 
Torthúlachta Corion Mumbai, san India, áit a bhfuil dea-chlú air agus atá rialaithe. Thug Sean sampla dá 
speirm agus roghnaigh siad an mháthair ionaid – Shobha – ach níor úsáideadh a cuid uibheacha. Ba é an 
socrú go saothródh Shobha thart ar £3,500 as an £21,000 a thug Sean agus Fiona don chlinic.

Belfast telegraph 2015
https://www.belfasttelegraph.co.uk/life/features/we-love-our-babies-regardless-of-the-law-on-
surrogacy-31346721.html

http://ccea.org.uk/biology/
https://www.belfasttelegraph.co.uk/life/features/we-love-our-babies-regardless-of-the-law-on-surrogacy-31346721.html
https://www.belfasttelegraph.co.uk/life/features/we-love-our-babies-regardless-of-the-law-on-surrogacy-31346721.html

