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És adequat el terme nadó medicament?
TERMCAT
La denominació nadó medicament (o qualsevol denominació similar amb el substantiu medicament en aposició: bebè
medicament, nen medicament, etc.) està connotada negativament. Per això no es considera adequada per a designar l’infant
que ha estat concebut a partir d’un embrió obtingut per fecundació in vitro i seleccionat entre diversos embrions amb l’objectiu que sigui histocompatible amb un germà que presenta una malaltia greu i pugui fer-li de donant de cèl•lules o teixits.
És preferible fer referència a aquest concepte d’una manera més neutra, i per això recentment el Consell Supervisor, amb
l’assessorament d’experts de l’àmbit de la genètica i la bioètica, ha fixat com a forma prioritària l’alternativa descriptiva
germà seleccionat genèticament, ja documentada en alguns contextos. Complementàriament, també s’ha aprovat el sinònim germà donant com a forma secundària, perquè, si bé no és una forma del tot precisa, sembla que aquesta denominació
sintètica pot ser útil en certs contextos, especialment divulgatius, al costat de la denominació principal.
Per les implicacions ètiques que comporta, la selecció d’embrions obtinguts per fecundació in vitro sobretot és coneguda quan l’objectiu que es persegueix és la curació d’un germà que necessita una donació (i d’aquí la necessitat de disposar
d’una alternativa per a la denominació nadó medicament), però el cert és que a l’Estat espanyol la selecció d’embrions
també està permesa amb l’objectiu que l’embrió que es transfereixi a l’úter no estigui afectat per malalties hereditàries
greus sense tractament curatiu (postnatal). En aquest cas, doncs, si es vol fer referència als infants fruit d’un procés de selecció embrionària, sigui quin sigui l’objectiu d’aquesta selecció, es pot utilitzar la denominació aprovada amb una petita
variació: nadó seleccionat genèticament.
Podeu consultar la fitxa completa d’aquest terme i els termes relacionats, amb els criteris aplicats pel Consell Supervisor en l’aprovació del cas, a la Neoloteca i al Cercaterm.
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