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POLSKA

Czy lekarze rozmawiają o alkoholu z pacjentkami w ciąży?
Organizatorzy kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka” pod koniec
2018 r. przeprowadzili badania ankietowe dotyczące spożywania alkoholu
przez kobiety w ciąży. Porównanie wyników uzyskanych z badania przeprowadzonego wśród ginekologów z danymi z ankiet wypełnianych przez
matki i kobiety w ciąży przyniosło ciekawe wyniki.
Lekarzy zgromadzonych 23-24 listopada 2018 r. w Krakowie na XV Krajowej Konferencji Szkoleniowej „Ginekologia i położnictwo 2018”, zorganizowanej przez Medycynę Praktyczną, zapytano o ich postawy wobec problemu spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, o komunikację
z pacjentkami oraz o motywacje, które ich zdaniem towarzyszą spożywaniu alkoholu przez ciężarne.
Jak pokazały wyniki ankiety, 56% lekarzy rozmawia z każdą pacjentką o spożywaniu alkoholu w ciąży, 22%
tylko w konkretnych przypadkach, a 11% porusza ten temat tylko, gdy zostaną zapytani o to przez pacjentkę. 10% ginekologów deklaruje, że w ogóle nie prowadzi takich rozmów. Częściej z pacjentkami na temat
alkoholu rozmawiają lekarze kobiety (60% w porównaniu z 52% mężczyzn), lekarze z dłuższym stażem (>15
lat; 58% w stosunku do 54% i 48% w grupach o stażu 5–15 lat i <5 lat) i praktykujący w większych miastach
(63% wskazań w tej grupie).
Inny obraz sytuacji wyłania się z internetowych ankiet przeprowadzonych wśród użytkowniczek portalu
mp.pl (Medycyna Praktyczna). Spośród 226 kobiet (matek i kobiet w pierwszej ciąży), które wzięły udział
w badaniu 83,2% zadeklarowało, że kiedy były w ciąży lekarz nie rozmawiał z nimi o spożywaniu alkoholu,
w 12,8%, że taka rozmowa odbyła się z inicjatywy lekarza, a 4% – z inicjatywy samej pacjentki. Choć ze
względu na różnice w metodologii badań, wyniki uzyskane z obu ankiet trudno ze sobą bezpośrednio porównać, to jednak przepaść między deklaracjami obu grup pokazuje, jak ważny jest temat skutecznej komunikacji na linii lekarz–pacjent.
Ginekologów zapytano również o przyzwolenie na spożycie przez kobietę w ciąży niewielkich ilości alkoholu (np. kieliszek wina, małe piwo). Choć dominująca większość ginekologów (76%) jest przekonana do bezwzględnej abstynencji alkoholowej w czasie ciąży, to jednak 24% ankietowanych lekarzy dopuszcza spożywanie niewielkich ilości alkoholu w tym okresie. Aż 12% lekarzy uważa, że spożycie niewielkich ilości alkoholu nie stanowi zagrożenia dla kobiet w ciąży. Może być to konsekwencja zakorzenionej u niektórych nieaktualnej wiedzy – aż 14% lekarzy ze stażem dłuższym niż 15 lat uważa, że alkohol może pomagać ciężar-
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nym w zwalczaniu stresu. To znacząca różnica w porównaniu z najmłodszymi lekarzami (ze stażem <5 lat),
wśród których jedynie 6% podziela taką opinię.
Ostatnią badaną kwestią, zarówno wśród lekarzy jak i w internetowej ankiecie dla kobiet były powody,
którymi w opinii ankietowanych, kierują się kobiety w ciąży sięgając po alkohol. Obie badane grupy wskazywały przede wszystkim na niedostatek powszechnej wiedzy o szkodliwych skutkach spożywania alkoholu podczas ciąży. Nie ulega więc wątpliwości, że nieustanna edukacja w tym zakresie jest niezwykle pożądana.
Ankiety przeprowadzono podczas XV Krajowej Konferencji Szkoleniowej „Ginekologia i położnictwo 2018”
w dniach 23-24 listopada 2018 r. w Krakowie, wśród 473 spośród lekarzy uczestniczących w wydarzeniu
oraz na portalu mp.pl, w dniach 6–20 grudnia 2018 r. – odpowiedzi udzieliło 226 kobiet deklarujących, że
są obecnie w ciąży lub są już matkami.
Źródło: www.mp.pl

Eksperci: jakość życia chorych równie ważna jak skuteczność leczenia nowotworów
Przy ocenie terapii nie wystarczy uwzględnić tylko skuteczności leczenia
zaawansowanych nowotworów, równie ważna jest odpowiednia jakość
życia chorych – przekonują onkolodzy w rozmowie z PAP.
Prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz z Kliniki Onkologii i Radioterapii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że chorzy z chorobą
nowotworową żyją coraz dłużej. „Dla niektórych z nich jest to choroba
przewlekła, a nie śmiertelna, nawet w zaawansowanych nowotworach
możliwe są wieloletnie przeżycia” - przekonuje.
Zdaniem specjalistki, przykładem jest zaawansowany rak jelita grubego z przerzutami. „W 2000 r. chory z
tym nowotworem żył około 12 miesięcy, teraz po upływie 18 lat dzięki postępowi w terapii u chorych z
przerzutami mediana przeżycia sięga 40 miesięcy. Chory nierzadko prowadzi normalnie życie, pracuje zawodowo, a leczenie nie musi być dla niego zbyt uciążliwe” - dodaje.
Onkolog z Opola dr Barbara Radecka przyznaje, że takich chorych z zaawansowanym nowotworem jest
coraz więcej. „Przybywa liczba nowych chorych, ale jednocześnie coraz dłużej żyją ci, u których choroba
została wykryta kilka lat temu” – dodaje.
Zdaniem specjalistki, udaje się to uzyskać dzięki sekwencyjnej terapii, polegającej na tym, że w kolejnych
liniach leczenia wykorzystuje się leki o innym mechanizmie działania, z innym schematem terapeutycznym. „Te kolejne terapie wykorzystuje się, kiedy dojdzie do nawrotu choroby” – podkreśla.

„Między pierwszą a drugą linią leczenia mija zwykle pół roku, czasami rok, bo kolejny rzut choroby zwykle
jest krótszy. Pojawiają się wtedy nowe przerzuty, a stare ogniska choroby mogą się powiększać” – wyjaśnia prof. Wełnicka-Jaśkiewicz.
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Zdaniem ekspertów, szczególnie w kolejnych liniach leczenia ważna jest jakość życia chorego, a nie tylko
skuteczność terapii. „Jakość życia jest brana pod uwagę w badaniach klinicznych, przy ocenie wartości nowej technologii medycznej oprócz jej skuteczności, np. długości przeżycia. Lek bez oceny jakości życia w
leczeniu paliatywnym jest gorzej pozycjonowany” – podkreśla dr Radecka.
Potwierdza to kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie prof. Lucjan Wyrwicz: „większość badań klinicznych traktuje ocenę jakości życia jako parametr prawie równorzędny z wynikami leczenia przyczynowego, takimi jak przeżycie całkowite czy czas kontroli choroby za pomocą leczenia”.

Przykładem jest lek będący połączeniem triflurydyny z tipiracilem wykorzystywany w III i IV linii leczenia
zaawansowanego raka jelita grubego z przerzutami.
„W przypadku chorych z przerzutowym rakiem jelita grubego - chorobą oporną na stosowanie chemioterapii, wykorzystanie tego połączenia prowadzić może do dodatkowej kontroli choroby, co przekładało się
na wydłużenie przeżycia pacjentów oraz prowadziło do istotnego opóźnienia w spadku stopnia sprawności w tej grupie chorych” – wyjaśnia prof. Wyrwicz.
Podstawową krytyką tego badania był brak informacji, czy zastosowanie takiego leczenia nie prowadzi do
pogorszenia jakości życia pacjentów.
„W badaniu zaprezentowanym podczas kongresu (na temat nowotworów przewodu pokarmowego –
PAP) wykazano, iż leczenie z wykorzystaniem połączenia triflurydyny z tipiracilem nie prowadzi do pogorszenia jakości życia pacjentów” – zapewnia prof. Wyrwicz. Specjalista zwraca uwagę, że badanie to przeprowadzono także w polskich ośrodkach onkologicznych i dlatego wyniki uzyskane w tej populacji pacjentów odnoszą się szczególnie do pacjentów z Polski.
Dr Radecka podkreśla, że lek będący połączeniem triflurydyny z tipiracilem wciąż nie jest w Polsce refundowany. „Pacjent zdaje sobie sprawę, że jego choroba jest zaawansowana i nie zostanie wyleczony, ale
oczekuje, że będzie leczony. Często ma on niewiele ponad 60 lat i jest ogólnie w dobrym stanie, jak na tak
poważną chorobę. Co wtedy mamy powiedzieć: jak się pan poczuje gorzej, to proszę skorzystać z hospicjum domowego?” – pyta.

Specjalistka przyznaje, że w ostateczności, kiedy nie jest dostępna terapia o innym mechanizmie działania,
można powtórzyć zastosowany wcześniej schemat leczenia. Nie ma jednak dowodów na to, że ponowne
zastosowanie terapii, czyli jej reindukcja, jest skuteczne. „Nie powinno się stosować leczenia o nieudowodnionej wartości, bo jest ono obarczone pewną toksycznością. Tylko łatwo to się mówi ex katedra, a
trudniej pacjentowi w gabinecie”- podkreśla dr Radecka.
Według prognoz Global Cancer Observatory (oficjalne wyniki nie są jeszcze znane), w 2018 r. doszło w Polsce do 24 tys. zachorowań i 14 tys. zgonów z powodu raka jelita grubego. W 2015 r. było 18,5 tys. zachorowań i ponad 11 tys. zgonów.
Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii prof. Jarosław Reguła powiedział PAP, że skuteczność
leczenia raka jelita grubego stale się poprawia.
„Pod koniec lat 80. XX w. 5 lat przeżywało w naszym kraju jedynie 25 proc. chorych z rakiem jelita grubego, a teraz - 50 proc., czyli dwukrotnie więcej. Ci, którzy zachorują, mają dziś lepsze rokowania, choć na
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przykład w Holandii są jeszcze lepsze wyniki. Pięcioletnie przeżycia uzyskuje się tam u 62 proc. chorych” –
zwraca uwagę prof. Reguła.
„Z doświadczenia w leczeniu innych typów nowotworów wiemy, że chorzy żyją dłużej dzięki temu, że oferujemy im kolejne leczenie. Najlepiej gdyby w kolejnych etapach było to leczenie o innym mechanizmie
działania, by nie doszło do lekooporności, która jest przyczyną odnawiania się choroby mimo leczenia” podkreśla dr Radecka.
Źródło: Zbigniew Wojtasiński Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pap.pl

EUROPA

„Klucz do Bioetyki” – nowa aplikacja na smartfony
Podczas Światowych Dni Młodzieży, odbywających się 22-27 stycznia br.
w Panamie, zaprezentowano aplikację na tematy bioetyczne. Aplikacja
„Keys to Bioethics” („Klucz do Bioetyki”) opracowana została przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny oraz Życia we współpracy z Fundacją Jeroma
Lejeuna.

Gabriella Gambino, podsekretarz w Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny oraz
Życia, podkreśliła, że pomysł aplikacji dotyczącej tematów bioetycznych zrodził się, gdy zastanawiano się
nad tym, jak zainteresować młodych ludzi bioetycznymi problemami, takimi jak: wspomagana rozrodczość, naturalne metody poczęć, czy kwestia godnej śmierci. Dlatego też celem aplikacji jest głównie pobudzenie w młodych pragnienia poszukiwania prawdy dotyczącej ludzkiej egzystencji.
Aplikacja jest bezpłatna i dostępna w języku włoskim, angielskim oraz hiszpańskim dla systemów operacyjnych Android. Przewiduje się, że będzie można z niej korzystać w skróconej formie w systemach iOS.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.vaticannews.va

„Marsz dla życia” przeszedł ulicami Paryża
„Niestrudzenie świadczyć o niezbywalnej wartości życia i godności ludzkiej” – to przesłanie „Marszu dla życia”, który 20 stycznia br. zgromadził
tysiące osób na ulicach Paryża. Wzięło w nim udział 50 tys. osób zdaniem
organizatorów i 7400 zdaniem policji, z czego znaczną część stanowili
młodzi.
„Życie jest prawem”, „Aborcja: mówienie prawdy odstrasza”, „Ochrona
słabych jest oznaką siły”, można było przeczytać na licznych transparentach. Oprócz kwestii prawodawstwa dotyczącego aborcji, w wyniku którego każdego roku we Francji ma miejsce około 220 tys. aborcji (ta
liczba utrzymuje się na zbliżonym poziomie od 2001 roku), postulaty dotyczyły przede wszystkim projektów rewizji prawa bioetycznego. W myśl nowych propozycji sztuczne zapłodnienie miałoby być dostępne
dla wszystkich, również dla związków jednopłciowych i samotnych kobiet. W tym roku maszerujący chcieli
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również wziąć w obronę klazulę sumienia lekarzy, którzy odmawiają wykonywania aborcji.
Zdaniem Nicolasa Sévillia, delegata generalnego Marszu, był on „pierwszym aktem mobilizacji obywatelskiej przeciwko rewizji prawa bioetycznego”. „Podobnie jak „żółte kamizelki”, potępiamy pogardę polityków względem obywateli. Zostaliśmy wykluczeni z wielkiej debaty publicznej” - dodał. Prezes Fundacji Lejeune, Jean-Marie Le Méné, wyraził zaniepokojenie faktem, że aktualny rząd dąży do zalegalizowania wykorzystywania embrionów do celów naukowych.
Marsz dla życia (fr. La Marche pour la vie) odbył się w Paryżu dwa dni po analogicznym marszu (ang. Marsz
for life), który miał miejsce w Waszyngtonie 18 stycznia br. i zgromadził dziesiątki tysięcy manifestujących.

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

ŚWIAT

Nowy Jork zliberalizował prawo aborcyjne
Senat Nowego Jorku przyjął ustawę liberalizującą prawo aborcyjne. Tzw.
Ustawa o Zdrowiu Reprodukcyjnym (ang. Reproductive Health Act), przewiduje, że licencjonowany praktyk służby zdrowia będzie mógł dokonać
aborcji w ciągu pierwszych 24 tygodni od poczęcia, jeśli uzna to za wskazane. W późniejszym okresie aborcja będzie możliwa, gdy w ocenie medyka,
niekoniecznie lekarza, dojdzie do zagrożenia dla życia i zdrowia matki lub z
powodu podejrzenia choroby u dziecka. Jednocześnie wykreślono aborcję
z kodeksu karnego.
Gubernator stanu, Andrew Cuomo, nazwał ustawę „historycznym zwycięstwem nowojorczyków i ich progresywnych wartości”. Została ona uchwalona w rocznicę Roe v. Wade, decyzji Sądu Najwyższego z 1973
roku, która spowodowała wprowadzenie aborcji na żądanie w każdym stanie USA. W celu „uczczenia” nowego prawa Cuomo zarządził, aby w nocy 22 stycznia budynki w mieście zostały podświetlone na różowo
(kolor wykorzystywany przez organizacje feministyczne promujące aborcje).
Ze strony środowisk katolickich i grup obrońców życia w odpowiedzi na nowe prawo rośnie fala protestów.
Decyzja ta spotkała się również ze stanowczą reakcją amerykańskich biskupów. Ordynariusz Albany, stolicy
stanu Nowy Jork Edward Scharfenberger, nazwał nowe prawo skandalicznym. W ostrych słowach upomniał
też gubernatora za poparcie tak niszczącego prawodawstwa. Podkreślił, że decyzja ta jest absolutnie nie do
pogodzenia z wyznawaną przez niego wiarą katolicką. Z kolei kard. Timothy Dolan stwierdził, że „ustawa
narusza prawa najbardziej narażonych na zranienie”.
Jak wskazał w rozmowie z PAP, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz z UKSW, nowe prawo sprzeciwia się późnej
aborcji tylko pozornie. Wyjątek w postaci ochrony zdrowia lub życia matki to furtka otwierająca nieograniczony dostęp do aborcji. „Po pierwsze, odnajdujemy w niej stwierdzenie, że aborcja jest jedną z najbezpieczniejszych procedur medycznych w Stanach Zjednoczonych. Po drugie, że dostęp do bezpiecznej i le-
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galnej aborcji jest podstawowym prawem kobiety. Po trzecie, przedefiniowuje ona osobę, uznając, że jest
nią jedynie istota ludzka już urodzona” – zaznaczył ks. Mazurkiewicz.
Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.tvp.info oraz www.gosc.pl

Chiny: sklonowane małpy mają posłużyć do badań medycznych
W Instytucie Neurobiologii Chińskiej Akademii Nauk w Szanghaju w ciągu
ostatnich sześciu miesięcy przyszło na świat pięć sklonowanych małp. Dwa
artykuły na ten temat zostały opublikowane w czasopiśmie „National
Review Science”. Klony powstały z fibroblastów dorosłego makaka zmodyfikowanego genetycznie: jego gen BMAL1 służący do regulowania rytmu
dobowego został zneutralizowany, „aby wywołać u zwierzęcia problemy
zdrowotne”.
Celem eksperymentu było ustalenie czy „sklonowane potomstwo” makaka będzie również obciążone chorobami w związku z wprowadzoną modyfikacją genetyczną. Rzeczywiście sklonowane małpy „wykazywały
oznaki problemów psychicznych (depresja, lęki, zachowania powiązane ze schizofrenią) w połączeniu z zaburzeniami snu”.
Autorzy eksperymentu twierdzą, że „uzyskane informacje mogą być wykorzystane do badań nad chorobami psychicznymi u ludzi. Naukowcy, którzy będą chcieli opracować nowe lekarstwa lub sposoby leczenia
będą mogli przeprowadzać badania na genetycznie podobnych zwierzętach z konkretnymi chorobami".
Według Mu-ming Poo, członka Chińskiej Akademii Nauk i dyrektora Instytutu Neurobiologii planowane są
podobne badania mające na celu zbadanie różnych chorób mózgu. Dodaje on, że „klonowanie naczelnych,
które stwarza idealne warunki do badań, pozwoli wykorzystywać znacznie mniej małp do eksperymentów
naukowych”.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

KOŚCIÓŁ

27. Światowy Dzień Chorego
„Wzywam Was wszystkich, na różnych poziomach, do promowania
kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia
kultury zysku i odrzucenia” – napisał papież Franciszek w orędziu na
27. Światowy Dzień Chorego, który obchodzony jest 11 lutego, we
wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Jego tegoroczne hasło brzmi:
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8).
Ojciec Święty podkreśla, że „katolickie instytucje opieki medycznej nie powinny wpadać w myślenie biznesowe, ale dbać o opiekę nad człowiekiem, bardziej niż o zysk. Wiemy, że zdrowie jest relacyjne, zależy od
interakcji z innymi i potrzebuje zaufania, przyjaźni i solidarności. To jest dobro, którym można się cieszyć
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«w pełni» wyłącznie, gdy się nim dzieli. Wskaźnikiem zdrowia chrześcijanina jest radość z bezinteresownego daru”.
Światowy Dzień Chorego ustanowiony został przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 roku w liście do
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenza Angeliniego. Celem tego dnia jest między innymi wzmocnienie integralnej opieki nad chorymi oraz promocja wolontariatu.
Co roku centralne obchody tego dnia odbywają się w jednym z sanktuariów na świecie, natomiast diecezje
w swoich regionach organizują dla chorych i ich rodzin różne wydarzenia: pielgrzymki, spotkania oraz specjalne nabożeństwa.

W tym roku centralne obchody Światowego Dnia Chorego odbędą się w Kalkucie w Indiach, mieście św.
Matki Teresy, założycielki zgromadzenia Misjonarek Miłości.
Pełna treść orędzia na 27. Światowy Dzień Chorego dostępna jest TUTAJ
Oprac. Justyna Gajos

Brazylijscy biskupi o kolejnych katastrofach naturalnych
Ta tragedia ma ogromną cenę. Pokazuje, że nie odrobiliśmy lekcji po tym,
co dotknęło nas trzy lata temu – stwierdził metropolita Belo Horizonte
abp Walmor Oliveira de Azevedo. Do 110 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych przerwania tamy w zbiornikach zawierających odpady toksyczne kopalni rudy żelaza Corrego do Feijao w stanie Minas Gerais, w Brazylii. Do
tej pory zidentyfikowano 71 zabitych. 238 osób jest uważanych za zaginione.
Brazylijski hierarcha zwraca uwagę, że nie można tłumaczyć tragedii jedynie względami technicznymi. Podkreśla, że brakuje odpowiedniej polityki wydobywczej. Cenę za to ponoszą najubożsi, bo to ich najbardziej
dotykają jej skutki. Ci, którzy czerpią największe zyski, nie inwestują w bezpieczeństwo. Władze zarówno
krajowe jak i stanowe powinny przemyśleć politykę wydobywczą. Wszystko wskazuje na to, że sprawy idą
w przeciwnym kierunku. Właśnie w dzień katasrofy wydano kolejną koncesję na wydobycie złóż rudy żelaza.
Z kolei episkopat Brazylii wskazuje, że potrzeba głębokich zmian zarówno na poziomie legislacyjnym jak i
na poziomie kultury oraz mentalności, aby wejść na drogę zrównoważonego rozwoju. Nie można bogacić
się kosztem ludzkiego życia. Należy powstrzymać degradację środowiska oraz niszczenie biosfery. Bardzo
potrzebne jest, aby działalność wydobywcza w Brazylii była ujęta we właściwe ramy prawne, a nie stawiała
na pierwszym miejscu zysku za wszelką cenę, nawet ludzkich ofiar. Ostatnia tragedia jest potwierdzeniem
niezdolności do zarządzania oraz zapewnienia bezpieczeństwa ze strony przedsiębiorcy i państwa.
Źródło: Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan www.vaticannews.va
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KONFERENCJE I SYMPOZJA

Kraków: Sympozjum „ Ból i cierpienie”
W dniach 19-20 stycznia odbyła się kolejna edycja corocznego, ogólnopolskiego sympozjum „Ból i Cierpienie”. Spotkanie miało na celu pogłębienie
refleksji nad rolą lekarza we współczesnym społeczeństwie oraz codzienną pracą z chorymi. Rozważania miały charakter interdyscyplinarny, zatem temat bólu i cierpienia omawiano w kontekście medycznym, etycznym, filozoficznym i teologicznym.
Ciekawym punktem sympozjum było wystąpienie prof. Zdzisława Gajdy, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, na temat tradycji Zakonu Ducha Świętego, który przekonywał o konieczności zapewniania chorym opieki duchowej.
Pierwszą sesję poświęcono tematom o charakterze społeczno-filozoficznym, takim jak tolerancja dla osób
niepełnosprawnych (ks. Dariusz Pater) czy modele współczesnej etyki i ich odniesienie do bólu i cierpienia
chorych (Jan Iwaszczyszyn, Anna Kliś-Kalinowska, Janusz Czekaj). Poruszono również temat dotyczący wymiaru praktycznego w leczeniu bólu – mówiono o niesteroidowych lekach przeciwzapalnych (dr med. Anna
Przeklasa-Muszyńska) czy sposobach nauczania w terapii przeciwbólowej (Katarzyna Czop, Wojciech Klapa).
Podczas drugiej sesji uczestnicy wysłuchali wstrząsających referatów dotyczących problemu przemocy wobec dzieci (prof. Stanisław Kwiatkowski) oraz ich cierpienia (Anita Franczak-Young i Karolina Kwiatkowska).
Ciekawy problem historycznego rozwoju analgezji porodu przedstawił Jacek Janowski.
Przedmiotem wystąpień sesji trzeciej były problemy m.in. cudzego cierpienia w medycynie i sztuce
(Zbigniew Zalewski) czy autyzmu (Anna Zalewska).
Sympozjum „Ból i cierpienie” – podczas których refleksja nad bólem i cierpieniem staje się przyczynkiem
do polepszenia losu chorych i cierpiących, a także rozwoju wiedzy medycznej.

Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl
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Zaproszenie na konferencję „Intensywna terapia – wyzwania i możliwości
w leczeniu chorych w stanach krytycznych”(12-13 kwietnia 2019)
Konferencja „Intensywna terapia – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych”, odbędzie się 12–13 kwietnia 2019 r.
w Krakowie. Tematyka Konferencji obejmować będzie najważniejsze zagadnienia na co dzień spotykane w intensywnej terapii. Do wygłoszenia
wykładów zostali zaproszeni wybitni wykładowcy z Polski i z zagranicy. Nie
zabraknie również tematów z pogranicza medycyny i etyki, w tym przewidziana jest osobna sesja poświęcona terapii daremnej. Konferencję poprzedzą liczne warsztaty, które umożliwią uczestnikom doskonalenie swoich umiejętności praktycznych
niezbędnych w codziennej pracy. Program oraz szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są
na stronie: szkolenia.mp.pl

Jeśli interesujesz się zagadnieniami bioetycznymi i chciałbyś/-ałabyś opublikować na łamach Newslettera
Bioetycznego krótki artykuł lub informację o wydarzeniach z dziedziny bioetyki, napisz do nas:
bioetyka@jedenznas.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru materiałów do publikacji.
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