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POLSKA

O etyce w medycynie zabiegowej
28 marca w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyły
się dwa wydarzenia w ramach 19. Dni Tischnerowskich – wykład prof.
Marka Krawczyka Etyka w medycynie zabiegowej – czy nowe technologie
wpłynęły na nasze zachowania etyczne? oraz kolejna edycja „Jaskini Filozofów” pt. Wartość Człowieka. Spotkanie otworzył rektor UJ prof. Wojciech
Nowak.
Nawiązując do refleksji ks. Józefa Tischnera z 1995 r. o rosnącym wpływie
postępu technicznego na życie ludzkie oraz związanych z nim wyzwaniach etycznych, prof. Marek Krawczyk
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przybliżył zebranym wybrane dylematy dotyczące nowych
możliwości medycyny zabiegowej, takich jak rozwój transplantologii, chirurgii robotowej i medycyny na żądanie, którą, zdaniem prelegenta, można określić mianem nieterapeutycznych usług medycznych oraz szeregu problemów bioetycznych, które – jak podkreślił prof. Krawczyk – wykraczają ponad etykę lekarską.
Prelegent zwrócił także uwagę m.in. na problem depersonalizacji osoby pacjenta we współczesnej medycynie, w której niejednokrotnie na pierwszy plan wysuwa się ścisłe przestrzeganie procedur, co stoi
w niewątpliwej sprzeczności z podkreślaną przez ks. Józefa Tischnera intencją humanistyczną medycyny.
Do tematyki wykładu szeroko nawiązywała dyskusja w ramach odbywającej się bezpośrednio po wystąpieniu prof. Krawczyka „Jaskini Filozofów”. W rozmowie, obok prelegenta, wzięli także udział prof. Bogdan de
Barbaro (UJ), psychiatra i psychoterapeuta, s. prof. Barbara Chyrowicz (KUL), filozofka specjalizująca się
w etyce i bioetyce oraz dr Piotr Grzegorz Nowak (UJ), filozof zajmujący się m.in. etyką transplantacji. Spotkanie prowadzili dziennikarze Anna Mateja i Wojciech Bonowicz. Pytania zadawała również publiczność.
Dyskusja dotyczyła m.in. dylematów etycznych związanych z transplantacją, kwestii postrzegania medycyny
jako religii XXI wieku oraz relacji między chirurgią robotową i procedurami medycznymi
a odpowiedzialnością i sumieniem lekarza. Zebrani zastanawiali się także nad możliwymi odpowiedziami na
bardziej ogólne pytanie, do jakiego modelu człowieczeństwa dąży współczesna cywilizacja.
Źródło: UJ, www.mp.pl
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"Istnieje potrzeba promowania kultury bezinteresowności"
„Miłować każdego bez wyjątku to zadanie, które dotyczy w sposób szczególny Was, którzy z powołania wybraliście zawód niejako z natury swej
służący człowiekowi” – zauważył metropolita katowicki abp Wiktor
Skworc w homilii podczas mszy na rozpoczęcie obchodów 25-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
Odniósł się także do „Preambuły” Statutu KSLP, w której znajduje się zdanie: "Przyrzekamy otoczyć serdeczną troską każdego człowieka od chwili
jego poczęcia aż do naturalnej śmierci". – „Wyraziliście pragnienie stawania się narzędziami Chrystusa
w niesieniu pomocy wszystkim bliźnim. Słowami Statutu waszego Stowarzyszenia wyznaczacie wysokie, bo
ewangeliczne standardy” – dodał. 25-lecie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Metropolita katowicki - za papieżem Franciszkiem - przypomina, że postawa bezinteresowności jest „przeciwieństwem wyzysku, niezwracającego uwagi na ludzką godność. ”. – Wobec łatwo zauważalnych tendencji do komercjalizacji służby zdrowia, patrzenia na pacjenta przez pryzmat wykonania procedury i pieniądza oraz tendencji
do zapominania o chorym jako o człowieku, istnieje potrzeba promowania – razem z papieżem Franciszkiem – kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia szerzącego się kultu zysku
i odrzucenia” – mówił.
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich powstało w 1994. Jako cel stawia sobie promowanie wartości
chrześcijańskich w środowisku medycznym oraz nauczania Kościoła katolickiego w zakresie bioetyki.
Źródło: www.mp.pl

"Powinniśmy krzyczeć o stanie psychiatrii dziecięcej"
Chciałbym, aby temat stanu psychiatrii dziecięcej przebił się do polityków,
aby faktycznie stał się priorytetem – stwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.
Dr Adam Bodnar wziął udział w konferencji „Rzecznik Praw Pacjenta rzecznikiem polskiej psychiatrii” zorganizowanej z inicjatywy Bartłomieja
Chmielowca, rzecznika praw pacjenta.
– To, o czym powinniśmy nie tylko mówić, a krzyczeć, to stan psychiatrii dziecięcej – zaznaczył RPO. – To
kwestia poruszana od lat, też w korespondencji z poszczególnymi ministerstwami przez Rzecznika Praw
Dziecka.
– Chciałbym, aby ten temat przebił się do polityków, tak aby faktycznie stał się priorytetem. Należy podjąć
wszystkie możliwe działania, aby ten problem rozwiązać, bo na tym tracą nasi najmłodsi, którzy nie mają
dostępu do fachowej porady, którzy są pozostawieni sami sobie w wielu sytuacjach, które wymagają aktywnego wsparcia ze strony państwa – mówił Bodnar.
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Jak podkreślił rzecznik, psychiatria dziecięca to tylko część problemów. Należy zwiększyć dostęp do pedagogów, psychologów szkolnych, bo patrząc na statystyki dotyczące samobójstw nastolatków, to należy podkreślić, że znajdujemy się na końcu Unii Europejskiej, co jest konsekwencją zaniedbywania problemu pomocy psychicznej najmłodszym.
Rzecznik wyraził także obawę związaną z ogólną sytuacją w szpitalach psychiatrycznych: – Bardzo cieszę
się, że Rzecznik Praw Pacjenta dostrzega problem rzeczników w szpitalach psychiatrycznych. Ta możliwość
kontaktu z osobą, której można się poskarżyć i żądać swoich praw jest często dla pacjentów najważniejsza.
Rzecznik podkreślił także, że już za kilka tygodni odbędzie się II Kongres Zdrowia Psychicznego i zachęcał
wszystkich uczestników konferencji do uczestnictwa także w tym wydarzeniu.
Źródło: www.rpo.gov.pl oraz www.mp.pl

ŚWIAT

2 mln Argentyńczyków na Marszach dla Życia
Ponad dwa miliony Argentyńczyków wzięło udział w sobotę 23 marca w
Marszach dla Życia. Odbyły się one w 210 miastach. Najliczniejszy miał
miejsce w Buenos Aires. Zgromadził ponad 300 tys. osób, w tym wiele rodzin z dziećmi i młodych. W ubiegłym roku po dyskusji w Kongresie Narodowym Argentyna odrzuciła legalizację aborcji.
Argentyńskie inicjatywy w obronie życia były kontynuowane również 25
marca, kiedy Kościół w wielu krajach obchodzi Dzień Świętości Życia. Episkopat Argentyny wydał wcześniej specjalną odezwę, zachęcając do udziału w różnych inicjatywach prolife. Przypomniano w niej również niezbywalne prawo każdego człowieka do urodzenia. Właśnie obrona
tego prawa oraz prawa rodziców do wychowania swoich dzieci w wolności od indoktrynacji ideologią gender szczególnie mocno wybrzmiewały podczas tegorocznych marszów w Argentynie. Organizatorzy chcieli
także uświadomić mieszkańcom kraju, szczególnie w roku wyborczym, w którym decyduje się przyszłość,
fundamentalne znaczenie rodziny oraz życia milionów małych dzieci, które mają przyjść na świat.
Źródło: Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan, www.vaticannews.va

USA: Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa w ONZ
Arcybiskup Bernardito Auza, nuncjusz apostolski i stały obserwator Stolicy Apostolskiej
przy ONZ, zabrał głos przy okazji wydarzeń związanych z obchodami Światowego Dnia
Osób z Zespołem Downa w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej skrytykował postawę krajów, które pod przykrywką „eliminowania zespołu
Downa” eliminują „osoby dotknięte zespołem Downa”, a także postawę „tych członków
Organizacji Narodów Zjednoczonych”, którzy „pomimo Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych” i „pomimo zaangażowania zadeklarowanego przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych” są „współuczestnikami ludobójstwa”.
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Cytując słowa prof. Jérôme Lejeune’a, który w 1958 roku odkrył etiologię trisomii 21. chromosomu:
„Medycyna staje się nauką szaloną, gdy atakuje pacjenta zamiast zwalczać chorobę”, zauważył zarazem, że
nie istnieje dziś „żadna ochrona socjalna osób, u których w wyniku diagnostyki prenatalnej wykryto trisomię 21”, a „ich specyficzne potrzeby są często zaniedbywane, szczególnie przez społeczność międzynarodową, która deklaruje troskę o to, by nie pozostawiać nikogo z tyłu”.
Tymczasem – według badania przeprowadzonego w 2011 roku, na które powołał się abp Auza - „99% osób
dotkniętych zespołem Downa twierdzi, że są zadowolone ze swojego życia, a 97%, że lubi siebie”. 99% badanych rodziców zadeklarowało, że kocha swoje dziecko dotknięte trisomią 21, zaś 79% powiedziało, że ich
wizja życia stała się bardziej pozytywna dzięki ich dziecku. Abp Auza zwrócił uwagę, że nie tylko osoby z
trisomią 21 deklarują się jako szczęśliwe, ale również świat jest bardziej szczęśliwy dzięki nim. Zachęcił zarazem do „pracy na rzecz stworzenia społeczeństwa, które włącza te osoby do życia społecznego, a jednocześnie które je kocha i potrafi cieszyć się i korzystać z ich obecności oraz ich darów”.
Oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Chiny: Związek między wiekiem ojca a ryzykiem schizofrenii u dziecka
Chińskie badanie opublikowane w czasopiśmie Biological Psychiatry wskazało na istnienie związku pomiędzy zaawansowanym wiekiem ojca
a ryzykiem wystąpienia schizofrenii u dzieci. „Każde kolejne 10 lat wieku
ojca przyczynia się do wzrostu ryzyka wystąpienia u dziecka schizofrenii o
wczesnym początku (przed 18. rokiem życia) o ok. 30%” wyjaśnia ShiHemg Wang, główny autor badania. Badacze wyjaśniają to faktem
„kumulowania się mutacji genetycznych” wraz z wiekiem. Jednocześnie
badania nie wykazały związku między wiekiem matki a ryzykiem wystąpienia wczesnej schizofrenii u dzieci.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

USA: Pierwszy przeszczep nerki od żyjącego dawcy seropozytywnego
Od czasu ogłoszenia ustawy federalnej przez Baracka Obamę w 2013 r.
osoby zakażone wirusem HIV mogą w USA oddawać swoje narządy do
przeszczepu (gdy odbiorca również jest seropozytywny), ale do tej pory
było to możliwe tylko po śmierci dawcy. Dawstwo organów za życia nie
było dozwolone, ponieważ uważano to za zbyt ryzykowne dla dawcy – leczenie przeciwwirusowe mogło osłabić jedyną pozostałą nerkę i stwarzać
zagrożenie dla jego życia.
Badania przeprowadzone w ostatnich latach na ponad 40 000 osobach żyjących z HIV pokazały, że nowe
leki antyretrowirusowe są nieszkodliwe dla nerek i że osoby, u których wirus jest dobrze kontrolowany, są
narażone na takie samo ryzyko jak osoby, u których wirus nie występuje. Lekarze z Johns Hopkins Hospital
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uzyskali już w 2016 roku zgodę na przeprowadzenie przeszczepu od żyjącego dawcy i od tej pory oczekiwali
na znalezienie zgodnych pacjentów. Pierwsza operacja miała miejsce pod koniec marca tego roku. Dawczynią jest 35-letnia Nina Martinez, zaś tożsamość odbiorcy nie została ujawniona przez szpital. Operacja przebiegła pomyślnie i szpital przymierza się do przeprowadzenia kolejnych.
Prof. Dorry Segev, jeden z autorów badania, a zarazem chirurg w Johns Hopkins Hospital, wyjaśnia, na czym
polega znaczenie tej operacji: „Choroba, która w latach ’80 oznaczała wyrok śmierci stała się chorobą tak
dobrze kontrolowaną, że osoby żyjące z HIV mogą ratować inne życia poprzez dar nerki. To niezwykłe”. Szacuje on, że ok. 500-600 osób seropozytywnych mogłoby każdego roku być dawcami organów. Warunkiem
jest, by dawca był w dobrym zdrowiu, a wirus był pod kontrolą.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org i www.francetvinfo.fr

KOŚCIÓŁ

Nawet jedna ofiara to byłoby za dużo
„Dla nas to zawsze wstrząs, wstrząs, który rani całą wspólnotę Kościoła” –
mówił abp Wojciech Polak podczas czwartkowej konferencji prasowej towarzyszącej opublikowaniu danych statystycznych nt. przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych.
„Musimy podjąć skuteczne środki, żeby temu przeciwdziałać. Podobnie z
formacją stałą kapłanów – na kursach formacyjnych dla księży pojawiają
się działania podejmowane, żeby ta prewencja miała miejsce. Opublikowane dane bardzo nam pomogą” –
przyznał abp Polak. Zaznaczył też, że istotą przeprowadzonej kwerendy jest świadomość tego, co Kościołowi
zostało zgłoszone i z niepokojem patrzy się na wzrastającą tendencję. „Jednocześnie patrzymy na to, że jasne procedury i wzrost ujawnień sprzyjają oczyszczeniu” – zaznaczył metropolita gnieźnieński.
Prymas poinformował też, że wszyscy biskupi zdecydowali się ujawnić informacje o przypadkach wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych. „Możliwe, że z czasem okaże się, że tych danych będzie
więcej” – dodał abp Polak. Wspomniał też o nowej inicjatywie świeckich „Zranieni w Kościele”, czyli telefonie wsparcia dla osób skrzywdzonych przemocą seksualną w Kościele. To wspólny projekt Klubu Inteligencji
Katolickiej w Warszawie, Laboratorium „Więzi” oraz Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu.
Odnosząc się do zaprezentowanych danych wskazujących, że postępowaniem kanonicznym objęto 95%
przypadków zaznaczył, że trzeba zbadać powody zaniedbania pozostałych 5%.
Wskazując dalej na zmiany prawa państwowego i obowiązek zgłaszania kwestii wykorzystywania seksualnego dzieci, wyraził nadzieję, że liczba zgłoszeń takich przypadków do organów kościelnych i prokuratury będzie się pokrywała.

„Nawet gdybyśmy mieli do czynienia tylko z jednym przypadkiem wykorzystywania seksualnego, byłoby to
za dużo” – stwierdził abp Polak przywołując słowa papieża Franciszka. „Każda z tych ofiar – dodał – powinna w nas, duchownych, także we mnie jako przełożonym, budzić ból, wstyd, poczucie winy, że do takich sy-
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tuacji doszło. Nigdy dosyć” – podkreślił Prymas Polski dodając, że biskupi mają doświadczenie spotkań z
ofiarami wykorzystywania seksualnego i zawsze jest to wstrząs, wstrząs, który rani całą wspólnotę Kościoła.
Źródło: prymaspolski.pl

Watykan: nowe normy ochrony przed wykorzystaniem
Ojciec Święty wprowadził w Watykanie i jego instytucjach nowe rygorystyczne normy dotyczące ochrony przed wykorzystaniem seksualnym i innymi formami nadużyć. Chronią one zarówno nieletnich, jak i dorosłych.
Papież Franciszek wydał dziś trzy dokumenty: motu proprio, prawo dla Państwa
Watykańskiego oraz wytyczne duszpasterskie. Choć dotyczą one terenów podlegających pod jurysdykcję Państwa Watykańskiego oraz pracowników i wolontariuszy
instytucji należących do Stolicy Apostolskiej, bądź z nią związanych, to w pewnym
sensie stanowią również wzór dla Kościoła w innych krajach.
Dość szeroko została w nich zdefiniowana kategoria „dorosłych osób bezbronnych”,
które podlegają ochronie na tej samej zasadzie, co nieletni. Zaliczeni do niej zostali wszyscy, którzy ze
względu na upośledzenie psychiczne czy fizyczne, ale też pozbawienie wolności osobistej, mają ograniczoną
możliwość obrony przed wykorzystaniem. Nowe normy nakładają na wszystkich obowiązek zgłoszenia do
watykańskiego wymiaru sprawiedliwości znanych im przypadków wykorzystania. Nie dotyczy to jedynie sytuacji, gdy uniemożliwia to tajemnica spowiedzi.
W sposób jednoznaczny zadbano też o prawa osób pokrzywdzonych. Zostanie im zapewniona pomoc duchowa, psychologiczna i prawna. W ramach watykańskiej służby zdrowia powstanie specjalna jednostka
zajmująca się wsparciem dla ofiar wykorzystania. Zdaniem abp Charlesa Scicluny, od lat zajmującego się w
Watykanie przypadkami nadużyć, to właśnie postawienie w centrum dobra i praw osób pokrzywdzonych
jest najważniejszym elementem ogłoszonych dziś dokumentów.
„Te dokumenty to pewna nowość, bo po raz pierwszy Państwo Watykańskie ma tego rodzaju prawo i wytyczne – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Scicluna. - Ale to, co zostało dziś wprowadzone w Watykanie odzwierciedla formy działania, które sprawdziły się w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Wielka Brytania czy Malta. We wszystkich tych krajach zastosowano takie normy zaraz po tym, jak w
2011 r. polecił to uczynić w całym Kościele kard. Levada ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Jest to
więc ważny dzień dla Watykanu, który sam wprowadza w życie to, czego Stolica Apostolska domaga się od
innych.”
Nowe watykańskie normy kładą też nacisk na prewencję. Jest o nich mowa przede wszystkim w wytycznych
duszpasterskich, które przestrzegają przed sytuacjami czy zachowaniami mogącymi prowadzić do nadużyć.
Źródło: Krzysztof Bronk – Watykan, www.vaticannews.va
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Papież do pediatrów: niech wam nie braknie pogody ducha i uśmiechu
W naszych czasach, kiedy wiele udogodnień, postęp technologiczny i społeczny coraz bardziej wpływają na rozwój człowieka, czymś pilnym staje się wychowanie do
zdrowego i odpowiedniego stylu życia, w którym szanuje się ludzkie ciało, a postęp
nie dokonuje się kosztem osoby. Te słowa Papież skierował do członków Włoskiej
Federacji Lekarzy Pediatrów, których przyjął na audiencji.
Franciszek zachęcił ich, aby w swej pracy przyczyniali się do tworzenia kultury
otwartości i solidarności. W naszych czasach bowiem coraz częściej opieka zdrowotna i leczenie stają się przywilejem tych, którzy osiągnęli już pewien standard życia i
mogą sobie na to pozwolić. Stąd trzeba uczynić wszystko, aby także najsłabsi mieli
zapewniony dostęp do lekarza i opieki medycznej. Podkreślił, że cechą profesjonalizmu lekarza jest także umiejętność słuchania, rozumienia, tworzenie atmosfery zaufania oraz uśmiech, który chorym dodaje odwagi. Dodał, że wzór tego, jak należy być oddanym na służbę innym, winni znajdować
w osobie samego Jezusa. To On wskazywał na dzieci i mówił, że do nich należy Królestwo Niebieskie, a dzieci lgnęły do Niego nie dzięki otrzymywanym prezentom, ale ze względu na Jego łagodność, pogodę ducha i
siłę przekonywania.
Papież zwrócił także uwagę na potrzebę kontaktu z rodzicami leczonych dzieci, tak, aby byli spokojni, że powierzyli swój najcenniejszy skarb w dobre ręce.
Źródło: Paweł Pasierbek SJ – Watykan, www.vaticannews.va
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SYMPOZJA, KONFERENCJE, KONKURSY

Międzynarodowa konferencja Medical Review Auschwitz: Medicine Behind the
Barbed Wire
Druga międzynarodowa konferencja Medical Review Auschwitz: Medicine Behind the Barbed Wire odbędzie się w dniach 7-8 maja 2019 roku w
Krakowie.

„Mamy nadzieję, że ta konferencja przyczyni się znacząco do lepszego
zrozumienia mrocznej historii nazistowskiej medycyny w nazistowskich
niemieckich obozach koncentracyjnych i pomoże społeczności międzynarodowej wyciągnąć lekcję dla przyszłych pokoleń” - wskazuje dr n. med.
Piotr Gajewski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Pełna treść zaproszenia na konferencję TUTAJ.
ORGANIZATORZY przedsięwzięcia oraz PROGRAM konferencji dostępne na stronie: www.mp.pl
Oprac. Sylwia Frajberg

XII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Lekarze wobec terapii
daremnej
23 maja 2019 r. w Krakowie (Teatr im. Juliusza Słowackiego – pl. Św. Ducha 1) odbędzie się kolejne sympozjum z cyklu „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” organizowane przez Medycynę Praktyczną. Tematem tegorocznego sympozjum będzie – „Lekarze wobec terapii daremnej”.
Podczas konferencji podjęte zostaną między innymi następujące zagadnienia: Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego
życie u dzieci (dr Marcin Rawicz, Warszawa), Kiedy lekarz może wyłączyć
respirator? Punkt widzenia bioetyka katolickiego (ks. prof. Piotr Aszyk, Collegium Bobolanum, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie), Konsultacje medycyny paliatywnej w szpitalu, jako pomoc dla lekarzy oddziałów intensywnej terapii (prof. Małgorzata Krajnik, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy).
Udział w Sympozjum jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa: za pomocą formularza online, telefonicznie: 12 293 40 04 lub pocztą elektroniczną: etyka@mp.pl.

Program oraz więcej informacji dot. sympozjum dostępne są na stronie: szkolenia.mp.pl
Oprac. Justyna Gajos
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Międzynarodowa konferencja „Yes to Life!” (Watykan, 23-25 maja 2019 r.)
„Yes to Life. Caring for the precious gift of life in its frailness” – to tytuł
mającej odbyć się w dniach 23-25 maja 2019 r. międzynarodowej konferencji poświęconej wyzwaniom towarzyszącym narodzinom chorych i niepełnosprawnych dzieci. Organizatorem wydarzenia jest Dykasteria ds.
Świeckich, Rodziny i Życia we współpracy z włoską fundacją „Il Cuore in
una Goccia”.
„Medycyna perinatalna oferuje dziś niezwykłe możliwości towarzyszenia rodzącemu się życiu, ale jednocześnie stawia ważne pytania dotyczące konkretnego towarzyszenia parom i rodzinom, w których przychodzi
na świat dziecko. W obliczu wyzwań związanych z przyjmowaniem dzieci ze zdiagnozowanymi w okresie
życia płodowego patologiami (…) chcemy zaproponować czas formacji, informacji naukowej i duszpasterskiej, aby promować prawdziwie przyjazną kulturę rodzącego się życia w sytuacjach wielkiego cierpienia i
niepełnosprawności. We wszystkich sytuacjach życie jest darem i «okazją do wzrastania w miłości, wzajemnej pomocy i jedności» (Amoris Laetitia, 47)” – wskazują organizatorzy konferencji.
Wśród prelegentów, którzy poruszą zagadnienia związane zarówno z medycyną, jak i duszpasterstwem,
znajdą się lekarze, eksperci w dziedzinie medycyny okołoporodowej oraz psychologii rodziny.
Aby zarejestrować się na konferencję, należy wypełnić załączony na stronie internetowej formularz i wysłać
go na adres events@laityfamilylife.va
Szczegółowe informacje odnośnie warunków uczestnictwa oraz program dostępne są na stronie:
www.laityfamilylife.va
Oprac. Justyna Gajos
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XVII Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej / VI Kongres Polskiego Towarzystwa
Endokrynologii Ginekologicznej
Serdecznie zapraszamy na XVII Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej oraz
VI Kongres Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej. Tematyką spotkania, które odbędzie się 10-11 maja 2019 roku w IBB Andersia Hotel Poznań Centrum, będą zagadnienia związane z farmakoterapią w perinatologii, ginekologii i endokrynologii ginekologicznej. Wprowadzanie nowych leków, schematów terapeutycznych stanowi dla nas wyzwanie, któremu postaramy się sprostać w trakcie poznańskiej konferencji. Formą spotkania, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prezentacja sytuacji klinicznych, do omawiania których zapraszamy również uczestników konferencji. Interaktywna forma konferencji pozwoli na bezpośredni kontakt
z wykładowcą, a system głosowania zapewni możliwość wyboru optymalnego sposobu terapii. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: szkolenia.mp.pl

PRO INFANTIS Konferencja Pediatryczno-Neonatologiczna
PRO INFANTIS to cykl konferencji poświęconych klinicznie użytecznej tematyce opieki nad noworodkiem, który adresowany jest do pediatrów i
neonatologów z mocnym akcentem na promocję zdrowia i postępowań
klinicznych wspartych jednoznacznymi dowodami medycznymi. Wybór
grupy docelowej, którą są też pediatrzy nie jest przypadkowy. Zauważalny
jest coraz wyraźniej brak neonatologów w Polsce. Skutkiem takiej sytuacji
jest coraz częstsza aktywność pediatrów w oddziałach neonatologicznych
poziomu pierwszego i drugiego opieki referencyjnej. Wychodząc naprzeciw takim trendom postanowiliśmy
zorganizować spotkanie łączące wiedzę praktyczną z najnowszymi doniesieniami naukowymi adresowane
właśnie do pediatrów i neonatologów. Więcej informacji TUTAJ
Źródło: szkolenia.mp.pl

XXVI Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna „Postępy w rozpoznawaniu i
leczeniu chorób serca, płuc i naczyń”
W dniach 4 -7 czerwca 2019 roku w Zabrzu odbędzie się XXVI Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu
chorób serca, płuc i naczyń” oraz towarzyszące jej XX Jubileuszowe
Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej, III Warsztaty Echokardiografii oraz
I Kongres Pacjentów z Niewydolnością Serca.
„Tegoroczne spotkanie będzie przebiegało pod hasłem Od wytycznych i nowych technologii do codziennej
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praktyki. Zalecenia towarzystw naukowych to nieodzowny element nowoczesnej medycyny, stawiającej
sobie za zadanie poprawę wyników leczenia.
Szanowni Państwo, jesteśmy przekonani, że podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna konferencja będzie nie tylko wspaniałym wydarzeniem naukowym i edukacyjnym, które pozwoli spojrzeć na kardiologię z trochę szerszej perspektywy, ale i towarzyskim” – podkreśla Organizator.
(…)

PROGRAM oraz szczegółowe INFORMACJE dostępne na stronie: konferencjazabrze.mp.pl.
Oprac. Sylwia Frajberg

X Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu – MEDYCYNA BÓLU 2019
Zapraszamy do udziału w X Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badania Bólu,
który odbędzie się 26–28 września 2019 r. w Warszawie. „(…)Wyrażamy
nadzieję, że Zjazd okaże się ważnym i dobrze ocenianym spotkaniem naukowym oraz okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami medycyny bólu. Podobnie jak w latach ubiegłych liczymy na udział wybitnych
polskich i zagranicznych specjalistów zainteresowanych medycyną bólu
(…)”. Więcej informacji oraz program dostępne są na stronie: szkolenia.mp.pl

Rozstrzygnięto konkurs bioetyczny dla licealistów
Diamentowy Indeks na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w
finale Wojewódzkiego Konkursu Bioetycznego zdobyła Joanna Świszcz z I
LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.
„Z wielką radością organizowaliśmy Konkurs Bioetyczny dla uczniów szkół
ponadpodstawowych województwa małopolskiego. Przedsięwzięcie było
dwuetapowe. I etap konkursu przeprowadzali w szkołach opiekunowie naukowi uczestników konkursu; ich zaangażowanie jest dla nas bardzo pozytywnym doświadczeniem” – mówi lek. med. Szczepan Kaleciak.
Przed finałem konkursu organizowane były warsztaty oraz wykłady dla młodzieży przez specjalistów współpracujących z Międzywydziałowym Instytutem Bioetyki przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. „Na uwagę zasługuje fakt, że brało w nich udział ponad tysiąc uczniów. Liczba finalistów II etapu
konkursu również wskazuje na rosnące zainteresowanie problematyką bioetyczną wśród młodzieży. Dlatego widzimy potrzebę organizacji tego typu konkursów i zamierzamy za rok dać z siebie wszystko, i już dziś
zaprosić młodzież do udziału w następnym naszym przedsięwzięciu” – zapowiada Kaleciak.
Wojewódzki Konkurs Bioetyczny był adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa
małopolskiego. Jego celem było przygotowanie uczniów do przyszłych studiów medycznych, filozoficznych i
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przyrodniczych, a także popularyzacja bioetyki. Dziedziny wiedzy na pograniczu medycyny i filozofii, która
we współczesnym świecie staje się kluczowa wobec niezwykle dynamicznego rozwoju medycyny oraz nauk
przyrodniczych (w tym biotechnologii i genetyki), gdzie aktualne problemy etyczne stają się coraz bardziej
skomplikowane.
W Konkursie wzięli udział uczniowie z dziewiętnastu małopolskich szkół ponadpodstawowych. Po I etapie
szkolnym, do finału zakwalifikowanych zostało 55 uczestników.
Finał konkursu odbył się w sobotę 23 marca 2019 roku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3. Część egzaminacyjna Konkursu trwała 60 minut. Uczniowie musieli odpowiedzieć na 35 bardzo trudnych pytań wielokrotnego wyboru. Zwyciężczyni, Joanna Świszcz z I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, uzyskała znakomity wynik 61 na 65 możliwych do zdobycia punktów.
Drugie i trzecie miejsce zajęły Katarzyna Chodak i Alicja Szklarska z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
Nagrodami w Konkursie były Diamentowy Indeks na dowolny kierunek studiów na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, atrakcyjne książki ufundowane przez Medycynę Praktyczną, zaproszenie na
prestiżową międzynarodową konferencję bioetyczną organizowaną przez International Society for Clinical
Bioethics. Wszyscy finaliści Konkursu Bioetycznego oraz ich opiekunowie otrzymali zestawy upominkowe.
Zorganizowany przez Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII konkurs był objęty honorowym patronatem Rektora UPJPII w Krakowie oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Źródło: jedenznas.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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