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Śmierć 11- miesięcznego Szymona – przypadek rezygnacji z terapii uporczywej?
We wtorek, 18 czerwca br. w warszawskim szpitalu przy ul. Niekłańskiej
zmarł 11- miesięczny Szymon. Jego śmierć była następstwem rezygnacji z
uporczywej terapii i odłączenia chłopca od aparatury medycznej, podtrzymującej jego życie.
W mediach chłopiec został nazwany „polskim Alfiem Evansem” a medialne spekulacje wprowadziły wiele emocji w interpretację tego tragicznego
dla rodziny dziecka wydarzenia.

Fot. Pixabay

Szpital wydał komunikat w tej sprawie, zawierający kondolencje dla rodziny dziecka oraz informację dla
wszystkich zainteresowanych wydarzeniem, że żadnych informacji udzielać w sprawie nie będzie ze względu na obowiązującą tajemnicę lekarską.
Decyzja o odłączeniu chłopca od aparatury została podjęta przez konsylium specjalistów. Niestety w mediach ukazało się wiele niepokojących a nie posiadających wiarygodnego źródła informacji na temat okoliczności i wiarygodności tej decyzji. Dobrą odpowiedzią na te medialne głosy jest list otwarty Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Andrzej Matyji, którego treść zamieszczamy TUTAJ
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie mp.pl

Szczecińscy neonatolodzy uratowali wcześniaka urodzonego poniżej teoretycznej granicy przeżycia
Liliana urodziła się w 22. tygodniu ciąży. Ważyła 450 g i miała 27 cm. Dzięki staraniom zespołu specjalistów z Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” dziś spokojnie się rozwija i zdrowa mogła
wyjść do domu. To kolejny sukces szczecińskich neonatologów, którzy uratowali wcześniaka urodzonego poniżej teoretycznej granicy przeżycia – ze
względu na skrajnie niski wiek płodowy i masę urodzeniową.
Jak informuje na swoim facebookowym profilu Samodzielny Publiczny Fot. Pixabay
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”, dziewczynka przyszła
na świat 13 lutego 2019 roku w szpitalu w Gryfinie, w 22. tygodniu ciąży. To wiek określany jako „poza granicami możliwości przeżycia” noworodka. Maleństwo w trybie pilnym przetransportowane zostało specjalistyczną karetką neonatologiczną szpitala „Zdroje” na Oddział Intensywnej Terapii Noworodka przy ul.
Mącznej, gdzie przez kolejne 4 miesiące lekarze walczyli o jej życie.
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Ta mała kruszynka była ogromnym wyzwaniem dla całego personelu medycznego. Dziś Lilianna waży 3,3
kg, mierzy 49 cm długości, a zgodnie z wiekiem ciążowym dopiero w ciągu najbliższych 2-4 tygodni powinna pojawić się na świecie.
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka szpitala „Zdroje” ma bogate, 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu najcięższych i najmniejszych noworodków. Każdego roku hospitalizowanych jest tu ok. 30 wcześniaków z masą urodzeniową poniżej 1 kg. Zgodnie ze statystykami 90% noworodków urodzonych poniżej
23. tygodnia ciąży szybko umiera, a spośród tych, które przeżyją, kolejnych 90% ma bardzo poważne powikłania zdrowotne. Wśród takich wcześniaków jedynie 1 dziecko na 100 ma szanse na prawidłowy rozwój.
„I właśnie tym dzieckiem okazała się być cud-Lilianna. Dzięki swej wewnętrznej sile połączonej z fachową,
troskliwą opieką zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego oraz doskonałemu zapleczu sprzętowemu, jakim
dysponuje Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, wypisaliśmy dziś maluszka w dobrym stanie
zdrowia. Neonatolodzy, neurolodzy oraz okuliści są spokojni o jego dalszy rozwój. Nasza dzielna Pacjentka
opuściła popołudniu z mamą szpital i udała się do domu do Gryfina, gdzie z niecierpliwością czekał na nią
starszy brat i dziadkowie” – poinformował na swoim profilu szczeciński szpital.
Źródło: www.facebook.com/szpitalzdroje, jedenznas.pl

Klauzula sumienia – lekarz już nie wskaże, gdzie wykonać aborcję?
“Ministerstwo Zdrowia chce usunąć z ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty obowiązek wskazywania przez lekarza miejsca, gdzie możliwe
jest wykonanie świadczenia, którego dotyczy klauzula sumienia” – informuje portal Medycyna Praktyczna.
Nowelizacja prawa spowodowałaby, że np. lekarz powołujący się na klauzulę sumienia nie poinformuje kobiety, która może poddać się zabiegowi
aborcji bez konsekwencji prawnych, w którym szpitalu takie zabiegi są
przeprowadzane.

Fot. Pixabay

Jak donosi portal Medycyna Praktyczna, Ministerstwo Zdrowia proponuje nowe brzmienie art. 39. ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty: „Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym, że ma obowiązek odnotować ten fakt
w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach
służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego”. W ten sposób nowelizacja wyeliminowałaby zapis o obowiązku wobec pacjenta, który aktualnie ma prawo oczekiwać od
lekarza informacji.
Źródło: mp.pl, jedenznas.pl
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Innowacyjny polski algorytm pomoże podglądać żywe komórki
Czy substancje stosowane w medycynie chińskiej można wykorzystać jako
leki w chorobach układu nerwowego? Czy składniki kremów rzeczywiście
opóźniają starzenie komórek? W takich badaniach pomoże program do
laserowego podglądania żywych komórek opracowany przez dr. inż. Wojciecha Krauze.
Algorytm pozwalający „widzieć przez skórę” to innowacyjna metoda obra- Fot. Pixabay
zowania żywych komórek w trójwymiarze. Dr Wojciech Krauze, inżynier
fotoniczny z Politechniki Warszawskiej, nie otrzymuje w swoich pomiarach zniekształceń, jakie „dostawali”
inni badacze. Jego metoda jest bardzo dokładna.
„Żeby obrazować, czyli +podglądać+ komórki podczas pracy, nie trzeba ich niszczyć, ani naruszać ich struktury. Wystarczy je odpowiednio mierzyć. Ilościowy charakter pomiaru umożliwia precyzyjny opis budowy
wewnętrznej żywych mikrostruktur. Możemy też badać zmiany, jakie w nich zachodzą pod wpływem zewnętrznych czynników” - tłumaczy dr inż. Wojciech Krauze, tegoroczny stypendysta START Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej.
Jego osiągnięcie naukowe to algorytm, który służy do przetwarzania danych z tomografu optycznego. Tomograf również został zbudowany przez zespół naukowy Politechniki Warszawskiej. Inżynierowie pracują
nad kolejnymi takimi urządzeniami, a każde z nich musi być wyposażone w nowy algorytm – tak, żeby wyniki były najwyższej jakości. Na obrazie o bardzo wysokiej jakości można zobaczyć najdrobniejsze struktury
komórek, jak jądra komórkowe lub mitochondria, które mają wymiary kilkuset nanometrów.
Dr inż. Wojciech Krauze nie jest lekarzem ani biologiem, a jednak jego praca umożliwi rozwój wielu dyscyplin z zakresu nauk o życiu. Jego algorytm służy m.in. do badania cyklu komórkowego, czyli „podglądania”,
co się dzieje, kiedy komórka umiera. Bezbłędne algorytmy mogą również posłużyć do badań nad wpływem kremów na skórę. Naukowcy planują „podejrzeć” umieszczone na szkiełku laboratoryjnym komórki
skóry i zobaczą, jak żywią się one kwasem hialuronowymi oraz co on zmienia. W ten sposób można określić składniki, które rzeczywiście opóźniają proces starzenia się skóry […]

W tomografii optycznej potrzebny jest program komputerowy. Zamienia on zarejestrowane dane na trójwymiarowy obraz badanej komórki czy tkanki. Istnieje wiele takich programów, ale ten napisany przez
Wojciecha Krauze pozwala uzyskać najdokładniejszy trójwymiarowy obraz komórki. Inni badacze w wyniku swoich algorytmów „dostawali” charakterystyczne zniekształcenie.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk naukawpolsce.pap.pl
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Olsztyn: Lekarze i studenci medycyny pożegnali prochy donatorów
Na wydziale lekarskim Cellegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyła się w sobotę pierwsza w historii tej
uczelni ceremonia pożegnania prochów osób, które przekazały
swoje zwłoki na potrzeby nauki. To pierwszy memoriał im. Ojca
Prof. I.M. Bocheńskiego.

Fot. Pixabay

„To jest nasz moralny obowiązek, żeby pożegnać naszych nauczycieli, na których uczyli się zarówno studenci, jak i lekarze po specjalizacjach” – powiedział PAP prof. Jerzy Gielecki z katedry anatomii prawidłowej człowieka wydziału lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Wśród osób, których prochy pożegnano w sobotę byli tacy, którzy na pochówek czekali osiem lat.
„Niektórzy mieli rodziny i te rodziny cierpliwie na pochówek prochów swoich bliskich czekały, inni byli samotni. Wśród osób, które przekazały swoje zwłoki lekarzom są zarówno profesorowie, jak i więźniowie,
którzy odsiadując wyroki zdecydowali, że tym gestem odkupią swoje winy” – przyznał prof. Gielecki. Dodał, że niektórzy zastrzegli zachowanie ich tożsamości w tajemnicy […]
Modlitwę nad urnami zmarłych przeprowadzili duchowni trzech wyznań: katolickiego, prawosławnego i
ewangelicko-augsburskiego.
Wszyscy studenci obecni na ceremonii złożyli przy urnach białe róże i lilie […]
Urny z prochami donatorów dla olsztyńskiej medycyny zostały przewiezione do kolumbarium zbudowanego przez uniwersytet na cmentarzu w podolsztyńskich Dywitach.
Podczas ceremonii wielokrotnie podkreślano, że żadna pomoc naukowa - ani tradycyjna, ani elektroniczna
- nie jest w stanie zastąpić ludzkiego ciała w nauce anatomii oraz testowaniu nowych metod leczenia. Na
zwłokach donatorów w Olsztynie przeprowadzono ponad 15 kursów dla lekarzy specjalistów - neurologów, neurochirurgów, chirurgów, chirurgów szczękowych, ortopedów czy laryngologów. „To są najbardziej specjalistyczne szkolenia, np. wszczepiania implantów czy prowadzenia najnowocześniejszych technik operacyjnych” – podkreślił w rozmowie z PAP prof. Gielecki.
Obecnie katedra kierowana przez prof. Gieleckiego posiada ponad 200 spisanych notarialnie testamentów, w których darczyńcy deklarują przekazanie swoich zwłok na potrzeby nauki.
Ceremoniał nazywany jest na cześć prof. Bocheńskiego, który był wszechstronnie wykształconym duchownym. Swoje ciało przekazał uniwersytetowi we Fryburgu, którego był rektorem. (PAP)
Źródło: Serwis Nauka w Polsce, Joanna Kiewisz-Wojciechowska naukawpolsce.pap.pl
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Wskaźniki skuteczności zapłodnienia pozaustrojowego są stałe od 10 lat
Skuteczność zapłodnienia pozaustrojowego, zarówno klasyczną metodą in
vitro (IVF) jak i metodą ICSI (w której jeden plemnik zostaje wstrzyknięty
bezpośrednio do komórki jajowej) utrzymuje się na podobnym poziomie
od prawie 10 lat. Nowe dane pochodzące z narodowych rejestrów 36 krajów, które zostały zaprezentowane podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (European Society of HuFot. Pixabay
man Reproduction and Embryology, ESHRE) w Wiedniu, pokazały, że 27%
kobiet zachodzi w ciążę po jednym cyklu zapłodnienia in vitro. W przypadku metody ICSI jest to 24% kobiet
(w 2008 roku było to 30%, a więc od tego czasu odnotowano spadek skuteczności).
Stabilny wskaźnik powodzenia zapłodnienia pozaustrojowego sugeruje, że być może technika w tej dziedzinie osiągnęła naturalne granice. „Prawdopodobnie zbliżamy się do normalnego wskaźnika ciąż, który naturalnie miałby miejsce w przypadku jednego embrionu” - mówi Roy Farquharson, prezes ESHRE. „Ludzka
reprodukcja nie jest zbyt skuteczna”.
Metoda ICSI początkowo była wykorzystywana wtedy, gdy u mężczyzny występowały problemy z nasieniem, jednak aktualnie jest ona stosowana trzykrotnie częściej niż klasyczna metoda in vitro (IVF), co wskazuje, iż sięga się po nią również w przypadku niepłodności spowodowanej innymi czynnikami. „Niektórzy
uważają, że ICSI jest najskuteczniejszą metodą, jednak ostatnie dane z 2016 roku nie potwierdzają tego”,
wyjaśnia Christian de Geyter z ESHRE.
Innym powodem stałego poziomu skuteczności może być fakt, że z zapłodnienia in vitro korzysta coraz
więcej starszych kobiet, u których skuteczność jest niższa.
Najwyższy wskaźnik skuteczności spośród krajów europejskich ma Hiszpania, w której regulacje prawne nie
są zbyt restrykcyjne, a dawstwo oocytów jest dość powszechne.

Ponadto nowe badanie, przedstawione podczas tego samego kongresu, pokazuje, że u starszych kobiet,
które poddają się zapłodnieniu in vitro, występuje większe ryzyko zachorowania na raka piersi.
„Obserwujemy stopniowy wzrost ryzyka, zwłaszcza wśród kobiet powyżej 40. roku życia” - powiedziała
Ditte Vassard z Uniwersytetu Kopenhaskiego w Danii.
Badanie zostało przeprowadzone na ponad 660 000 kobietach w Danii, które nigdy nie chorowały na raka.
Badaczka wykorzystała dane z duńskich klinik in vitro i duńskiego rejestru ludności, aby zestawić każdą z 60
000 kobiet, które korzystały z zapłodnienia pozaustrojowego w latach 1994–2015, z dziesięcioma innymi
kobietami w populacji ogólnej, które z niego nie korzystały. Kobiety były dopasowane według takich czynników jak wiek, wykształcenie oraz fakt, czy ich matka chorowała na raka. Naukowcy odkryli wzrost ryzyka
raka piersi o 14% u tych kobiet, które korzystały ze sztucznego zapłodnienia. Wzrost ryzyka jest wyższy w
tej grupie u kobiet po 40. roku życia i wynosi on 31%.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org
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Kobieta zmuszana do aborcji wbrew swojej woli
Angielski sąd apelacyjny uchylił decyzję tzw. Trybunału ochrony dotyczącą
przymusowej aborcji wbrew woli kobiety. Sędziowie stwierdzili, że w pełni
wyjaśnią swoją decyzję w późniejszym terminie, ale okoliczności sprawy są
„wyjątkowe”. Chodzi o 20-letnią dziewczynę, która pragnie urodzić swoje
dziecko będąc już w 22. tygodniu ciąży. Trybunał podjął decyzję w sprawie
młodej Nigeryjki powołując się na tzw. „najlepszy interes” kobiety. W uzasadnieniu znajduje się ponadto określenie „umiarkowanie poważne” upośledzenie utrudniające naukę.

Fot. Pixabay

Tzw. Trybunał ochrony w Anglii rozpatruje problemy prawne ludzi uznanych za osoby o obniżonej zdolności umysłowej. Decyzja w sprawie apelacji zapadła po tym, jak tysiące ludzi podpisało petycję wzywającą
brytyjskiego ministra ds. zdrowia i opieki społecznej Matthew Hancocka do interwencji w tej sprawie.
Wcześniej biskupi Anglii i Walii zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko zmuszaniu do aborcji kobiety
wbrew jej woli. Jeden z tamtejszych biskupów John Sherrington powiedział, że „zmuszanie kobiety do
aborcji wbrew jej woli oraz woli najbliższej rodziny narusza jej prawa, nie mówiąc już o prawie jej nienarodzonego dziecka do życia w rodzinie, która zobowiązała się do opieki nad nim”. Dodał, że jest to smutna i
niepokojąca decyzja dla całej rodziny, którą należy otoczyć modlitwą.
Zdaniem biskupów rodzi się poważne pytanie o rozumienie tzw. „najlepszego interesu”, gdy pacjentka nie
ma wystarczających zdolności umysłowych i podlega decyzji sądu wbrew swojej woli. Decyzja Trybunału
stanowi ponadto wyraz nadmiaru władzy państwa nad obywatelami, dlatego musi zostać zmieniona –
uważają biskupi Anglii i Walii.
Dodajmy, że matka kobiety zaoferowała opiekę nad swoim wnukiem, ale sędzia Trybunału stwierdziła, że
babcia nie jest w stanie jej zapewnić odpowiedniego wychowania. Inny sędzia z kolei uzasadniał, że „matka
doznałaby większej traumy z powodu zabrania dziecka do adopcji po urodzeniu niż z racji aborcji”.
Źródło: Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan www.vaticannews.va

ŚWIAT

Czy życzenie posiadania własnego dziecka może usprawiedliwić przeszczep macicy?
Pod koniec ubiegłego roku światowe media obiegła informacja, że po raz
pierwszy w historii doprowadzono do narodzin dziecka kobiety, której
przeszczepiono macicę od dawczyni ze stwierdzoną śmiercią mózgową
(The Lancet 2018). Matką została 32-letnia kobieta z Brazylii. Dziecko przyszło na świat jako wcześniak w 36. tygodniu ciąży przez cesarskie cięcie i
ważyło 2250 g. Media okrzyknęły, że dziecko jest „zdrowe jak rydz”.
Od 2013 r. na całym świecie przeprowadzono 39 przeszczepów macicy, w Fot. Pixabay
których organy pochodziły od żyjących dawczyń. W 11 przypadkach doszło
do urodzenia dziecka. Transplantacja macicy to bardzo skomplikowany zabieg. W przypadku pobrania macicy od żyjącej dawczyni nie można narazić kobiety na utratę zdrowia czy życia. Dodatkową trudnością jest
znalezienie dawczyni (do tej pory dawczyniami zostawały zazwyczaj osoby spokrewnione z biorczyniami)
oraz skoordynowanie operacji pobrania i wszczepienia narządu. Wydaje się, że możliwość pobrania macicy
od zmarłych dawczyń spowodowałaby większą dostępność takiego zabiegu.
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Krytycznie do tego rodzaju interwencji ustosunkowała się austriacka chirurg Hildegunde Piza. Każda transplantacja – według niej – nieważne czy chodzi o przeszczep rąk, twarzy lub wewnętrznych organów takich
jak serce, płuca oraz macica – oznacza poważną ingerencję w system immunologiczny biorcy, tak, że musi
on przez całe życie zażywać medykamenty, które uniemożliwią odrzucenie organu. Dokładnie z tego powodu w przypadku brazylijskiej kobiety natychmiast po cesarskim cięciu usunięto macicę, by chronić zdrowie
matki.
Przeszczepy macicy budzą dzisiaj poważne kontrowersje. Jedną z nich jest fakt, że w wyniku transplantacji
macicy, mające się począć w przyszłości dziecko, traktuje się jako zabawkę eksperymentalnej medycyny
życzeń, która wobec rosnącego „zapotrzebowania” i rozwijającego się w tym obszarze rynku, nie stawia
żadnych granic. Aktualnie koszt transplantacji macicy wynosi od 300.000 do 500.000 dolarów.
W Niemczech dyskusja na temat przeszczepu macicy toczy się od 2017 r., kiedy to doszło do nieudanej
próby podwójnej transplantacji macicy od żywych dawczyń. Debata skupiła się wokół zagadnienia dotyczącego pozyskiwania organów od zmarłych dawczyń, ponieważ wówczas istniałoby niższe ryzyko związane z
operacją niż u żywych dawczyń. Natomiast Xavier Rogiers, prowadzący centrum transplantacji przy uniwersytecie w Gandawie, twierdzi, że w transplantacji macicy nie chodzi o ratowanie życia ludzkiego, lecz jedynie o spełnienie życzenia posiadania dziecka.
Etyczny problem to nie tylko spełnienie życzenia posiadania dziecka, ale również zapłodnienie in vitro, które dokonuje się po transplantacji macicy. To także, tak jak to już zostało wspomniane, kwestia etyczna
przeszczepów nieratujących życie lub niemających na celu powstrzymania rozwoju ciężkiej choroby czy
poprawienia jakości życia pacjenta. Należy wziąć również pod uwagę, iż ciąża powstała w ten sposób będzie zawsze ciążą wysokiego ryzyka, a życie oraz zdrowie kobiety-matki oraz jej dziecka w trakcie ciąży (i
prawdopodobnie również po jej rozwiązaniu) zagrożone. „Czy życzenie posiadania własnego dziecka może
usprawiedliwić taką interwencję medyczną, by pobrać od żywej, czy umarłej dawczyni macicę?” – pyta teolog Harmut Kreß.
Oprac. Robert Kiełtyka OFMConv

Japonia: spadek populacji o prawie pół miliona w ciągu roku
Według danych przytaczanych przez Nippon.com w 2018 roku populacja
Japonii, która liczy 120 milionów obywateli, zmniejszyła się o ponad 444
tys. osób, co oznacza największy spadek od czasu zakończenia II wojny
światowej. Jest on spowodowany roczną liczbą zgonów, najwyższą od czasów wojny (1,362 mln) i spadkiem liczby urodzeń, która wynosi 918 tys.
Dane demograficzne przedstawiają obraz Japonii jako kraju „starzejącego
się i bezpłodnego”.
Fot. Pixabay

Japonia doświadczyła dwóch okresów wyżu demograficznego - pod koniec
lat ‘40 i na początku lat ’70, jednak w kolejnych latach liczba urodzeń stale zmniejszała się. W 2018 r.
współczynnik dzietności wynosi 1,42 dziecka na kobietę, podczas gdy w 2017 roku wynosił 1,43, a w 2016
roku 1,44.
Naturalny spadek populacji japońskiej staje się coraz bardziej znaczący. W ciągu dwóch najbliższych lat
„osiągnie prawdopodobnie pół miliona rocznie”.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org
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Medycyna reprodukcyjna: kobiety korzystające z dawstwa komórek jajowych
znacznie bardziej narażone na ryzyko utraty zdrowia
Kobiety, które podczas procedury sztucznego zapłodnienia korzystają z
dawstwa z komórek jajowych, są znacznie bardziej narażone na ryzyko
utraty zdrowia – wskazują najnowsze badania. W Polsce dawstwo komórek jajowych jest dopuszczone prawnie i reguluje je ustawa o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r. (dopuszczają ją w Europie również
m.in. Wielka Brytania czy Austria). Szwajcarski parlament w marcu 2019
roku odrzucił legalizację dawstwa żeńskich gamet rozrodczych, natomiast
w Niemczech toczy się aktualnie w tej sprawie debata. Pomija się w niej Fot. Pixabay
jednak nie tylko aspekty etyczne problemu, lecz również doniesienia o negatywnych skutkach medycznych,
jakie może ze sobą nieść dla kobiety i jej potencjalnie mającego począć się dziecka, przyjęcie komórki jajowej od biorczyni. Aktualne badania pokazują, że ryzyko ciężkich komplikacji zdrowotnych wzrasta aż pięciokrotnie.
Epidemiolog Barbara Luke z Michigan State University i jej współpracownicy z Johns Hopkins i Yale University opublikowali w American Journal of Obstetrics & Gynecology wyniki badań i ocenę ryzyka u kobiet,
które poddały się sztucznemu zapłodnieniu. Okazało się, że w przypadku 11 703 ciąż uzyskanych przy użyciu obcej komórki jajowej w 30% doszło do ciężkich zdrowotnych komplikacji. Spośród 3500 kobiet aż 800
musiało być przewiezionych na oddział intensywnej opieki, 1150 potrzebowało transfuzji krwi, a w 165
przypadkach doszło do nieplanowanego usunięcia macicy.
Takich faktów nie można zignorować. Procedura sztucznego zapłodnienia, szczególnie dawstwo komórek
jajowych, są dla zdrowia kobiety szkodliwe – podkreśla bioetyk Susanne Kummer z IMABE-Instytut w Wiedniu. Dane o tego rodzaju i takiej liczbie komplikacji rzucają nam nowe światło na sytuację matek
zastępczych. Noszą one w swoim łonie praktycznie genetycznie obce dziecko – ceną, którą za to płacą, jest
poważne ryzyko uszczerbku na zdrowiu (nie wspominając w tym miejscu o życiu i zdrowiu poczynających
się wskutek procedury sztucznego zapłodnienia dzieci).
Zespół badaczy stwierdził, że również przy ciążach powstałych w wyniku sztucznego zapłodnienia z użyciem własnej komórki jajowej istnieje podwyższone ryzyko dla zdrowia kobiety. Zapłodnienie in vitro (IVF)
jest często przyczyną takich komplikacji jak: pęknięcie krocza przy porodzie, nieplanowana hysterektomia,
przerwanie macicy lub konieczność transfuzji krwi (około 1,3 do 2,5 razy częściej niż w przypadku naturalnej ciąży).
Inne badania, opublikowane w Canadian Medical Association Journal (2019) wykazały, że niektóre matki
korzystające z IVF znalazły się na OIOMie, gdyż zanotowano u nich ciężkie komplikacje, takie jak posocznica, nieplanowane usunięcie macicy, problemy z sercem, krwawienia. Prawdopodobieństwo wystąpienia
trzech lub więcej powikłań było 2,3 razy wyższe w grupie kobiet, które przeszły IVF niż w jakiejkolwiek innej grupie porównawczej.
Oprac. Robert Kiełtyka OFMConv
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Watykański dokument o gender: „Mężczyzną i kobietą stworzył ich”
Stolica Apostolska zajęła oficjalne stanowisko w sprawie gender. W ogłoszonym dokumencie stanowczo sprzeciwia się tej ideologii, a w szczególności narzucaniu jej w szkołach i na uczelniach jako jedynego słusznego
światopoglądu o rzekomo naukowym charakterze. Zarazem jednak Kościół zachęca do dialogu w ramach studiów gender, zwłaszcza gdy chodzi
o sposób, w jaki różnica między obu płciami jest przeżywana w różnych
kulturach.

Fot. Pixabay

Dokument pod tytułem „Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Z myślą o drodze dialogu o kwestii gender w
edukacji” został przygotowany przez Kongregację Edukacji Katolickiej. Jak przyznał jej prefekt, powstał on
w odpowiedzi na realne zagrożenie, z jakim spotykamy się dziś w szkolnictwie, gdzie siłą narzuca się ideologię gender, a zarazem eliminuje się inne punkty widzenia, w tym chrześcijański, zarzucając im, że są przestarzałe.
Tymczasem, jak przypomina kard. Giuseppe Versaldi, teorie gender, zwłaszcza w swych najbardziej radykalnych formach, oddalają się od naturalnych realiów, podporządkowując wszystko emocjonalnym decyzjom podmiotu. W ten sposób tożsamość płciowa, a w konsekwencji również rodzina stają się „płynne”,
oparte na chwilowej zachciance, a nie na prawdzie i rzeczywistości. Dąży się do zlikwidowania różnicy
płciowej pod pretekstem, że nie ma ona najmniejszego znaczenia dla rozwoju osobowego.
Na ideologię gender Kościół odpowiada antropologią chrześcijańską. Jednakże, jak zastrzegł podczas prezentacji dokumentu kard. Versaldi, by podważyć tę ideologię wystarczą argumenty, które nie odwołują się
do wiary. Również i bez niej można w sposób racjonalny wykazać istotną rolę ciała w określeniu tożsamości
osoby. Tożsamość człowieka kształtuje się w oparciu o różnorodność płciową, a w rodzinie konfrontacja z
matką i z ojcem ułatwia dziecku rozwój własnej tożsamości płciowej. Płeć neutralna czy trzecia płeć jest
natomiast czystym wymysłem.
Watykański dokument rozróżnia jednak ideologię gender od studiów genderowych. O ile ideologii nie da
się pogodzić z wiarą chrześcijańską, o tyle na polu studiów są kwestie, które mogą być przedmiotem dialogu. Chodzi tu m.in. o równą godność kobiety i mężczyzny, znaczenie samej kobiecości, a także o wychowanie do szacunku dla każdego człowieka, bez względu na jego upośledzenie, rasę, religię czy tendencje uczuciowe, walcząc z wszelkimi przejawami nękania czy nieuzasadnionej dyskryminacji.
Nowy watykański dokument sytuuje problem ideologii gender w szerszym kontekście kryzysu, jaki przeżywa dziś zarówno edukacja, jak i antropologia. Panuje bowiem coraz większy zamęt, gdy chodzi o to, kim
jest człowiek i co mamy przekazywać przyszłym pokoleniom. Zapomina się, że osoba ludzka jest bytem integralnym, a nie sumą elementów, które można izolować bądź swobodnie nimi manipulować. Stąd postulat dbania o ekologię człowieka, by poznać prawdę o człowieku, w tym o znaczeniu jego płciowości.
Źródło: Krzysztof Bronk – Watykan www.vaticannews.va

Polska wersja Dokumentu „Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Z myślą o drodze dialogu o kwestii gender w
edukacji” dostępna jest na stronie: episkopat.pl
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Papież: lekarze na służbie życia
Wasza misja jest jednocześnie świadectwem człowieczeństwa, uprzywilejowanym sposobem ukazywania, że Bóg, nasz Ojciec, opiekuje się każdą
pojedynczą osobą, bez wyjątków. Aby to uczynić chce się posłużyć naszą
wiedzą, rękoma i naszym sercem, aby leczyć i opiekować się każdym człowiekiem, ponieważ wszystkim pragnie dać życie i miłość. Słowa te Papież
skierował do członków Międzynarodowej Federacji Katolickich Towarzystw Medycznych.
Fot. Pixabay

Franciszek przypomniał, że pierwsze wspólnoty chrześcijan bardzo często
ukazywały Jezusa jako lekarza. Jego misja bowiem wypełniała się w byciu blisko osób chorych i niepełnosprawnych. W Ewangeliach czytamy o bardzo silnym związku między tym, co Jezus głosił, a gestami uzdrawiania. Zbliżał się do chorych, dotykał ich i im także pozwalał się dotykać. Wchodził z nimi w dialog.
Jezus leczy zawsze całego człowieka.
“Dla Jezusa uzdrawiać oznacza wejść w dialog, aby wydobyć pragnienie człowieka i słodką miłość Boga,
działającego przez Syna. Leczyć bowiem to dać początek drodze: drodze ulgi, pocieszenia, pojednania i
uzdrowienia. Kiedy leczenie jest prowadzone ze szczerą miłością do drugiego, wtedy powiększa się horyzont
człowieka, który jest leczony, gdyż człowiek stanowi jedność: jedność ducha, duszy i ciała. To bardzo dobrze
ukazuje nam Jezus w Swoim posługiwaniu. On nigdy nie leczy tylko części, ale całego człowieka. Czasami
rozpoczyna od ciała, innym razem od serca – przebaczając jego grzechy – ale zawsze uzdrawia całość.”
Papież zachęcił członków federacji, aby byli zawsze blisko tych, którzy są poddani próbie choroby. Wskazał,
że ich leczenie powinno być zawsze delikatne i pełne szacunku dla integralności fizycznej i psychicznej.
Zwrócił także uwagę na potrzebę cierpliwego wysłuchania osoby chorej oraz wlania w jej serce nadziei. Nie
można bowiem leczyć i być leczonym bez nadziei. Zwrócił również uwagę na szacunek do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci.
„Nie jesteśmy bowiem właścicielami życia, ono jest nam powierzone, a lekarze są na jego służbie” – powiedział Franciszek.
Źródło: Paweł Pasierbek SJ – Watykan vaticannews.va
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SYMPOZJA I KONFERENCJE

Zaproszenie na V Ogólnopolską Konferencję: Rodzinna 2019
W dniach 15-16 listopada 2019 roku w Krakowie odbędzie się już V Ogólnopolska Konferencja poświęcona
medycynie rodzinnej: Rodzinna 2019.
„Jak zwykle proponujemy Państwu sporo nowości, dużo praktyki, a dobór tematów stanowi odpowiedź na
codzienne problemy i sytuacje spotykane w praktyce lekarza rodzinnego.” – podkreśla Organizator. Pełna
treść zaproszenia TUTAJ
Szczegółowy PROGRAM oraz wszelkie INFORMACJE dostępne na stronie: mp.pl
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