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W trosce o etyczne wykonywanie zawodu - list Zarządu Głównego Katolickiego
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich do Prezesa NRL
Zgromadzeni na zebraniu Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich napisaliśmy list do Prezesa NRL w sprawie aborcji, który
zamieszczamy poniżej.
Szanowny Panie Prezesie
Jako członkowie Izb Lekarskich, zwracamy się do Pana Prezesa Naczelnej
Rady Lekarskiej, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do prze- Fot. Pixabay
pisów prawa dotyczących wykonywania w Polsce zawodu lekarza. Nasza
propozycja zmierza w kierunku właściwej, lepszej realizacji powołania lekarskiego bez szkody dla sumienia
lekarza. Proponowane zmiany przyczynią się do poprawy jakości opieki medycznej i wzrostu zaufania pomiędzy lekarzem a pacjentem.
Każdy absolwent Uniwersytetu Medycznego w Polsce, przyjmując tytuł lekarza, składa przyrzeczenie lekarskie, zobowiązując się do sumiennego spełniania swoich obowiązków: „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu”
w oparciu o najlepszą wiedzę, „a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic”.
Ustawowo zalegalizowana w Polsce w 1956r., z ostatnią modyfikacją w 1996 r., aborcja, prowadzi do
śmierci poczętego dziecka oraz bezpośrednich i odległych powikłań zdrowia fizycznego i psychicznego matek. Protestujemy wobec prawnego nakazu w tej ustawie, że: „Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza”. Wyznaczenie przepisami prawa lekarza do wykonania procedury uśmiercającej pacjenta jest sprzeczne z naszym moralnym obowiązkiem ochrony życia i nakazami etyki zawodowej sformułowanymi w Kodeksie Etyki Lekarskiej (KEL). „Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie
zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady”.
Kodeks Etyki Lekarskiej zobowiązuje samorząd lekarski do podejmowania działań chroniących przestrzegania zasad etyki lekarskiej w przepisach prawa. „Izba lekarska jest obowiązana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki i deontologii lekarskiej oraz zachowaniem godności zawodu przez członków samorządu
lekarskiego a także do starań, aby przepisy prawa nie naruszały zasad etyki lekarskiej”. Pełna treść listu TUTAJ
Źródło: mp.pl
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Naukowcy doskonalą hipotermię leczniczą; to szansa dla niedotlenionych noworodków
Nad udoskonaleniem hipotermii leczniczej, obecnie jedynej skutecznej
metody zapobiegania skutkom niedotlenienia noworodków podczas porodu, pracują naukowcy z Politechniki Śląskiej wspólnie z lekarzami. Skupiają się m.in. na tym, jak ciało noworodka schłodzone do ok. 34,5°C powoli
przywrócić do normalnej temperatury.
Projekt pod kierownictwem prof. Andrzeja J. Nowaka z Politechniki Śląskiej skupia się na technicznych i medycznych aspektach procesów chło- Fot. Pixabay
dzenia mózgu noworodków. Badania te stanowią szansę na skuteczniejszą
pomoc noworodkom, które wskutek niedotlenienia podczas porodu cierpią na encefalopatię niedotlenieniowo-niedokrwienną, czyli zespół zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego.
Problem, który starają się rozwiązać naukowcy, jest niebagatelny. “Aktualnie na każde 1000 nowonarodzonych dzieci w krajach rozwiniętych odnotowuje się 1-2, a w krajach rozwijających – aż do 75 przypadków dzieci cierpiących na trwałe uszkodzenie mózgu związane z niedotlenieniem okołoporodowym (HIE –
Hypoxic Ischaemic Encephalopathy). Do mózgu noworodka, na skutek powikłań przy porodzie, nie dociera
wystarczająca ilość tlenu. Jednocześnie z powodu kłopotów z przepływem krwi w mózgu nie jest on wystarczająco chłodzony i jego temperatura niebezpiecznie rośnie. Z powodu HIE umiera na świecie około
miliona niemowląt rocznie. Porównywalnie dużo wyleczonych dzieci cierpi na poważne niepełnosprawności” – wyjaśnia badacz.
„Ciało dziecka cierpiącego na encefalopatię niedotlenieniowo-niedokrwienną jest ochładzane do temperatury 34,5 st. C (temperatura głęboka). Ponieważ chłodzenie odbywa się przez specjalny czepek, temperatura skóry głowy osiąga nawet poziom 28-31 st. C. Takie obniżenie temperatury powoduje, że metabolizm
w tkankach noworodka zwalnia, a co za tym idzie, spowalniane są też procesy będące skutkiem niedotlenienia – opowiada kierownik projektu. – Problemem jest jednak nie tylko samo ochłodzenie ciała i stabilne
utrzymanie tej temperatury przez 72 godziny, ale również powrót do normotermii. Proces ogrzewania ciała noworodka nie może być szybszy niż 0,5 stopnia Celsjusza na godzinę i jest to bardzo poważne wyzwanie dla personelu medycznego”.
Aktualnie badania prowadzone są w konsorcjum naukowym: Politechnika Śląska, Kliniczny Szpital Uniwersytecki w Opolu oraz Uniwersytet Opolski. W ramach projektu mierzone są przede wszystkim strumienie
ciepła odprowadzane z ciała nowonarodzonych dzieci oraz wyznaczane są rozkłady temperatury w ciele
noworodka, w tym w mózgu. Badania dotyczą obu metod hipotermii leczniczej: hipotermii selektywnej
głowy oraz hipotermii całego ciała. “Jeśli się uda, chcielibyśmy również ocenić efekty medyczne terapii i w
ten sposób porównać obie metody hipotermii” – mówi prof. Nowak.
Aby rozwijać badania prowadzone przez inżynierów i lekarzy, do projektu dołączają dwa kolejne ośrodki
medyczne: Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. “Dzięki temu zwiększamy liczbę badanych noworodków, co w efekcie pozwoli na stworzenie bazy danych, która będzie ewidencjonować przypadki HIE, uzyskane efekty leczenia za pomocą hipotermii leczniczej oraz pozwoli na udostępnianie tych danych innym ośrodkom. Jednocześnie możliwe będzie przeprowadzenie analiz statystycznych prowadzonych badań. Interdyscyplinarny zespół daje nadzieję na uwzględnienie różnych
aspektów terapii, co w tak skomplikowanych badaniach jest niezwykle ważne” – dodaje kierownik projektu.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce, dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska naukawpolsce.pap.pl
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W szkołach będzie jednak osobny przedmiot o zdrowiu?
Powszechna edukacja prozdrowotna musi wejść do szkół – uważa Ministerstwo Zdrowia. Taka zmiana została wpisana do projektu Narodowej
Strategii Onkologicznej. Resort w pierwszym etapie zamierza włączyć
edukację prozdrowotną np. do programów wychowawczych, jednak docelowo powinien to być osobny przedmiot.
Podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami zarówno minister
Fot. Pixabay
zdrowia Łukasz Szumowski jak i odpowiedzialny za NSO wiceminister
Sławomir Gadomski podkreślali, że w ramach prac rządu zamierzają w tej sprawie szukać porozumienia
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, które już kilka miesięcy temu odrzuciło pomysł zgłoszony przez
Rzecznika Praw Pacjenta, by taki przedmiot trafił do szkół. Powód? Zdaniem MEN edukacja prozdrowotna
jest obecna w podstawie programowej (i realizowana przede wszystkim w ramach godzin wychowawczych oraz lekcji przyrody i biologii), a już w tej chwili program nauczania jest bardzo przeładowany.
Ministerstwo Zdrowia nie składa broni. – Chcemy w ramach godzin wychowawczych czy pewnych godzin
lekcyjnych już dziś wprowadzić pewne elementy nauki o zdrowiu – tłumaczył dziennikarzom Gadomski.
Takie bloki poświęcone zdrowiu powinny być realizowane już w następnym roku szkolnym. Ministerstwo
pracuje nad projektami lekcji, ale chce też szybko – w ciągu dwóch, trzech lat – wprowadzić osobny przedmiot do szkół. Powinno się to stać nie później niż we wrześniu 2022 roku.
Resort zdrowia i eksperci są zgodni, że aby działania profilaktyczne, planowane m.in. w Narodowej Strategii Onkologicznej, mogły przynieść efekt, edukacja na temat zdrowia (zdrowego stylu życia, unikania używek, dobrej diety, aktywności fizycznej etc.) musi się zacząć na poziomie szkoły podstawowej, a częściowo
– nawet przedszkola. Inaczej mówiąc, jeśli nie zmieni się świadomości na temat np. szkodliwości spożywania cukru, wprowadzenie podatku cukrowego przyniesie co najwyżej wyższe wpływy do budżetu, nie zaś
efekt zdrowotny, który jest oczekiwany i pożądany.
Źródło: mp.pl

Przed 35 laty wykonano pierwszy w Polsce udany przeszczep szpiku
Przed 35 laty, 28 listopada 1984 r., młodzi lekarze z Warszawy przeprowadzili pierwszy w Polsce udany przeszczep szpiku kostnego, w dodatku
nową metodą, obecnie najczęściej stosowaną. "Biorczyni szpiku nadal
żyje" – zapewnia PAP prof. Wiesław Jędrzejczak, szef zespołu, który wykonał zabieg.
Zabieg przeszczepu allogenicznego (od obcego dawcy) przeprowadzono
w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej, Fot. Pixabay
gdzie obecnie mieści się Wojskowy Instytut Medyczny (przy ul. Szaserów
w Warszawie). Biorcą szpiku była Ola Przybylska, która miała wtedy sześć lat. Szpik pobrano od jej siostry
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Katarzyny, młodszej o dwa lata.
Były to wyjątkowo trudne czasy dla polskiej medycyny, ponieważ brakowało nawet podstawowego sprzętu. Jak opisuje Justyna Wojteczek w książce „Pozytywista do szpiku kości” poświęconej działalności prof.
Wiesława Jędrzejczaka, pobieranie szpiku do przeszczepu trenowano na pluszowym misiu jego syna.
Opracowano własne igły biopsyjne, a do filtrowania szpiku wykorzystano filtry z sokowirówki. Sala chorego, w której trzeba zapewnić maksymalnie sterylne warunki, była oddzielona od przedsionka i toalety
prześcieradłem zawieszonym na dwóch gwoździach. Zapewniono jednak warunki zabiegu, jakie tylko wtedy były możliwe.
„Zabiegi te przeprowadziliśmy całkowicie samodzielnie, nie jeździliśmy się kształcić za granicę i nie przenosiliśmy tej metody do naszego kraju, odtworzyliśmy ją w oparciu o doświadczenia na myszach i ograniczoną liczbę piśmiennictwa, bo trzeba pamiętać, że był wtedy stan wojenny” – wspomina prof. Jędrzejczak.
Przeszczepienie u Aleksandry Przybylskiej było drugim na świecie zabiegiem, który wykonano u osoby cierpiącej na chorobę Diamonda-Blackfana, wywołanej wrodzonym brakiem krwinek czerwonych. Takich chorych można było utrzymać przy życiu jedynie przetaczając co jakiś czas krew. U sześcioletniej wtedy Oli
przeprowadzono 60 przetoczeń, co doprowadziło do uszkodzenia wątroby (na skutek nadmiaru żelaza wywołanego transfuzjami). Przeszczep jednak był jedyną szansą na przedłużenie jej życia.
Zabieg polskich lekarzy był również pierwszym przeszczepem, jaki wykonano bez napromieniowania całego ciała pacjenta. Zamiast tego zastosowano cytostatyk busulfan, wykorzystywany w chemioterapii nowotworów. Taki sposób przygotowywania pacjentów do przeszczepu - przy użyciu leków - uznano później za
najlepszy i dziś jest najczęściej wykorzystywany w transplantacjach szpiku.
W 1985 r. ten sam zespół lekarzy pod kierunkiem prof. Jędrzejczaka przeprowadził pierwsze w Polsce
przeszczepienie szpiku autologicznego (przy użyciu własnych komórek chorego). Kilkanaście miesięcy później w styczniu 1987 r. przeprowadzono ósmy przeszczep allogeniczny i po raz kolejny między siostrami.
Był on wyjątkowy, ponieważ biorczynią szpiku była 10-letnia Kasia z przewlekłą białaczką szpikową przechodzącą w białaczkę ostrą, a dawczynią jej trzyletnia siostra Ola. Obawiano się, że będzie za mało komórek od młodszej siostry. Jeszcze większym utrudnieniem było to, że dziewczynki miały inne grupy krwi.
Szpik się jednak przyjął. Kasia żyje do tej pory.
Czytaj więcej: naukawpolsce.pap.pl
Źródło: Nauka w Polsce, Zbigniew Wojtasiński naukawpolsce.pap.pl
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Antykoncepcja hormonalna może prowadzić do samobójstwa
Za rezygnację z przekazywania życia i stosowanie antykoncepcji trzeba niekiedy
zapłacić wysoką cenę. Świadectwem tego jest rozporządzenie wydane przez Włoską Agencję Leków (Aifa). Odtąd na wszystkich antykoncepcyjnych środkach hormonalnych musi widnieć ostrzeżenie, że ich zażywanie może prowadzić do depresji
lub skłonności samobójczych.
Jak podaje agencja ANSA, o nowym rozporządzeniu poinformowani zostali zarówno producenci środków antykoncepcyjnych, jak i lekarze. Włoska Agencja Leków
uzasadnia swą decyzję badaniami i oceną zagrożenia wśród pacjentek stosujących
hormonalną antykoncepcję w Europie. Depresja już wcześniej była zaliczana do
niepożądanych skutków ubocznych środków hormonalnych. Teraz mówi się wprost
o skłonnościach samobójczych. Pacjentki, które zauważą, że stosowanie pigułki powoduje u nich zmianę nastroju, powinny się skontaktować z lekarzem – czytamy w
nocie Włoskiej Agencji Leków.

Fot. Pixabay

Źródło: Krzysztof Bronk, vaticannews.va

Hiszpania: Kobieta przeżyła po 6-godzinnym ustaniu pracy serca
Brytyjka Audrey Marsh przeżyła po trwającym 6 godzin zatrzymaniu pracy
serca wskutek wychłodzenia organizmu podczas wspinaczki w Pirenejach.
Kobietę wypisano ze szpitala w Barcelonie po 11 dniach - poinformowały
w czwartek władze placówki medycznej.
Jak wyjaśnił opiekujący się pacjentką doktor Eduard Argudo z barcelońskiego szpitala Vall d'Hebron, mimo długiego okresu wstrzymania pracy
serca kobieta nie odniosła żadnego uszczerbku neurologicznego.

Fot. Pixabay

Według wydawanego w Barcelonie dziennika "La Vanguardia" przypadek przeżycia przez Audrey Marsh
jest pierwszym w historii akcji ratowniczych prowadzonych w Pirenejach. "Żadnej osoby z tak długo niepracującym sercem nie udało się tam jeszcze uratować" - odnotowała gazeta.
Do feralnego zdarzenia doszło 3 listopada w Pirenejach. Kobieta z grupą przyjaciół została zaskoczona
przez burzę śnieżną w okolicach miejscowości Fontalba. Jako jedyna nie miała przy sobie nieprzemakalnej
kurtki, co doprowadziło do szybkiego wychłodzenia organizmu i utraty przytomności.
Według doktora Argudo kobieta przeżyła dzięki nietypowej formie hipotermii, gdyż praca jej serca ustała
na ponad 6 godzin, ale ciało było bardzo zimne.
"Kiedy ją zobaczyłem, była cała blada i niebieskawa. Jedyną pozytywną rzeczą był fakt, że cała była zimna.
Temperatura jej ciała wynosiła 20,2 stopnia Celsjusza" - wyjaśnił Argudo, dodając, że serce pacjentki zaczęło bić dopiero po ponad 4 godzinach od przywiezienia jej do szpitala.
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Barceloński lekarz wyjaśnił, że podczas "rozmrażania" Audrey Marsh konieczne było kilkakrotne użycie defibrylatora, a także przeprowadzenie licznych transfuzji krwi. Dodał, że ekipa medyczna dostarczała też pacjentce krew bezpośrednio do mózgu.
"Przez pierwsze dni po wybudzeniu czułam się dziwnie. Złe samopoczucie szybko jednak minęło. Jestem w
pełni zdrowa. Jedyną rzeczą, której nie mogę zrobić z powodu braku czucia w koniuszkach palców jest zapięcie guzika u spodni" - dodała Marsh.
Źródło: wiara.pl

Wielka Brytania: Bliźnięta urodzone w 23. tygodniu ciąży opuściły szpital
26 kwietnia 2019 r. w Wielkiej Brytanii w 23. tygodniu ciąży przyszły na
świat bliźnięta, Joe i Ashley Keates. Po urodzeniu dzieci ważyły mniej niż
450 g, a lekarze szacowali ich szansę na przeżycie jako jedną na sto. Bliźnięta spędziły na oddziale intensywnej terapii 129 dni, po których - 11 listopada 2019 r. – zostały wypisane do domu. Dzieci, które mają dziś 7
miesięcy, czują się dobrze, a ich stan zdrowia przewyższa oczekiwania lekarzy.
O ile najwcześniej urodzone dziecko, które przeżyło, to dziewczynka uro- Fot. Pixabay
dzona po 21 tygodniach i 4 dniach ciąży, to szanse na przeżycie wcześniaków płci męskiej są mniejsze niż u dziewczynek. Z tego właśnie powodu narodziny Joe i Ashley są tak ważne.
Przypadek Joe i Ashley przyczynił się do zmian wytycznych Brytyjskiego Stowarzyszenia Medycyny Perinatalnej (ang. British Association of Perinatal Medicine) w kwestii ratowania życia wcześniaków. Według nowych wytycznych, obowiązujących od października 2019 r. interwencje medyczne mające na celu ratowanie życia wcześniaków mogą być podejmowane już po 22 tygodniach ciąży, zamiast jak dotąd po 24 tygodniach.
Warto zwrócić uwagę, że aborcja w Wielkiej Brytanii jest legalna do 24. tygodnia ciąży.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org
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Światowe Towarzystwo Medyczne przeciwko eutanazji
„Zdecydowanie sprzeciwiamy się eutanazji i samobójstwom wspomaganym” – napisali przedstawiciele Światowego Towarzystwa Medycznego,
największej lekarskiej organizacji na świecie. „Ta deklaracja bardzo cieszy.
Uważam, że zabijanie pacjentów przez lekarzy stanowi kolosalne ryzyko
społeczne i jest zasadniczo sprzeczne z ich rolą jako tych, którzy mają pomagać w odzyskaniu zdrowia” – powiedział dr Gordon Macdonald.

Fot. Pixabay

Zdaniem szefa stowarzyszenia „Care Not Killing” (Troska, nie zabijanie) legalizacja eutanazji prowadzi do licznych nadużyć. „Przestajemy traktować pacjentów jednakowo. Zamiast
troszczyć się o niepełnosprawnych, starszych i śmiertelnie chorych, zaczynamy na nich naciskać, aby zakończyli swoje życie” – wyjaśnił dr Mcdonald. Zwłaszcza, że jest to dla klinik oferujących eutanazję bardzo
dochodowy biznes. Np. w Holandii za każdy śmiertelny zabieg przeprowadzony przez lekarza, firmy ubezpieczeniowe płacą klinice ok. 3.000 euro.
Badania przeprowadzone w USA wykazały, że przepisy prawne mające zapewnić kontrolę nad nadużyciami
nie działają. Na całym świecie szokują przypadki, takie jak historia 23-letniej Kelly, która jest atrakcyjną kobietą, ma rodzinę i narzeczonego, ale jedyne rozwiązanie jakie zaproponowali jej lekarze w związku z depresją, to eutanazja. Podobnie cierpiącemu na chorobę neurologiczną Rogerowi Foley’owi z Ontario, wielokrotnie oferowano „medycznie wspomaganą śmierć”, pomimo jego licznych oświadczeń, że chce żyć i
wrócić do swojego domu.
We wrześniu Sąd Najwyższy w Quebecu odrzucił wymóg, zgodnie z którym osoba musi być nieuleczalnie
chora, zanim zostanie zakwalifikowana do eutanazji. „Nadal nie jest jasne jak to orzeczenie będzie interpretowane, jest możliwe, że w praktyce będzie to eutanazja na życzenie” – mówi Mcdonald. „Takie rozwiązania sprawiają, że liczba eutanazji może drastycznie wzrosnąć. W stanie Oregon i Waszyngton, ponad połowa osób kończących swoje życie jako powód przytacza «strach przed byciem ciężarem», a nie stan swojego zdrowia” – dodał.
Źródło: Łukasz Sośniak SJ – Watykan vaticannews.va

KOŚCIÓŁ

Konferencja Episkopatu Polski o aborcji
KEP opublikowała komunikat dotyczący odmowy rozpatrzenia wniosku
poselskiego w sprawie kwestii konstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej
przez Trybunał Konstytucyjny. „Kto by to dziecko przyjął w imię moje,
Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” (Łk 9,48).
Ze smutkiem przyjęliśmy odmowę rozpatrzenia wniosku poselskiego odnoszącego się do kwestii konstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej przez

Fot. Pixabay
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Trybunał Konstytucyjny. W przeszłości Trybunał Konstytucyjny zapisał się chwalebnie w polskiej debacie na
temat prawnej ochrony dziecka poczętego. W wydanym pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla w 1997
roku orzeczeniu (K. 26/96) uznał on, że: „Demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia
człowieka i dobra dla niego najcenniejsze. Dobrem takim jest życie, które w demokratycznym państwie
prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju. Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej,
nie może być różnicowana. […] Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną
konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej”.
Czytaj więcej: naszdziennik.pl
Źródło: naszdziennik.pl

Jezus to dziecko ocalałe z zagłady, jak podopieczni Arki
Gdyby Jezus miał dziś przyjść na świat, to narodziłby się we wspólnocie
Arki, co więcej, narodziłby się jako dziecko z Zespołem Downa – uważa
Fabrice Hadjadj, francuski konwertyta, wybitny filozof i pisarz, w przeszłości członek nie istniejącej już Papieskiej Rady ds. Świeckich. Przypomina on, że Jezus jest dzieckiem ocalałym z zagłady. A zagłada, masowa i
natychmiastowa eliminacja to los, jaki spotyka dziś dzieci, u których lekarze odkryją obecność nadliczbowego chromosomu.

Fot. Pixabay

Hadjadj, prywatnie ojciec ośmiorga dzieci, doszedł do takich wniosków, odpowiadając na zaproszenie katolickiego tygodnika Famille Chrétienne, który w ramach Adwentu zwrócił się do różnych pisarzy z zapytaniem, gdzie dziś znajduje się uboga stajenka, w której Syn Boży przyszedłby na świat. Nawiązując do swych
żydowskich korzeni, francuski filozof przypomina, że Biblia używa tego samego słowa na oznaczenie Arki
Noego i koszyka, w którym ocalał mały Mojżesz w Nilu. Arka ratuje przed zagładą, tak jak uratowany został
Jezus pośród rzezi niewiniątek.
Hadjadj odwołuje się do swej niedawnej wizyty we wspólnocie Arki w Lyonie i spotkania z osobami z Zespołem Downa. Rozmowa z nimi przypomina doświadczenie Trzech Króli, którzy po spotkaniu z Jezusem
musieli zmienić plany, pójść inną drogą. Podopieczni Arki wyrywają nas ze schematów, z obranej już drogi.
Ponadto na skutek swego upośledzenia bez względu na wiek zachowują w sobie dziecięcą prostotę. Jeśli
weźmie się pod uwagę słowa Jezusa, że kto chce wejść do Królestwa Niebieskiego, musi się stać jak dziecko, to o nich można powiedzieć, że w dwójnasób są dziećmi – uważa Hadjadj.

Jego zdaniem ich obecność jest czymś bulwersującym dla ludzi naszych czasów, kiedy kuszą nas obietnice
transhumanizmu i powszechnego utechnicznienia tak iż życie w obecnej postaci przestanie istnieć. W
trwożnej pogoni za wydajnością tracimy jednak zwyczajną radość bycia. Jezus z Zespołem Downa nie pasowałby do tej logiki działania i wydajności. Byłby jednak świadectwem piękna bycia. Spotkanie z taką osobą
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jest doświadczeniem wyzwalającym – uważa Fabrice Hadjadj.
Źródło: Krzysztof Bronk vaticannews.va

Hiszpańscy biskupi za życiem
Hiszpańska Konferencja Biskupia (CEE) zatwierdziła na swej trwającej obecnie w Madrycie sesji plenarnej
dokument dotyczący ochrony życia osób chorych. Na konferencji prasowej rzecznik Episkopatu bp Luis Arguello wyjaśnił, że dokument ten jest przestrogą dla władz kraju, aby nie prowadziły działań służących zabijaniu ludzkiego życia w fazie terminalnej. Przypomniał on ostatnie deklaracje niektórych polityków Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE), kierowanej przez premiera Pedro Sancheza, o potrzebie
legalizacji eutanazji. Biskup przestrzegł przed próbami wpisania do krajowego ustawodawstwa tzw. śmierci
wspomaganej, określając ją mianem „fałszywego miłosierdzia”. Podkreślił przy tym, że eutanazja nie powinna być rozwiązaniem dla osób umierających, wskazując jednocześnie na walory opieki paliatywnej.
„Nie ma chorych, którymi nie można się opiekować, nawet jeśli ich choroba jest nieuleczalna” – zaznaczył
rzecznik Episkopatu. Dokument CEE na temat ochrony życia osób chorych pojawił się kilkanaście dni po
zawarciu wstępnego porozumienia między PSOE, która wygrała wybory parlamentarne 10 listopada, a radykalnie lewicowym blokiem Unidas Podemos (UP). Na bazie tej koalicji miałby powstać drugi rząd Pedro
Sancheza. Przedstawiciele obu tych ugrupowań w ostatnich latach wielokrotnie postulowali konieczność
legalizacji eutanazji.
Źródło: naszdziennik.pl

Zaproszenie na konferencję „Intensywna terapia 2020 – wyzwania i możliwości
w leczeniu chorych w stanach krytycznych” (Kraków, 3-4 kwietnia 2020 r.)
Konferencja „Intensywna Terapia – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych” odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2020 roku w Krakowie.
„Po raz kolejny spotkamy się, aby posłuchać o najnowszych osiągnięciach i porozmawiać o najistotniejszych problemach intensywnej terapii. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program wykładów i warsztatów praktycznych oraz szereg interaktywnych wydarzeń, które – mamy nadzieję – pozwolą na wzajemną
wymianę doświadczeń i poglądów” – podkreśla Organizator. Pełna treść zaproszenia dostępna TUTAJ
Szczegółowe informacje oraz PROGRAM konferencji dostępne na stronie: mp.pl
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Zaproszenie na XV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową
„Życiodajna śmierć –pamięci Elizabeth Kǘbler-Ross” (Białystok, 28-31 maja 2020 r.)
W dniach 28-31 maja w Białymstoku odbędzie się XV Międzynarodowa Konferencja NaukowoSzkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kǘbler-Ross”.
Szczegółowe informacje oraz PROGRAM dostępne są na stronie internetowej: umb.edu.pl

Zaproszenie do udziału w II edycji Konkursu Bioetycznego
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego do udziału w II edycji Konkursu Bioetycznego.
Celem Konkursu jest popularyzacja wyników badań etycznych nad medycznymi i pozamedycznymi ingerencjami w ludzkie życie, w jego początkach, trwaniu i końcu, przy wykorzystaniu współczesnej wiedzy w
zakresie biologii, embriologii genetyki i biotechnologii.
Szczegółowe informacje dot. Przebiegu Konkursu Bioetycznego oraz atrakcyjnych nagród zostaną zamieszczone wkrótce na stronie internetowej Organizatora: bioetyka.krakow.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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