Zajímavosti
MUDr. Dagmar Pohunková 5. 3. 2000

1. Zpráva, která se v mediích objevila o Vítkovické soukromé nemocnici, je nanejvýš
potěšitelná a znamená průlom: pokud je mi známo, je to první nemocnice, která má
gynekologické oddělení, kde se neprovádějí uměle navozené potraty – přitom
vyjádření primářova zástupce pro veřejnost bylo velmi dobře formulováno.
Potěšitelné je také, že právo na odmítnutí potratů v soukromém zařízení bylo
potvrzeno jak Ministerstvem zdravotnictví, tak Českou lékařskou komorou. V
civilizovaném zahraničí je to samozřejmostí. U nás jde o průlom, zejména proto, že
je vytvořeno gynekologické pracoviště, kde se mohou školit křesťanští
gynekologové. Anketa v tisku (MF Dnes) a reakce veřejnosti byla pro naši situaci
charakteristická. Pokud někdo z kolegů ví o této nemocnici něco bližšího, ať pošle
laskavě zprávu!
2. Ve Švýcarsku vznikla iniciativa za změnu ústavy (čl. 19), která by zakazovala
extrakorporální oplodnění a heterologní inseminaci (tedy semenem dárce).
Dosavadní text tohoto článku zní od roku 1992: „(1) Člověk a jeho životní
prostředí jsou chráněni proti zneužití genové technologie. (2) Svaz vydává
předpisy o nakládání s lidským zárodečným a dědičným materiálem. Pečuje přitom
o ochranu lidské důstojnosti, osobnosti a rodiny.“ Švýcarsko je tak nyní jedinou
zemí, která má v ústavě takové ustanovení. 12. března se bude konat referendum,
zda bude tato nová iniciativa přijata. Pokud nebude, musí být přijat zákon
regulující reprodukční medicínu – ten je připraven a je považován ve srovnání se
zákonodárstvím ostatních evropských zemí za velmi slušný kompromis.
Podrobnosti se časem objeví ve Zdravotnických novinách (až bude znám výsledek
referenda).
3. V Praze ve Staroměstské radnici probíhá do konce března výstava fotografií
slavného švédského fotografa Lennarta Nilssona – Tajemství života,
dokumentující na endoskopických snímcích vývoj lidského embrya, a na novějších
snímcích některé fyziologické děje, bakterie a viry.
4. Na adrese www.afterabortion.org je dosažitelná informace o výzkumu
postabortivního syndromu (s přehledem bibliografie). Tématem se zabývá Elliot
Institute, PO Box 73478, Springfield, Il. 62791-7348 USA. Bylo by velmi
záslužné, kdybyb tomuto syndromu věnovali pozornost naši lékaři a psychologové
– jde zejména o pozdní psychosomatické následky potratů.
5. 8. dubna se v Brně koná seminář na téma Úcta k životu, zodpovědnost a
antikoncepce. Pořadatelem je CENAP, Poradně přirozeného plánování
rodičovství, Trnitá 8, Brno 602 00. Bližší informace u MUDr. Ludmily
Lázničkové, 05-43254891.
6. Upozorňuji na útlou, ale obsažnou publikaci: Günter Virt: Žít až do konce. O
etice umírání, smrti a eutanazie. Vydal Vyšehrad v únoru 2000.
7. Problematice eutanazie je věnováno poslední číslo časopisu francouzských
katolických lékařů Médécine de l´homme. Snad i proto, že podle posledních
mediálních zpráv – podrobnosti nevím – francouzský poradní sbor pro bioetiku
doporučil povolení eutanazie při dodržení striktních zákonných podmínek.

