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SŁOWO WSTĘPU

DRODZY
CZYTELNICY,
już pierwsze miesiące kolejnego roku akademickiego za nami. Pierwsze spotkanie
Studenckiego Koła Naukowego Etyki i Bioetyki za nami. Nowi członkowie, nowy skład
redakcyjny, nowe pomysły, plany. Nowa energia i zapał do pracy. Pierwszym owocem
współpracy członków Koła jest właśnie ten numer Biuletynu Bioethica. Mamy nadzieję,
że będzie dla Państwa interesującą lekturą.
W najnowszym numerze nie mogło zabraknąć stałej rubryki z wywiadem, którego udzielają
członkowie Koła. Tym razem na pytania odpowiedziały absolwentki Uniwersytetu
Medycznego – Natalia Skowrońska oraz Joanna Borek.
Dlaczego sedacja paliatywna wzbudza wiele kontrowersji? Czy jest bezpieczna?
Czym różni się od eutanazji? Na te pytania w artykule „Sedacja paliatywna – eutanazja
czy godna śmierć?” próbuje odpowiedzieć Katarzyna Zdunek.
Ponadto w tym numerze staramy się obalić mity związane z psychologicznym
funkcjonowaniem człowieka oraz polecamy książkę „Akuszerka” fińskiej autorki Katji Kettu.
Serdecznie zapraszam do lektury!
Redaktor Naczelna
Aleksandra Bendowska
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O NAS

O NAS

sytetu, za namową koleżanki z roku, która już
była związana z Kołem, postanowiłam również dołączyć do tego przedsięwzięcia.

Serdecznie zapraszamy do przeczytania wywiadu,
którego udzieliły absolwentki Wydziału Nauk
o Zdrowiu – Joanna Borek i Natalia Skowrońska.

Dlaczego zdecydowałaś się na pracę
w kole naukowym?

maluję obrazy. Głownie olejne w stylu
impresjonistycznym.

Co studiowałaś na naszej uczelni
i dlaczego akurat ten kierunek?

Natalia Skowrońska: Wolny czas staram się
przede wszystkim poświęcać rodzinie oraz
przyjaciołom. Wspólne spotkania i rozrywki są dla mnie bardzo ważne. Jednak moją
prywatną pasją jest „świat”. Uwielbiam czytać, oglądać i dowiadywać się nowych rzeczy
Natalia Skowrońska: Obecnie już jako absolwentka naszej uczelni, mogę pochwalić się z czasopism, książek i filmów podróżniczych,
a miesięcznik National Geographic Traveler
przeżyciem 5-letniej przygody na kierunku
jest moim niezbędnikiem. W miarę możliwozdrowie publiczne. Nie ukrywam, że wybór
tego kierunku był dla mnie w pewnym stopniu ści staram się realizować swoje podróżnicze
przypadkiem. Z całą pewnością mogę jednak marzenia, najlepiej w gronie najbliższych.
stwierdzić, iż szczęśliwym. Zdrowie publiczne
Z jakiego źródła dowiedziałaś się
to dziedzina, która łączy zagadnienia m.in.
z kręgu medycyny, nauk społecznych i ekono- o istnieniu Studenckiego Koła
mii. Co za tym idzie, daje możliwość rozwoju Naukowego Etyki i Bioetyki?
wiedzy i zainteresowań nie tylko na jednej
płaszczyźnie – a to było dla mnie dosyć ważne. Joanna Borek: Na temat Koła dowiedziałam
się od Pani dr n. o zdr. Katarzyny Głodowskiej
Ponadto specjalność monitorowania badań
w trakcie konferencji 40-lecia Wydziału Nauk
klinicznych jest dziedziną, którą uważam za
o Zdrowiu, byłam wtedy wolontariuszką.
bardzo interesująca, dlatego też chciałabym
związać z nią swoją przyszłość zawodową.
Natalia Skowrońska: O istnieniu Koła NaJakie są Twoje zainteresowania i co robisz ukowego Etyki i Bioetyki dowiedziałam się
pod koniec III roku studiów licencjackich,
w wolnym czasie?
podczas zajęć z Panią Doktor Katarzyną Głodowską. Niestety dotarcie na spotkanie koła
Joanna Borek: Uwielbiam piec ciasta
zajęło mi cały kolejny rok! Dopiero przy realioraz cukiernictwo artystyczne. Dla
zacji projektu ,,Międzynarodowa Konferencja
mnie największą radością jest widok
Naukowo-Szkoleniowa Jubileuszu 40-lecia
uśmiechniętych twarzy ludzi wcinających
Wydziału Nauk o Zdrowiu” naszego Uniwermoje wypieki. W wolnych chwilach
Joanna Borek: Studiowałam fizjoterapię.
Zawsze chciałam pomagać innym, móc
chociaż w małym stopniu poprawić jakość
czyjegoś życia. Moją pasją jest ortotyka.
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Joanna Borek: W trakcie zajęć ,,Historia
rehabilitacji" Pani Doktor Katarzyna Głodowska opowiedziała o zbliżającym się wówczas
projekcie ,,Transkulturowa opieka medyczna w obliczu narodzin i śmierci". Temat był
i w dalszym ciągu jest niezwykle ciekawy. Zawsze interesowały mnie różne kultury, religie,
lecz nigdy pod kątem medycyny. Temat mocno mnie zaintrygował. Z każdą konferencją
dowiadywałam się nowych, ciekawych, a zarazem niezwykle użytecznych, w pracy z pacjentem, informacji. Informacji, o których dotąd
nie mówiono. Temat ten nie był poruszany na
forum, był często pomijany.
Zdecydowanie przyciągnęła mnie nowatorskość oraz otwartość członków Koła.
Natalia Skowrońska: Przede wszystkim
urzekła mnie chyba atmosfera w Kole i to jaką
profesjonalną organizacją działań może się
ono poszczycić. Co więcej, zdałam sobie sprawę w jak wiele rzeczy można się zaangażować
poza tzw. biernym studiowaniem i jak wiele
korzyści można z tego czerpać.
Jakie korzyści czerpiesz z przynależności
do koła naukowego?
Joanna Borek: Dzięki pracy w Kole mogłam
nie tylko rozwijać własne umiejętności, ale
również sprawdzałam się w nowych zadaniach. Poznałam wiele wspaniałych osób, które posiadają w sobie niezwykłą energię, która
mobilizuje wszystkich wokół do pracy.
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Natalia Skowrońska: Przynależność do Koła
była wspaniałym doświadczeniem zdobywania
umiejętności pracy w grupie. Podejście projektowe do zrealizowania określonych celów
i zadań było niezmiernie pouczające i dające
kompetencje, które mogę w przyszłości wykorzystać w pracy zawodowej. Ponadto, nie samą
pracą żyje człowiek… możliwość poznania
i współpracy z wieloma ciekawymi i sympatycznymi ludźmi była samą przyjemnością.
Czy zachęciłabyś studentów do działania
w kole naukowym?
Joanna Borek: Zdecydowanie tak. Nawet
przez, z pozoru proste zadania, zdobywamy
doświadczenie, które może w przyszłości zaprocentować. Tworzenie dokumentów, współorganizacja, a nawet możliwość koordynacji
części projektu daje nie tylko poczucie satysfakcji, ale również pozwala przełamać strach
przed nowymi zadaniami i wyzwaniami, co
czasem przekłada się na odkrycie w sobie
drzemiącego talentu, o którym dotąd nie wiedzieliśmy. Dodatkowo praca w kole daje nam
możliwość pracy w zespole. Jest to bardzo
ważna i wbrew pozorom trudna umiejętność.
Większość z nas woli prace indywidualne,
gdzie wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas
samych. Poprzez pracę w grupie uczymy się
nie tylko asertywności, ale również zawierania
kompromisów.
Natalia Skowrońska: Z ręką na sercu każdemu studentowi mogę powiedzieć, że warto!
Tym bardziej, że ja czułam wielki niedosyt po
tylko rocznej działalności w kole.
Dlaczego warto angażować się
w działalność naukową Uczelni, na której
się studiuje?
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WAŻNY TEMAT

Katarzyna Zdunek
Studentka III roku pielęgniarstwa. Absolwentka
kosmetologii. W wolnym czasie realizuje swoje
zainteresowania związane z szeroko pojętą sferą
kosmetyczną. Koło pozwala zdobywać jej nowe
umiejętności w tych obszarach wiedzy, które wykraczają
poza to, czego mogłaby dowiedzieć się na zajęciach.

Joanna Borek: Dodatkowe zajęcia dają niesamowitą szansę rozwoju. Dostajemy możliwość
sprostania nowym wyzwaniom. Samo studiowanie umożliwia nam pozyskanie podstawowej wiedzy z danego kierunku czy przedmiotu. Dzięki pracy w kole możemy sprawdzić się
w nowej sytuacji, przyjmując nowe obowiązki.
Należy pamiętać, iż praca w kole to nie tylko
obowiązki, ale również możliwość uczestnictwa w organizacji konferencji czy badaniach.
Daje to niesamowitą satysfakcję z bycia częścią
dużego projektu. Tego rodzaju doświadczenia
można ponadto wpisać w CV, na co z pewnością zwróci uwagę przyszły pracodawca. Warto
wykorzystać czas studiów na rozwój, aby być
pewnym, że zrobiliśmy wszystko, aby zdobyć
upragnioną pracę, która da nam nie tylko
wynagrodzenie, ale również radość z robienia
tego, co się kocha w życiu.
Natalia Skowrońska: Pozwala to na doświadczenie poczucia, że robi się po prostu

coś więcej, a przede wszystkim przynależy
się w pełni do uczelni, na której się studiuje.
Daje to ogromną satysfakcję z bycia potrzebnym i tworzenia czegoś, co przynosi rozgłos
w strukturach całej uczelni, a często także
poza nią. Ponadto działalność w kole naukowym daje możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności, a często także nauki
nowych rzeczy.
Jakie jest Twoje życiowe motto, ulubiony
cytat?
Joanna Borek: ,,Niczego w życiu nie należy
się bać, należy to tylko zrozumieć.”
– Maria Skłodowska-Curie
Natalia Skowrońska: ,,Za dwadzieścia
lat bardziej będziesz żałował tego czego nie
zrobiłeś, niż tego co zrobiłeś. Więc odwiąż
liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle
pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj.”

SEDACJA PALIATYWNA:
EUTANAZJA CZY GODNA ŚMIERĆ?
Już samo pojęcie opieki paliatywnej wśród społeczeństwa budzi wiele emocji i rodzi liczne
rozważania etyczne poruszające temat schyłku życia ludzkiego. Dylematy mogą wydawać
się słuszne z uwagi na główne założenia takich ośrodków, które sprzeciwiają się wszelkiej
uporczywej terapii w obliczu nieuniknionej śmierci.
Opieka paliatywna zakłada łagodzenie bólu
zarówno fizycznego jak i psychicznego związanego z nieuleczalną chorobą i objawami
ubocznymi długotrwałego leczenia. Wszystko
celem poprawy jakości życia osób w stanie terminalnym oraz udzielenia wsparcia dla rodzin
pacjentów, znajdujących się w obliczu cierpienia bliskiej osoby.
Co jednak w przypadku, gdy dolegliwości,
wywołane trudnym do opanowania postępem
choroby, zaczynają przerastać pacjenta? Gdy
dochodzi do sytuacji, w której wszystkie metody leczenia objawowego stają się niewystarczające w przynoszeniu ulgi od narastającego
bólu. Czy istnieje terapia „ostatniego rzutu”?
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Sedacja paliatywna, wprowadzona do leczenia za racjonalną zgodą pacjenta, ma za zadanie kontrolowane zniesienie świadomości
chorego. Działa uspokajająco, minimalizując
wszelkie napięcia nerwowe spowodowane
długotrwale utrzymującym się stresem wywołanym przebiegiem procesu chorobowego.
Dawka leku powinna być tak dostosowana,
aby łagodziła uporczywe objawy i możliwie
jak najmniej obniżała stan świadomości nie
wywołując głębokiego snu.
W celu zaklasyfikowania różnych poziomów
prowadzonej sedacji wyróżniono jej trzy stopnie zaawansowania. Pierwszym jest sedacja
płytka sprawiająca, iż pacjent może się rozluźnić, a jego świadomość jest zachowana lub

skneib.ump@gmail.com
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nieznacznie obniżona. Trochę inaczej sytuacja
wygląda w stopniu umiarkowanym, gdzie
chory pozostaje we śnie, ale po wybudzeniu
nawiązuje logiczny kontakt. Najbardziej zaawansowanym i budzącym najwięcej kontrowersji jest natomiast poziom głęboki, który
powoduje, że pacjent nie wykazuje reakcji na
żadne bodźce środowiskowe.

nie terminalnym często nie wyrażają woli
na terapię powodującą utratę świadomości
w ostatnich chwilach życia i pragną pozostać
w pełni świadomi tego czego doświadczają.
Również dla rodzin takich pacjentów sedacja
głęboka, uniemożliwiająca kontakt z bliską
osobą, może być źródłem dodatkowego cierpienia w, już i tak bardzo trudnej, sytuacji.

Określenie poziomu nasilenia dolegliwości
celem doboru terapii jest odczuciem subiektywnym pacjenta, niepozwalającym na jego
weryfikacje ze strony osób trzecich. Celem
wdrożenia jakichkolwiek procedur konieczne
jest włączenie chorego w cały proces podejmowania decyzji odnośnie wprowadzenia modyfikacji leczenia oraz zastosowania sedacji.
Co jednak oznacza racjonalna zgoda pacjenta
w chwili niewyobrażalnego cierpienia? Czy
chory świadom swoich ostatnich chwil jest
w stanie podjąć taką decyzję?

Jednym z głównych argumentów opowiadających się przeciwko stosowaniu sedacji
u osób w stanie terminalnym jest możliwość
nieetycznego wykorzystania takiej metody do
skracania życia i nieoficjalnego stosowania
eutanazji. Celem uniknięcia rozpatrywania takich dylematów powstała potrzeba wdrożenia
jednoznacznych procedur jej stosowania.
Jak podaje American Academy of Hospice
and Palliative Medicine zarówno warunkiem
koniecznym jak i celem nadrzędnym prowadzenia u pacjenta sedacji paliatywnej jest
nieprzyspieszanie śmierci, a każdy lekarz
specjalista ma za zadanie kierować się względami czysto medycznymi, gdzie w przypadku
eutanazji bardzo często podyktowana jest ona
pobudkami emocjonalnymi.

Już w tym momencie natrafiamy na dylematy uniemożliwiające podjęcie jednoznacznej
decyzji w sposób moralnie dopuszczalny zarówno przez personel medyczny jaki i samą
rodzinę oraz pacjenta. Cierpienie można definiować w różnych aspektach, zarówno tych
fizjologicznych, ale także takich nie dających
żadnych objawów somatycznych – cierpienie
psychiczne, duchowe lub społeczne. Niestety,
jak wskazują liczne doniesienia, chorzy w sta-
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Różnicując dalej oba zjawiska można dokonać
porównania używanych środków farmakologicznych. Leki stosowane w trakcie sedacji
mają powodować wyciszenie organizmu pod
stałą kontrolą czynności życiowych, a w przy-
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padku eutanazji w sposób jednoznaczny i celowy mają prowadzić do zatrzymania akcji
serca, bądź depresji ośrodka oddechowego.
Sedacja sama w sobie ma być ulgą w cierpieniu na drodze do naturalnej śmierci.
Pomimo ciążącej choroby ma umożliwiać
pacjentowi odejście w spokoju ciała i ducha.
Eutanazja, jak sama definicja wskazuje, jest
nienaturalnym przerwaniem życia ludzkiego, jest „śmiercią narzuconą”.
W celu poparcia słuszności stosowania sedacji
paliatywnej na tle przeprowadzania eutanazji
u pacjentów nierokujących polepszeniem stanu zdrowia można przytoczyć fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego stanowiący, że
„nawet jeśli śmierć jest uważana za nieuchronną, zwykłe zabiegi przysługujące osobie chorej
nie mogą być w sposób uprawniony przerywane. Stosowanie środków przeciwbólowych,
by ulżyć cierpieniom umierającego, nawet za
cenę skrócenia jego życia, może być moralnie
zgodne z ludzką godnością, jeżeli śmierć nie
jest zamierzona ani jako cel, ani jako środek,
lecz jedynie przewidywana i tolerowana jako
nieunikniona”.

Piśmiennictwo:
1. Hładuński M., Rozwadowska E., Młynarczyk I.,
Chilińska E., Szymańczyk P., Laskowski M., Wiśniewska A., Ryniec M., Górska N., Wybraniak
M., Krajewska-Kułak E., Lewko J, Kropiwnicka E.,
Kaniewska K.
Postrzeganie hospicjum i opieki paliatywnej w Polsce
przez studentów fizjoterapii.
Probl. Hig. Epidemiol. 2001, 92(2): 361-363.
2. Tomczyk M., Sobata M. J., Viallard M.L., Beloucif S., Herve Ch.
Sedacja głęboko utrzymywana do śmierci chorego –
czym jest i dlaczego wzbudza kotrowersje?
Medycyna Paliatywna. 2015, 7(3): 153-160.
3. Stachowiak A., Mrówczyńska E.
Sedacja w opiece paliatywnej – nadzieja i zagrożenia.
Medycyna Paliatywna. 2011, 1: 1-10.

„Opieka paliatywna stanowi pierwszorzędną
postać bezinteresownej miłości. Z tego tytułu powinna być popierana” (KKK 2279).

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

skneib.ump@gmail.com

www.facebook.com/Bioethica

12

PRACE STUDENTÓW

JĘZYK ANGIELSKI,

Aleksandra Bendowska

DUŃSKI, POLSKI, ARABSKI?

położnictwa na studiach uzupełniających magisterskich.

Przewodnicząca SKN Etyki i Bioetyki. Studentka II roku
Studiowanie tego kierunku daje Jej ogromną satysfakcję
i radość z możliwości współpracy z pacjentką i jej rodziną.

A MOŻE MOWA CIAŁA?

Rozpoczynam swoją poranną zmianę na oddziale położniczym w Viborgu w Danii.
Jak co ranek uczestniczę w spotkaniu pielęgniarek z pielęgniarką oddziałową, podczas którego
każda z nich otrzymuje listę nazwisk swoich pacjentów, z którymi będą współpracowały przez
najbliższe 8 godzin.
Wchodzimy do pokoju Nadii. Jest jeszcze
wcześnie, okna są zasłonięte, ale Nadia już nie
śpi. Bente podaje rękę na przywitanie, przedstawia się, wskazując na mnie mówi po duńsku „To jest Aleksandra. Jest studentką z Polski
i razem ze mną będzie się dzisiaj Tobą opiekować. Aleksandra mówi po angielsku i nie zna
duńskiego.”. Ściskam dłoń Nadii i uśmiecham
się do niej. Ona odwzajemnia uśmiech i przyPrzed odwiedzeniem pacjentek zapoznajemy
takuje głową ze zrozumieniem. Bente pyta jak
się z dokumentacją medyczną każdej z nich.
Sprawdzamy jak przebiegła noc, jak wyglądał się czuje, czy czegoś potrzebuje, czy coś ją boli,
jak radzi sobie z opieką nad synkiem. Nadia
poród, ciąża, poprzednie hospitalizcje, jakie
leki obecnie przyjmuje pacjentka, czytamy ob- odpowiada pojedynczymi słowami, gestyserwacje pielęgniarskie. Sprawdzamy również kuluje, niektóre zwroty znajduje w słowniku
internetowym. „Będzie ciężko nawiązać z nią
dokumentację medyczną noworodka.
rozmowę” – pomyślałam. Nie było.
Z dokumentacji medycznej Nadii wynika, że
jest mamą po raz drugi. Ma 2-letniego synka, Podczas całego dyżuru kilkukrotnie odwiedzałam Nadię i wykonywałam podstawowe
a wczoraj poprzez cięcie cesarskie przyszedł
na świat jej drugi syn. Jest obywatelką Sudanu zabiegi położnicze. Pomagałam jej w prai nie mówi po duńsku ani angielsku, rozumie widłowym przystawieniu dziecka do piersi,
jedynie niektóre zwroty. Przygotowujemy plan zmieniłam opatrunek, tłumaczyłam jak powinna pielęgnować synka. Podczas tych rudziałania na dziś. Jesteśmy gotowe do pracy.
tynowych czynności zaczęłyśmy rozmawiać
Idziemy spotkać się z naszymi pacjentkami.
o jej rodzinie i pobycie w Danii. Okazało się,
Dziś mam dyżur z Bente – pielęgniarką pracującą w zawodzie od 25 lat. Zostają przydzielone nam 3 pacjentki. Dwie z nich to Dunki,
które dzisiaj najprawdopodobniej zostaną
wypisane do domu razem ze swoimi maluchami oraz Nadia, która w nocy została przyjęta
na nasz oddział.
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że przeprowadziła się do Danii razem ze starszym synem 9 miesięcy temu. Jej mąż od 2
lat pracuje w Danii, ale niestety ze względu
na opiekę nad dwuletnim synem nie mógł jej
towarzyszyć podczas porodu i pobytu w szpitalu. Kiedy mi to opowiada łamaną angielszczyzną połączoną z językiem duńskim jej oczy
się szklą. Nie musiałyśmy komunikować się
po angielsku, polsku, arabsku czy duńsku,
aby zrozumieć siebie nawzajem. Wystarczyła
mowa ciała i otwarty umysł.
To było moje pierwsze doświadczenie współpracy z pacjentem, kiedy komunikacja z nim
była utrudniona ze względu na barierę językową. Choć nigdy wcześniej nie opiekowałam
się obcokrajowcami podczas moich praktyk
w polskich szpitalach bardzo szybko nawiązałam kontakt z Nadią. Być może było spowodowane to tym, że obie znajdowałyśmy
się w obcym kraju, obcej kulturze, gdzie nikt
z otoczenia szpitalnego nie posługiwał się

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

naszym językiem ojczystym i doskonale wiedziałyśmy jak to jest być po tej drugiej stronie.
Być może. Czy to oznacza, że aby zrozumieć
pacjenta, który w stopniu ograniczonym posługuje się znanym nam językiem należy wyjechać za granicę, aby nabyć takiego doświadczenia. Jestem przekonana, że to niekonieczne.
Istnieje kilka prostych zasad rządzących dobrym komunikowaniem się. Jasna i wyraźna mowa, używanie łatwych sformułowań,
poprawne akcentowanie, nieużywanie kolokwializmów, związków frazeologicznych,
które mogą zdezorientować słuchacza – to
wskazówki, dzięki którym komunikacja będzie bardziej efektywna. Na nic jednak zdadzą
się te zasady, jeśli zabraknie nam życzliwości,
zaangażowania, empatii, cierpliwości, chęci
współpracy z „trudnym” pacjentem i przede
wszystkim chęci słuchania!
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WYWIAD

TRZY MITY,
KTÓRE PODWAŻA
PSYCHOLOGIA
Istnieje wiele przekonań na temat psychicznego i psychologicznego funkcjonowania
człowieka. Jedne z nich są trafnymi, potwierdzonymi przez procedury naukowe faktami, inne
natomiast często mijają się z prawdą.
Popularność tych ostatnich jest stosunkowo
duża wśród społeczeństwa, przekazywane są
m.in. w reklamach, filmach, psychoporadnikach, które nie mają na celu dostarczenia
rzetelnej, naukowej wiedzy, a jedynie sprzedaż, z często kontrowersyjnie brzmiącymi
tytułami, książek pseudonaukowców. Wiele
tez, które są niejako ‘sprzedawane’ społeczeństwu wysycone jest emocjonalnym przekazem,
przez co wydają się one bardzo atrakcyjne dla
odbiorców. Wiąże się to z podtrzymywaniem
różnych mitów, stereotypów nawet przez kilka
dziesięcioleci od naukowego podważenia tezy
o prawdziwości tych przekonań. Poniżej zaprezentowane zostaną jedynie trzy z wielu mitów na temat funkcjonowania człowieka wraz
z ich krytycznym omówieniem.

nologicznego, wprowadził pojęcie „strumienia
świadomości” oraz jaźni. W przekazie ustnym
utrwaliła się wersja mówiąca o niewykorzystywaniu mózgu, natomiast bardzo możliwe, że
Wiliam James użył określenia potencjału intelektualnego. Można więc przypuszczać, że nie
miał on na myśli tego, że mózg jako organ jest
używany przez ludzi jedynie w 10%, a jedynie
chciał zauważyć, że wrodzony potencjał intelektualny, czyli m.in. to jak szybko i jak dużo
jesteśmy się w stanie nauczyć, jest przez wielu
ludzi niewykorzystywane w pełni.

Bez względu na genezę powiedzenia i jego
oryginalne znaczenie przypisane przez autora,
do którego obecnie nie ma wglądu, przekonanie to nigdy nie zostało naukowo potwierdzone. Funkcjonować więc może jedynie jako
1. Wykorzystujemy tylko 10% naszego mózgu. refleksja Wiliama Jamesa na temat tego, co
robimy z naszym potencjałem. Jednak faktem
jest, że przekonanie to utrzymuje się wśród
Twórcą tego powiedzenia miał być podobno
społeczeństwa, jako pogląd o tym, że 90%
bardzo znany i ceniony psycholog William
ludzkiego mózgu pozostaje w stanie spoczynJames. Był on prekursorem nurtu humaniku, niewykorzystane.
stycznego w psychologii i podejścia fenome-
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Małgorzata Bendowska
Studentka IV roku psychologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Studia psychologiczne są dla niej
doskonałym połączeniem zainteresowań i pasji naukowej.

Wielu marketingowców, szkoleniowców
chętnie podtrzymuje tę ideę. Może być ona
wykorzystywana przez nich do motywowania swoich klientów, zachęcania do kupienia
produktu, który niejako w magiczny sposób
odblokuje mózgowe rezerwy, dzięki którym
klient stanie na równi z najmądrzejszymi
(a zwykle i najbogatszymi) ludźmi na świecie,
którzy w mniemaniu sprzedającego posiedli
tajemną umiejętność wykorzystywania swojego mózgu w 100%.

stymulacją mózgu dowiodło, że podczas pobudzania różnych obszarów mózgu, reagują
one w specyficzny dla siebie sposób. Osoby,
które doznały różnorodnego ubytku w tkance
mózgowej, często cierpią na bardzo poważne
zaburzenia, które zmieniają całkowicie ich
funkcjonowanie. Tak więc teza o wykorzystywaniu 10% naszych mózgów, nie może być
prawdziwa…

Warto jednak zastanowić się nad tym, czy
rzeczywiście możliwe jest, aby człowiek wykorzystywał jedynie 10% swojego mózgu i co
w tym czasie miałoby dziać się z pozostałą
jego częścią? Z ewolucyjnego punktu widzenia, zupełnie niekorzystne i nieadaptacyjne
byłoby utrzymywanie organu, który stanowiąc
jedynie 2% ciała zużywa aż 20% całej energii, którą produkuje organizm, pochłaniając
bardzo duże ilości tlenu i składników odżywczych. Gdyby było inaczej, najprawdopodobniej to ludzie o mniejszych mózgach chodziliby teraz po naszej planecie. I co z tezą o jego
wykorzystaniu? Dowiedzione jest, że komórki,
które nie są używane lub uległy poważnemu
uszkodzeniu, zanikają albo zastępowane są
przez inne komórki. Wiele badań z elektro-

Wykrywacz kłamstw to urządzenie, które badać ma różne reakcje fizjologiczne zachodzące
w ciele odpowiadającego na pytania człowieka. Najpopularniejszy typ wykrywacza mierzy
zwykle ciśnienie krwi, tętno, przewodnictwo
skórne, częstotliwość oddechów. Według
pomysłodawców tego urządzenia, miałyby to
być uniwersalne, fizjologiczne wskaźniki, po
których można by stwierdzić, że osoba badana
kłamie lub przeciwnie, mówi prawdę.

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

2. Wykrywacze kłamstw

W erze, gdy wariografy nie są wykorzystywane już jedynie w dziedzinie kryminologii, a również jako jedno z narzędzi, którym
posługują się rekruterzy podczas rozmów
kwalifikacyjnych, warto zastanowić się czy
wykrywacze rzeczywiście wykrywają to, co
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mają w założeniu. Po głębszej analizie można
wywnioskować, że badanie to może osiągać
małą trafność wewnętrzną. Pobudzenie fizjologiczne, które mierzyć ma wariograf, może
mieć wielorakie podłoże. Już sama procedura
badania jest dla wielu osób sytuacją wywołującą silne napięcie, którego wskaźniki są
brane pod uwagę w ocenie prawdomówności
badanego. Czasami sama myśl o zarzucanym
czynie może spowodować podwyższenie się
ciśnienia krwi, temperatury ciała, itp. W wielu badaniach dowiedziono, że trafność ocen
wariografów jest niemalże na równi z doborem losowym, gdyż wielu ludzi potrafi ‘oszukać’ wariograf (medykamentacja, sprawianie
silnego, fizycznego bólu, etc.), a osoby przeprowadzające badanie stosują nieodpowiednie
techniki wywiadu. W ocenie kłamcy należy
zawrzeć wiele wskaźników, nie tylko te fizjologiczne, ale także i np. behawioralne. Jedynie,
gdy mamy do wykorzystania wiele danych na
temat danej osoby, z pewnym prawdopodobieństwem możemy przypuszczać, że osoba ta
posługuje się kłamstwem. Konkludując, nawet
najlepszy wariograf nie jest w stanie zmierzyć
czy dana osoba rzeczywiście kłamie czy zeznaje zgodnie z prawdą.

dopodobne jest, że człowiek otrzyma szybką
interwencję, gdy zepsuje mu się samochód na
jakiejś polnej, bocznej drodze prowadzącej
do odległej wsi, niż stojąc na drodze krajowej,
na której mijać go będą dziesiątki aut na minutę. Dlaczego? Psychologia społeczna daje
odpowiedź, że włącza się w takich sytuacjach
mechanizm odpowiedzialny za tzw. efekt
widza. Polega on na tym, że ludzie uruchamiają myślenie, które prowadzi do rozproszenia
odpowiedzialności. Jeśli w pobliżu zdarzenia
znajduje się więcej osób, każda z nich może
dojść do przekonania, że to inni są bardziej
predysponowani do udzielenia pomocy niż
ona sama. Gdy w ten sposób zaczyna myśleć
cała grupa, żaden z jej członków nie podejmie
działania, gdyż zaczynają pojawiać się w nich
wątpliwości o to, czy stosowne jest wkraczanie
do akcji, gdy cała grupa innych ludzi nie wykazuje aktywności.

Dyfuzja odpowiedzialności wpływa tak znacząco na efekt działań grupy, że prawdopodobieństwo udzielenia pomocy, gdy świadek
zdarzenia jest tylko jeden, a nie kilku, wzrasta
aż trzykrotnie. Przeprowadzono wiele badań
na ten temat, które ukazały bardzo mocny
efekt potwierdzany w każdych następnych
3. W tłumie jest bezpieczniej.
próbach. W 1968 roku John Darley i Bibb
Latané stworzyli serię eksperymentów, w któPrzekonanie to ukazywać ma wiarę w to, że
rych zazwyczaj uczestnik był sam albo wśród
w sytuacji, gdy osoba dozna jakiegoś wypadgrupy innych uczestników albo wspólników.
ku, np. samochodowego lub napaści albo
Podczas badania była zainscenizowana sytunagłego zatrzymania funkcji życiowych, będąc acja nagłego wypadku, a badacze mierzyli jak
w tłumie może liczyć na natychmiastową po- dużo czasu upłynie do momentu, w którym
moc ze strony otaczających ją ludzi. Niestety
osoba poszkodowana otrzyma pomoc. Eksbadania przeprowadzone w tym paradygmacie perymenty te wykazały, że obecność innych
mówią coś zupełnie innego. Bardziej prawznacząco hamuje lub wstrzymuje niesienie
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pomocy. W 1969 roku w eksperymencie należało udzielić pomocy kobiecie, którą podejrzewano o spadnięcie z drabiny. 70% osób, które
samotnie obserwowały ten wypadek udzieliło
pomocy lub po nią zadzwoniło, a jedynie 40%,
gdy razem z uczestnikiem świadkami zdarzenia były inne osoby.

Piśmiennictwo:

Warto na koniec wspomnieć, że na efekt widza może istotnie wpływać posiadanie wiedzy
na ten temat. Gdy w sytuacji nagłego wypadku osoba z taką świadomością będzie miała
udzielić pomocy, prawdopodobne jest, że zareaguje szybciej, wiedząc, że na reakcję innych
nie warto liczyć.

406-411.

Podsumowując, istnieje wiele mitów na temat tego jak funkcjonuje człowiek. Jedne
z nich odnoszą się do jego działania w społeczeństwie, znaczeń przypisywanym pewnym zachowaniom, różnic międzypłciowych
i międzykulturowych, zawiłości dotyczących
aktywności ludzkiego mózgu, tego jak działają emocje i wiele, wiele innych. Należałoby
w ocenie takich przekonań sięgnąć do racjonalnej analizy danych. Nie zawsze potrzebna
jest specjalistyczna wiedza psychologiczna,
aby dowieść, że większość przekonań, które
wyznaje duży odsetek społeczeństwa, może
być błędna. Wskazane jest krytycznie odnosić
się do przekonań, które budzą nasze wątpliwości, a czasem nawet wydają się być trafne na
‘pierwszy rzut oka’ i ‘zdrowy rozsądek’. Tysiące badaczy na całym świecie próbuje zgłębić
tą, jednak wciąż tajemną dziedzinę, jaką jest
człowiek i jego życie. Warto więc korzystać
z wiedzy, którą już posiadamy, aby obraz
prawdziwego, a nie mitycznego człowieka, był
nam bardziej znany.

Investigative experience and accuracy in psychologi-
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Z ŻYCIA
KOŁA
RECENZJA

Marta Bęczkowska
Studentka I roku studiów magisterskich na kierunku
położnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu. Ambasadorka Fundacji
Dobre Ręce Polskich Położnych.

„AKUSZERKA”:
KATJA KETTU
Katja Kettu, doskonała fińska pisarka i reżyser, w książce pt. „Akuszerka” (tytuł oryginalny
„Kätilö”) zabiera nas w rzeczywistość II Wojny Światowej, na tereny północnego krańca
Finlandii, tuż przy granicy z ZSRR. Dzięki zręczności jej pióra przenosimy się w miejscu
i czasie przez co dosłownie obserwujemy życie głównej bohaterki.

Fińska akuszerka o imieniu Dzikie Oko, zakochuje się bez pamięci w Johannesie, który jest
niemieckim oficerem SS. Z powodu tego uczucia podróżuje za nim do obozu koncentracyjnego w Titovce, gdzie oboje mają do wykonania straszliwe rozkazy. Autorka w swojej
noweli ukazuje brutalne sceny porodu, aborcji i morderstw. Książka nie tylko opisuje rzeczywistość wojenną, ale stawia także przed czytelnikiem pytania natury moralnej, na które
odpowiedź znaleźć muszą mocno wyrażone postacie kobiece. Inspiracją dla autorki była
historia miłości jej babci i dziadka.
Obrazoburcza i naturalistyczna proza, która oczarowała krytyków i adresatów. Opisywana
jako „jedno z najbardziej chwalonych i czytanych fińskich dzieł literackich ostatnich lat”
(Świat Książki). W 2015 roku książka została zekranizowana w filmie pt. „The Midwife”.

http://www.swiatksiazki.pl/ksiazki/akuszerka-katja-kettu-4925628/
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GRANT

SPRAWMY, ABY PACJENT
ODMIENNY KULTUROWO
NIE BYŁ WYZWANIEM!

Joanna Borek
Magister fizjoterapii. Absolwentka Wydziału
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Z ogromną radością informujemy Państwa, iż Katedra Nauk Społecznych pod kierownictwem
prof. dr hab. Michała Musielaka w roku akademickim 2016/2017 rozpocznie prace nad
projektem pt.: „MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”.
Pragniemy przygotować studentów do samodzielnej pracy, w jak najlepszym zakresie,
przed wkroczeniem na ścieżkę zawodową.
W trakcie projektu skupimy się na kształceniu
zarówno pod kątem międzykulturowej opieki
medycznej jak i doskonalenia zawodowego.
Na rynku pracy występuje konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Studenci często
próbują odpowiedzieć sobie na pytanie czy
ich wiedza, którą zdobyli w toku studiów, jest
wystarczająca, aby móc pracować z pacjentem,
aby móc w przyszłości stać się częścią interdyscyplinarnego zespołu, co powinni zrobić, aby
we właściwy sposób leczyć chorych szanując
ich prawa i odmienność kulturową? Z pewnością trudno jest udzielić odpowiedzi na te
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pytania. Ten projekt ma przyjść z pomocą studentom zarówno w zdobywaniu wiedzy merytorycznej jak i praktycznej. Chcemy zwrócić
uwagę jak ważne jest zarówno pozyskiwanie
nowego doświadczenia jak i uwrażliwienie na
potrzeby chorego.
Projekt jest skierowany do studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa
oraz fizjoterapii. Studenci będą mieli możliwość odbycia szeregu kursów oraz wyjazdów
zagranicznych do renomowanych placówek
medycznych, gdzie będą zdobywali nie tylko
nowe doświadczenie, ale również będą mieli
możliwość zapoznania się z pojęciem wielokulturowości w innych krajach europejskich.
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W ramach projektu przewidziano wyjazdy
do Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii,
co w założeniu ma przyczynić się do poznania
szeregu procedur, które ułatwiają pracę z pacjentem odmiennym kulturowo.

medycznej, studenci pielęgniarstwa oraz położnictwa będą mogli kształcić się z zakresu leczenia ran, a studenci fizjoterapii będą uczestniczyli w szkoleniach PNF oraz McKenzie.

W najbliższym czasie pojawią się szczegóły
W ramach projektu studenci będą mogli
dotyczące projektu. Zapraszamy do śledzenia
uczestniczyć w certyfikowanych kursach. Każ- na facebook.com profilu Medi+ Uniwersytet
dy kursant będzie uczestniczył w szeregu szko- Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
leń z zakresu międzykulturowej opieki mew Poznaniu.
dycznej. Szkolenie będzie podzielone na część
zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Będzie
to jedno z pierwszych tego typu szkoleń w Polsce. Dodatkowo studenci kierunku lekarskiego
będą uczestniczyli w kursie m. in. Administratora Bezpieczeństwa Informacji w placówce
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PREMIERA

Już wkrótce nakładem Wydawnictwa Naukowego Silva Rerum ukaże
się książka „Pacjent INNY wyzwaniem opieki medycznej” wydana pod
redakcją prof. dr hab. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, dr n. o zdr. Andrzeja
Guzowskiego, mgr teologii Grzegorza Bejdy, dr n. o zdr. Agnieszki Lankau
poruszająca temat oczekiwań pacjentów innych kulturowo i o innym statusie
społecznym wobec pracowników ochrony zdrowia.
W pozycji tej znalazł się rozdział „Transkulturowa opieka medyczna
niezbędnym elementem w programach nauczania na Uniwersytetach
Medycznych w Polsce” autorstwa dr n. o zdr. Katarzyny B. Głodowskiej
oraz Aleksandry Bendowskiej.
Serdecznie zapraszamy do lektury!
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WYDARZENIA

POZNAŃSKIE OBCHODY
170. ROCZNICY ŚMIERCI

Oliwia Skibińska

KAROLA
MARCINKOWSKIEGO

z przyjaciółmi.

Jestem studentką I roku zdrowia publicznego studiów
uzupełniających magisterskich. Kiedy nie jestem
pochłonięta zajęciami i nauką pływam, słucham
muzyki, nie stronię od ciekawej lektury i spotykam się

w szeregi wojsk powstańczych jako lekarz. Zapłacił za to pobytem w pruskim
więzieniu.

W dniu 6 listopada 2016 roku odbyły się uroczyste obchody 170. rocznicy śmierci Karola
Marcinkowskiego – patrona Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Dokładnie o godzinie 16:30 Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem
prof. dr hab. Michał Musielak, reprezentujący
władze naszej Uczelni, oraz dr n. med. Krzysztof Kordel przewodniczący Wielkopolskiej Izby
Lekarskiej, wraz z przedstawicielami władz
Województwa Wielkopolskiego oraz władz samorządowych Miasta Poznania złożyli kwiaty
oraz zapalili znicze pod pomnikiem „Doktora
Marcina” na Alejach Marcinkowskiego.

Należał do grona inicjatorów budowy
Bazaru w Poznaniu oraz uczestniczył
w powołaniu Poznańskiego Towarzystwa
Pomocy Naukowej. Zmarł młodo. Przeżył
zaledwie 46 lat. Na jego pogrzeb w 1846
roku przybyło od 15 do 20 tysięcy osób,
co, jak zauważył prof. Kurek, na tamte
czasy stanowiło niemal połowę mieszkańców miasta. Właśnie to pożegnanie,
zdaniem autora wykładu, pokazało jak
bardzo ówcześni Poznaniacy cenili
sobie doktora „Marcina”. Ostatnią część
tej podniosłej uroczystości uświetnił
koncert w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją prof.
Przemysława Pałki.

Karola Marcinkowskiego, które zaprezentował
słuchaczom prof. Zbigniew Grochal.

Pamięć o wielkim Poznaniaku, lekarzu, społeczniku oraz filantropie uczcił w interesującym, a zarazem wzruszającym wykładzie
„Wokół poznańskiej legendy Karola Marcinkowskiego” prof. Krzysztof Kurek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Podkreślił on w swoim wystąpieniu, że Karol
Marcinkowski pracując jako lekarz zarabiał
Następnie o godzinie 17:00 odbyło się spotka- bardzo duże, jak na ówczesne czasy, sumy
nie okolicznościowe w Sali Białej Urzędu Mia- pieniędzy, bo aż blisko 10 tysięcy talarów
sta Poznania na Placu Kolegiackim. Po powita- rocznie. Jednak wszystkie zarobione przez
niu licznie zgromadzonych gości rozpoczęła się siebie pieniądze przeznaczał na liczne cele
właściwa uroczystość, na którą złożył się recital dobroczynne. Miał ogromne serce, co nie raz
fortepianowy w wykonaniu prof. Andrzeja Ta- okazywał w praktyce, lecząc za darmo ubogich
tarskiego z Akademii Muzycznej im. Ignacego i wspierając ich materialnie. Był też wielkim
polskim patriotą, który w 1830 roku na wieść
Jana Paderewskiego w Poznaniu. Uroczystość
o wybuchu rewolucji w Warszawie pośpieszył
uświetniła recytacja wybranych listów pióra
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WYDARZENIA

PIERWSZE SPOTKANIE
SKN ETYKI I BIOETYKI
W ROKU AKADEMICKIM
2016/2017
Nowi członkowie, nowe pomysły i nowa energia do pracy.

27

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

skneib.ump@gmail.com

www.facebook.com/Bioethica

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

skneib.ump@gmail.com

www.facebook.com/Bioethica

28

29

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

skneib.ump@gmail.com

www.facebook.com/Bioethica

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

skneib.ump@gmail.com

www.facebook.com/Bioethica

30

Najnowsze wydanie Analizy Przypadków w Pielęgniarstwie
i Położnictwie już na rynku. A w nim, m.in.:
• Dylematy pielęgniarek i położnych – tym razem dotyczące zleceń i ich
niepoprawnego wykonywania.
• Studium przypadku – innowacyjne metody leczenia odleżyn.
• Śmiechoterapia – czy może pomóc w profilaktyce wypalenia zawodowego?
• Nowe standardy opieki okołoporodowej – kolejna odsłona.
• Plany opieki według terminologii Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP®.
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