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Horký vzduch, který se po poledni
tetelí nad rozpálenou ulicí, zavřené žaluzie, za kterými se na několik hodin
zastavil život. Odpoledne, které ve své
pozdnější fázi dává možnost alespoň
troše pohybu. Lidé sedící u koflíků kávy
a smlouvání a nekonečné handrkování se
o cenu, kvalitu a množství nabízeného
zboží. Svět, který má svůj půvab a pro
nás trochu nepochopitelná pravidla,
zdánlivě bez jistoty hodnoty: Co vlastně
kolik stojí? Hodnota věcí se určuje vždy
znovu až podle toho, jak zdatným nebo
aspoň ochotným se ukáže obchodník
a kupující. A to se nedá uvést na cenové
visačce. Zvláštní svět, který v obchodě
zhodnocuje toho, kdo kupuje i prodává.

Stojím a pozoruji
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Laciné žádané zboží není ani vyvoláváno. Jde na dračku a křik jen usměrňuje kupující, aby zaplatili do správných
rukou a dostali, co žádají. Nejdražší
zboží také nebývá vyvoláváno. Je vyhledáváno jen těmi, kteří vědí, kde je
skutečná kvalita, a jsou ochotní začít obchod na cifrách, které si většina

Sexuální život je dnes velmi konzumní

nemůže nebo nechce dovolit. Smlouvá se o procenta a současně o tisíce.
Je pak jeden životní obchod, který mě vždy fascinoval. Na jedné straně stojí úplně všechno: celý život i se
svou věčností a na druhé straně člověk
s prázdnýma rukama a toužícím srdcem. Na jedné straně stojí Nejsvětější
Srdce Ježíšovo jako výheň lásky, studnice milosrdenství a vstupní brána do života věčného a na druhé straně člověk
s odhodláním dát své všechno. Drama a napětí tohoto obchodu se nedá
srovnat s bazarem celého světa. Tady
se nabízí to nejcennější – spása člověka – za cenu dostupnou, a přece tak
nesnadno dávanou. Ano, dej všechno,
vsaď na jedinou kartu – na Boží milosrdenství – to Bůh cení nadevšecko
– a získáš všechno, získáš Boha. Obchod, ve kterém nabízené nekonečně
převyšuje námahu investice. A přece tu nejsou zástupy koupěchtivých.
Mnozí mají pocit, že si takový obchod
nemohou, či spíš nechtějí, dovolit. Na
ty se neohlížej. I kdyby všichni kolem
tebe běhali s náručemi plnými cetek,
ty obchod svého života nepromarni.

Je přítomný při prvním nadechnutí člověka. Stará se o to, aby
jeho příchod na svět byl co nejhladší. Přestože asistoval u tisíců
porodů, setkává se i s odmítáním života a výdobytky moderní
civilizace, které lidstvu ubírají na jeho důstojnosti. Představujeme vám doktora Mária Šmehila – gynekologa a porodníka.

Co je náplní práce gynekologa?
Jsou to preventivní gynekologické prohlídky, diagnostika a léčba gynekologických onemocnění, péče o těhotné pacientky, včetně vedení porodů.

Je to radostné povolání být
u příchodu nového člověka
na tento svět?
Je to krásný zážitek být u tohoto okamžiku, ale na druhé straně i veliká zodpovědnost. Každé dítě je Boží dar a velký
zázrak, když ze dvou buněk na začátku,
vznikne později složitý organizmus. Jsem
rád, že u tohoto zázraku můžu být.

Nemáte v dnešní době méně
práce, když se rodí méně dětí?
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Práce je hodně. V minulosti podle vyprávění starších kolegů bylo více porodů,
ale většina jich probíhala bez těžkostí.
Dnes je porodů méně, zato více komplikovaných.

Ex is tuj e z ivot

Je pravda, že hormonální
antikoncepce, kterou dnes
užívá většina žen, má velmi
negativní vliv jejich organizmus, lidské vztahy i životní
prostředí, když díky její přítomnosti v přírodě mohou
být neplodní i lidé, kteří ji
neužívají?

ve vesmiru?ˇ
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ravděpodobnost výskytu inteligentního života na planetách
Sluneční soustavy je velmi blízká nule. Zatím jsme nikde nenašli ani
jediný jednobuněčný organizmus. Lze
však jistě uvažovat o inteligentním
životě na mimoslunečních planetách
(exoplanetách). V současné době jich
známe přes 500, ale skutečný počet
exoplanet v pozorovaném vesmíru
nejspíš přesahuje počet hvězd. To
znamená, že v pozorovaném vesmíru je bratru kvadrilion planet. Proto
se mnoho odborníků domnívá, že
i počet mimozemských civilizací je
nepředstavitelně vysoký: kdyby byla
obydlena jen jedna exoplaneta z bilionu, pořád půjde o bilion civilizací.
Na každého obyvatele zeměkoule
včetně nemluvňat a negramotných by

pak připadal úkol prozkoumat zvyky
a technické vymoženosti stovky různých civilizací!
Jenže v té chvíli se objevuje námitka: velmi četné cizí civilizace by měly
být technicky nesrovnatelně pokročilejší než my, protože vznikly dříve
než my. (Homo sapiens sapiens existuje na Zemi teprve nějakých 100 tis.
let, kdežto hvězdy a planety začaly ve
vesmíru vznikat už před 13 mld. let
a jednobuněčný život na Zemi se objevil už před 3,5 mld. let.) Až dosud se
nám však žádná civilizace nepřihlásila
ani nás její vyslanci nenavštívili, ačkoliv by to pro ně měla být z technických důvodů hračka. Tento problém
se nazývá Fermiho paradox (italský
fyzik Enrico Fermi jej vyslovil v roce
1950). Jeho nejjednodušší řešení pra-

ví, že nás nenavštívili, protože žádné další civilizace ve vesmíru nejsou.
Od té doby se odborníci snaží najít taková vysvětlení paradoxu, která
by existenci cizích civilizací nevyvracela, jenže všechny ty spekulace jsou
značně krkolomné, jak ve své knize,
která vyšla v roce 2008 v českém překladu pod titulem „Kde tedy všichni
jsou?“, shrnul britský fyzik S. Webb.
Na otázku, jak by to bylo s vykoupením mimozemšťanů, je proto zatím
nemožné jednoznačně odpovědět.
Pokud mimozemšťané neexistují,
není co řešit. Pokud existují, nezbývá, než počkat, až je objevíme (anebo
až oni objeví nás), a pak se to patrně
dozvíme docela rychle.

Na otázku
odpovídal
RNDr.
Jiří Grygar,
významný
český
popularizátor
vědy v oblasti
astronomie,
astrofyziky
a vztahu
vědy a víry .
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„Jaká je pravděpodobnost, že existuje život
na jiných planetách? A pokud tam život existuje,
jak by to bylo s vykoupením mimozemšťanů?“
Antonín, 13 let
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Hormonální antikoncepce přináší s sebou riziko zdravotních komplikací, které
můžou v některých případech ohrozit i život jejich uživatelek. Mnohé ženy tato rizika berou na lehkou váhu, i když jsou o nich
informovány. Myslím si, že sexuální
život se v dnešní době bere
velmi konzumně a jeho hluboký význam se vytrácí, a tím dochází
i k narušení
kvality mezilidských
vztahů.

A jaký je tedy podle Vás význam sexuálního života?
Je neoddělitelnou součástí manželského
života. Slouží k hlubšímu poznávání obou
partnerů, k úplnému sebedarování a k prohlubování jejich vzájemné lásky. Umožňuje prožívat vzájemnou lásku mezi partnery
v plnosti. Jeden se odevzdává druhému, oba
se stávají „jedním tělem“ a spolupracují tak
na Božím díle stvoření nového člověka. Je
to veliké tajemství, které slouží k obohacení
a k posílení vzájemné lásky manželů.

Mnoho maminek říká, že jim
před porodem vyšlo v genetických testech, že se jim
narodí postižené dítě, ale
po narození jsou jejich děti
zdravé. Proč se dělají takové
nespolehlivé testy a mohou
se odmítnout?
V průběhu těhotenství se provádí několik vyšetření, které mají za úkol včas
odhalit genetické postižení plodu. Jedná
se o odběr krve matky a ultrazvukové vyšetření plodu na začátku těhotenství. Z výsledku těchto vyšetření se vypočítá výše
rizika možného genetického onemocnění
plodu a v případě, že toto riziko je vysoké,
pak je matce doporučené podrobné genetické vyšetření buněk placenty nebo buněk
plodu z plodové vody. Tato vyšetření přinášejí s sebou zdravotní rizika pro matku
i plod a jejich výsledek může být mylný.
Žádné vyšetření plodu v současné době

nemůže matce podat stoprocentní jistotu,
že bude mít zcela geneticky zdravé dítě.
Všechna tato vyšetření jsou v těhotenství doporučená, ale ne povinná. Pacientka
je tedy může odmítnout.

Měli bychom být jednou jako
tátové u porodu svých dětí?
Co je k tomu potřeba?
Je to na každém tátovi, jestli bude přítomen u porodu svého dítěte. Maminky to
určitě uvítají a jsou rády, když mají u porodu tatínka, který s nimi prožívá jejich těžký
a současně i radostný okamžik života při
narození jejich společného potomka. Je to
nezapomenutelný zážitek pro oba partnery, který posílí jejich vzájemný vztah.

Musíte často odjíždět k porodu třeba v noci nebo o víkendu? Jak to přijímá Vaše
rodina?
Několikrát v měsíci mám noční služby
a nejsem doma. Rodina to bere jako nutnou součást mého povolání.

Rodil jste své děti? A směřují ve Vašich stopách k porodnímu sálu?
U porodů svých dětí jsem byl, ale nerodil jsem je. Tuto odpovědnost jsem předal
do rukou svých kolegů, kterým důvěřuji.
Myslím si, že když si člověk rodí svoje děti
a najednou vznikne nějaká komplikace, tak
city převládnou nad rozumem, což může
vést k nesprávnému lékařskému rozhodnutí.
Mám dvě dcery, Johanku a Klárku, ve
věku 3 a 5 let. Jestli budou v budoucnu inklinovat k lékařskému povolání, nevím. Určitě toto rozhodnutí nechám na nich.

Děkujeme za rozhovor
a přejeme stálou radost
ve Vaší službě.
Redakce

MUDr.
Mário Šmehil
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