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Centrum Przeciw Kazirodztwu pomogło
tysiącom kobiet
- Mogłabym przytoczyć wiele takich przykładów. Kilka z nich ma więcej niż jedno dziecko ze swymi
ojcami. A jedna nawet ma więcej niż troje dzieci - powiedziała w norweskiej agencji prasowej NTB

rzeczniczka Centrum Amina Benattou.
Jak wynika ze słów Benattou kobieta ta znalazła już pomoc ze strony SMI i jest bezpieczna. Jednak
do tej pory nie zdecydowała się na oficjalne oskarżenie ojca o przemoc i gwałt. Zdaniem rzeczniczki
Centrum jest też mało prawdopodobne by zdobyła się na to w przyszłości.
W opinii pracowników SMI wiele podobnych tragedii nie zostanie nigdy ujawnionych. Ofiary boją się,
że mogłoby to zaszkodzić ich rodzinom.
- Nie chcą, by te sprawy ujrzały światło dzienne i by ich najbliżsi, matki oraz rodzeństwo, dowiedziały
się prawdy - powiedziała Benattou.
Norweski dziennik "Dagbladet" cytuje na swej stronie internetowej doktora Geira Borgena
z Narodowego Centrum Badań nad Stresem i Przemocą, który wielokrotnie spotykał się z takim
rodzinnymi dramatami: "Pozostają nam tylko domysły jak wiele spośród kobiet, decydujących się na
aborcję, czyni to właśnie z takich powodów (ciąży z własnym ojcem)".
Zdaniem agencji NTB również inne norweskie ośrodki pomocy podobne do stołecznego SMI
potwierdzają, że spotykają się przypadkami ciąż będących skutkiem przemocy ze strony ojców.
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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Alergolog: odstawienie leków zwiększa ryzyko
zakażenia
Ok. 10 proc. pacjentów chorych na astmę odkłada lekarstwa w obawie przed spadkiem odporności i
zakażeniem koronawirusem.
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Psychika w dobie epidemii: gdzie po pomoc
Ta sytuacja, która może doprowadzić do większej liczby i zaostrzenia istniejących zaburzeń
psychicznych.
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Nowy koronawirus a cukrzyca
U osób z cukrzycą istnieje ryzyko rozwoju powikłań i ciężkiego przebiegu zakażenia.
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Część leków na nadciśnienie może zwiększać
ryzyko poważnego...
Poważne powikłania płucne u niektórych pacjentów mogą mieć związek ze stosowaniem przez nich
tych leków.
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Epidemia: zamknięcie szkół, praca zdalna i
kwarantanna najważniejsze
Dla powstrzymania epidemii Covid-19 najważniejsze jest zamknięcie szkół, wprowadzenie pracy
zdalnej oraz kwarantanna.
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Nowa technologia odczytywania aktywności

mózgu
Naukowcy opracowali metodę precyzyjnego odczytywania aktywności neuronów w różnych
częściach mózgu.
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