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Koleżanki i Koledzy,

L

ekarz niejedno ma imię, choć w tradycyjnym i poniekąd już historycznym
rozumieniu jest to osoba lecząca ludzi i posiadająca dyplom ukończenia
wydziału lekarskiego. W czasach Hipokratesa lekarz i pacjent tworzyli w pełni
wystarczające sobie towarzystwo. Z upływem czasu wokół lekarza i pacjenta
pojawiało się coraz więcej osób, a wszystkie z niezwykłym zapamiętaniem
deklarowały, że ich życiową dewizą jest dobro chorego. Z czasem zaczęły
sugerować, iż wiedzą lepiej niż lekarz, co jest potrzebne pacjentowi. Potrzeby pacjenta to bardzo tajemnicze i ewoluujące pojęcie, będące mieszanką
rzeczywistych potrzeb terapeutycznych, wyobrażeń o potrzebach, apetytów
konsumpcyjnych, podszeptów sąsiadek i mediów, a także impulsów powstających pod wpływem wszechobecnych reklam. Warto uświadomić sobie, że
dobro chorego i potrzeby pacjenta nie zawsze są tożsame. Co więcej, istnieje
rzeczywiste dobro chorego i marketingowe pojęcie dobra chorego.

M

usimy się w tym złożonym świecie odnaleźć i dopilnować zachowania
właściwych proporcji. Wykonywanie zawodu staje się trudne nie tylko
z powodu rozmiarów wiedzy medycznej, ale także – a niektórzy mówią, że
przede wszystkim – z powodu zawiłego prawa regulującego wykonywanie
zawodu lekarza. Jeszcze wczoraj mogliśmy leczyć zgodnie z naszą wiedzą, dziś
musimy to robić zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego.

C

hciałabym, aby na łamach „Gazety dla Lekarzy”, którą widzę jako nasze medium społecznościowe z profesjonalnym szlifem redakcyjnym,
były poruszane różne tematy. Przede wszystkim wiążące się z naszą pracą,
przepisami ją regulującymi, a także czasem wolnym, jeśli już taki trafi się
zapracowanemu lekarzowi. Zdarza się nam być pacjentami i jest to niełatwa
rola, gdy trzeba usiąść po drugiej stronie biurka w gabinecie innego lekarza.
Sytuacja może być trudna dla obu stron. Postaramy się oswoić także ten temat.

B

ędziemy szukać tematów, które nas łączą. Będziemy pokazywać koleżanki
i kolegów, których podziwiamy za ich pozalekarskie talenty. Chcemy
przywrócić właściwą rangę myśleniu klinicznemu oraz naprawić postrzeganie
naszego zawodu pomiędzy nami. Nie jesteśmy świadczeniodawcami, lecz
leczymy ludzi. Nie jesteśmy kodem, który uruchamia system ochrony zdrowia.

Z

wszystkich tych powodów niełatwo być lekarzem.
A jednak jesteśmy! Czy to efekt pocałunku uzależnienia?

Krystyna Knypl
Jezierska-Kazberuk, Agnieszka Mastalerz-Migas,
Małgorzata Zarachowicz, Krzysztof Zielke.
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Nowości
Cukrzyca sprzyja złamaniom kości

Fot. @mimax2

Fot. @mimax2

Na kongresie American So- w kierunku złamań kości.
ciety for Bone and Mineral Wskaźnik FRAX poniżej 10%
Reasearch w San Diego (16-20 wskazuje na niskie ryzyko zławrześnia 2011) przedstawio- mania kości, od 10 do 20% na
no dwa doniesienia naukowe, umiarkowane i powyżej 20%
wskazujące iż cukrzyca jest na wysokie. Okazało się, że
niezależnym czynnikiem zła- u osób cierpiących na cukrzycę
mania kości. Dr Lora Giagre- ryzyko złamania szyjki kości
gorio z Uniwersytetu w Onta- udowej jest średnio 1,59 razy
rio przeanalizowała losy 3518 (od 1,40 do 1,79) większe niż
osób z cukrzycą oraz 36 085 u osób bez tego schorzenia.
bez cukrzycy pod względem
Inna grupa badaczy kawystępowania złamań kości, nadyjskich z Ontario, pod
a w szczególności złamania kierownictwem dr Lisy Ann
szyjki kości udowej. Analiza Fraster stwierdziła, że pacjenci
objęła wszystkie czynniki ry- z cukrzycą rzadziej są leczeni
zyka złamania kości z indek- bifosfonianami stosowanymi
Nowe biomarkery określą ryzyko
su FRAX, takie jak wiek, płeć, w terapii osteoporozy w pou cukrzyków
waga, wzrost, palenie papie- równaniu z osobami bez cuKolejne interesujące donieDrugi biomarker to re- rosów, stosowanie sterydów, krzycy.
sienie z 47. kongresu European zystyna, niskocząsteczkowe wywiad rodzinny i osobisty
Źródło: http://tnij.org/nhql
Association for the Study of białko o prozapalnym dziaDiabetes w Lizbonie zostało łaniu. Jego poziom ulega
Zanim weźmiesz kota do domu
przedstawione przez dr Esther zmniejszeniu między innymi
Pomysł wzięcia kota do nology” w grudniu 2011 roku.
Gerrits i wsp. z holenderskie- pod wpływem działania kwasu
go Szpitala Uniwersyteckie- acetylosalicylowego. Badania domu wywołuje silne emocje Badacze przeanalizowali losy
go w Groningen i dotyczyło nad tym białkiem były zapre- w niejednej rodzinie. Miło- 6292 osób pod względem alernowych biomarkerów przy- zentowane przez dr Claudię śnicy zwierząt jednym tchem gii na sierść kota. Stwierdzono,
datnych w prognozowaniu Menzaghi i wsp. z Włoch. wymieniają walory posiada- że zagrożenie jest realne, ale
wystąpienia komplikacji kar- W tym wypadku również nia kota w domu, przeciwnicy mniejsze u osób, które miały
diologicznych u pacjentów zaobserwowano, że podwyż- nieśmiało oponują, a sceptycy kota w dzieciństwie, a w wieku
dorosłym chcą ponownie mieć
z cukrzycą.
szony poziom rezystyny był szukają dziury w całym.
Osobom wahającym się zwierzaka. Natomiast osoby
Pierwszy z nich to perok- skojarzony z większą częstosyredoksyna 4 (Prx4), jedna ścią występowania powikłań mogą pomóc w podjęciu wła- cierpiące na inne uczulenia
z sześciu znanych form tego sercowo-naczyniowych wśród ściwej decyzji wyniki badań dr. muszą się liczyć z podwyższobiomarkera. Początkowo pod- cukrzyków. Włoscy naukowcy Mario Olivieri i wsp. opubli- nym zagrożeniem wystąpienia
kreślano znaczenie tego bio- prowadzili badania na grupie kowane na łamach „Journal alergii na sierść kocią. Posiadamarkera w takich stanach jak 1028 pacjentów w ramach Gar- of Allergy and Clinical Immu- nie alergicznego nieżytu nosa
lub astmy zwiększa ryzyko
zawał serca czy sepsa. Badanie gano Mortality Study. Wyższy
wystąpienia alergii na sierść
dr Gerrits i wsp. nad rolą Prx4 poziom rezystyny stwierdzono
kocią. Badacze radzą, żeby o ile
prowadzono w ramach pró- u osób z rozpoznaną choroto możliwe unikać wpuszczaby o kryptonimie ZODIAC-2 bą wieńcową w porównaniu
nia kota do sypialni, jednak
i objęto nim 1067 Holendrów z osobami bez tego schorzeprawie 95% właścicieli kotów
obserwowanych od 1998 roku. nia. Badacze uważają, że podnie przestrzega tego zalecenia.
Stwierdzono, że u osób z wyż- wyższony poziomu rezystyny
Częstość występowania alergii
szym poziomem Prx4 częstość może zapowiadać wystąpienie
na sierść kota w badanej popuwystępowania powikłań serco- komplikacji sercowo-naczylacji wynosiła 3,7%.
wo-naczyniowych wzrastała niowych w przyszłości.
Źródło: http://tnij.org/pbkg
do 83%.
Źródło: http://tnij.org/nggt
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Nowości

Na początku listopada 2011
Food and Drug Administration
dopuściła do obrotu sztuczne
zastawki aortalne, które mogą
być wszczepiane bez konieczności otwierania klatki piersiowej. Dotyczy to
pacjentów ze zwężeniem zastawki
powstałym wskutek zmian zwyrodnieniowych
oraz zwapnień
rozwijających się u starszych
osób. Zastawka nazywa się The
Sapien Transcatheter Heart Valve (THV) i była zastosowana
u 365 osób, co stało się podstawą dopuszczenia tego urzą-

Geny i nadciśnienie
Wiadomo nie od dziś, że
nadciśnienie tętnicze jest
schorzeniem występującym
rodzinnie, jednak nie były
znane bardziej szczegółowe
aspekty z tym związane. Na
łamach pisma „Nature Genetics” z 11 września 2011 roku
badacze z International Consortium for Blood Pressure
Genome-Wide Association
Studies (GWAS) opublikowali
wyniki międzynarodowych
prac na ten temat. Przebadano genomy 200 000 osób
w Europie i zidentyfikowano
kilka nowych miejsc w ludzkim genomie, odpowiedzialnych za regulację ciśnienia
krwi (miejsca te oznaczone
są symbolami GUCY1A3-GUCY1B3, NPR3-C5orf23,
ADM, FURIN-FES, GOSR2,
GNAS-EDN3). Wykazano też,
że miejsca te mają wpływ na
rozpiętość wartości ciśnienia

5

dzenia do szerszego użytku.
Zwężenie zastawki aortalnej
jest schorzeniem postępującym,
dotykającym zwłaszcza starsze osoby. Czas przeżycia od
wystąpienia objawów klinicznych zwężenia
zastawki aortalnej
nie przekraczał
dwóch lat. Wyniki
leczenia chorych
przez zastosowanie nowego typu
zastawki były lepsze niż dotychczasowe postępowanie,
polegające na zastosowaniu
kardiochirurgicznej plastyki
zastawek.
Źródło: http://tnij.org/n7xt

Kiwi obniża ciśnienie krwi
Znane powiedzenie One
apple a day keeps the doctor
away (jedno jabłko dziennie
trzyma cię z dala od lekarza)
można uzupełnić stwierdzeniem Codziennie trzy kiwi
zdrowie ożywi.
Podczas kongresu American Heart Association, który
odbył się w listopadzie 2011
w Orlando, dietetycy ze szpitala uniwersyteckiego w Oslo
przedstawili wyniki badania
wpływu kiwi na ciśnienie krwi.
Grupa 118 pacjentów, o średnim wieku 55 lat, z łagodnym
nadciśnieniem tętniczym otrzymywała przez 8 tygodni trzy
owoce kiwi dziennie, a druga
grupa jedno jabłko. Kiwi zawie-

ra luteinę, która ma właściwości
antyoksydacyjne. Po 8 tygodniach owocowej konsumpcji
wykonano 24-godzinne pomiary ciśnienia krwi, które w grupie spożywającej kiwi było
średnio o 3,6 mmHg niższe
w porównaniu z grupą spożywającą jabłko. Komentatorzy
podkreślają, że największym
zaskoczeniem był może nie tyle
fakt obniżenia ciśnienia przez
owoce kiwi, które są cenionym
owocem, ile miejsce przeprowadzenia badań – można by
się spodziewać takich przedsięwzięć w Australii, tymczasem
na pomysł ich przeprowadzenia
wpadli Norwegowie.
Źródło: http://tnij.org/n9e4

Fot. @mimax2

Ilustracja: http://www.edwards.com/products/transcathetervalve

Wymiana zastawki aortalnej
bez otwierania klatki piersiowej

skurczowego i rozkurczowego.
Odkrycie nowych danych
o genetyce nadciśnienia tętniczego stwarza nadzieje na
trafniejsze określanie ryzyka
wystąpienia powikłań w prze- Insulina podawana donosowo
biegu tego schorzenia oraz na chroni przed chorobą Alzheimera
lepszy dobór sposobu leczeDr Suzanne Craft i wsp. sprzyja odkładaniu się złogów
nia. Badacze określili, że osoby
o najwyższym wskaźniku ryzy- z amerykańskiego Szpitala dla tego białka. W badaniach dr
ka, określanym na podstawie Kombatantów w Seattle odkry- Suzanne Craft i wsp. wykazano,
profilu genetycznego, miały li, że u osób otrzymujących że lepsze wyniki ochronnego
ciśnienie krwi wyższe o 5,8 insulinę podawaną donosowo działania insuliny występują
/3,7 mmHg w porównaniu przez okres 4 miesięcy w daw- u młodszych osób. Autorzy
z osobami o niższym wskaź- ce 20 jednostek poprawiły się sądzą, że donosowe podawanie
niku ryzyka. Ocenia się, że wyniki testów pamięciowych insuliny może być sposobem
29% nadciśnieniowców należy stosowanych w diagnostyce na opóźnienie wystąpienia
do grupy wysokiego ryzyka choroby Alzheimera. Już wcze- zmian otępiennych. Nie obwystąpienia powikłań narzą- śniej wykazywano, że insulina serwowano istotnych działań
dowych, a 16% ma niskie ry- hamuje powstawanie białek niepożądanych podczas takiej
zyko komplikacji. Dopóki nie beta-amyloidu, których od- drogi podawania insuliny.
Wyniki badania opubliwiemy, do której grupy ryzyka kładanie się w mózgu jest
należymy, lepiej przestrzegać charakterystyczne dla choroby kowało pismo „Archives of
Alzheimera. Rosnąca z wie- Neurology”.
zasad starannego leczenia.
kiem niewrażliwość na insulinę
Źródło: http://tnij.org/nelh
Źródło: http://tnij.org/nf5m
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Nowości
Groźne niedopałki pod kontrolą
Dane z państw członkowZgodnie z opublikowanymi
skich Unii Europejskiej za w Dzienniku Urzędowym UE
lata 2003-2008 wykazują, że 17 listopada 2011 r. nowymi
co roku dochodzi do ponad normami bezpieczeństwa
30 tys. pożarów wywołanych wszystkie papierosy sprzeniedopałkami papierosów. dawane w Europie muszą te
W konsekwencji ginie ponad wymogi spełniać. Zmiana dotysiąc osób, a ponad cztery tyczy zmniejszenia zdolności
tysiące odnosi obrażenia.
zapłonu papierosów, a więc ryWprowadzenie papiero- zyka wywołania pożaru przez
sów o zmniejszonym ryzyku pozostawiony niedopałek. Prowywołania pożaru (reduced ducenci bibułek papierosowych
ignition propensity – RIP) dokonali zmiany sposobu promoże zmniejszyć liczbę dukcji, polegającej na wstawieśmiertelnych ofiar pożarów niu dwóch obręczy grubszego
o ponad 40%. Takie papierosy papieru w dwóch miejscach
gasną same, a więc jest mniej papierosa. Jeśli taki papieros
prawdopodobne, że wywołają zostanie pozostawiony bez nadpożar.
zoru, palący się tytoń dotrze

To już epidemia?

Na cukrzycę cierpi obecnie
do jednej z obręczy i wówczas
zgaśnie, bo obręcz ogranicza na świecie 366 milionów osób.
dopływ powietrza. Papieros RIP W roku 2009 było ich 300 mln.
charakteryzuje krótszy czas pa- Rocznie umiera 4,6 mln. Jean
lenia się, co zmniejsza ryzyko Claude Mbanya, prezydent Inzapalenia mebli, pościeli lub ternational Diabetes Federation, określił cukrzycę mianem
innych materiałów.
tsumani XXI wieku.
Ten środek bezpieczeństwa
Eksperci szacują, że liczba
jest już stosowany w niektórych
chorych na cukrzycę wzrośnie
państwach na świecie, takich
do 600 mln w ciągu najbliżjak Stany Zjednoczone, Kanada
szych 20 lat. Koszt opieki nad
oraz Australia. W Unii Euro- chorymi obliczany jest na 465
pejskiej od kwietnia 2010 r. mld dol. Kraje europejskie nie
stosuje go z powodzeniem przeznaczają dostatecznych
Finlandia, gdzie liczba poża- funduszy na badania nad curów wywołanych niedopałkami krzycą i walkę z nią. W roku
zmniejszyła się o ponad 40%. 2014 Chiny wydadzą na te cele
Źródło: http://tnij.org/pbjm
więcej pieniędzy, niż Europa.
Oprac. K.K.

Źródło: http://tnij.org/ne7f

Fot. @mimax2

Bez komentarza
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Artykuł poglądowy

Leczenie nadciśnienia tętniczego
u starszych osób
Krystyna Knypl

Wstęp
Społeczeństwo polskie, jak wiele innych, starzeje
się, więc wzrasta populacja osób w starszym wieku
korzystających z pomocy medycznej. Z lektury Małego
Rocznika Statystycznego można się dowiedzieć, że ludność Polski od 2005 do 2010 roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie (1). W roku 2000 było nas 38 254 000,
w roku 2005 – 38 157 000, a w roku 2010 – 38 200 000.
Wprawdzie liczba narodzin wzrosła z 378 000 w 2000
roku do 413 000 w 2010 roku, ale wzrósł też odsetek
osób w wieku starszym. W 2000 roku 16,7% obywateli
miało więcej niż 60 lat, a w 2010 r. ten odsetek wzrósł
do 19,4%. Przyczynia się do tego poprawa warunków
materialnych, wzrost świadomości prozdrowotnej społeczeństwa, większa dostępność do usług w zakresie
ochrony zdrowia oraz zwiększony dostęp do nowoczesnych i skutecznych metod farmakoterapii.
Kto jest osobą w starszym wieku?
Definicja osoby w starszym wieku, tak jak wiele
innych angażujących liczby do określenia stanu rzeczy,
wbrew pozorom nie jest łatwa. Wprawdzie w dzisiejszych
czasach, propagujących kult młodości prawie wszyscy
czują się zobowiązani do deklarowania świetnego samopoczucia, ale zegar i kalendarz żadnym modom nie
ulegają. Jednak trudno uważać 60-latka i 99-latka za
przynależących do tej samej kategorii wiekowej. Jeżeli
spojrzymy na kalendarz dotyczący człowieka dorosłego,
to wg Światowej Organizacji Zdrowia wyróżnimy: od
45 do 60 lat człowieka starzejącego się, od 61 do 75 lat
człowieka starszego, od 76 do 90 lat człowieka starego,
powyżej 90 lat człowieka bardzo starego (2).
Większość opracowań naukowych dotyczących
pacjentów w wieku starszym jako kryterium, od którego
zaczyna się ten przedział przyjmuje 60 lub 65 lat.
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Osobiście preferuję podział zaproponowany
przez Berteriego i wsp. (3), który wprowadza trzy grupy
w obrębie wieku starszego, określone terminami o neutralnym zabarwieniu:
• od 65 do 74 lat młodzi seniorzy
• od 75 do 84 lat starsi seniorzy
• powyżej 85 roku życia najstarsi seniorzy.
Tempo procesów starzenia się jest zróżnicowane
i osoby w tym samym wieku mogą się znacząco różnić
pod względem zaawansowania zmian starczych. O wieku
biologicznym decydują predyspozycje genetyczne, tryb
życia, zachowania we wcześniejszych okresach życia,
czynniki środowiskowe oraz przebyte choroby.
Zmiany w starzejącym się organizmie
Z upływem czasu w praktycznie wszystkich układach i narządach zmniejsza się zawartość wody, zwiększa
ilość tkanki tłuszczowej, zmniejsza masa mięśniowa,
pogorszają zdolności adaptacyjne i autoregulacyjne,
słabnie ogólna sprawność, a w szczególności pogarsza
wydolność układu krążenia, płuc, nerek i wątroby.
Dla rozwoju nadciśnienia tętniczego u osób
w starszym wieku istotne znaczenie mają zmiany zachodzące w układzie krążenia. Przede wszystkim dochodzi
do zmniejszenia się podatności tętnic, co jest wyrazem
anatomicznych i czynnościowych zmian błony wewnętrznej i środkowej dużych tętnic. Włókna kolagenowe
stają się coraz bardziej sztywne, powodując sztywnienie
i włóknienie różnych tkanek, również tych, z których
zbudowane są naczynia krwionośne. W następstwie
tych zmian zwiększa się wskaźnik „grubość ściany
/ światło naczynia” oraz dochodzi do zmniejszenia
światła naczynia.
Klinicznym wyrazem tych zmian jest wzrost
ciśnienia skurczowego u starszych osób, co przez długi
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czas było uważane za zjawisko fizjologiczne, związane
z wiekiem. Jednakże w 1971 roku Kannel i wsp. (4)
opublikowali doniesienie oparte na obserwacji ludności miasteczka Framingham w stanie Massachusetts
i zwrócili uwagę na rolę podwyższonego ciśnienia skurczowego jako czynnika prognostycznego. W badaniach
tych wykazano, że wzrost ciśnienia o każde 10 mmHg
u osób powyżej 60. roku życia powodował 1,24-krotny
wzrost ryzyka choroby wieńcowej w wypadku ciśnienia
skurczowego oraz 0,83-krotny w wypadku ciśnienia rozkurczowego. Udowodniono więc, że ciśnienie skurczowe
jest ważnym czynnikiem ryzyka u osób w starszym
wieku, a nie zmianą o charakterze fizjologicznym, jak
długi czas sądzono.
Reaktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron z wiekiem ulega zmniejszeniu, a jest to w pewnej
mierze związane ze zmniejszeniem się aktywności układu
współczulnego. Wprawdzie stężenie noradrenaliny w surowicy zwiększa się z wiekiem, ale dochodzi do obniżenia
wrażliwości i reaktywności receptorów adrenergicznych
typu beta oraz zmniejszenia ilości katecholamin w mięśniu sercowym. Utrata elastyczności i podatności ścian
naczyń krwionośnych prowadzi do wzrostu ciśnienia
skurczowego (5). U wielu osób dochodzi do rozwoju
niewydolności krążenia.
Odrębności farmakoterapii
Pacjenci w starszym wieku często zażywają wiele leków zarówno z przepisu lekarza, jak i z własnej
inicjatywy. Z uwagi na częstą polipragmazję, odrębną
farmakokinetykę i farmakodynamikę, częste zaburzenia
funkcji umysłowych i ryzyko przedawkowania leków,
u osób starszych należy liczyć się z częstszymi objawami
niepożądanymi oraz częstszą interakcją leków. Z powodu
często występującej zwolnionej perystaltyki przedłużony
jest czas absorpcji leku z przewodu pokarmowego, a efekt
pierwszego przejścia zmienny i trudny do przewidzenia.
Należy liczyć się ze zwiększeniem dostępności biologicznej leków podlegających metabolizmowi pierwszego
przejścia – takich jak propranolol, werapamil, nifedypina,
labetalol oraz azotany (2).
Ponadto dochodzi do zmian w dystrybucji leków
w ustroju, a wynika to ze zwiększonej ilości tkanki
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tłuszczowej, zmniejszonej objętości wody całkowitej,
zmniejszonej ogólnej masy tkankowej, zmniejszonej
beztłuszczowej masy ciała, zaniku tkanki mięśniowej,
zmniejszonej pojemności wyrzutowej serca, zmniejszonego przepływu krwi przez tkanki i narządy, zmniejszonego
stężenia albumin w organizmie. Wskutek tych zmian leki
rozpuszczalne w tłuszczach mają zwiększoną objętość
dystrybucji, opóźnioną eliminację oraz wydłużony okres
półtrwania. Przykładem jest werapamil. Natomiast leki
rozpuszczalne w wodzie mają zmniejszoną objętość
dystrybucji oraz wyższe stężenie w surowicy. Do leków
rozpuszczalnych w wodzie i stosowanych w leczeniu
chorób układu krążenia należą propranolol, atenolol,
sotalol, acebutolol, teofilina, digoksyna, hydrochlorotiazyd. Ponadto wskutek zmniejszenia stężenia albumin
w surowicy wzrasta frakcja leku niezwiązanego (2).
Wobec zmniejszenia o 20-40% przepływu wątrobowego
oraz zmniejszenia masy wątroby o 17-36% dochodzi
do zmniejszenia aktywności enzymów wątrobowych
z układu cytochromu P450, które biorą udział w procesach metabolicznych i fazy, czyli utleniania, redukcji
i hydrolizy leku. Zmniejszony metabolizmu leków hipotensyjnych może dotyczyć amlodypiny, enalaprilu,
fosinoprilu, nifedypiny, propranololu oraz werapamilu.
Natomiast procesy metaboliczne II fazy, czyli
acetylacja oraz wiązanie leków lub ich metabolitów
z kwasem glukuronowym, siarkowym nie ulegają u osób
w podeszłym wieku istotnym zmianom.
Dystrybucja leków z wiekiem też może się zmieniać, a wpływają na nią takie okoliczności jak odwodnienie często występujące u osób starszych, niedożywienie,
niewydolność krążenia, niewydolność nerek.
Wydalanie leków u osób starszych jest spowolnione, co wynika ze zmniejszonego przepływu przez nerki
(mniejsza pojemność wyrzutowa, zwężenie naczyń),
zmniejszenia o 20% masy nerek z wiekiem, obniżenia
filtracji kłębuszkowej. Leki hipotensyjne, których eliminacja przez nerki ulega upośledzeniu wraz z wiekiem
to ACE inhibitory, furosemid, tiazydy, klonidyna oraz
metyldopa. Należy wreszcie wymienić zmniejszenie
liczby różnych receptorów, przez które leki działają
i ulegają przemianom w ustroju oraz zmiany w ich
funkcjonowaniu.
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U starszych osób dochodzi do obniżenia wrażliwości chemoreceptorów, baroreceptorów, receptorów betaadrenergicznych. Natomiast zachowana jest wrażliwość
receptorów alfaadrenergicznych oraz dopaminergicznych
w sercu, przy obniżeniu ich wrażliwości w centralnym
układzie nerwowym. Te zmiany we wrażliwości receptorów leżą u podstaw takich objawów niepożądanych
jak hipotonia ortostatyczna (spadek ciśnienia skurczowego o co najmniej 20 mmHg lub rozkurczowego o co
najmniej 10 mmHg po przyjęciu przez pacjenta pozycji
pionowej), zaburzenia rytmu serca, objawy ze strony
centralnego układu nerwowego, zaburzenia elektrolitowe. Wszystkie te działania niepożądane zwiększają
u osób starszych ryzyko upadku. Jest to groźne wydarzenie, w 40% przypadków prowadzące do zgonu. Dla
porównania warto przytoczyć, że wypadki drogowe
są przyczyną zgonów starszych ludzi w 29%. Ryzyko
upadku szczególnie nasilają leki moczopędne przez
hipotonię oraz zaburzenia elektrolitowe.
Czy konieczna jest szczegółowa
diagnostyka nadciśnienia
u starszych osób?
Z reguły osoby w starszym wieku mają rozpoznane nadciśnienie tętnicze pierwotne i wykluczone
wtórne postaci tego schorzenia. Powtórzenie badań
może być konieczne w razie pogorszenia kontroli ciśnienia krwi lub wystąpienia nowych objawów. Musimy
przy tym pamiętać, że często u starszych osób wywiad
jest skąpy, obraz schorzenia nie jest typowy, przeważają objawy niespecyficzne, a chorzy są niechętni do
wykonywania badań dodatkowych. Populacja osób
w starszym wieku nie jest jednorodna – szacuje się,
że 60-70% to osoby zdrowe i samodzielne lub mające
jedynie lekkie schorzenia, 20-30% to osoby przewlekle
chore, ale samodzielne lecz okresowo wymagające
hospitalizacji, a 2-10% to osoby niedołężne wymagające opieki innych osób lub opieki instytucjonalnej
(2). Tak zróżnicowany ogólny stan zdrowia pacjentów
w starszym wieku może determinować dostępność do
badań diagnostycznych oraz ograniczać możliwość
ich wykonywania. W przypadkach zdiagnozowanych
wcześniej istotne jest okresowe oznaczanie poziomu
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potasu oraz kreatyniny w przewlekłym leczeniu nadciśnienia tętniczego.
Wybór metody
leczenia hipotensyjnego
u pacjenta w starszym wieku
Leczenie nadciśnienia tętniczego zawsze powinno
się opierać na metodach niefarmakologicznych, a gdy
jest to wskazane, również na metodach farmakologicznych. Wszystkim pacjentom w starszym wieku należy
zalecić modyfikację stylu życia, a zwłaszcza ograniczenia spożycia jonu sodowego. Badanie TONE (Trial
of Nonpharmacological Intervention in the Elderly)
przeprowadzone na 875 osobach w wieku od 60 do
80 lat wykazało, że obniżenie spożycia jonu sodowego
w połączeniu z redukcją masy ciała powoduje znamienne obniżenie ciśnienia krwi w porównaniu z osobami
niestosującymi takich zaleceń (6). Osoby starsze często
spożywają zbyt dużo jonu sodowego. Powodem może
być obniżone czucie smaku słonego lub zwiększone
spożycie produktów przetworzonych przemysłowo, które
zawsze zawierają więcej jonu sodowego niż potrawy
przygotowane w domu.
Leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego opiera się na ogólnie znanych zasadach, przy
czym mogą wystąpić pewne odrębności w odniesieniu do szczegółowych zaleceń. Zgodnie z Zasadami
Postępowania w Nadciśnieniu Tętniczym 2011 lekami
pierwszego wyboru u osób w starszym wieku są diuretyki tiazydowe oraz blokery kanału wapniowego (7).
Lekami drugiego wyboru są ACE inhibitory lub sartany.
Początkowe dawki leków powinny być mniejsze niż
stosowane rutynowo u osób młodych lub w średnim
wieku, ze względu na większe prawdopodobieństwo
wystąpienia działań niepożądanych. Gdy wartości
ciśnienia skurczowego są równe 140 mmHg lub przekraczają tę wartość, to wg autorów wytycznych należy
wdrożyć farmakoterapię.
Naukowe dowody dokumentujące korzyści
płynące z leczenia nadciśnienia mamy od stosunkowo niedawna. Przez wiele lat panowało przekonanie,
że u osób starszych dopuszczalne są wyższe wartości
ciśnienia krwi i leczenie nie jest konieczne. Dopiero
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wyniki takich badan klinicznych jak SHEP, Syst-Eur,
Syst-China, EWPHE, MRC czy STOP-Hypertension
wykazały korzyści płynące z leczenia starszych osób.
Pierwszą próbą kliniczną, która wykazała celowość leczenia hipotensyjnego izolowanego nadciśnienia
skurczowego była The Systolic Hypertension in the
Elderly Program (SHEP), w której uczestniczyło 4736
mężczyzn i kobiet z nadciśnieniem tętniczym skurczowym wynoszącym co najmniej 160 mmHg oraz rozkurczowym mniejszym niż 90 mmHg (8). W grupie leczonej
rozpoczynano terapię od małych dawek chlorthalidonu
(12,5 mg na dobę) i w razie potrzeby zwiększano dawkę
do 25 mg na dobę. Pierwotnymi punktami końcowymi
były udary mózgowe. Wykazano, że leczenie hipotensyjne
u starszych osób powoduje obniżenie zachorowalności
na udary mózgowe o 36%. W badaniu SHEP wykazano,
że u osób powyżej 60. roku życia z izolowanym nadciśnieniem tętniczym skurczowym leczenie chlorthalidonem pozwala na uniknięcie 30 udarów na 1 tysiąc
pacjentów w ciągu 5 lat (8). W grupie leczonej uzyskano
też redukcję śmiertelności o 13% w porównaniu z grupą
otrzymującą placebo.
Jeszcze większą redukcję śmiertelności z powodu udaru mózgu, bo wynoszącą 24%, wykazano
w badaniu Syst-Eur, które zainicjowało w 1989 roku
The European Working Party on High Blood Pressure
in the Elderly (9). W badaniu tym uczestniczyło 4695
osób w wieku 60 lat lub starszych. W grupie aktywnie
leczonej stosowano nitrendypinę (10-40 mg na dobę)
w połączeniu z enalaprilem (5-20 mg/dobę) i (lub)
hydorchlorotiazydem (12,5-25,0 mg na dobę). Poza
obniżeniem śmiertelności o 24% w grupie aktywnie
leczonej, uzyskano także obniżenie powikłań sercowo-naczyniowych o 32%, a udarów mózgowych aż o 44%.
W badaniu Syst -Eur dodatkowo analizowano jaki wpływ
ma leczenie nadciśnienia tętniczego u starszych osób na
rozwój otępienia oraz zaburzeń funkcji poznawczych.
Analiza taka była możliwa, ponieważ do uczestnictwa
w badaniu Syst-Eur kwalifikowano wyłącznie osoby
bez cech otępienia. W trakcie trwania próby otępienie
wystąpiło u 32 osób, głownie z grupy placebo. Wśród
różnych przyczyn zmniejszonej częstości występowania
otępienia w grupie leczonej nitrendypiną brano pod
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uwagę jej właściwości zmniejszania aktywacji płytek
oraz wydzielania trombiny (10,11).
We wszystkich opracowaniach na temat leczenia nadciśnienia tętniczego stabilną pozycję jako
leki pierwszego wyboru zajmują diuretyki tiazydowe.
Decydując się na rozpoczęcie terapii preparatem z tej
grupy, należy pamiętać o rozpoczynaniu leczenia od
małych dawek w celu zminimalizowania wystąpienia
ewentualnych działań niepożądanych, wśród których
należy zwrócić uwagę na dwa szczególnie groźne – to
hipotonia ortostatyczna i wynikające z niej zagrożenie upadkiem oraz zwiększone ryzyko wystąpienia
hipokaliemii. Pacjent u którego rozpoczynane jest
leczenie powinien być poinformowany o potrzebie
powolnej zmiany pozycji ciała, zwłaszcza w godzinach
rannych, a przede wszystkim o unikaniu szybkiej
zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą. Ważna jest też
kontrola poziomu potasu po 4-6 tygodniach leczenia
diuretykiem, bo ryzyko hipokaliemii wzrasta wraz
z wydłużeniem czasu leczenia. Diuretyki tiazydowe
mają też pewien korzystny aspekt działania u osób
starszych – zmniejszają wydalanie wapnia z moczem
i ten aspekt działania może mieć pewne znaczenie
w profilaktyce osteoporozy.
Poza diuretynami tiazydowymi ważne miejsce
w terapii nadciśnienia tętniczego u osób w starszym
wieku mają ACE inhibitory – są one szczególnie wskazane u pacjentów z niewydolnością krążenia, u osób
po przebytym zawale serca, mającym stwierdzoną dysfunkcję lewej komory oraz u pacjentów z nefropatią
cukrzycową. Leki blokujące receptory adrenergiczne
typu beta są wskazane u pacjentów z współistniejącą
chorobą wieńcową, tachyartymiami lub dolegliwościami
migrenowymi (7).
Podsumowanie
Leczenie nadciśnienia u osób w starszym wieku
polega na łagodnym obniżaniu ciśnienia krwi, uwzględnianiu metod niefarmakologicznych, rozpoczynaniu od
małych dawek leków hipotensyjnych oraz uwzględnianiu
częstego występowania chorób współistniejących.
Krystyna Knypl
internista hipertensjolog
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Nowości
Nerki mają płeć!

Na kongresie American
Society of Nephrology dr
Margaret Yu i wsp. z Uniwersytetu w Seattle przedstawili
doniesienie wykazujące, iż
kobiety są bardziej narażone
na wystąpienie komplikacji
ze strony nerek w przebiegu

cukrzycy typu 2 niż mężczyźni.
Wpływa na to m.in. częstsze występowanie wśród kobiet
otyłości oraz wyższego poziomu
LDL cholesterolu. Okoliczności
te powodują, że w ciągu 5 lat
ryzyko rozwoju niewydolności
nerek wśród kobiet z cukrzy-

cą typu 2 jest 30-50% większe
w porównaniu z mężczyznami.
Zależności te były szczególnie wyraźne u osób powyżej
65. roku życia oraz starszych.
Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się nieco
odmienne traktowanie kobiet
i mężczyzn w sprawach opieki

medycznej – kobiety mają rzadziej badany poziom cholesterolu oraz rzadziej wdrażane leczenie obniżające jego stężenie.
Jednak śmiertelność z powodu odległych powikłań narządowych cukrzycy u obu płci
była zbliżona.
Źródło: http://tnij.org/n651

Terapię inkretynami należy zaczynać wcześnie
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widłowy poziom hemoglobiny
glikowanej (nieprzekraczający
7%) udało się uzyskać u 72%
leczonych pacjentów, podając liraglutyd w dawce 1,8 mg.
U osób z bardziej zaawansowaną chorobą, wymagającą
stosowania dwóch leków
przeciwcukrzycowych, dobrą
kontrolę glikemii uzyskiwano
u 49% po dołączeniu liraglutydu do dotychczasowej terapii.
Obniżenie poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c
o 1% wiąże się ze spadkiem
o 14% ryzyka zachorowania
na zawał serca, spadkiem

o 37% powikłań w obrębie
mikrokrążenia oraz spadkiem
ryzyka zgonu o 21%. Jest więc
o co zabiegać! Tymczasem jak
wynika z danych Polskiego
Towarzystwa Diabetologicz-

nego, zalecany poziom HbA1c
nieprzekraczający 7% osiąga
zaledwie 26% pacjentów z cukrzycą typu 2 i mniej niż 6%
pacjentów z cukrzycą typu 1.
Źródło: http://tnij.org/ng60

W Lizbonie. Fot. Mimax2

Podczas 47. kongresu European Association for the
Study of Diabetes w Lizbonie
(wrzesień 2011) dyskutowano o nowych lekach stosowanych w leczeniu cukrzycy.
Do leków takich zaliczane są
inkretyny. Wyniki badań nad
liraglutydem, jednym z inkretyn, przedstawione przez
prof. Dawida Mattewsa i wsp.
z Uniwersytetu w Oksfordzie
wskazują, że wczesne zastosowanie tego rodzaju preparatów
w terapii daje szansę na uzyskanie prawidłowej glikemii.
Po 26 tygodniach leczenia pra-
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Rozszyfruj receptę

Wydanie drugie,
zaszyfrowane podwójnie
Rubryka „Rozszyfruj receptę” stała się marką samą w sobie. Jej
początki sięgają pewnego mojego felietonu, w którym poruszyłam
potrzebę czytelnego pisania recept. Dla zilustrowania problemu
postanowiłam zamieścić nabazgroloną receptę i poprosiłam Czytelników
o nadesłanie propozycji rozszyfrowania tego, co jest napisane. Moją intencją było
to, aby koledzy wczuli się w rolę farmaceutów, a okazało się, że wszyscy wskoczyli
w buty (żeby nie powiedzieć kamasze) detektywów! Może jest to naturalna rola
dla lekarza, który ciągle tropi i rozwiązuje różne zagadki?
Są też jednak inni chętni do tej roli, bo w jednym
z pism farmaceutycznych pojawiła się splagitowana
moja rubryka – nawet nie pokuszono się o zmianę jej
tytułu. Poprosiłam redakcję, aby wymyśliła przynajmniej
tytuł i po tej interwencji farmaceuci mają rubrykę „Co
lekarz miał na myśli?”. Ponieważ uważam, że podrabia
się lub plagiatuje tylko dobre rzeczy, nie robiłam z tego
problemu.
ak czy inaczej moja rubryka żyła swoim życiem
i dobrze się miała, póki pewnego dnia sfery decydenckie nie dopatrzyły się w niej nawoływania do…
nieczytelnego pisania recept! Nie wnikając w stan narządu wzroku decydentów ani w prawdziwe motywy ich
działania, trzeba stwierdzić że rubryka zakończyła swój
formalny żywot, a w ślad za nią musiały podążyć moje
felietony. Najpewniej też musiałam w nich nawoływać
do czegoś niestosownego, no ale w tej sprawie jest kilka
teorii i nie widomo, która prawdziwa – nie ma więc
powodu się nimi bliżej zajmować.
Informacja o zakończeniu mojej pracy w charakterze felietonistki oraz kolekcjonerki zaszyfrowanych
recept ukazała się na łamach www.konsylium24.pl (http://
konsylium24.pl/posts/33350). Natychmiast rozwinęła
się burzliwa dyskusja i w którymś jej momencie dla
podtrzymania deszyfracyjnej kondycji przedstawiłam
Konsyliarzom jedną z recept do odczytania.

T
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o i zaczęło się! Czytelnicy zaczęli rozszyfrowywać
zamieszczony tekst, który był instrukcją zażywania
leków wydaną dla pacjenta. Zainteresowanie postem
zamieszczonym przez @konsyliarka3 było bardzo duże.
Uznałam więc, że nie ma odwrotu od „Rozszyfruj receptę”! Założyłam specjalny adres korespondencyjny
rozszyfruj.recepte@gmail.com, na który zaczęły napływać
rozwiązania. Część dyskusji toczyła się także na forum
i okazało się, że interaktywna rubryka „Rozszyfruj
receptę” – to dopiero jest zabawa!
Wciągnęłam się i ja, bo tu pora wyznać, że prywatnie nie byłam fanką tej rubryki, obawiając się że
przyćmiewa ona moje felietony.
ierwsza odezwała się
@konsyliarka1: To ja poczekam, aż ktoś to przeczyta…
Nie mam takich zdolności ;(
@konsyliarz2 rzucił nowatorską myśl: Może to idzie od
prawej do lewej?
@konsyliarka3 tylko jęknęła: Ło matko…
@konsyliarka4 wyznała: Pierwszego nie mogę. Drugie
i trzecie chyba się domyślam.
@konsyliarka1 przyszła jej z odsieczą, wyznając: Chyba
wymyśliłam trzecie. Uff, ale się namęczyłam.
@konsyliarka5 wyznała: No, prawdziwy trening J. Na
razie nie mam kompletnie pomysłów, ale pogłówkuję
z przyjemnością.

P

1_2012

marzec

Rozszyfruj receptę
@konsyliarka6 zadała pytanie zasadnicze: Czy na pewno
człowiek to napisał? A nie kura pazurem?
@konsyliarz7: Jej, no chyba podrzucę receptę naszego
chirurga… To dopiero będzie jazda ;-)) A to jest przepis
na ciasto drożdżowe, z witaminą K?
@konsyliarz2 uznał, że: To jest fragment Inwokacji z wtrąceniami z zapisu ostatniego posiedzenia Sejmu, na pewno.
@konsyliarz8 miał problemy zasadnicze: A te pierwsze
„litery” w drugim i trzecim wierszu to „P” czy „M”?
@konsyliarz9 podszedł do sprawy nowocześnie: Naprawdę coś z tego się domyślacie? Macie do tego jakieś
specjalne oprogramowanie? Ja ani litery…
@konsyliarka3 wyznała w duchu refundacyjnym: Zaczynam się NIE DZIWIĆ aptekarzom… to jest na 1000%
NIECZYTELNE!!!
@konsyliarz9 pewnie wrzucił program komputerowy
i rozpoznał: WlAu Ryvocu Pli cpcux ;)
@konsyliarka10 dyplomatycznie: To ostatnie rozumiem,
poznałam po dawkowaniu. Z reszty pojedyncze litery.
@konsyliarz9 ponownie: Ja tam „odczytałem”, w drugim rzędzie, za „piątką”, ptaka w locie. Chyba mewa?
Dobre, dobre.
@konsyliarka5 znalazła inną metodę: Wisi cały dzień na
ścianie i wpatruję się w to jak sroka w gnat, ale powolutku…
@konsyliarz11 rozwalił wszystko: To jest przepis na
cytrynowy kogel mogel: wziąć 4-5 jajek (oddzielić żółtka),
utrzeć z cukrem przez 3-5 minut, wkropić cytryny 41
kropli do cukru. Sprawdziłem, dzieci były zachwycone.
Nie zapomnijcie sparzyć skorupek jajek.
@konsyliarz12: Hmmm, patrzac
okiem znafcy, to rozpoznaje na tej
recepcie wplywy wielokulturowe –
hotentocko-arabsko-popartystyczne,
fascynacje kulturami prymitywnymi
(buszmenka – ryciny rylcem), ale
tez nie mozna odmowic pewnych
abstrakcyjnych, kulturowo wyzszych cech sztuki tzw nowoczesnej, szacunku do geometrii
euklidesowej, oraz zwyklej pewnosci siebie. Odpowiedz:
to nie recepta, to dzielo sztuki.
ps widze jeszcze elementy erotyczne tego dziela, ale to moze
byc przynajmniej dla niektorych czytelnikow „too much”.
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@konsyliarz8 zaniepokoił się: Czy pacjent jeszcze żyje?
@konsyliarz13: Wran 3x5 n Pyvocu 3x5 ptaszek, chyba
mewa Pricpcux 4xl do un
@konsyliarka5 po namyśle: Warfin 3x w tyg. 5 mg, pozostałe dni 3 mg, Pyrosal-3x5 ml i trzecia nazwa nie do
odczytania ale podejrzewam, że jakieś krople 4x4 do uszu.
@konsyliarka14: Nifuroxazyd 3x5ml Pyrosal 3x5ml
Mercurius cyanatus complex 4x4krople do ssania.
@konsyliarz15: nurofen 3x5 ml, 2. pyrosal 3x5 ml, 3.
....4x4??
@konsyliarz16: kidofen 3x5 ml /3 dni/, pyrosal 3x5 ml,
sirupus Kalii guajacolosulfonici syprom 125 ml 4x2 ml.
@konsyliarka17: Keflex 3x5 ml (3dni) Pyrosal 3x5 ml
Bioparox 4x4 do nosa.
@konsyliarka18, z zespołem: Nurofen 3 x 5 ml (3 dni)
Pyrosal albo Prospan 3 x 5 ml Bioparox 4 x 4 do nosa?
do ust???
@konsyliarka19: Nurofen Pyrosal Bioparox.

N

a mojej ściągawce miałam „wytyczne”, że pacjent
otrzymał: Ibufen, Pyrosal, Bioparox. A co on
naprawdę dostał, tego chyba nie wie nikt! Tak więc rozszyfrowujemy dalej! Co ten pacjent dostał naprawdę???

Zwycięzcą pierwszego etapu prac nad tą receptą zostaje:

@konsyliarz11

Uzasadnienie wygranej: do zagadnienia rozszyfrowania
podszedł kreatywnie, nie zapominając o odwiecznej
zasadzie towarzyszącej naszemu zawodowi: Primus
non nocere!, która objawiła się w przypomnieniu o sparzeniu jajek
przed użyciem.

R

ubryka w wersji interaktywnej zabawy internetowej pokazała swoje nowe,
ciekawe oblicze. Polubiłam
w końcu i ja tę nieszczęsną
„Rozszyfruj receptę”!
Nadsyłajcie rozwiązania na adres:
rozszyfruj.recepte@gmail.com.
Krystyna Knypl
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Fot. @mimax2

Recepta na
Nagrodę Nobla
Profesor Louis J. Ignarro, laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie medycyny z 1998 roku,
opowiada o swej drodze do nagrody oraz o tym,
jak wpłynęła ona na jego życie i pracę.
• Jakie czynniki i okoliczności spowodowały, że został
pan profesor laureatem Nagrody Nobla?
Było ich wiele. Zacznę od tego, że niewątpliwie
duże znaczenie miały czynniki, które określiłbym jako
genetyczne i rodzinne. Choć moi rodzice nie mieli formalnego wysokiego wykształcenia, to odegrali
dużą rolę w kształtowaniu mojej osobowości. Ojciec,
z zawodu cieśla, był człowiekiem bardzo zdolnym manualnie i kreatywnym. Rodzina, ojciec i matka zawsze
motywowali mnie do nauki. Mówiąc ogólnie, nie bez
znaczenia jest system edukacji. Ważni są nauczyciele
i wyposażenie ośrodków nauczania. Wreszcie w pracy
naukowej niezmiernie istotne jest publikowanie wyników prac w pismach o uznanej pozycji na świecie,
cenionych przez międzynarodowe gremia. Nie może
to być sporadyczne opublikowanie jednego doniesienia,
lecz powinna to być systematyczna aktywność. To jest
prawdopodobnie jedna z ważniejszych składowych
prowadzących do sukcesu na arenie międzynarodowej.
Trzeba bezustannie pracować. Muszę powiedzieć, że
jako młody farmakolog pracowałem bardzo ciężko, nie
ciesząc się nawet widokiem słońca w ciągu dnia. Nie
tylko dlatego, że moja pracownia nie miała okien, ale ja
dosłownie całe dni spędzałem w laboratorium.
• Jest pan obywatelem Stanów Zjednoczonych. Jak
ojczyzna uhonorowała pana po otrzymaniu Nagrody
Nobla?
Wszyscy laureaci Nagrody Nobla są zapraszani
na spotkanie z prezydentem. W czasie gdy otrzymałem
nagrodę prezydentem był Bill Clinton. Zostaliśmy z moją
żoną Sharon zaproszeni do Białego Domu na obiad.
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Spotkanie trwało około pięciu godzin, a Bill Clinton był
bardzo miłym gospodarzem. Są politycy, którzy potrafią
być sympatyczni tylko przed kamerą. W odróżnieniu
do nich Bill Clinton jest człowiekiem o ujmujących
manierach niezależnie od okoliczności.
• Czy Nagroda Nobla zmieniła pana życie?
O tak, moje życie kompletnie się zmieniło! Po
otrzymaniu Nagrody Nobla człowiek rozpoczyna zupełnie inne życie. Jest ono nadal bardzo pracowite, ale w odmienny sposób. Przede wszystkim nie jest ograniczone
tylko do pracy w laboratorium. Laureat Nagrody Nobla
ma wiele zajęć na zewnątrz, poza swoim laboratorium
naukowym, i to jest ta pierwsza, główna różnica
• Czy to prawda, że dla laureata Nagrody Nobla najtrudniejszy jest pierwszy rok po otrzymaniu nagrody?
Istotnie pierwszy rok jest bardzo trudny, można
nawet powiedzieć ekstremalnie trudny! Z całego świata
napływa wiele zaproszeń na wykłady, rozmowy z naukowcami, zaproszeń do udzielenia wywiadu. W kolejnych
latach liczba zaproszeń wcale się nie zmniejsza, przynajmniej w moim wypadku. Nadal otrzymuję bardzo
dużo zaproszeń ze wszystkich krajów świata, to jest coś
w rodzaju continuum. Moje życie staje się coraz bardziej
skomplikowane. Jest to oczywiście bardzo ciekawe życie,
ale jednocześnie skomplikowane. Jestem naprawdę
bardzo, bardzo zajętym człowiekiem.
• Pana życie można więc podzielić na dwie części:
przed Nagrodą Nobla i po. Którą z tych części uważa
pan profesor za ciekawszą intelektualnie?
Obie są niezwykle ciekawe, tylko każda w zupełnie inny sposób. Pierwsza część mojego życia była
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bardzo interesująca, byłem bowiem bardzo zaangażowany w prowadzenie ciekawych badań naukowych,
praktycznie zajmowałem się tylko nimi. Teraz jestem
bardziej zaangażowany w spotkania, wykłady, które są
także ciekawe. Oczywiście nadal pracuję naukowo, ale
więcej mojej aktywności pochłaniają wykłady i spotkania
z ludźmi na całym świecie.

• Przez prasę popularną bywa pan nazywany ojcem
viagry. Jak pan reaguje na ten tytuł?
Zupełnie dobrze czuję się z tym określeniem,
jedynie moja mama czasami czuje się nieco zakłopotana, gdy je słyszy. Dziś wiadomo, że viagra znajduje
zastosowanie nie tylko w leczeniu zaburzeń erekcji.
Podejmuje się próby stosowania tego leku u noworodków z nadciśnieniem, w chorobach płuc u dorosłych
i u dzieci, a także być może w leczeniu zaburzeń pamięci
i trudności w uczeniu się oraz w chorobie Alzheimera.
W wypadku zaburzeń pamięci napotkano jednak pewne
problemy metodologiczne.
• Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Krystyna Knypl

Louis Joseph Ignarro urodził się
31 maja 1941 roku w Nowym Jorku w rodzinie włoskich emigrantów, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych w 1920
roku. Jego rodzice poznali się w 1930 roku
w Brooklynie i wkrótce potem pobrali.
W autobiografii napisanej w związku
z otrzymaniem Nagrody Nobla L.J. Ignarro wspomina, że w dzieciństwie z zapałem
budował wielkie zamki z piasku na plaży
Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu której
stał jego dom rodzinny. W owym czasie
rodzice i przyjaciele wróżyli mu karierę
architekta lub inżyniera. Gdy miał 8 lat,
dostał od rodziców zestaw „mały chemik”
i od tej pory przeprowadzanie doświadczeń chemicznych stało się dla niego naj-
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bardziej fascynującym zajęciem. Zainteresowania eksperymentalne L.J. Ignarro
rozwijał podczas nauki w Central Grade
School and Long Beach High School.
Naturalnym wyborem dalszej edukacji
były studia na wydziale chemii i farmacji
w Columbia University w Nowym Jorku,
które przyszły profesor ukończył w 1962
roku. Początkowo pracował w University
of Minnesota, a następnie w słynnym
Narodowym Instytucie Zdrowia w Bethesdzie.
Oddziaływaniem tlenku azotu na
naczynia krwionośne zajmowało się wielu
uczonych, ale dopiero badania Roberta
Furchgotta, Ferida Murada i Louisa J.
Ignarro wyjaśniły ostatecznie jego rozkur-

czowe właściwości. Odkrycia te nie tylko
wyjaśniły wiele zagadnień związanych ze
schorzeniami układu krążenia, ale pośrednio przyczyniły się do zsyntezowania sildenafilu i innych leków z grupy blokerów
5 PDE. Tlenkowi azotu poświęcono już
na świecie dziesiątki tysięcy publikacji,
a każdego roku przybywa kilkaset nowych.
Tlenek azotu powstaje z aminokwasu
L-argininy, w obecności tlenu. Syntaza
tlenku azotu (NOS) powoduje uwolnienie jednego z atomów azotu z L-argininy, przekształcając ją do L-cytruliny,
natomiast azot łącząc się z tlenem tworzy
tlenek azotu. Obecnie znane są trzy różne syntazy: śródbłonkowa, neuronalna
i indukowalna.

1_2012

marzec

Ciekawy przypadek

Zakażenie wirusem opryszczki
zwykłej u dorosłych
Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej rzadko jest przyczyną zasięgania porady w gabinecie lekarza rodzinnego. Pacjenci zgłaszają się jedynie w razie wystąpienia nietypowych lub nasilonych dolegliwości. Zagadnienie to ilustruje następujący przypadek.
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-letni mężczyzna, z zawodu mechanik, zgłosił się
z prośbą o poradę lekarską w związku z bólami
i zawrotami głowy. Ponadto pacjent sam zauważył powiększenie jednego z węzłów chłonnych w obrębie szyi
oraz jednego węzła chłonnego przyusznego. Badaniem
przedmiotowym stwierdzono: migdałki zaczerwienione,
powiększone oraz rozpulchnione. Temperatura ciała
36,8oC. Skóra czysta, bez zmian o typie wysypki. Jedynie na granicy skóry twarzy oraz przewodu nosowego
lewego przysychający strupek nieprzekraczający 3 mm.
Brzuch miękki, niebolesny. Wątroba i śledziona niepowiększone. Ciśnienie krwi 110/70 mmHg. Czynność
serca miarowa 72/min.
Z uwagi na powiększony węzeł chłonny oraz
jego lokalizację brano pod uwagę w rozpoznaniu różnicowym mononukleozę zakaźną oraz infekcję wirusem
opryszczki zwykłej z odczynem węzłowym. W celu
ustalenia ostatecznego rozpoznania zalecono badanie
morfologiczne krwi obwodowej z rozmazem oraz wizytę
kontrolną następnego dnia. Otrzymany nazajutrz wynik
badania morfologicznego krwi obwodowej przedstawiał
się następująco: erytrocyty 5,23 mln; leukocyty 8,4 tys.;
hemoglobina 16,2 g; hematokryt 49,7%; płytki 142 tys.;
rozmaz: pałeczkowate 1%, segmentowane 70%, kwasochłonne 4%, limfocyty 23%, monocyty 2%.
W badaniu przedmiotowym, w porównaniu
do dnia poprzedniego, stwierdzono powiększenie się
wykwitu na skórze twarzy. Nie wystąpiło powiększenie
innych węzłów chłonnych.
Taki wynik badania morfologicznego krwi obwodowej i obraz wykwitu na skórze twarzy pozwolił na
postawienie rozpoznania: zakażenie wirusem opryszczki zwykłej z odczynem węzłowym.
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Zlecono aciclovir 5 x 0,2 g doustnie oraz miejscowo w postaci kremu (virolex). Na kontrolnej wizycie po
7 dniach pacjent nie zgłaszał żadnych dolegliwości, nie
stwierdzono powiększenia węzłów chłonnych w obrębie
szyi ani wykwitów na skórze twarzy.
W przebiegu klinicznym przedstawionego przypadku zakażenia wirusem opryszczki zwykłej zwraca uwagę reakcja ogólna w postaci bólów głowy, ogólnego złego
samopoczucia oraz powiększonych węzłów chłonnych.
pryszczka jest chorobą zakaźną wywoływaną przez
wirusa opryszczki zwykłej HVS. Wirus HVS-1
wywołuje opryszczkę wargową oraz zapalenie rogówki.
Natomiast wirus HVS-2 wywołuje opryszczkę w obrębie narządów płciowych. Pierwsze zakażenie wirusem
opryszczki HVS-1 następuje zwykle w dzieciństwie. Niemowlęta do 6 miesiąca są chronione przez przeciwciała
matki. Infekcja wirusem HVS-2 następuje zwykle po
rozpoczęciu życia płciowego. Najczęstsza lokalizacji zmian
opryszczkowych w następstwie zakażenia wirusem HVS-1
to czerwień wargowa lub śluzówki jamy ustnej. Należy
pamiętać, że zmiany opryszczkowe mogą być również
zlokalizowane na skórze twarzy (jak to miało miejsce
w opisanym przypadku), tułowiu i kończynach dolnych.
Opryszczka goi się po 6-10 dniach. Nawroty występują po
nasłonecznieniu, miesiączce, stresie, oziębieniu organizmu,
osłabieniu odporności lub leczeniu immunosupresyjnym.
opisywanym przypadku czynnikiem, który
prawdopodobnie wpłynął na nawrót zakażenia był stres spowodowany zagrożeniem utratą pracy.
Z uwagi na coraz powszechniejsze występowanie tego
stresogennego czynnika, należy brać go często pod uwagę.

O

W

Krystyna Knypl
internista hipertensjolog
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Refundacja

Recepta 2012,
czyli co to za problem wpisać literkę B?
Paweł Czerwiński

Z

anim weźmiemy pod lupę nową i „lepszą” receptę,
z apelem [4], podkreślając konieczność oddzielenia roli
którą zostaliśmy obdarowani przez Ministerstwo
lekarza od ubezpieczyciela decydującego o refundacji.
Zdrowia w Nowym Roku, proponuję wrócić na chwilę
List do samorządu popisało ponad 10.000 lekarzy.
do roku 2011, kiedy kontrowersyjna ustawa o refundacji
Dwa dni przed Nowym Rokiem rozporządzenie
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich zostało
oraz wyrobów medycznych była jeszcze projektem. Już
ogłoszone w Dzienniku Ustaw [5]. W przepisie nie
wtedy zwróciliśmy uwagę, że brakuje rozwiązań sysuwzględniono najistotniejszych uwag środowiska letemowych, które pozwolą lekarzom wywiązywać się
karskiego, dotyczących zasad ordynacji leków i potrzeby
z restrykcyjnych przepisów przygotowywanej ustawy.
zmiany roli lekarza w systemie refundacji.
„Art. 49. 1. Dokumentem potwierdzającym prawo
01.01.2012 rozpoczyna się protest lekarski (tzw.
ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej oraz
protest pieczątkowy), którego głównym założeniem
umożliwiającym potwierdzanie wykonania świadczeń
jest nieorzekanie o statusie ubezpieczenia zdrowotnego,
opieki zdrowotnej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego.
o ewentualnych uprawnieniach dodatkowych i o odpłat2. Karta ubezpieczenia zdrowotnego jest kartą typu
ności za lek. 09.02.2012 wchodzi w życie nowelizacja
elektronicznego.”
ustawy o refundacji leków [6].
„Art. 97. 4. Fundusz (NFZ) prowadzi Centralny
Wykaz Ubezpieczonych w celu: 1) potwierdzenia prawa
Co nowego wynika z przepisów?
do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.” [1]
Zmienia się wzór recepty. Znika okienko „choMinisterstwo Zdrowia otrzymało petycję [2]
roby przewlekłe”, gdzie to tej pory wpisywało się „X”
podpisaną przez ponad 7.000 lekarzy, w której poruszono
lub „P”. Zamiast niego obok każdego z leków wpisuje
problem braku CentralneA tutaj recepta-hybryda
go Wykazu Ubezpieczonych
(stary druk, nowe zasady)
Porównajmy receptę starą z nową:
– można jej używać do 30.06.2012:
(CWU), brak możliwości
sprawdzenia wiarygodnego
dokumentu ubezpieczenia
oraz brak jasnych wytycznych dotyczących stosowania leków refundowanych.
Postulaty lekarskie nie zo- P
X
Lek 100 mg 100%
stały uwzględnione, ustawa
No 30
o refundacji leków [3] została
S. 1x1
przegłosowana przez Sejm.
Wobec czyhających na lekarzy ustawowych wymagań,
które były praktycznie niewykonalne, lekarze zwrócili się
do Naczelnej Izby Lekarskiej
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się odpłatność. Rozporządzenie przewiduje możliwość
korzystania ze starych druków do 30.06.2012.
Tu pojawia się kolejna, prawdopodobnie najważniejsza zmiana – żegnamy się z namiastką orzekania o stanie zdrowia (literka „P”). Od stycznie mamy
oznaczać poziom odpłatności leków – jest ich pięć:
B (bezpłatnie), R (ryczałt), 30%, 50%, 100%. Zgodnie
z ustawą o refundacji leków minister zdrowia dokonuje
kwalifikacji leku do odpowiedniej odpłatności.
Wykaz leków refundowanych (tzw. lista refundacyjna [7]) jest ogłaszany nie rzadziej niż co dwa miesiące
w drodze obwieszczenia. Określone rozpoznania lekarskie są podstawą objęcia leku odpowiednim poziomem
odpłatności. Oto uproszczony schemat przedstawienia
danych w obwieszczeniu – na przykładzie jednego z preparatów leku, który według raportów NFZ przyczynił
się w 2010 roku do „wygenerowania” najwyższej kwoty
refundacji (szczegóły w Raporcie na temat wydatków
NFZ z tytułu refundacji leków w roku 2010 [15]):
Substancja
czynna

Zakres
wskazań
objętych
refundacją
EnoxaClexane, 10 amp.-strz. we wszystparinum roztwór
kich zarejeà 0,6 ml
natricum do wstrzystrowanych
kiwań,
wskazaniach
100 mg/ml
na dzień
wydania
decyzji
Nazwa,
postać
i dawka

Zawartość
opakowania

Poziom
odpłatności
ryczałt

OFF-LABEL, czyli poza
Charakterystyką Produktu
Leczniczego:
Codzienny problem lekarza-praktyka to konieczność podania leku off-label, np.:
• w przypadku chorób, które w ogóle nie są ujęte we
wskazaniach leków (jest choroba, „nie ma” leczenia),
• w grupach wiekowych, w których nie określono dawkowania lub nie przewidziano terapii danym lekiem,
• jeśli zachodzi potrzeba prowadzenia skutecznej farmakoterapii z uwzględnieniem odmiennej farmakokinetyki danego leku u chorego i przede wszystkim:
• w celu leczenia zgodnie z danymi, które jednoznacznie
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potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo takiej
strategii, ale są rozbieżne z ChPL.
OFF-LABEL to nie to samo co błąd, nadużycie czy
leczenie niezgodne z EBM!!!
Pojęcie off-label obejmuje także przypadki podania leków bez jakiegokolwiek uzasadnienia, wbrew
istotnym przeciwwskazaniom, w ekstremalnych dawkach – ale nie ma powodów, żeby taka strategia lecznicza
była w interesie pacjentów czy lekarzy.
Warto się przyjrzeć wskazaniom do objęcia leku
refundacją – są nimi wskazania kliniczne określone
w obwieszczeniu (z reguły jedno ze wskazań określonych przez producenta), a w wypadku części leków
wszystkie wskazania ujęte w charakterystyce produktu
leczniczego (ChPL). Rzadziej wskazania do stosowania
leku zgodnie z obwieszczeniem są szersze, niż te które
podaje producent leku. Poniżej kilka przykładów.
Substancja
czynna

Nazwa,
postać
i dawka

Zawartość opakowania

Insulinum NovoRapid 5 wkł.
aspartum Penfill, roz- à 3 ml
twór, 100
j/ml
30 tabl.
Finasteri- Penester,
dum
tabl. powl.,
5 mg

Zakres
wskazań
objętych
refundacją

Poziom
odpłatności

cukrzyca

ryczałt

przerost
gruczołu
krokowego

ryczałt

Leki są refundowane w jednej chorobie. W wypadku powyższych preparatów wskazanie w obwieszczeniu jest takie samo jak w ChPL. Ale co z zastosowaniem
novorapidu u 11-miesięcznego niemowlęcia, skoro
preparat jest zarejestrowany od 2. roku życia? Czy lekarz
rodzinny może rozpoznać cukrzycę lub przerost gruczołu krokowego, czy powinien uzyskać zaświadczenie
o stanie zdrowia od diabetologa i od urologa?
Ramiprilum

Axtil, tabl.,
10 mg

30 tabl.

we wszyst- 30%
kich zarejestrowanych
wskazaniach
na dzień wydania decyzji
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Zgodnie z ChPL lek jest refundowany w nadciśnieniu tętniczym, w określonych chorobach nerek,
w objawowej niewydolności serca i w prewencji wtórnej
w przypadku ostrego zawału mięśnia sercowego. Ale
producent nie zaleca stosowania leku u młodzieży
i dzieci poniżej 18. roku życia w związku z brakiem
wystarczających danych o bezpieczeństwie stosowania
i skuteczności.
Amoxicil- Augmentin, 21 tabl.
tabl. powl.,
linum +
250 + 125
Acidum
clavulani- mg
cum

we wszyst- 50%
kich zarejestrowanych
wskazaniach
na dzień
wydania
decyzji

Jedyne wskazanie: „pozaszpitalne zapalenie płuc,
wywołane lub uznane za prawdopodobnie wywołane
przez Streptococcus pneumoniae oporny na penicylinę,
u dorosłych i młodzieży powyżej 16 r.ż.”, „Sprawdzono
pod względem merytorycznym, 24.02.2010, Ministerstwo
Zdrowia, Departament Polityki Lekowej i Farmacji”.
Dziwne – lek jest refundowany w sytuacji, w której nie
ma prawa zadziałać.
Budesoni- Pulmicort, 20 poj. à
dum
zawiesina
2 ml
do neb.,
0,25 mg/ml
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Risperido- Rispolept
num
Consta, 50
mg

1 zest.

we wszyst- 50%
kich zarejestrowanych
wskazaniach
na dzień
wydania
decyzji

Ten preparat jest refundowany w: ostrym bakteryjnym zapaleniu zatok, zapaleniu pęcherza moczowego
w odmiedniczkowym zapaleniu nerek, w zapaleniu
tkanki łącznej, ukąszeniu przez zwierzęta, w ciężkim
ropniu okołozębowym z szerzącym się zapaleniem
tkanki łącznej. Refundacja nie obejmuje leku podanego
w innych infekcjach.
Amoxicil- Augmentin 28 tabl.
SR, tabl.
linum +
o przedł.
Acidum
clavulani- uwalnianiu,
1000 + 62,5
cum
mg

Tu ciekawostka: w obwieszczeniu przewidziano
szersze wskazania niż w ChPL, według której tylko astma
oskrzelowa jest wskazaniem do podania leku.

astma,
ryczałt
przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie
oskrzeli

Filgrastimum

Neupogen, 5 fiol.
roztwór do à 1 ml
wstrzykiwań,
300 mcg/ml

schizofrenia ryczałt
w przypadku nawrotu objawów
psychotycznych podczas terapii
neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku
współpracy
chorego
nowotwory ryczałt
złośliwe –
neutropenia
w chorobach nowotworowych

Powyżej dwa przykłady niefortunnie sformułowanych wskazań objętych refundacją. Pechowo dotyczą
one jednych z najdroższych leków. Jeśli pacjent ze schizofrenią po kolejnej hospitalizacji wreszcie zgodzi się
przyjmować lek depot, czy możemy uznać, że wykazuje
uporczywy brak współpracy? Czy w obwieszczeniu jest
mowa o neutropenii w chorobach nowotworowych
wyłącznie złośliwych?
W wielu wypadkach leczenie off-label nie jest
refundowane. Szacuje się, że około 40% antybiotyków
jest stosowanych we wskazaniach niezaaprobowanych
przez agencję rejestracyjną. Problem ten dotyczy także
sytuacji, kiedy leczymy dzieci lub ciężarne, a lek jest
zarejestrowany do leczenia dorosłych lub nie jest wskazany u kobiet w ciąży. Zwróćmy uwagę, że takie leczenie
nie koliduje z regulacjami prawnymi wykonywania
zawodu lekarza.
„Art. 4. Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód,
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania,
rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami
etyki zawodowej oraz z należytą starannością.” [17]
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„Art. 6. Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie
metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze.
Powinien jednak ograniczyć czynności medyczne do
rzeczywiście potrzebnych choremu zgodnie z aktualnym
stanem wiedzy.
Art. 57. 2. Wybierając formę diagnostyki lub terapii lekarz ma obowiązek kierować się przede wszystkim
kryterium skuteczności i bezpieczeństwa chorego oraz
nie narażać go na nieuzasadnione koszty.” [8]
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej Witold Włodarczyk na posiedzeniu Sejmu
26.01.2012 [16] opowiada, że medycyna przebyła długą
drogę od leczenia pneumonii upustami krwi, przez systematyczne liczenie wyników terapii, do podsumowania
aktualnej wiedzy na temat leczenia w ChPL. „W gruncie
rzeczy stosowanie leku poza wskazaniami jest swoistą
medycyną alternatywną i lekarze, którzy tak postępują,
nie powinni protestować na przykład przeciwko homeopatii.” – myśl ta zostaje nagrodzona oklaskami. Następnie
dodaje, że NFZ nie powinien płacić za leki off-label, poza
przypadkami onkologicznymi i w określonych stanach
w pediatrii. Czy oznacza to, że w innych specjalnościach,
w razie braku możliwości leczenia zgodnie z ChPL,
pozostanie nam powrót do upustów krwi?
Znowelizowana ustawa o refundacji leków przewiduje możliwość objęcia refundacją leku we wskazaniach
spoza ChPL w następującym trybie:
„Art. 40. 1. Jeżeli jest to niezbędne dla ratowania
życia i zdrowia świadczeniobiorców, w przypadku braku
innych możliwych do zastosowania w danym stanie klinicznym procedur medycznych finansowanych ze środków publicznych, minister właściwy do spraw zdrowia, po
zasięgnięciu opinii Rady Przejrzystości oraz konsultanta

krajowego w odpowiedniej dziedzinie medycyny, może
wydać z urzędu (...) decyzję administracyjną o objęciu
refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie
wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu
podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce
Produktu Leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 6
września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne.” [3]
Czy oznacza to, że pacjenci mają czekać na „farmakologiczny koszyk świadczeń gwarantowanych”?
Charakterystykom produktów leczniczych poświęcono w nowych przepisach dużo uwagi – są publikowane w serwisie internetowym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych [9] oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Obecnie wykaz leków refundowanych obejmuje 2700
pozycji – to także liczba ChPL powiązanych z poszczególnymi preparatami. Te same substancje pochodzące
od różnych producentów różnią się listą wskazań do
zastosowania czy dopuszczalnym przedziałem dawkowania. Te same preparaty w zależności od postaci czy
dawki mogą się różnić zarejestrowanymi wskazaniami
lub granicą wiekową, poniżej której leku nie powinno
się stosować. Pod znakiem zapytania zostaje możliwość
funkcjonowania gabinetu lekarskiego bez stałego dostępu do komputera i internetu. W ciągu tygodnia ponad
6.000 lekarzy-internautów poparło apel [13] do ministra
zdrowia, w którym zwrócono uwagę na fakt, że lekarz
podejmuje decyzje terapeutyczne opierając się na EBM
(Evidence Based Medicine) i doświadczeniu klinicznym,
a nie wyłącznie na danych rejestracyjnych produktów
leczniczych i konieczne jest takie ukształtowanie aktów
prawnych, żeby pacjent mógł otrzymać leki zgodnie
z aktualną wiedzą medyczną.

Tutaj możemy sprawdzić, które leki przejdą do ostatniego etapu algorytmu... WWW.BARTOSZMOWI.PL

Lek



Czy lek znajduje
się w wykazie leków
refundowanych?

TAK



Czy choroba pacjenta jest objęta refundacją
zgodnie z zakresem wskazań
w obwieszczeniu?
Czy choroba pacjenta jest objęta refundacją
zgodnie z zakresem wskazań w ChPL?
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Zmieniło się także brzmienie przepisów dotyczących kontroli recept. Dotychczas istotne było
wypisanie recepty zgodnie z dokumentacją medyczną
oraz prawidłowość i zasadność jej wystawienia. Aktualnie brzmienie rozporządzenia w sprawie recept
lekarskich:
„§ 26. 1. Kontrola wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 października
2011 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu
leków i wyrobów medycznych, które ze względu na
te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą
ryczałtową lub za częściową odpłatnością

Re

cep
ta
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Ustawa z 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych
Rozporządzenie Ministra
Zdrowia
z 21 grudnia 2010 r.
w sprawie rodzajów
i zakresu dokumentacji
medycznej oraz sposobu
jej przetwarzania

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia
z 23 grudnia 2011
roku w sprawie recept
lekarskich

wyroby medyczne obejmuje badanie i ocenę prawidłowości działań osób uprawnionych (lekarzy), w szczególności: 1) zgodności danych umieszczonych na receptach
z prowadzoną dokumentacją medyczną; 2) prawidłowość
i zasadność wystawiania recepty oraz zgodność jej wystawienia z przepisami.” [5]
Skoro mowa o przepisach, warto się zastanawiać
po jakich aktach prawnych są rozrzucone:

Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (!!!)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2011 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 29 grudnia 2011 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.

Przepisy, których znajomość jest potrzebna by orzekać o uprawnieniach dodatkowych (obok kody uprawnień):
• Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (CN, DN,
IB, IW, PO, ZK)
• Ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (AZ)
• Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (IN)
• Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (IN) Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (IN)
• Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (IN)
• Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (IN)
• Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (IN)
• Ustawa z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (IN)
• Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (WP)
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Sprawdzić czy diagnoza jest ujęta w obwieszczeniu
w sprawie leków refundowanych

 

Sprawdzić czy diagnoza jest ujęta w ChPL
Sprawdzić dowód ubezpieczenia zdrowotnego pacjenta:
• jeden z 19 dokumentów, zgodnie z komunikatem
NFZ [14], np. druk zgłoszenia do ubezpieczenia
zdrowotnego + aktualny dowód wpłaty składki na
ubezpieczenie zdrowotne
• Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego***
• Centralny Wykaz Ubezpieczonych***



*** rozwiązania planowane
na przyszłość

Sprawdzić uprawnienia dodatkowe pacjenta
(np. honorowego dawcy krwi)

Czy recepta została wystawiona
w uzasadnionym wypadku?

Sprawdzić czy rozpoznanie lekarskie stanowi
wskazanie do zastosowania leku z aktualnymi
standardami leczenia

Czy recepta została wystawiona
osobie uprawnionej?

Ustalić diagnozę na podstawie dokumentacji lekarskiej
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Ewenementem jest nadanie farmaceutom uprawnienia do określania poziomu odpłatności, jeśli nie
zrobi tego lekarz:
„§ 15. 1. (...) 1) jeżeli na recepcie nie wpisano,
wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z rozporządzeniem: (...) h) odpłatności określonej w wykazie
refundowanych leków (...) - w przypadku gdy lek (...)
występuje w kilku odpłatnościach - osoba wydająca
(farmaceuta) wydaje lek (...) za najwyższą odpłatnością
określoną w tym wykazie.” [5]
Opierając się na tym przepisie, farmaceucie
wolno wydać choremu lek „na zniżkę”, niezależnie od
rozpoznania lekarskiego i wskazań z ChPL. Rozwiązania
takiego nie przedstawiono w projekcie rozporządzenia
w sprawie recept lekarskich z 08.11.2011 [12].Wydaje
się, że paragraf ten miał stanowić wyjście awaryjne
z sytuacji, kiedy do apteki przyjdą pacjenci z receptami
z adnotacją „Refundacja leku do decyzji NFZ”. Tak też
się stało – wielu aptekarzy wydawało leki, mimo czerwonej pieczątki i braku odnotowania odpłatności przez
lekarza. Pytanie czy farmaceuci nadal będą korzystać
z tego przywileju.
Przed wypisaniem recepty na lek refundowany
warto zapoznać się z następującym algorytmem:



A dlaczego ustawa o zawodzie lekarza? Otóż
ustawodawca przy okazji nowelizacji ustawy o refundacji
leków [6], wprowadził do ustawy o zawodzie lekarza obowiązek określenia odpłatności w wypadku leków, które
mają przynajmniej dwa poziomy odpłatności określone
w liście refundacyjnej. Najwidoczniej to właśnie lekarz
ma być „złym gliniarzem”, który ma powiedzieć „nie”
i wydać pacjentowi receptę z odpłatnością 100%.
„Art. 45. 2a. W przypadku wystawiania recept
na leki, środki spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne określone
w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych, lekarz jest obowiązany do
odnotowania na recepcie, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, odpłatności,
jeżeli lek, środek spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje
w tych wykazach w co najmniej dwóch odpłatnościach,
o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych.” [17]
Nierzadko zdrowym stylem życia bardziej od
chorego przejmuje się lekarz. Ustawodawca najwyraźniej
postanowił dopilnować, żeby lekarz zrobił wszystko,
co w jego mocy (i pacjenta), zanim zapadnie decyzja
o zastosowaniu leku refundowanego. Czy będziemy
rozliczani z braku wpisu do historii choroby, że „pacjent został poinformowany o konieczności stosowania
diety ubogosolnej i dietę taką stosuje, a mimo tego
utrzymują się u niego nieprawidłowo wysokie wartości
ciśnienia tętniczego”? Warto pamiętać, że przynajmniej
kilkanaście leków hipotensyjnych znajduje się na liście
refundacyjnej.
„Art. 10. 3. Refundowany nie może być: 1) lek,
środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny w stanach klinicznych, w których
możliwe jest skuteczne zastąpienie tego leku, środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego poprzez zmianę stylu życia
pacjenta.” [3]

Określenie odpłatności, wystawienie recepty
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Jednym z bardziej emocjonujących doniesień
prasowych w styczniu 2012 była niewątpliwie informacja,
że nowelizacja ustawy o refundacji usuwa z niej zapis
o karach finansowych nakładanych na lekarzy:
Art. 48. 8. Osoba uprawniona jest obowiązana
do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej równowartość kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami
ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji,
o której mowa w art. 46 ust. 7, w przypadku: 1) wypisania
recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami
medycznymi; 2) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy; 3) wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach,
o których mowa w art. 37. [6]
A to oznacza że...
Co zostaje po staremu?
...zostają kary, które – tak jak przed 2012 rokiem
– będą nakładane na zakłady opieki zdrowotnej i na lekarzy, którzy podpisali indywidualną umowę na recepty
refundowane (praktykujących prywatnie).
„§ 31. 1. Umowa może zawierać zastrzeżenie, że
w przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych oddział wojewódzki Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę
karę umowną stanowiącą równowartość nienależnych
refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept
wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania
refundacji.” [10]
W wypadku lekarzy praktykujących prywatnie
odpowiedzialność finansowa za leki refundowane wynika
z indywidualnej umowy z NFZ na recepty refundowane
[11]. Od 01.07.2012 lekarze inni niż ubezpieczenia zdrowotnego (czyli np. lekarze prowadzący praktykę prywatną)
będą mogli ordynować leki refundowane wyłącznie po
podpisaniu indywidualnej umowy z NFZ. Dotychczasowe umowy tracą moc, zgodnie z przepisami ustawy
o refundacji leków. Lekarze ubezpieczenia zdrowotnego
(zatrudnieni w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały umowę z NFZ) takich umów podpisywać nie będą.
Pozostaje obowiązek sprawdzania dowodu ubezpieczenia zdrowotnego i uprawnień dodatkowych (z których większość nie ma nic wspólnego z rozpoznaniem
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lekarskim) oraz konsekwencje wydania recepty osobie
nieuprawnionej.
Nie ma istotniejszych zmian w sposobie wystawiania i realizacji recept, takich jak zapisanie nazwy leku,
postaci, liczby tabletek, sposobu dawkowania, terminu
ważności recepty.
Zostały niefortunne sformułowania, jak np.
„choroby psychiczne lub upośledzenie umysłowe”. Rozpoznanie choroby psychicznej stanowi podstawę do
wystawienia recepty z odpłatnością „B”, „R” lub „30%”
w wypadku ponad 20 leków. Niestety ustawodawca nie
wziął pod uwagę tego, że w obowiązującej w Polsce klasyfikacji jednostek chorobowych ICD-10 zrezygnowano
z pojęcia „choroby psychicznej” na rzecz „zaburzenia
psychicznego” – a nie są to synonimy. Co w takim razie
z refundacją leków pacjentów cierpiących na przewlekłe
zaburzenia psychiczne?
„Nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym mógł odesłać
matkę (przewlekle chorego nowotworowo dziecka) z receptą
tylko dlatego, że zabrakło mi czasu na napisanie literki
B” – tak dramatyczne wyznanie Bartosza Arłukowicza
mogliśmy oglądać na jednej ze stacji telewizyjnych
29.12.2011. Panie Ministrze, być może nie zabraknie
czasu na napisanie literki, może się natomiast okazać,
że jedynym poziomem odpłatności za lek dla tego
przewlekle chorego nowotworowo dziecka będzie 100%.
Tym bardziej, że to właśnie pediatria i onkologia są specjalnościami, w których najczęściej zachodzi potrzeba
stosowania leków off-label.
Uwagi na koniec
1. Ustawa o refundacji leków ma niewątpliwie
na celu ograniczenie wydatków na leczenie farmakologiczne. Jedną z metod osiągnięcia tych oszczędności
jest przesunięcie odpowiedzialności za te wydatki na
zakłady opieki zdrowotnej, lekarzy, farmaceutów i firmy
farmaceutyczne. Trzymając się restrykcyjnie przepisów,
lekarz będzie zmuszony w wielu wypadkach wydać receptę z odpłatnością 100%, mimo faktu że lek znajduje
się na „liście refundacyjnej”.
2. Zmiany aktów prawnych dotyczących refundacji znacznie komplikują sposób wystawiania recepty
lekarskiej.
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3. Regulacje prawne określające zasady ordynacji
leków są zbyt ogólnikowe, tworzą skomplikowany system,
w którym trudno się połapać praktykującemu lekarzowi.
Duża dynamika zmian narzuca konieczność śledzenia
licznych przepisów. Niestanowiące prawa komunikaty Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu
Zdrowia maskują problem niejasnych aktów prawnych.
4. Nie nastąpiły zmiany w przepisach, które by
zwiększyły przejrzystość systemu refundacji leków. Zabrakło rozwiązań, które by odsunęły lekarza od procesu
refundacji.
5. Niezwykle trudno jednoznacznie interpretować przepisy.
6. Środowisko lekarskie oczekuje uproszczenia
zasad wystawiania recept, ograniczenia danych zamieszczanych na recepcie do niezbędnego minimum.

Proszę nie traktować tego artykułu jako materiału szkoleniowego czy wskazówek dotyczących
pisania recept – są to po prostu moje refleksje na temat systemu refundacji pod koniec stycznia 2012 r.,
w czasie burzliwych zmian przepisów. Zaczekajmy na
obiecywane przez byłą minister zdrowia opracowanie:
„Po spotkaniu z prezesem NFZ chcemy wydać skrót tego,
co dzisiaj lekarz powinien wiedzieć, żeby niepotrzebnie
nie zaprzątał sobie głowy i nie budował w sobie lęku
przed pisaniem recepty. Chcemy pokazać, jak go chroni
to prawo, a broń Boże nie napada na niego” (Ewa Kopacz,
26.10.2011). A najlepiej na zmianę prawa, bo obecne
nas nie chroni.
Paweł Czerwiński, psychiatra
styczeń 2012

Nawiązania do przepisów i do materiałów dostępnych w internecie
[1] Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U.
2004 nr 210 poz. 2135.
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135
[2] Petycja lekarzy do Ministra Zdrowia (24.02.2011).
https://konsylium24.pl/petycjarecepty
[3] Ustawa z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych. Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696.
[4] Petycja lekarzy do Naczelnej Izby Lekarskiej.
https://konsylium24.pl/start/petycjarefundacja
[5] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2011 r.
w sprawie recept lekarskich. Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1739.
[6] Ustawa z 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych
innych ustaw. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 95.
[7] Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2011 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 29 grudnia 2011 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/dzumzobw_leki_29122011.pdf

[8] Kodeks Etyki Lekarskiej.
http://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej
[9] Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych.
http://leki.urpl.gov.pl
[10] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej. Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484.
[11] Zarządzenie 43/2007/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 4 lipca 2007 r. w sprawie wzoru umowy
na wystawianie recept na leki i wyroby medyczne objęte
refundacją, załącznik nr 1.
[12] Projekt rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/prmz_recepty_08112011.pdf
[13] Apel do Ministra Zdrowia „Chcemy leczyć zgodnie z EBM,
a nie ChPL”. http://www.mp.pl/kurier/apel.php
[14] Komunikaty NFZ na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.
[15] Raport na temat wydatków NFZ z tytułu refundacji
leków w roku 2010.
http://www.nfz.gov.pl/new/art/4487/refundacja_2010.pdf
[16] Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu, posiedzenie nr 6
(2 dzień, 26-01-2012).
[17] Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza. Dz.U.
1997 nr 28 poz. 152.

Internetowy System Aktów Prawnych http://isip.sejm.gov.pl/ – tutaj można znaleźć wszystkie aktualne teksty aktów prawnych,
o których mowa w artykule.
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Szanowni Pacjenci,
oto ważne informacje związane z przepisami obowiązującymi nas w 2012 roku
• Aby móc uzyskać bezpłatną poradę lekarską (wraz z receptą

na leki refundowane) oraz świadczenie pielęgniarskie, należy okazać ważny dokument potwierdzający ubezpieczenie.
Dopóki nie powstaną elektroniczne karty ubezpieczenia,
takich dokumentów jest kilkanaście.

• W razie nagłego zachorowania i braku dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie pacjent będzie przyjęty
przez lekarza, ale zostanie zobowiązany do dostarczenia
dokumentu w najbliższym czasie, natomiast recepty będą
wystawione ze 100% odpłatnością.

• Sprawdzanie dokumentu ubezpieczenia dotyczy też

dzieci
Nie jest prawdą, że każde dziecko jest ubezpieczone.
Ubezpieczone jest to dziecko, które zostało zgłoszone do
ubezpieczenia przez: rodziców, szkołę, innych opiekunów…
i przy rejestracji należy okazać dokument to potwierdzający.
Wszystkim dzieciom do 18. roku życia w Polsce przysługuje prawo do bezpłatnej opieki medycznej, ale istotne
jest określenie, czy dziecko zostało zgłoszone do ubezpieczenia, czy nie, wymaga to bowiem innego oznakowania
kodowego na receptach oraz w dokumentacji medycznej.
Z tego wynika konieczność posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie dziecka.

• Pacjenci chorujący na choroby przewlekłe i zażywający

leki objęte wyższym poziomem refundacji (poprzednio
takie recepty znakowano literą „P”) są proszeni o dostarczanie nie rzadziej niż CO 12 MIESIĘCY zaświadczenia
od specjalisty z informacją o stosowanych lekach oraz
zalecanym przez niego poziomie refundacji. Brak takiego
zaświadczenia będzie skutkował koniecznością wypisania
leku z wyższą, nawet 100% odpłatnością.

• Zaświadczenie od specjalisty o stosowanym leczeniu

powinien dostarczyć również każdy, kto jest leczony w poradni specjalistycznej i chce mieć przepisywane recepty
w naszej przychodni jako „kontynuację terapii” – lekarz
POZ może je wystawić z refundacją tylko wówczas, gdy
ma dokumenty potwierdzające zaordynowanie takiego
leczenia przez specjalistę.

• Obecne przepisy wprowadzają możliwość refundacji

leków tylko w tych chorobach, które zostały wskazane
przez producenta w tzw. Charakterystyce Produktu
Leczniczego (ChPL). Niestety (a właściwie na szczęście
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dla chorego) wiedza medyczna rozwija się tak szybko, że
często najnowsze wytyczne i standardy leczenia wykraczają
poza wskazania zapisane w ChPL. Ale ma to przykre dla
pacjenta następstwa finansowe.
Lekarz, kierując się najnowszą wiedzą medyczną, wie jaki
lek powinien zapisać pacjentowi. Ale jeżeli ta akurat choroba nie została wymieniona w charakterystyce produktu
leczniczego, lek zostanie wypisany ze 100% odpłatnością,
ponieważ wypisanie go ze zniżką byłoby zdaniem Ministerstwa Zdrowia „nienależną refundacją”.
To nie jest wina ani zła wola lekarza, lecz konieczność
przestrzegania obowiązujących przepisów.
Prosimy też o wyrozumiałość, jeżeli wypisywanie recept
trwa dłużej niż dotychczas, ponieważ lekarz musi sprawdzić
ChPL każdego leku przed określeniem stopnia refundacji.

• Konieczność sprawdzenia ubezpieczenia, wskazań zare-

jestrowanych w ChPL oraz skrupulatnego przestrzegania
dostarczania dokumentacji od specjalisty wynika z tego,
że pomimo doniesień medialnych o zniesieniu kar dla
lekarzy za „błędnie” wypisane recepty, lekarze nadal
ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za recepty
wystawione osobie nieubezpieczonej, niezgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami oraz bez właściwej dokumentacji medycznej, co wynika bezpośrednio z umowy
zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szanowni Państwo,
Nie mamy już nadziei, że komukolwiek „na górze”
zależy, aby ułatwić życie pacjentom i lekarzom, i że przepisy
ulegną istotnej zmianie na lepsze. Większość wystąpień
rządzących to tylko puste słowa. Nadużywany slogan
„polski Pacjent jest najważniejszy” wywołuje tylko smutną
konstatację, jak niewiele o życiu polskiego pacjenta wiedzą
ci, którzy te słowa w kółko powtarzają.
PROSIMY O ZROZUMIENIE – TO NIE LEKARZE WYMYŚLILI TAKIE PRZEPISY, ale one obowiązują
i wszyscy musimy nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości.
Zawsze pocieszeniem jest szczypta humoru, znaleziono
więc adekwatny do sytuacji polski odpowiednik słynnej
łacińskiej maksymy: durne prawo, ale prawo! 		
Agnieszka Mastalerz-Migas
specjalista medycyny rodzinnej
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Potwierdzenie prawa
do świadczeń
Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń
opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zobowiązana jest przedstawić
potwierdzenie prawa do ich uzyskania.

• Zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.).
• Aktualny odcinek emerytury lub renty.
• Dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub
renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg
(art. 240 ust. 2 Ustawy).

Obowiązek przedstawienia potwierdzenia prawa do
świadczeń nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które
nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np.
z powodu braku numeru PESEL!

Osoba bezrobotna
• Aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do
ubezpieczenia zdrowotnego.

Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można przedłożyć każdy dokument, który potwierdza
uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności
dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne, np.:

Osoba ubezpieczona dobrowolnie
• Umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym
dowodem opłacenia składki zdrowotnej.

Osoba zatrudniona
na podstawie umowy o pracę
• Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany
przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym
powyżej 30 dni).
• Aktualne zaświadczenie z zakładu pracy.
• Legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy.
Osoba prowadząca działalność
gospodarczą
• Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny
dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Osoba ubezpieczona w KRUS
• Zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane
przez KRUS (dowód wpłaty składki w razie prowadzenia
działów specjalnych produkcji rolnej).
Emeryt i rencista
• Legitymacja emeryta lub rencisty. W wypadku legitymacji
wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać
oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru
zawiera znaki „--”, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych.
W takim razie należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia.
Na przykład osoba pobierająca rentę lub emeryturę ZUS, ale
zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić
aktualną kartę EKUZ.
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Członek rodziny osoby ubezpieczonej
• Dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która
zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk
ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r., ZUS
ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.).
• Aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz
z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS.
• Legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami
rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później,
wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy
tylko KRUS.
• W wypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem
życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną lub
studencką albo dokument potwierdzający znaczny stopień
niepełnosprawności.
• W wypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA)
oraz legitymacja studencka lub doktorancka.
Osoba nieubezpieczona, spełniająca
kryterium dochodowe uprawniające
do otrzymywania świadczeń z pomocy
społecznej
• Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
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Materiały edukacyjne dla pacjentów
Osoba ubezpieczona w innym niż Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu
• Poświadczenie wydane przez NFZ (w wypadku zamieszkiwania na terenie RP), karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący)
wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.
Osoba przebywająca na zasiłku
chorobowym lub wypadkowym
• Zaświadczenie z ZUS – do końca okresu pobierania zasiłku
chorobowego lub wypadkowego.
Ważne! Nie jest konieczne okazywanie świadczeniodawcom danych dotyczących otrzymywanego wynagrodzenia,
emerytury lub renty.
Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia
potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument
przedstawić w innym czasie:
• jeśli przebywa w szpitalu – nie później niż w terminie 30
dni od dnia przyjęcia
lub
• w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.
Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych
terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami
udzielonego świadczenia!
Późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu
nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów
albo ich zwrotu. Powyższe zasady dotyczą także obywateli
innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na
podstawie przepisów o koordynacji.
Brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem
odmowy udzielenia świadczenia w przypadku stanu nagłego!
Ważność dokumentu potwierdzającego
prawo do świadczeń
Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do
świadczeń jest ważny przez 30 dni od:
• daty wystawienia – zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS,
• daty poświadczenia – legitymacja ubezpieczeniowa,
• daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty składki
na ubezpieczenie zdrowotne,
• daty ważności dokumentu – legitymacja rencisty.

Wyjątkami od tej zasady są:
• legitymacja emeryta – ważna bezterminowo,
• zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia
zdrowotnego – do końca terminu ważności,
• decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna 90
dni od dnia określonego w decyzji.
Ustanie prawa do świadczeń
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po
upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia
zdrowotnego, na przykład:
• w wypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy
o pracę) – po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy
o pracę,
• w wypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – po upływie 30 dni od dnia zakończenia
prowadzenia takiej działalności,
• w wypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie
bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu,
w wypadku osób bezrobotnych – po upływie 30 dni od dnia
utraty statusu bezrobotnego,
• w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny
do ubezpieczenia – członkowie rodziny tracą prawo do
świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.
Osoby, które:
• ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone
z listy uczniów lub studentów – prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia
nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,
• ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty – prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania
postępowania o przyznanie tych świadczeń,
• pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania
zasiłku.
Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać
ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ,
powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść
samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń.
Źródło – Biuro Komunikacji Społecznej NFZ
Według stanu na dzień 1 lutego 2012 r.
Do druku podała
Agnieszka Mastalerz-Migas
specjalista medycyny rodzinnej
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Powiedzonka pacjentów

„Układ współczulny
mi się marszczy”
Rekordy popularności na www. konsylium24. pl
bije wątek „Powiedzonka pacjentów”. Zapoczątkowany
przed 2 laty doczekał się ponad 80 tysięcy odsłon i 2200
wpisów, których ciągle przybywa. Każdy lekarz ma
w zanadrzu coś, co go prawdziwie rozweseliło. Moim
ponadczasowo ulubionym jest następujący dialog.
Ja do pacjentki: – Jak się pani czuje?
Pacjentka: – Ja? Nie zwracam na to uwagi!
I jak tu się nie uśmiechnąć, gdy słyszy się
taką odpowiedź! Podczas mojej pracy w przychodni

przyszpitalnej zapisywałam takie powiedzonka w specjalnym zeszycie. Największą trudnością było zachowanie
urzędowej powagi podczas wpisywania tekstu do zeszytu.
Pacjenci potrafią lekarza olśnić nie tylko w gabinecie.
Przeczytałam ostatnio w felietonie Stanisława Tyma,
komentującym ustawę o refundacji leków, że marszczy
mu się układ współczulny i zaraz po zakończeniu lektury
poczułam, że też mam tę przypadłość.
A oto garść powiedzonek z mojego prywatnego
zbioru.
Krystyna Knypl
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Wczoraj i dziś medycyny

Meandry psychiatrii w Żarach
Krzysztof Zielke

D

zieje lecznictwa psychiatrycznego w Żarach sięgają
początków XIX wieku. Gdy w 1775 r. zmarł potomek Erdmanna II
von Promnitza – Jan
Erdmann III, wolne
państwo stanowe
Żary (Terra Sarove)
przeszło pod jurysdykcję saską. Saksonia, z królem Fryderykiem Augustem,
była sprzymierzona
z Napoleonem. Na krótko przed
moskiewską wyprawą Napoleona
przybył do Żar saski lekarz – dr Xaverius Burgmaster. Miał on zadanie
wyszukania odpowiednich budowli,
nadających się na miejsce izolacji
dla większej liczby ludzi. Wybór
padł na kompleks pałacowo-parkowy, będący częścią dawnej rezydencji hrabiów Promnitzów. Już
w sierpniu 1812 r. w pałacu letnim,
zwanym również pałacem zabaw
(Tummelhaus) ulokowano 32 osoby
wymagające bezwzględnej izolacji,

które przeniesiono z tzw. oddziału dla „obłąkanych”
ciężkiego więzienia w Luckau (Sława).
Byli wśród
nich Francuzi z armii napoleońskiej
oraz Saksończycy.
Zostali tam izolowani z powodu epilepsji, schizofrenii,
somnambulizmu
etc. Opiekował się
nimi wspomniany
dr Burgmaster z grupą pielęgniarzy.
Za przymierze z Napoleonem Kongres Wiedeński w 1815 r.
pozbawił Saksonię połowy ziem
(m.in. większej części Łużyc). Terra
Sarove została przyłączona do Prus.
Nowe władze rozbudowały
zakład dr. Burgmastera, a cały teren
otoczono wysokim, ponaddwumetrowym murem. Założono łaźnie
i pralnię, powstał też cmentarz. Na
tak zwanym Wzgórzu Doktorskim
(Doktorberg), najdalej na północ
wysuniętej części rewiru, powstał
Źródło ilustracji na tej stronie: Dr. Hans Schulze Geschichte der
Landesirrenanstalt Sorau N.L. 1912, Branderburgische Provinzialdruckkerei Strasberg

„Tummelhaus” – tzw. Pałac Zabaw
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Źródło ilustracji: Jadwiga i Franciszek Łuckiewicz Żary na dawnej pocztówce

Wczoraj i dziś medycyny

Budynki szpitalne – Heilanstalt und Pflegeanstalt z 1920 r.

oddział dla kobiet oraz oddział całkowicie zamknięty,
dla najcięższych przypadków.
W 1821 roku funkcjonowała już nazwa Branderburgische Irrenanstalt zu Sorau. Została ona w 1865
roku przekształcona na Landesanstalt. Swą pierwszą
pracę podjął tu m.in. znany psychiatra niemiecki Sigbert
Josef Maria Ganser (1853-1931). Landesanstalt składał
się z trzech podstawowych oddziałów: szpitalnego
(Heilanstalt), opiekuńczego (Pflegeanstalt) i rekonwalescencji (Genesungsanstalt). W opinii ostatniego kapelana zakładu – ks. Maximiliana Schuberta – wszystkie
one były rewirami „cierpień, strachu, miłosierdzia i…
wyzwolenia”.
Szpital był starannie izolowany. Do 1943 r. był
on zarządzany przez służby cywilne. Personel medyczny
i pozostali pracownicy pochodzili spoza Żar. Urzędnicy
starostwa żarskiego nie mieli prawa kontrolowania tam
czegokolwiek.
Zakład w Żarach obejmował swym rejonem
leczniczym mieszkańców 11 południowo-wschodnich
gmin Związku Prowincji Brandenburskich oraz mieszkańców Berlina, którzy w 1935 roku stanowili 34,2%
całego obłożenia.

30

Z

dzisiejszego punktu widzenia można stwierdzić, że
warunki życia pacjentów nie pomagały w wyleczeniu
i w powrocie do społeczeństwa. Chorzy spali w dużych
salach, które były gęsto zapełnione łóżkami. Nie było
stolików ani nocnych szafek na prywatne rzeczy. Wspólne
życie skupionych na małej powierzchni ludzi wymagało
sprecyzowanego planu dnia, w którym nie było miejsca
na indywidualne podejście do pacjenta. Ci, którzy nie
byli obłożnie chorzy i mogli poruszać się w ciągu dnia
po całym terenie zakładu, brali udział w „terapii przez
pracę”. Polegała ona na tym, że mężczyźni pracowali na
gospodarstwie rolnym, a kobiety zajmowały się szyciem
lub pracami ogrodowymi.
W latach 1934-1943 znacznie wzrosła liczba zgonów. O dużej śmiertelności pacjentów zakładu świadczą
wpisy do żarskich ksiąg zgonów urzędu stanu cywilnego.
Przyczyniła się do tego głównie nazistowska polityka
zdrowotna wobec chorych psychicznie, której podstawą
była, kierująca się kryteriami ekonomicznymi, definicja
zdrowia (zgodna z „nauką czystości rasy i wdrażaniem
eugeniki”). W myśl jej założeń – „zbędnym ciężarem”
i „błędem Natury” byli przede wszystkim ci, których
choroby były dziedziczone. Z dniem 1 stycznia 1934 r.
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Źródło ilustracji: 3. pozycja piśmiennictwa

Wczoraj i dziś medycyny

Fotografia lotnicza Landesanstalt w Żarach, rok 1937

weszła w życie ustawa o zapobieganiu chorobom dziedzicznym nowych pokoleń („Gesetz zur Verhütung
erbkranken Nachwuchses”), w której na pierwszym
miejscu wśród chorób dziedzicznych wymieniono schizofrenię i „wrodzony obłęd”. Nastał czas przymusowej
sterylizacji, a także eutanazji.
Pod koniec wojny ulokowano na terenie zakładu
niemieckie szpitale polowe, ewakuowane z terenów frontowych. Znalazł się wtedy w Żarach szpital dla żołnierzy
ociemniałych, których ewakuowano z Pragi oraz szpital
polowy dla ciężko poparzonych. Zwożono tu także chorych psychicznie z innych ośrodków. Według słów wspomnianego księdza Schuberta – w chwili wejścia Rosjan
(w lutym 1945 r.), w żarskim szpitalu psychiatrycznym
przebywało około pięć tysięcy chorych i rannych Niemców, Rosjan, Francuzów i Polaków. Oficjalnie sowieckie
władze okupacyjne zlikwidowały Brandenburski Zakład
Psychiatryczny w listopadzie 1945 roku.
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D

opiero w roku 1957, w budynkach byłej szkoły
przysposobienia zawodowego przy ulicy Pszennej 2
w Żarach ponownie utworzono szpital psychiatryczny.
Funkcjonował on niespełna dwa lata – do września 1959 r.
Tak w swych wspomnieniach, które zostały wydane
z okazji 60-lecia służby zdrowia w powiecie żarskim,
napisał o tamtym okresie dr Artur Jacewicz.
(…) Początki były typowe dla ówczesnych czasów.
Najpierw przywieziono dyrektora, którym został zasłużony
dla psychiatrii lekarz specjalista psychiatra dr Ossendowski.
Chociaż nie zadbano o odpowiednie warunki
dla chorych i nie przygotowano podstawowego zaplecza,
to do Żar z całej Polski zaczęły przyjeżdżać autobusy
z chorymi psychicznie. Były to tzw. „transporty”. Jak
już zgromadzono kilkuset chorych w budynku szpitala,
wówczas rozpoczęły się poszukiwania lekarzy i pielęgniarek. Pierwszą pielęgniarką oddziałową została Bronisława Oprawko, która w krótkim czasie zatrudniła kilka
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pielęgniarek. Gorzej było z lekarzami. Nie było chętnych
do pracy z psychicznie chorymi. Po pewnym czasie zatrudniono kilku lekarzy (ginekologa, okulistę, radiologa,
dermatologa) ze 105. Szpitala Wojskowego, którzy nigdy
nie mieli do czynienia z psychiatrią. Badania, stawianie
diagnozy czy zlecanie leków odbywały się przez wąskie
szybki w drzwiach, gdyż osoby te bały się chorych. Taki

stan rzeczy trwał przez dwa lata, do 1959 roku. Wtedy
to Ministerstwo Zdrowia doszło do wniosku, że szpitali
psychiatrycznych w Polsce jest wiele i nie ma sensu na
siłę utrzymywać chorych w Żarach. Ze szpitala psychiatrycznego pacjenci zaczęli wracać do placówek, z których
przywieziono ich do Żar. Wiosną 1959 roku powstało
Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej w Żarach.” (…)

Oddział Psychiatryczny 105. Szpitala Wojskowego w Żarach

D

zisiejszy 105. Szpital Wojskowy powstał w strukturach II Armii Wojska Polskiego 10 września 1944
roku, jako 8. Chirurgiczny Polowy Szpital Ruchomy.
Miejscem jego formowania był Kock na Lubelszczyźnie.
Po czterech miesiącach wyruszył na front, przemieszczając się w kierunku zachodnim, na tyłach II Armii WP.
28 kwietnia 1946 roku został przeniesiony do Żar
i rozmieszczony w 16 z 30 budynków rozrzuconych na

obszarze o powierzchni 25 ha, które wcześniej zajmował
niemiecki zakład psychiatryczny. Ogromnym nakładem
pracy przystosowano poszczególne budynki do nowych
potrzeb. Szpital stopniowo rozwijał się, otwierano nowe
oddziały. Z małego, liczącego 100 łóżek w roku 1945,
rozrósł się do dużego szpitala wieloprofilowego. Nasz
Zakład jest dzisiaj nowoczesną instytucją medyczną, dysponującą 10 oddziałami szpitalnymi, specjalistycznymi

Źródło ilustracji: Ziółkowski H. i wsp., 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach, 1994.

Pierwszy ordynator (trzeci od lewej) Wiktor Jędrzejkiewicz i jego późniejsi następcy: piąty od lewej Jan Małyszczak, pierwszy
z prawej strony Bronisław Broncel
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Budynek dzisiejszego oddziału psychiatrycznego

poradniami lekarskimi, szeroką bazą diagnostyczną
oraz gabinetami lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
ddział Psychiatryczny powstał dopiero w 1970 r.
Został umieszczony w budynku nr 5 po dawnym,
otoczonym murem oddziale dla chorych „niespokojnych”,
położonym w północnej części terenu szpitalnego. Początkowo zajmował cały obiekt i miał 60 łóżek. Posiadał
pracownię EEG, pomieszczenia do zajęcioterapii, pracownię psychologiczną, oddzielne gabinety dla lekarzy
oraz świetlicę dla chorych. Pierwszym ordynatorem
został płk dr n. med. Wiktor Jędrzejkiewicz. Od 1979 r.
oddziałem kierował ppłk lek. Jan Małyszczak, a w latach
1987-1998 – płk lek. Bronisław Broncel.
Oddział zajmuje dziś już tylko dwie kondygnacje.
Ma 46 łóżek, oddzielne czteroosobowe sale dla kobiet
i mężczyzn oraz izolatkę dla ostrych stanów psychicznych.
Pracuje tu obecnie sześciu lekarzy psychiatrów i dwóch
psychologów. Zaspokajają oni jednocześnie potrzeby
lecznictwa otwartego i psychiatrii konsultacyjnej dla
pozostałych oddziałów szpitalnych. Wykonują ekspertyzy dla sądu i prokuratury. W ramach psychiatrii
środowiskowej współpracują z MOPS i DPS. W roku
2007 nawiązaliśmy współpracę z Kliniką Psychiatrii,
Psychoterapii i Psychosomatyki Carl-Thiem-Klinikum
w Cottbus.

O

33

Nasze warunki lokalowe są skromne. Liczący
sobie ponad sto lat budynek wymaga generalnej modernizacji. Jego kapitalny remont przewidziany jest
w bieżącym roku.
ysoki jest natomiast poziom świadczonych usług
medycznych. Zapewniają go dobrze przygotowani do pracy specjaliści lekarze i psycholodzy. Do
naszej dyspozycji pozostaje bardzo nowoczesna baza
diagnostyczna (doskonale wyposażone laboratorium,
pracownia EEG, tomograf komputerowy, rezonans
magnetyczny, pracownia diagnostyki izotopowej).
Zatrudniona jest także instruktorka terapii zajęciowej.
Bezpośrednią opiekę nad chorymi sprawuje wykwalifikowany personel pielęgniarski. W ramach oddziału
funkcjonuje gabinet fototerapii. Stosowane są obowiązujące standardy i nowoczesne procedury lecznicze.
Nic więc dziwnego, że stale wzrasta liczba pacjentów,
którzy wolą leczenie w Żarach niż pobyt w innych,
dużych zakładach psychiatrycznych w rejonie. Najbliższy z nich znajduje się w Ciborzu – miejscowości
oddalonej od Żar o mniej więcej 100 km. Ostatnia
reforma ubezpieczeń społecznych w Polsce umożliwiła leczenie w wojskowych zakładach leczniczych
wszystkim zainteresowanym.

W

Krzysztof Zielke
ordynator Oddziału Psychiatrycznego
105. Szpitala Wojskowego z Przychodnią
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarach
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Czy można mieć
prorocze sny?

Fot. @mimax2

Małgorzata Zarachowicz

W połowie czerwca ubiegłego roku w wyniku
samobadania odkryłam znalezisko we własnym ciele w postaci guza. Twór był niebolesny,
o nierównej powierzchni, nieprzesuwalny, w dodatku głęboko położony, więc nie
byłam całkowicie pewna jego charakteru, ale budził moje podejrzenia. W końcu
ileś się w 30-letnim życiu zawodowym pacjentek namacałam.

T

ego samego dnia po południu zgłosiłam się na
badanie mammograficzne. Mam to szczęście, że
taka pracownia jest 300 m od mojego domu, w dodatku
ma dobry sprzęt, a ja w tej przychodni pracowałam od
kilkunastu lat. Skierowanie nie jest potrzebne, bo badania
są w ramach programu profilaktycznego. Niestety nie
korzysta z niego zbyt wiele kobiet. Oglądałam zdjęcia
razem z Koleżanką Radiologiem posiadającą stosowny certyfikat w tym zakresie – opis mówił o zmianie
łagodnej, ale z zaleceniem wykonania USG. W uzasadnieniu „paszczowym” padło stwierdzenie, że to tak
na wszelki wypadek, bo „z lekarzami różnie bywa”. Za
trzy dni Kolega wykonał badanie ultrasonograficzne
i ocenił zmianę jako najprawdopodobniej łagodną, ale
miał pewną niewielką wątpliwość i „z lekarzami różnie
bywa”, więc zalecił biopsję cienkoigłową; skomentował
na koniec spotkania, że będzie to jednocześnie zabieg
terapeutyczny, ponieważ płyn zostanie ewakuowany
i zapomnę o sprawie.
Było mi to nie całkiem na rękę, dlatego że akurat
wtedy miałam dużo zajęć zawodowych, przede wszystkim z wprowadzaniem słynnego „grupera” do poradni
specjalistycznych. Następnego dnia zamierzałam umówić się na biopsję, ale spotkałam zupełnie przypadkiem
bliską Koleżankę Patomorfologa, której opowiedziałam
o moich badaniach i że palpacyjnie średnio mi się
to podoba, ale dotychczasowa diagnostyka nie jest
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niepokojąca. Koleżanka natomiast chyba się przejęła,
bo nakazała przybyć do swojej poradni chorób piersi
(skierowanie wzięłam od „mojej” Lekarki Ginekolog)
za dwa dni. Wdzięczność moja była ogromna, bo
spadła ze mnie konieczność „organizacyjna” dalszego
postępowania.
czesnym upalnym rankiem pognałam do poradni, gdzie bardzo miły duet lekarski Pani
Doktor Ultrasonografistka i Pan Doktor Patomorfolog
przyjęli mnie jako tzw. cito. Pierwsze nakłucie cienką
igłą zakończyło się niepowodzeniem w postaci braku
materiału do badania. Doktor wykonał od razu biopsję
grubą igłą, przygotował preparat, a ja podziękowawszy,
pocwałowałam do obowiązków zawodowych, tzn. nieść
pomoc i ulgę cierpiącym jako tzw. lekarz poz, czyli
„pierwszego konfliktu”, oraz pogrążyć się w biurokracji
nfzetowej. W późnych godzinach popołudniowych zadzwoniła moja Koleżanka Patomorfolożka z informacją,
że we dwójkę z Kolegą (wykonującym badanie) obejrzeli
„szkiełka” i nie ma wątpliwości, że mam gościa tyłem
chodzącego, czyli najzwyklejszego raka.
Muszę przyznać, że nie zrobiło to na mnie
większego wrażenia poza tym, że czekają mnie kolejne
nieplanowane zajęcia w postaci zabiegu operacyjnego
i konsekwencji tegoż. Poza tym zawsze miałam przekonanie, że wszystko może spotkać tak samo mnie, jak
każdego „onego”. Ani razu nie zadałam sobie pytania:
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dlaczego ja? Ja, bo tak się w życiu zdarza i tyle. A niby
dlaczego nie ja? Tu dygresja – wielokrotnie zadawano mi
pytanie o profilaktykę: poprzednie badanie miałam też
w programie profilaktycznym 2,5 roku wcześniej zupełnie
bez zmian (nawet z USG, tak „na wszelki wypadek”);
nie było żadnej chorej kobiety w mojej rodzinie.
lato było piękne tego roku...”, nie mówiąc o tym,
że roboty w mojej fabryce zdrowia szykowało się
„po kokardkę”. Wykonałam badania krwi, zdjęcie klatki
piersiowej, ekg, a inny Kolega wykonał „w gratisie” USG
dołu pachowego po stronie chorej. Z całym tym pakietem
udałam się do poradni onkologicznej (bez skierowania).
Zasadziłam się na końcu kolejki – nie byłam zapisana,
ale lekarz obiecał mnie zbadać; proponował mi nawet,
że zrobi to natychmiast, ale nie chciałam narażać jego
i siebie na komentarze bomisiów, że uprawiamy prywatę
i nepotyzm. Miałam czas (było już po pracy), gazetę, więc
mogłam oddać się lekturze oraz niezwykle ciekawym
obserwacjom obyczajowym. Co ja się nasłuchałam przez
półtorej godziny oczekiwania...
Naprawdę zadziwia mnie w polskim społeczeństwie brak podstawowej wiedzy ogólnej, takiej na poziomie szkoły podstawowej i zwykłego oczytania. Pacjenci,
w ich mniemaniu, na ogół są mądrzejsi od lekarza, no
bo mają dra Google i poradniki internetowe oraz prasę
naukawą w postaci kolorowych magazynów dla kobiet
i ich partnerów. Nie dziwię się, że stan „zdrowotności” Polaków nie jest najlepszy, a dostęp do tzw., wg
nowomowy, świadczeń medycznych ograniczony dla
ludzi naprawdę potrzebujących pomocy. Władza za
pośrednictwem mediów obiecuje obywatelom wszystko, natychmiast i „za darmo”, ale głównie w sytuacjach
„uderzyłem się w palec 2 tygodnie temu, czy dzisiaj coś
mi grozi?” Za to w sprawach istotnych dla zdrowia
i życia chory Polak musi przedzierać się przez dżunglę
durnych przepisów, co miałam w nadchodzącej przyszłości obserwować. W takiej dżungli lekarz zmuszony jest
także do bezsensownego użerania się z biurokratyczną
głupotą serwowaną przez tzw. organizatorów systemu
opieki zdrowotnej w Polsce.
Weszłam do gabinetu Chirurga Onkologa. Doktor
obejrzał badania, zbadał mnie i powiedział, że „dałby sobie rękę uciąć”, że mammografia zupełnie nie wskazywała
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na takie rozpoznanie histopatologiczne. Był
bardzo zmartwiony, że musi umawiać się ze
mną na operację. Proponował też zabieg oszczędzający
z ewentualną kontynuacją po ocenie wycinków guza.
Bez namysłu zdecydowałam się na pełną mastektomię
z węzłami dołu pachowego. Zawsze byłam zwolenniczką
radykalnych metod (w tym np. dużych dawek w farmakologii) szybko stosowanych. Przyszłość pokazała, że
i w tym przypadku miałam rację. Doktor wyznaczył mi
termin operacji za 5 dni po południu, a ja na pożegnanie
stwierdziłam, że tego dnia miał przynajmniej jedną
porządną chorobę wśród oczekujących w poczekalni
i termin „cito” się nie zmarnował.
uszę przyznać, że niespecjalnie miałam czas
na rozważania i lęki w wirze pracy zawodowej.
Nie miałam też żadnych dylematów w kwestii „utraty
kobiecości”, ewentualnej rychłej śmierci czy powikłań.
Moja progenitura jest dorosła, „odchowana”, mąż odpowiedzialny, więc istotnych niemiłych zdarzeń rodzinno-egzystencjalnych nie przewidywałam.
Tu jedna szczególna uwaga – od „pomacania”
do skierowania na operację minęły 2 tygodnie; istotnie
diagnostyka szła „jak burza”, ale przyznam, że z każdym
moim pacjentem, u którego podejrzewałam poważny
problem, postępowałam podobnie, umawiając go pilnie
na różne konsultacje, więc nie czuję się uprzywilejowana
w tym zakresie.
I jeszcze pewna ważna rzecz – byłam od początku przekonana, że „mam raka” i w chwili rozpoznania
poczułam ulgę. Skąd pewność? Kompletnie irracjonalna
– kilka miesięcy wcześniej, przynajmniej raz w tygodniu
śniło mi się, że wypadają mi lub łamią się zęby. To było
dosyć męczące, bo nie znoszę chodzić do dentysty i na
szczęście natura obdarzyła mnie mocną kością. Parę
dni przed mammografią przeżyłam nocny koszmar:
straciłam w nim wszystkie zęby, a na koniec stałam
przed lustrem, wyjmując własnoręcznie garściami swoje
własne włosy. Myślę, że sen może być o tyle proroczy,
że mózg traktowany przez substancje wydzielane przez
nowotwór może produkować obrazy „prorocze”.
oinformowałam rodzinę – przekazałam im to jako
problem do rozwiązania, który niewątpliwie trochę
będzie uciążliwy i przez jakiś czas wpłynie na tryb
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naszego życia. Nie powiem, zmartwili się, ale nie popadli
w rozpacz. Powiedziałam też szefowej i współpracownikom – niektórych zatykało i mieli bladość na obliczu.
Natomiast ja uważałam, że z takich historii nie należy
robić tajemnicy, bo przekształca się to w sensację i ściszanie głosów na widok „rakowca”. Uprzedziłam też niektórych pacjentów z powodu konieczności przekazania
ich leczenia innym lekarzom. Musieli wiedzieć, dlaczego
tak się dzieje. I tu przeżyłam naprawdę niespodziewanie
miłe chwile. Ludzie okazywali mi tyle życzliwości, że
trudno mi było to ogarnąć. Niektórzy mieli łzy w oczach,
więc musiałam ich pocieszać.
Na samym początku lipca wylądowałam w pięknym, niedawno wyremontowanym, zabytkowym budynku szpitala – wzorowanym na włoskim sanatorium
z początku XX w. We wnętrzu zachowano m.in. stare
granitowe schody. Otoczenie tej placówki to zadbany
park w środku lasu. Czułam się jak w ośrodku wczasowym. Ludzie tam pracujący są niezwykle mili, życzliwi,
z dużymi umiejętnościami. Placówka ma, oczywiście,
kontrakt z NFZ. Kłopotem dla niektórych pacjentów jest
niewątpliwie fakt, że jest pewien problem z dojazdem, ale
ostatnio dowiedziałam się, że zorganizowano specjalną
linię „busikową” z pobliskiego miasta.
wiat medyczny jest bardzo mały – oczywiście spotkałam znajomą sprzed lat Pielęgniarkę i Lekarkę
zatrudnioną w mojej fabryce, nie mówiąc o Operatorze,
który mnie tu skierował. Dostałam salę dwuosobową
z młodą dziewczyną z nowotworem w innej lokalizacji;
też miała być operowana tego dnia. Zostałyśmy „zakłute” wenflonem. Oczywiście, jak to u lekarza bywa,
a zwłaszcza mającego beznadziejne żyły, jak ja, biedna
Pielęgniarka męczyła się okrutnie, żeby mi bólu nie zadawać; jej stres był tym większy, że wiedziała, że ma do
czynienia ze „służbą zdrowia”, co jest naprawdę sporym
obciążeniem. Problem polega na tym, że ja nigdy na
dzień dobry nie mówię, że jestem lekarzem, natomiast
język, którym się posługuję w sprawach medycznych
natychmiast powoduje pytanie o wykonywany zawód.
Poza tym znajoma osoba rejestrująca w izbie przyjęć
przedstawia pozostałym, kto przybył. I było to zrobione
w bardzo miłej formie, bardziej jako udział w pewnej
wspólnocie zawodowej. Poza tym nie zauważyłam,
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żebym była w jakikolwiek sposób lepiej traktowana, niż
chorzy spoza „branży”. Zresztą nigdy nie wymagałabym
szczególnej atencji.
Obudziłam się po zabiegu trochę lżejsza o narząd
amputowany, zległam w sali pooperacyjnej i wdałam
się w rozmowę z kolejną oczekującą na to samo chorą
– starsza pani, całkiem przerażona; jakoś udało się nieco
spacyfikować jej lęki. W tym czasie moja współspaczka
była na bloku operacyjnym. Pielęgniarka „pooperacyjna”
była fantastyczna – z poczuciem humoru, rozmowna, ale nie gadatliwa. Miałam jeden problem – każdy
musi po zabiegu prozaicznie oddać mocz. Ja nigdy nie
byłam w stanie dokonać tego w łóżku na tzw. basen.
Musiałam więc przekonać Pielęgniarkę do odstąpienia
od procedury i udałam się własnonożnie do kibelka.
Potem dostałam morfinę i niestety nie zmorzył mnie
sen, czego skutkiem były przemiłe pogawędki o życiu,
dzieciach wraz z poradami lekarskimi oraz zapytania
o samopoczucie kolejnych operowanych.
astępnego dnia rano byłam już w oddziale. W zasadzie nic mnie nie bolało w sposób przykry, zaczęłam normalnie chodzić z butelką od drenażu w kieszeni
kaftanika piżamowego, a po południu nawiedziła mnie
rodzina, z którą poszłam na spacer do parku. Dostałam
tymczasową protezę, adresy, gdzie można nabyć protezy
stałe, peruki i inne konieczne akcesoria oraz broszury
edukacyjne. W czasie pobytu szpitalnego narozmawiałam
się z personelem medycznym i pacjentkami. Oczywiście
nie obyło się bez porad lekarskich internistycznych, ale
cieszyłam się, że mogę tym osobom pomóc, zwłaszcza
że żadna z nich nie była typem „bomisia” – miały prawdziwe problemy życiowo-zdrowotne.
W sobotnie południe odwiedził mnie Operator,
wykonał konieczny zabieg, wręczył wypis i poinstruował, co dalej.
Prawdę mówiąc przez te 5 dni ja naprawdę odpoczęłam po wyczerpującej pracy zawodowej. Czułam
się lepiej, niż po niedawnym powrocie z wiosennego
urlopu. Tak było, choć niewątpliwie trudno w to uwierzyć.
Schody miały zacząć się później.
Cdn.
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W moim domu
gotuje Oskar
Indyk w sosie koperkowym
To przepis na bardzo szybkie, ale i bardzo pożywne
danie. Specjalnie dla bardzo głodnych i bardzo zmęczonych po dyżurze. Jako dodatek – ryż, kasza, surówka…
Składniki
• pierś indyka 0,5…0,75 kg • ciepły wywar rosołowy 0,25 l
• mleko 0,25 l • masło 2 łyżki • mąka 1…2 łyżki • koperek (świeży, ale może być też mrożony) • sól, pieprz,
ewentualnie inne przyprawy do smaku

Przyrządzenie
Indyka należy umyć, osuszyć, pokroić w niewielką
kostkę i posolić. Wrzucić na gorący tłuszcz i dokładnie
obsmażyć. Zmniejszyć ogień i jeszcze kilka minut dusić
pod przykryciem. Oddzielnie rozpuścić w rondelku
masło i mieszając, dodać do niego łyżkę mąki. Spienić.
Wymieszać mleko z rosołkiem i dodać do masła z mąką.
Wymieszać i przez kilka minut gotować. Dodać posiekany drobno koperek. Zalać indyka gorącym sosem,
zagotować i potrzymać na małym ogniu dla wymieszania
smaków. Doprawić przyprawami, a jeśli sos jest zbyt
płynny – zagęścić go pozostałą mąką.

Mięso w sosie curry
Ten przepis ma pewne organizacyjne zalety: mięso
można upiec wcześniej, a sosem zająć się w ostatniej
chwili, przy czym do tworzącego się sosu dodajemy
zawsze tylko pojedyncze składniki, podgotowujemy
go dalej na małym ogniu, a w międzyczasie szykujemy
sobie następny składnik. Zależnie od liczby osób na
obiedzie, wagi mięsa i preferencji co do gęstości i ilości
sosu – można odpowiednio zwiększać lub zmniejszać
proporcje pozostałych składników.
Składniki
• mięso (pierś kurczaka, indyk, schab bez kości)
0,5…0,75 kg • cebula średniej wielkości 1 szt. • gruszki w lekko słodkiej zalewie 1 puszka (jeszcze lepiej ok.
1-litrowy słoik z domowych przetworów) • koncentrat
pomidorowy • gorący wywar rosołowy 0,25…0,3 l
• rodzynki małe opakowanie • jabłka 4 lub 5 szt. • sól,
pieprz, curry, ewentualnie imbir.
Przyrządzenie
Umyte, osuszone i osolone mięso upiec w folii, a po
wystudzeniu podzielić na plastry i przełożyć do żaroodpornego naczynia. Podsmażyć na oliwie główkę
cebuli pokrojoną w kostkę. Kiedy będzie zeszklona,
dodać gruszki wraz z zalewą. Wymieszać, gotować
około 10 minut pod przykryciem na małym ogniu, aż

gruszki zmiękną. Dodać 4 łyżki koncentratu pomidorowego, rozpuścić go w sosie i nadal gotować, ale nie
zwiększać temperatury. Po kilku minutach dolać gorący
rosołek, ponownie wymieszać i kilka minut pogotować.
Dodać sól, pieprz i przyprawę curry. Po wymieszaniu
i krótkim podgotowaniu dodać jeszcze garść rodzynek,
mieszać i dalej gotować na małym ogniu. Teraz można
ewentualnie dodać imbir. Na koniec dodać dość duże
kawałki obranych ze skórki jabłek. Nadal gotować sos
około 15 minut, aż jabłka zrobią się miękkie. Gotowym
sosem zalać mięso i podgrzewać całość około 0,5 godziny,
aby wymieszały się smaki.
Alicja Barwicka
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Po dyżurze

Bajka o stworzeniu
świnki morskiej

P

o ukończeniu stwarzania i konstruowania różnych
zwierząt Panu Bogu została niewielka kupka resztek.
Zawołał wiec Anioła Razjela, który tego dnia był oddelegowany do sprzątania boskiego laboratorium, aby je
wyrzucił, a sam poszedł na spacer do Rajskiego Ogrodu.
Razjel przyjrzał się resztkom – były tam skrawki
różnokolorowego futerka, każde inne: gładkie, puchate,
rude, czarne, białe, trochę wąsików, krótkie łapki, paluszki, niewielkie skrawki uszek, jakiś nosek… szkoda mu
się zrobiło wyrzucać. Stwierdził, że się pobawi. W końcu
– i tak nic nie popsuje, bo to resztki, więc o co chodzi.
o i zaczął pracować. Męczył się okropnie, żeby
wszystko dopasować i żeby to jakoś wyglądało.
A nie wszystko grało, oj, nie. Nie było w ogóle materiału na ogonek. Uszka były za duże i trzeba je było
trochę zmarszczyć. Futerko pozszywać ze skrawków
i posztukować. Paluszków nie starczyło – przednie łapki
zwierzaczka dostały zatem po 4 paluszki, a tylne po 3.
Nie było w ogóle głosu!!! Nieme stworzonko?
Po kilku godzinach wytężonej pracy Razjel był
u kresu wytrzymałości nerwowej. Siedział ze zwierzaczkiem na kolanach i myślał, skąd temu maluchowi skombinować głos. I od kogo? Jeleń? eee, bez sensu… Lew?
Jak ryk lwa dopasować do takiego niedużego stworka?
winia i wróbel od dłuższego czasu przyglądały
się poczynaniom Anioła, wreszcie zebrały się na
odwagę, podeszły i spytały, w czym mogą mu pomóc.
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Siedzi osowiały, jakiś dziwny zwierzaczek siedzi mu na
kolanach, generalnie coś nie tak.
Razjel opowiedział im całą historię. Świnia ulitowała się i dała mu do użytku trochę kwikania i chrumkania – za wiele nie trzeba było, w końcu zwierzaczek
nie był duży. Wróbel podarował nieco ćwierkania, ale
zdecydowanie mniej, bo wróbel sam jest małym ptaszkiem. Jako bonus dołożył podskakiwanie.
Zwierzaczek dostał głos! Ale nadal nie miał
imienia…
o laboratorium wrócił ze spaceru Pan Bóg. I zdenerwował się okropnie. W laboratorium bałagan, nic
nie posprzątanie. Wyjrzał na podwórko i zobaczył Anioła
bawiącego się w najlepsze z jakimś nowym nieznanym
Mu zwierzaczkiem, które piskało, ćwierkało, chrumkało
i śmiesznie podskakiwało na czterech króciutkich łapkach. Było to takie śmieszne, że Bóg zapomniał o swoim
gniewie i zaczął się śmiać – a od zadowolenia Bożego aż
pojaśniał cały, dopiero co stworzony, świat.
Potem Bóg powiedział do zwierzaczka:
– Będziesz się nazywać świnka morska. Nie
będziesz mieć żadnych obowiązków, poza tym, żeby
śmiesznie wyglądać i cieszyć ludzi na całym świecie.
I tak została stworzona świnka morska.

D

Tekst i fot.

Monika Jezierska-Kazberuk
specjalista medycyny rodzinnej
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Mogę być, kim
tylko zechcę
Magdalena Babczyńska-Gratzke,
lekarz pediatra z Wałbrzycha,
miłośniczka strojów historycznych,
opowiada o swoich pasjach
i marzeniach.
• Jak to się stało, że zainteresowałaś się strojami historycznymi? Jaki był Twój pierwszy kostium? Czy sama
go uszyłaś? Gdzie go prezentowałaś?
Historią interesowałam się zawsze, tę miłość
zaszczepił mi mój nieżyjący już Tato. Byłam dzieckiem wychowanym na Trylogii i w muzeach. Lubiłam
to. Jakieś piętnaście lat temu przypadkiem poznałam
osoby zajmujące się szermierką historyczną, a co za tym
idzie – działające czynnie w Bractwie Rycerskim Zamku
Bolków. To było dla mnie jak objawienie! Poczułam się
uskrzydlona i wolna, poczułam że mogę być kim tylko
zechcę: kobietą z gminu, karczmarką, przekupką na
targu, kobietą z obrazów Vermeera, Memlinga, Jane
Seymour… Oczywiście nie tak od razu. Trochę czasu
zajęło mi rozdzielenie prawdy historycznej, zrozumienie
właściwego odtwórstwa historycznego. Ludzie w tym
hobby bardzo łatwo popadają w przesyt, idą w stronę
strojów teatralnych, operowych, a oddalają się od wiernej
rekonstrukcji. Ja też na początku popełniłam ten błąd –
wydawało mi się, że wystarczy kupić jakikolwiek materiał
i uszyć coś „na kształt” strojów w filmach czy we własnych
wyobrażeniach. Dlatego moje pierwsze stroje mają dużo
błędów i już ich nie używam. Moim pierwszym strojem,
takim naprawdę historycznym była suknia średniowieczna cotte simple, uszyta ręcznie ze 100% wełny, pod
nią koszula z lnu (również uszyta ręcznie), nogawiczki
z wełenki, miałam do tego buty robione u najlepszego
szewca obuwia historycznego z Krakowa. Założyłam
ten strój na zjazd Bractwa w Bolkowie, był wtedy śnieg
i pamiętam jak te buty ze skórzaną podeszwą jeździły
po śniegu jak narty:) Wyglądałam mało efektownie, bo
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prawdziwy historyczny strój nie błyszczy, nie rzuca się
w oczy bogactwem kolorów – dawniej barwniki oraz
bogato farbowane tkaniny były bardzo drogie i większości
społeczeństwa nie było na takie zbytki stać.
• Co bardziej cię pociąga – odtwarzanie historii czy
możliwość ucieczki od współczesności, która nie jest
łatwa dla lekarza.
Kiedyś odpowiedziałabym, że ucieczka. Teraz
pociąga mnie bardziej możliwość jak najdokładniejszego
odtworzenia historycznego stroju i co za tym idzie – jakiejś cząstki historycznych realiów, dosłowne cofnięcie
się w czasie. Ale nie w formie ucieczki; nie chciałabym
żyć kilkaset lat temu.
• Są więc to podróże w czasie, a wehikułem jest kostium – czy dobrze rozumiem ideę cofania się w czasie?
Tak, chyba tak:) A dobry wehikuł musi być
zrobiony perfekcyjnie, inaczej nie działa. Kostiumy
robi się ręcznie (bo maszyn nie było), a materiały są
całkowicie naturalne. Podstawą rekonstrukcji stroju
jest dobór właściwego materiału (wełna, len, od XVI
wieku bawełna), o właściwej barwie (np. w większości
średniowiecznych strojów odpada żółty, bo to kolor
lubiany przez panie lekkich obyczajów), o właściwym
splocie (większość maszynowo robionych tkanin ma
zbyt gęsty splot, więc zazwyczaj liczę nitki na centymetr
i porównuję np. z wykopaliskami londyńskimi). Wykroje
pochodzą głównie z wykopalisk, np. w średniowieczu
nie szyło się osobno góry i dołu (spódnicy) – suknie
były szyte z klinów od góry do dołu. Odcięcie weszło
w połowie XV wieku. Akcesoria: guziki, haftki, skuwki
do sznureczków zamawia się u osób parających się odlewaniem tych drobiazgów – również według wzorów
z muzeów, z wykopalisk. Wyrobem butów zajmują
się odtwórcy fachu szewskiego. Jak widać jest to dość
żmudna praca polegająca na oglądaniu wielu obrazów,
czytaniu magazynów archeologicznych i nawiązywaniu
kontaktów rzemieślniczych. W dobie internetu jest to
dużo łatwiejsze niż np. 15 lat temu.
• Załóżmy, że znakomity konstruktor zbudował dla
Ciebie wehikuł czasu. W jaką epokę i w jakie miejsce
pojechałabyś najpierw?
To trudne pytanie, bo każdy czas, każda epoka
była niepowtarzalna, miała swoich wielkich twórców,
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których chciałoby się zobaczyć przy pracy i myślę, że
na tym zależałoby mi najbardziej – chciałabym usłyszeć
jak gra Bach, chciałabym zobaczyć jak maluje Leonardo. Ale w pierwszą podróż wybrałabym się bardzo
prozaicznie, do roku 1926, Gródek Jagielloński. Tam
się urodził mój Tatuś.
• Rysuje się jeden wspólny mianownik dla tych podróży:
znaleźć się tam, gdzie byli różni Wielcy Ludzie – wielcy
dla wszystkich, a także wielcy w naszym prywatnym
świecie – czy dobrze wnioskuję?
Hmm, chyba masz rację. Można zrekonstruować
prawie każdy historyczny artefakt – od materiału począwszy, przez historyczne garbowanie skóry, ręczne
szycie historycznym ściegiem – ale nie zrekonstruuje
się człowieka i to jest chyba moja największa tęsknota,
że nikt nigdy nie usłyszy gry Couperina, Purcella, nikt
nie usłyszy jaki ton głosu miał Sobieski! Jest zbiór XVII-wiecznych portretów trumiennych – kiedy patrzę na
nie, widzę oczy tych ludzi, wyraz ich twarzy i myślę jakie
były ich tęsknoty, troski, codzienne radości. Odtwarzam
przedmioty i tęsknię za ludźmi.

• Czy koń jest dopełnieniem historycznych zainteresowań?
O nie, koń był pierwszy. Konie były i są moją największą pasją, moją miłością. Ale bardzo mnie pociąga
łączenie tych dwóch pasji – dużo czytam o odtwórstwie
historycznego rzędu końskiego, strojów do jazdy konnej.
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Kiedyś ludzie żyli w symbiozie z końmi, bez konia nie
było możliwości jakiegokolwiek przemieszczania się,
komunikowania, przekazywania wiadomości. Myślę że
nie przesadzę, mówiąc że ludzkość istnieje dzięki koniom.
Wielką przygodą jest dla mnie styl jazdy po damsku i na
tym się obecnie skupiam. Chcę zrobić jak najdokładniejszą rekonstrukcję stroju amazonki z przełomu XIX
i XX wieku z gorsetem, bielizną, butami i w takim stroju
wystąpić na Mistrzostwach Polski Amazonek. Może nie uda
mi się to w 2012 roku,
ale w 2013 na pewno,
gdyż ten styl jazdy jest
dużo trudniejszy niż
„klasyczny”. Nawet
koń jest historyczny,
małopolski – to stara
polska rasa, mająca
korzenie w czasach
Sobieskiego.
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mi na to nie pozwala. Ale chciałabym, po prostu chciałabym zobaczyć tę górę, i to nie z samolotu, tylko z ziemi.
Stanąć i patrzeć na nią. Po prostu patrzeć.
• To musi być piękna chwila. Życzymy spełnienia
marzeń.
Rozmawiała Krystyna Knypl
Wszystkie fotografie pochodzą z archiwum prywatnego Magdaleny Babczyńskiej-Gratzke

• W dobie powszechnego zafascynowania
samochodami ciekawie jest usłyszeć, że są
osoby zainteresowane
bardziej ekologicznym
sposobem przemieszczania się. A skoro już
o przemieszczaniu mowa – w swoim profilu na www.
konsylium24.pl piszesz, że marzysz o podróży na
Islandię oraz wyprawie na Mount Everest. Co jest
pociągającego w tych kierunkach? Może zacznijmy
od Islandii, wydaje się bardziej na wyciągnięcie ręki.
Uśmiechnęłam się, słysząc o ekologicznym sposobie przemieszczania. Czuję się bardzo blisko związana
z klimatem Skandynawii, krajobrazami Laponii. Mam
w Finlandii wielu przyjaciół i miałam możliwość mieszkać tam – nie w hotelu, ale na zupełnie oderwanej od
cywilizacji fińskiej wsi. Islandia jest jeszcze bardziej
pierwotna. Tak naprawdę pociągają mnie miejsca, gdzie
można oddychać nieskażonym cywilizacją powietrzem,
a osobiście wolę klimat skandynawski od, powiedzmy,
zwrotnikowego. Islandia jest trochę dalej niż Finlandia,
wycieczka taka jak bym chciała, czyli tylko z rodziną,
pociąga za sobą spore koszty. Wymaga wcześniejszego
zaplanowania, Dlatego czeka na odpowiedni moment.
A Mount Everest.... nie wejdę tam. Wiem że moje zdrowie

Magdalena Babczyńska-Gratzke,
czyli @Madeleine-of-Avalon o sobie

Pediatra in spe i z zamiłowania, Certyfikowany Doradca
Laktacyjny oraz Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny
IBCLC.
Pasje, które pozwalają mi zapomnieć o trudach codziennego lekarskiego życia to konie (od niedawna jestem
szczęśliwą właścicielką małopolskiego konika Banzaja),
taniec (flamenco), antyki (szczególnie porcelana Ohme),
re-enactment (szeroko rozumiane odtwórstwo kultury materialnej), roślinność wszelaka (skromny zbiór kaktusów),
kostiumologia...
Mój plan na życie to spełnianie po kolei własnych
marzeń – dwa pierwsze z listy głównej (lista powstała 20 lat
temu) zostały spełnione (mąż + dziecko oraz koń), trzecie
(ustabilizowana sytuacja zawodowa) w trakcie. Islandia
i Mount Everest czekają na swoją kolej.
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A może by tak do Barcelony?
Tekst Alicja Barwicka
Fotografie @mimax2

Chociaż mróz i śnieg na dworze,
to w perspektywie mamy już „aby
do wiosny”. A z wiosną zaczyna
się przecież sezon na medyczne
konferencje naukowe, w tym także
te zagraniczne. W grupie bardziej
aktywnych konferencyjnie ośrodków
europejskich znajduje się Barcelona.
To miasto oferuje tyle różnego rodzaju
atrakcji, że nawet podczas najbardziej
interesujących wykładów i najbardziej
interesujących towarzyskich spotkań
trzeba znaleźć trochę czasu na jego
poznanie.
43

K

onferencje naukowe organizuje się często w pobliżu
weekendu, skorzystać więc można z dodatkowego czasu wolnego. Kiedy wybierzecie się tam wiosną,
może być jeszcze dość chłodno. Nawet jeżeli w środku
słonecznego dnia temperatura podskoczy do około
18oC, to ranki i wieczory potrafią być naprawdę zimne.
Ale ma to również swoje dobre strony. Zwiedzanie tego
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Jak dojechać? Najlepiej samolotem, jesz-

Więcej fotografii pod adresem http://www.photoblog.com/mimax2/

pięknego miasta w lipcowo-sierpniowym upale dla wielu
turystów może być zbyt wyczerpującym przeżyciem.
Najczęściej nie mamy wiele czasu na zwiedzanie i dlatego
w ramach przygotowań trzeba sobie nakreślić plan. To
co najważniejsze w Barcelonie można zobaczyć w ciągu
kilku dni, ale to od nas samych zależy, co zaliczymy do
tego „najważniejszego”. Zdarza się, że pierwsze miejsca
na naszej liście zajmują pozycje całkiem nie z przewodników turystycznych, chociaż wg mnie wartość wiedzy
przewodnikowej w każdej podróży jest nieoceniona.

cze lepiej bez przesiadki, a jest to obecnie możliwe
dwiema liniami kilka razy w tygodniu (przy wylocie
z Warszawy LOT i Wizz Air). Kiedy np. wylatuje się
rejsem o 11.40 (LOT), całe popołudnie można jeszcze
zagospodarować. Z kolei wylot z Barcelony około
16.00 umożliwia zaplanowanie praktycznie całego
przedpołudnia. Po przylocie warto w jednym z kiosków
turystycznych lub w punkcie informacji turystycznej
kupić bilet komunikacji miejskiej na wszystkie środki
transportu i na określoną liczbę dni. Wypada dużo taniej,
niż korzystanie z biletów jednorazowych po 1,30 €. Przy
takim zakupie dostaniemy gratis plan miasta i plan linii
metra. Korzystając z lotniskowego aerobusu (przystanek
bezpośrednio po wyjściu z terminalu, cena biletu dla
osoby dorosłej 5,30 €), w ciągu 0,5 godziny znajdziemy
się w samym sercu miasta na Placu Katalonii, skąd
mamy liczne połączenia metrem.
Gdzie mieszkać? Znalezienie i elektroniczna
rezerwacja odpowiedniego (lokalizacja i cena) hotelu
może zająć nawet kilka godzin, ale trzeba to koniecznie
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zrobić. Polecam portal www.venere.com. Korzystałam
z niego kilkakrotnie i nigdy nie miałam problemów.
Oczywiście mogą nam znaleźć hotel również na lotnisku
bezpośrednio po przylocie, ale zawsze to ryzyko, no
i cena będzie odpowiednio wyższa. Z oczywistych
powodów (ciężki bagaż, zmęczenie po całym dniu)
hotel powinien być zlokalizowany blisko linii metra
lub przystanku autobusowego.

Jak z komunikacją na terenie miasta?

Generalnie rzecz ujmując – świetnie. Do większości
ważnych punktów turystycznych można dojechać metrem, autobusem, tramwajem lub kolejką miejską Renef.
Niezależnie od daty ważności biletu, kasuje się go za
każdym razem! Przystanki są dobrze oznakowane, a na
metro nawet w niedzielę nigdy nie czeka się dłużej niż
3 minuty. Jest bezpieczne, chociaż w metrze zdarzają
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się kradzieże. Nie ma żebrzących „za nic”, ale często
spotyka się osoby, które sprzedaż kilku zapalniczek
uatrakcyjniają śpiewem, wygłaszaniem kwiecistych
przemówień lub deklamowaniem wierszy. Na porządku dziennym jest też umilanie lub uprzykrzanie życia
pasażerów muzyką „na żywo”. Oczywiście w każdym
miejscu dostępne są taksówki. Czyste, ładnie (żółto-czarno) oznakowane, kierowcy uprzejmi, koszt przystępny.

Jak rozłożyć siły podczas zwiedzania?

Dobrze będzie zacząć od planu wędrówki na pół dnia,
da to minimum czasu na aklimatyzacją. Potem zadania
mogą być bardziej ambitne. Jeśli jesteśmy w Barcelonie
po raz pierwszy, znajdziemy się z pewnością na Placu
Katalonii, gdzie zaczyna i kończy bieg aerobus. Tam też
warto skorzystać z autobusu turystycznego, aby zdobyć
podstawową wiedzę o tym, co warto zobaczyć
i dlaczego. Dobrze oznakowany kiosk, gdzie
kupuje się bilety znajduje się przed budynkiem
El Corte Inglės. Autobusy są czyste, słuchawki
jednorazowe, nagłośnienie przekazywanych
w kilku językach informacji ma dobrą regulację.
W ramach biletu można wysiąść na interesującym nas przystanku, zwiedzić to co się chce,
a potem wsiąść do tej samej linii (autobusy
kursują bardzo często) i zwiedzać miasto dalej
(rewelacyjny przy dobrej pogodzie jest górny pokład). Takie linie są dwie: niebieska i czerwona.
Jeśli tylko jest dość czasu, najbardziej korzystny
cenowo jest bilet na objazd dwudniowy (jedna
linia jednego dnia). Można oczywiście kupić
bilet tylko na jedną wybraną linię, przy czym
w dokonaniu wyboru pomoże nam personel podczas
zakupu biletu, Oczywiście dostaniemy też mapkę z zaznaczoną trasą przejazdu. Przejażdżka zajmie 1…1,5
godziny i co najważniejsze – wskaże dokładnie miejsca,
gdzie na pewno powinniśmy dotrzeć.
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A co naprawdę trzeba zobaczyć? Wszystko zależy
oczywiście od tego, jak długim okresem dysponujemy
i co jest naszym priorytetem doznaniowym: muzeum
Picassa i Park Guëll dla zakochanych w sztuce, stadion Camp Neu dla fanów FC Barcelona, La Rambla,
dzielnica gotycka i Sagrada Familia dla wszystkich, czy
doskonała katalońska kuchnia… Każde muzeum, a jest
w tym mieście w czym wybierać, zajmie nam około
pół dnia spokojnego zwiedzania plus jednak dość duże
zmęczenie fizyczne, a więc w tym dniu już raczej nie
zrobimy pieszo kilku kilometrów. Coś w tym jest, że
Barcelonę dobrze jest zwiedzać pieszo, bo atmosfera
różnych części tego miasta jest zupełnie niepowtarzalna,
a tylko w taki sposób można ją naprawdę poczuć.
Gdzie robić zakupy? Kiedy brak czasu nie
pozwala skorzystać z targu, gdzie jak wiadomo można kupić wszystko, a zapachy i rozmaitość świeżych
owoców czy ryb już same w sobie są ucztą, po artykuły
pierwszej potrzeby udajemy się albo do licznych małych
sklepików albo do większych magazynów „ze wszystkim” dość dobrze zlokalizowanych, dzięki czemu łatwo
je znaleźć. Większe zakupy można zrobić w jednym
z kilku centrów handlowych El Corte Inglės. Są nie
tylko widoczne dzięki swemu logo, ale też zaznaczane
na turystycznych planach miasta. W ostateczności na
zakup jeszcze jednej pamiątki z podróży zostają nam
zawsze sklepy lotniskowe.
Byłam w Barcelonie trzykrotnie i nadal jest to
dla mnie miasto pełne tajemnic. Ale być może kiedyś
w przyszłości dzięki ponownemu wyjazdowi uda mi
się przynajmniej jakąś ich część rozwikłać?
Alicja Barwicka, okulistka
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Bilet
w jedną stronę
Krzysztof Grodoń

Zabawa na Midsommar

Z

astanawialiśmy się niedawno, kiedy właściwie pojawiła się u nas pierwsza myśl o pracy poza granicami
Polski. Po długich wspomnieniach i powrotach myślami
do czasów studenckich i pierwszej pracy nie udało
nam się znaleźć jednej daty, jakiegoś przełomu, dnia,
w którym ta zmieniająca życie decyzja została podjęta.
Przeciwnie, uświadomiliśmy sobie, że proces dojrzewania do wyjazdu był rozciągnięty w czasie, rozpoczął
się niezauważalnie i od początku wydawał się naturalną
konsekwencją naszych pierwszych doświadczeń z pracą
w Polsce. To było dość jasne rozwiązanie trapiących nas
wątpliwości i wyborem innych drzwi do naszej lekarskiej
kariery, tych z napisem „internista w Europie” zamiast
„internista w Polsce”. Można powiedzieć, że była to kolejna
przeprowadzka, były kolejne walizki, torby, paczki, znowu
szukanie mieszkania, ogarnianie nowej pracy i poznawanie
nowych ludzi. Ale tym razem było poważniej, coś tam
gniotło w dołku, a łzy na lotnisku i bilet w jedną stronę
trzymany w dłoni zwiastowały coś zupełnie nowego...
czasów studiów pamiętam siebie jako zagorzałego przeciwnika wyjazdów lekarzy za granicę, nie
wyobrażałem sobie pracy poza Polską, uważając to za
swego rodzaju ucieczkę, niemalże zdradę. Pamiętam
kilka takich żarliwych dyskusji z kolegami planującymi
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wyjazd, a planowało naprawdę wielu. Lekko licząc ponad
połowa roku miała większe bądź mniejsze plany emigracyjne, które skończyły się ostatecznie odłożeniem
tych planów na półkę, „raczej nie do zrealizowania
w tym życiu”. Mam wrażenie, że w późniejszych latach
studiów panowała swoista moda na plany emigracyjne,
być może nakręcana atmosferą uczelni i rosnąca świadomością tego, jak może wyglądać pierwsza, a również
druga i trzecia praca.
Studia się kończyły, przyszedł mój szósty rok,
tematem rozmów stopniowo stał się wybór specjalizacji, miejsca pracy czy też opłacalność poszczególnych
dziedzin medycyny. Na dobre rozgościły się wówczas
w świecie studentów i stażystów rezydentury, strach
przed LEP-em i ogólna niepewność, co będzie po opuszczeniu uczelni.
Kasia dostała miejsce stażowe w dużym szpitalu
wojewódzkim. Był to dla niej pierwszy kontakt z medycyną szpitalną nie z perspektywy błąkającego się na
praktykach czy zajęciach studenta, ale lekarza, który
musi spróbować zrozumieć system i znaleźć w nim
swoje miejsce. Od tego czasu zaczęły się nasze poważne
wątpliwości, tydzień po tygodniu, staż za stażem, egzamin za egzaminem.
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Emigracja
Młoda lekarka poznawała od podszewki polski
system lecznictwa otwartego i zamkniętego, obserwując i wyciągając wnioski. Naszym punktem wyjścia do
konkretnego działania szybko stało się przekonanie,
że sytuacja jest kompletnie beznadziejna i mimo od
lat powtarzanych zapewnień, że teraz to już na pewno
będzie lepiej po naszej reformie, było dalej jak było –
czyli biednie, szaro, czasem nawet chamsko, zwykle
smutno. Była walka o dyżury, wszechobecne kombinowanie, kreatywna księgowość, podgryzanie za plecami,
wyścig szczurów i poczucie, że coś jest bardzo, ale to
bardzo nie tak.
łaśnie wtedy, gdzieś w 2006 roku, pojawiła się
myśl, że chyba nie będziemy pasować do tego
systemu, że to nie dla nas, że nie chcemy się do niego
dopasowywać. Że nasza wybrana specjalizacja, interna,
ustawi nas przez długie lata na pozycji, która nie da
wiele więcej poza narastającą frustracją. Zaskakująco
zgodnie przyjęliśmy plan, że czekamy na mój LEP i jak
najszybciej wyjeżdżamy, specjalizację robimy za granicą
i zostajemy na stałe. To była taka prosta myśl, w naszym
przekonaniu jedyne rozwiązanie, które pozwoli nam żyć
tak, jak chcemy, leczyć, pracować, mieć czas dla siebie,

W

dla naszej rodziny. Rozwiązanie, które zapewni nam
spokój, dostatek i pozwoli realizować nasze marzenia.
Moja wcześniejsza antyemigracyjna postawa szybko
i bardzo naturalnie przekształciła się w dociekliwość
i ciekawość paneuropejskiego poszukiwacza nowego
miejsca do życia.
iele osób pyta dlaczego wyjechaliśmy i dlaczego akurat do Szwecji. W zasadzie wszystkie
nasze kilkadziesiąt przyczyn emigracji można streścić
w stwierdzeniu, że nie chcieliśmy wykonywać naszego
zawodu jako interniści w warunkach, jakie były, są i będą
w Polsce, nie chcieliśmy dorabiać, gonić za własnym
ogonem, być biznesmenami, prowadzić własnych firm,
iść na niepotrzebne kompromisy i codziennie zmagać się
z systemem w bliżej nieokreślonym celu. Nie chcieliśmy
oddawać naszych lat życia systemowi, który nie dałby
nam w zamian niczego, co mogłoby nas przekonać o tym,
by zostać. Nie wyobrażaliśmy sobie nas pracujących
w Polsce za kilka lub kilkanaście lat, byliśmy zwyczajnie
niedostosowani do otaczającej nas medycznej rzeczywistości i nie mieliśmy najmniejszej ochoty się dla niej
zmieniać i naginać naszych zasad i światopoglądów.
Z kolei cenimy sobie tak zwany święty spokój, spokojną
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Skała zwana Pieskiem na wyspie Fårö
(tej od Bergmana)
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Emigracja
pracę na etacie, przyzwoite
wynagrodzenie i wygodny
świat wokół nas. Te warunki najlepiej spełniła
Szwecja i to ona wygrała
w naszym prywatnym
konkursie na nowy kraj :)
Zacząłem drążyć
internet w poszukiwaniu informacji o różnych krajach, poznawać
pracujących tam lekarzy,
czytać o różnych systemach ochrony zdrowia
i próbowałem wyobrazić
sobie nas mieszkających
i pracujących w różnych
krajach Europy. Zainteresowanie przeskakiwało
z kraju na kraj, najpierw
była Irlandia, potem Wyspy Brytyjskie, Niemcy,
Dania, w końcu po paru miesiącach padło na Szwecję.
Porównywałem właściwie wszystko, zestawiałem, dzwoniłem, pytałem i pisałem. Przeglądając teraz skrzynkę
pocztową z tamtych czasów mam wrażenie, że nasz
research przedwyjazdowy był rzeczywiście dość imponujący :)
Nasza wiedza o Szwecji była właściwie tylko
książkowa i oparta na powszechnie znanych symbolach,
czyli Potop :), paczki w czasie głębokiej komuny od siostry
cioci babci z drugiej strony, kraj z czystymi ulicami, łosie,
Saab i Volvo, Ikea, „socjal”, śledzie w tysiącu odmian,
Skansen, podejrzane kiełbasy ze zwierząt futerkowych,
jakieś słupy przyozdobione zielem w czerwcu, Dzieci
z Bullerbyn i Emil z Lönnebergi, wielkie, puste i dzikie
przestrzenie, lasy, wyjazdy na zbieranie jagód, jeziora,
szkiery, Wikingowie i całkowicie niezrozumiały język.
Podrapaliśmy się w głowę i stwierdziliśmy, że zanim
skoczymy na główkę do głębokiej wody, musimy troszkę

poznać to, co pod powierzchnią. Zaczęliśmy więc czytać,
szukać i pytać, jak wcześniej
głownie w internecie.
W zasadzie cała końcówka 2006 i połowa 2007
roku upłynęła nam pod znakiem coraz większego zainteresowania Szwecją, prób
znalezienia tam pierwszych
kontaktów i poszukiwaniu
nauczyciela języka, co na
Górnym Śląsku było nie lada
zadaniem :)
W międzyczasie rozmawialiśmy oczywiście z rodzinami o naszych planach
i choć po pierwszych trudnych rozmowach wszyscy je
zaakceptowali i choćby próbowali zrozumieć, to jestem
pewien, że nigdy się z nimi
całkowicie nie pogodzili. To chyba najtrudniejsza część
całego procesu przygotowań, gdzie między słowami miłości, wsparcia i otuchy zawsze było i będzie czuć smutek
i żal, że nie ma nas blisko. Nie ma recepty na rozwiązanie
tego problemu, każdy musi wypracować własny sposób
na radzenie sobie z takim bolesnym doświadczeniem.
Na szczęście mamy możliwość częstych i dość długich
odwiedzin w kraju u rodzin i naszych dobrych znajomych, co choć odrobinkę tłumi żal rozstania.
a pierwszy ogień poszło rozpoznanie formalności
koniecznych do wyjazdu. Okazało sie, że po wejściu
do UE procedury stały się dziecinnie proste i obecnie,
po kilku zmianach przepisów od czasu naszego wyjazdu,
proces uzyskania szwedzkiej legitymacji lekarskiej dla
lekarza z polskim PWZ trwa do ok. dwóch miesięcy,
a głównym kosztem jest tłumacz.
Wszystkie potrzebne informacje są pod poniższymi adresami, wersja po angielsku i po szwedzku.

Fragment tradycyjnego
słupa stawianego na
Midsommar

N

http://www.socialstyrelsen.se/applicationforswedishlicencetopractiseeea/doctorofmedicine
http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildadieu,norge,island,liechtensteinellerschweiz/lakare
http://tnij.org/pbnw
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Emigracja
Sprawami legitymacji lekarskiej i specjalizacji
zajmuje się Socialstyrelsen, państwowy urząd nadzorujący m.in. opiekę zdrowotną, którą z kolei zarządzają
na swoim terenie poszczególne województwa. W razie
wątpliwości można pisać lub dzwonić do tego urzędu,
komunikacja po angielsku przebiega bez problemu.
Do podania http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildadieu,no
rge,island,liechtensteinellerschweiz/lakare
http://tnij.org/pbnw należy załączyć:
Kopię paszportu przetłumaczoną przysięgle na
szwedzki lub angielski, ewentualnie wyciąg ze szwedzkiej bazy danych ludności, jeśli było się tam wcześniej
zarejestrowanym.
Przetłumaczoną przysiegle kopię dyplomu.
Przetłumaczone przysiegle tzw. dokumenty wyjazdowe z Unii, które każdy lekarz może pobrać ze swojej
Izby Lekarskiej.
Wszystkie dokumenty pakujemy do dużej koperty,
wysyłamy na adres z nagłówka podania i po paru tygodniach do naszej skrzynki pocztowej przychodzi koperta
z potwierdzeniem uzyskania szwedzkiej legitymacji
lekarskiej i z numerem uprawniającym do wystawiania
recept refundowanych w Szwecji.
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rugą sprawą był oczywiście język. Egzotyczny,
niezrozumiały, niekojarzący się zupełnie z niczym.
Kraj niby niedaleki, ale morze (nazywane przez Szwedów,
tłumacząc dosłownie, Jeziorem Wschodnim) skutecznie
oddzieliło naszą cześć Europy od rozwijającej się w innym
rytmie Skandynawii, przez co kontakty między naszymi
krajami przez wieki ograniczały się do mniej lub bardziej
aktywnego handlu, wojen i lokalnych niesnasek zgodnie ze starą zasadą „wojna, handel, pirateria – trójca to
jedna, niepodzielna”.
Próbowaliśmy osłuchiwać się z językiem słuchając radia i oglądając szwedzka telewizje w sieci, ale szło
jak po grudzie. Nauczycieli też nie było, bo gdzie Śląsk,
a gdzie Szwecja. W końcu przypadkiem natknęliśmy
się na sympatycznego Amerykanina Jacka, historyka
z wykształcenia, który ożenił się ze Szwedką i razem
z nią i dziećmi podróżował po Europie i szukał dorywczych zajęć. To on dal nam pierwsze lekcje języka, które
pomogły co nieco zrozumieć i samemu zacząć się uczyć.
Potem przyszedł mój LEP i ostra nauka, która odsunęła
język na bok – zdany LEP był warunkiem koniecznym
wyjazdu. Zaraz po nim ruszyliśmy pełną parą z kursem
ESKK w domu, dzięki któremu po sześciu tygodniach od
LEP-u do wyjazdu umieliśmy się przedstawić i powiedzieć parę słów o sobie :) Rozumieliśmy
coś tam, ale w zasadzie tylko gdy
Wioska
ktoś mówił pięknym sztokholmskim
rybacka
na
i powoli. Czyli wyjeżdżaliśmy niemi
Gotlandii
i głusi :)
Na miejscu na początku był
angielski, po tygodniu chodzenia za
opiekunami i słuchania padło hasło
„koniec z angielskim” i zaczęła się
normalna praca. Razem z innymi
parami lekarskimi że Słowacji, Rumunii i Grecji dostaliśmy dwa razy
w tygodniu długie lekcje języka że
specjalistą od uczenia języka lekarzy
spoza Szwecji, które pozwoliły nam
zacząć mówić i były chyba najważniejszym krokiem w nauce języka.
Kiedy ma się obcy język wszędzie
dokoła, to po tygodniu-dwóch szoku
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Blåsippa, jeden z symboli południowej Szwecji

Emigracja(po polsku to chyba przylaszczka pospolita)
zaczyna się go chłonąć jak gąbka. Dość powiedzieć, że
po trzech miesiącach miałem pierwszy samodzielny
dyżur jako rezydent, a obecnie mówimy właściwie
płynnie i zaciągamy podobno lokalną odmianą dialektu
skanskiego, który jest jednym z najbardziej niezrozumiałych w Szwecji :)
Pojawiła się natomiast nieprzewidziana komplikacja – język szwedzki usadowił się w tej samej szufladce w głowie, w której wcześniej siedział angielski.
W pierwszych dwóch latach nie potrafiliśmy się właściwie
wysłowić po angielsku mimo jego płynnej znajomości,
cały czas pchały się szwedzkie słowa i zwroty. Potem było
lepiej, ale do teraz jest czasem ciężko :) Potwierdzają to
wszyscy znajomi imigranci, również ci, którzy pół życia
zawodowego spędzili w Anglii – żeby nie było, że nie
ostrzegałem :)
rzecia sprawa to poszukiwanie pracy. Z początku
kontaktowaliśmy się z firmami Medena
i Paragona, ale nie byliśmy ich targetem. Szukali
gotowych specjalistów, a ja byłem dopiero
na stażu, żona na pierwszym roku interny.
Nie to nie, szukamy sami. Od początku
wiedzieliśmy, że interesują nas najbardziej
południowe okolice kraju, zacząłem zatem
drążyć net i szukać szpitali. Następnie
lokalizowałem kierowników oddziałów,
ich e-maile i wysyłałem listy. O dziwo, na ponad
połowę z nich odpowiedziano, a z trzech szpitali przyszły
szybko konkretne zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne. Umówiliśmy termin na jeden z wakacyjnych tygodni,
dograłem przeloty, pociągi, autobusy, noclegi na biedną
kieszeń :) i pojechaliśmy. Rozmowy bardzo przyjemne,
po angielsku, z oprowadzaniem po szpitalu, ciasteczkami,
żartami i podpytywaniem dlaczego akurat Szwecja, na jak
długo i co chcielibyśmy robić. Po wizycie w dwóch dużych szpitalach trafiliśmy do ostatniego, w którym szybko
i konkretnie dostaliśmy propozycję rozpoczęcia pracy za
miesiąc :) Pasowała nam świetna lokalizacja, niewielkie
i przytulne miasteczko, profil szpitala, możliwość pracy
nie na jednym oddziale, ale w jakby klinice z wieloma
podjednostkami, tydzień tu, tydzień tam, bez monotonii
i rutyny, którą zapamiętaliśmy z polskich oddziałów.
Przesunęliśmy tylko termin podjęcia pracy z września

T
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Zwykły
łoś :-)

na 2 stycznia,
tak abym mógł
skończyć staż,
zdać LEP i załatwić
dokumenty koniecz-

sobie
ne w Szwecji.
grudnia 2007 roku,
Wizzair Katowice-Malmö, godziny poranne bardzo wczesne, bilet
w jedną stronę w ręku, dwie torby podróżne i dwa plecaki,
dwie paczki ze skromnym dobytkiem jadące równolegle
kurierem ze Śląska, mgła, śnieg, świt nad Bałtykiem,
Bornholm otoczony światłami statków, zakręt nad
wybrzeżem, zagrody z czerwonymi domkami, jeziorka
otoczone laskami, most nad Öresundem, miękkie lądowanie i... jesteśmy. Teraz to się zacznie na poważnie... :)

29

Cdn.
Tekst i zdjęcia
Krzysztof Grodoń
rezydent interny w szpitalu w Hässleholm
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W obiektywie
@goni
Małgorzata Czajka-Stelmaszewska
otwiera naszą galerię ludzi sukcesu.
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rodziła się w Gdańsku, mieszka w Gdyni-Orłowie.
Dyplom lekarski uzyskała w na AMG 1986 roku.
Ma specjalizację z chorób wewnętrznych oraz diabetologii 1999. W 2011 roku ukończyła podyplomowe studia
z zakresu dietetyki i żywienia na Akademii Morskiej
w Gdyni. Jej praca dyplomowa ma tytuł „Zalecenia
dietetyczne w wybranych schorzeniach metabolicznych”.
Dr Małgorzata pracuje w Poradni Cukrzycowej w Gdyni.
Fotografowaniem pasjonuje się od wczesnej młodości – najpierw posługiwała się aparatami kliszowymi
marki Zenith i Smiena. W 2004 roku, gdy syn dostał
na Pierwszą Komunię aparat cyfrowy marki Olympus,
@gonia doceniła walory postępu technicznego. W 2007 r.
zaczęła tworzenie albumów
w programie Picasa i zamieszczała je w Google,
obecnie ma trzy zamknięte
galerie, czwarta jest w trakcie tworzenia. Od 2008 jest
aktywną uczestniczką międzynarodowego portalu fotograficznego, gdzie komentuje zdjęcia innych fotografów
w języku angielskim i francuskim. Początek galerii zdjęć
@goni jest pod adresem
http://www.photoblog.com/gonia/2008/11/24/thats-me.html.
Jej fotografie były prezentowane na stronie tytułowej tego portalu, co jest wysoko cenionym wyróżnieniem.
Oto linki do kilku zestawów zdjęć, które pozwalają
poczuć niezwykłość fotograficznych umiejętności @goni.
http://www.photoblog.com/gonia/2011/01/01/my-picturesagain-in-the-calendar-with-local-newspaper-gdansk-sopotand-gdynia.html http://tnij.org/pbn2
http://www.photoblog.com/gonia/2009/07/09/the-tall-ships-

-races-2009-the-others-beauty.html http://tnij.org/pbn3
http://www.photoblog.com/gonia/2009/07/08/theme-gamegreen-alexander-von-humboldt-the-tall-shipsraces-2009.html
http://www.photoblog.com/gonia/2010/01/14/ice-2.html
http://www.photoblog.com/gonia/2010/05/30/photoblogcom-is-like-polish-trains.html.

Od 2009 r. udziela się także na innym portalu
fotograficznym – www.flickr.com (http://www.flickr.com/
photos/malgonia/). W 2010 r. wzbogaciła swoje wyposażenie sprzętowe o lustrzankę marki Sony i kompakt Nikona.
To był ważny rok także z powodu pierwszej wystawy
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jej prac fotograficznych, która odbyła się w listopadzie
w Towarzystwie Miłośników Gdyni. Wystawa miała
tytuł Iść w stronę słońca. Kolejna wystawa zorganizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie odbyła się
w lipcu i sierpniu 2011 r. i miała tytuł Z roweru widać
lepiej – Kaszuby w obiektywie Małgorzaty Czajki-Stelmaszewskiej. Talent @goni znalazł uznanie u jurorów IV
edycji konkursu fotograficznego „Moje Pomorze”, który
był zorganizowany przez Trójmiejską Szkołę w Sopocie,
na którym dr Małgorzata Czajka-Stelmaszewska zajęła
II miejsce.
Ulubione plenery @goni to klif, w pobliżu którego
mieszka, morze, rzeki, lasy, krajobrazy. Fotografuje także
swoich najbliższych: syna, męża, rodziców, a także kota
o imieniu Pimpusia.
Jest to bardzo słynny kot w sferach towarzyskich,
bo jego zdjęcie zdobiło FrontPage http://www.photoblog.
com/gonia/2011/10/06/cat-hat-in-gdynia-poland.html.
Sławna jest nie tylko Pimpusia, ale i jej pani,
czego dowodem wybranie trzech fotografii autorstwa
@goni do kalendarza na rok 2011 wydanego nakładem
„Dziennika Bałtyckiego”.
http://www.photoblog.com/gonia/2011/01/01/my-picturesagain-in-the-calendar-with-local-newspaper-gdansk-sopotand-gdynia.html

@gonia za najpiękniejsze swoje zdjęcie uważa
http://www.photoblog.com/gonia/2009/11/24/im-one-year-heresailing-at-sun-set-again.html.

@goniu, gratulujemy!

@mimax2
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Prawo jest chore, leku brak
Od czasów gdy rzymski prawnik Ulpian Domicjusz sformułował regułę dura lex, sed lex wszystkie
paragrafy oraz ich twórcy, jak dalece nieudolni by nie
byli, mają się niezwykle dobrze. Wystarczy, że wyrecytują formułkę sprzed kilkunastu stuleci i już uważają, że
mogą poczuć ulgę płynącą z rozgrzeszenia.
Jednak zasłanianie się w każdym wypadku tą
rzymską sentencją oznacza niezwykle instrumentalne
podejście do prawa. Może ono być niejednoznaczne,
represyjne, złe. Żaden z wadliwych aktów prawnych nie
może być przedmiotem szczególnej ochrony lub czci
objawianej bez końca przez ludzi, których ono dotyczy,
wyłącznie ze względu na swój status normy prawnej, lecz
powinien być naprawiony najszybciej jak to jest możliwe.
Trzeba także mieć świadomość tego, że akty
prawne mogą być stanowione nie tylko dla zorganizowania i uporządkowania naszego życia, ale także w celu
uprawiania biopolityki. Pojęcie to stworzył francuski
filozof Michael Foucault w odniesieniu do działań polityków, których celem jest cała populacja. Dziś już nie
człowiek tworzy politykę, lecz polityka tworzy człowieka.
Polityka dzięki nowym sposobom przekazu informacji
tworzy na skalę populacyjną wzorce komunikowania
się dla wszystkich, kreowania poglądów, werbowania
masowych zwolenników, którzy dostają hasłowe przekazy
nie tylko w okresie wyborczym, ale przez całą kadencję,
każdego dnia od rana do nocy.
Dziś aby rządzić światem nie trzeba podbijać
żadnych ziem, wystarczy podbić wyobraźnię ludzi.
Zdrowie i życie innych ludzi jako przedmiot manipulacji
polityków jest współczesną formą uprawiania rewolucji.
Nieźle manipuluje się ludźmi ze zniewoloną wyobraźnią,
a rewolucja dobrze wygląda, gdy ma w nazwie jakiś
miesiąc. Rewolucja Styczniowa? Dobra nazwa!
W każdej rewolucji są dwie klasy sobie przeciwstawione przez tych, którzy rewolucję dla swych
zwykle niskich celów wywołują. Historia już zaliczyła
wiele rewolucyjnych zrywów: niewolników przeciwko
panom, biedaków przeciwko burżuazji, chłopów przeciwko obszarnikom, robotników przeciwko kapitalistom,
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solidarności przeciwko komunizmowi. Zdawało się,
że to będzie już koniec rewolucji w historii ludzkości,
przynajmniej w Polsce. Ale przedstawienie musi trwać…
Skąd weźmiemy nowe klasy społeczne? Jak je
skonfliktujemy?
Skoro zdrowie jest najważniejsze, to najkrótsza
droga wiedzie ku zdrowiu i medycynie. Ci, którzy stają
niżej w hierarchii buntują się podczas rewolucji przeciwko tym, którzy stoją wyżej. W hierarchii medycznej
najwyżej stoi lekarz i zajmuje on najsilniejszą pozycję.
Na samym dole są pacjenci i jest ich najwięcej – są najsłabsi pod względem wiedzy, kondycji psychofizycznej,
a także zasobów finansowych. I choć to lekarze kierują
się zasadą dobro chorego prawem najwyższym, to ludzie
uprawiający biopolitykę postanowili nadać nowe znacznie tej maksymie przez zafałszowanie jej i wypełnienie
nieprawdziwymi treściami.
Ludziom można wmówić prawie wszystko. Prawie by się udało z ACTA, prawie się udaje z ustawą
refundacyjną. Procedowanie nad tymi dwiema regulacjami jest bardzo podobne: częste powoływanie
się szczytne cele, wysoki poziom ogólności tekstów
prawnych pozwalający na dowolność interpretacyjną,
surowość przepisów. Prawodawca okazuje wielką gotowość do karania, wprawdzie nie w pełni wiadomo za
co, ale za to w jedynie słusznej atmosferze. Dodajmy
do tego procedowanie w pośpiechu, uniemożliwianie
dyskusji i lekceważenie głos opozycji, i mamy przepis
na zakalec prawniczy. Obrady nad ACTA nie dość, że
przeprowadzane w środku nocy, to jeszcze ulokowane
w europejskiej komisji rolnictwa i rybołówstwa wskazują,
że europosłowie mieli apetyt i na rybki, i na akwarium.
Jednak nie od dziś wiadomo, że nadmierny apetyt nie
prowadzi ani do zdrowia, ani do zdrowych rozwiązań.
Anglicy mówią, że dwoje to towarzystwo, a troje
to tłum. Nie bez powodu przysłowia nazwane są mądrością narodów. Zapamiętajmy więc,
bo warto wiedzieć: lekarz i pacjent to
towarzystwo w pełni sobie wystarczające. Reszta… reszta jest milczeniem. •
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