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Koleżanki i Koledzy,

G
D

dy minęła debiutancka trema związana z prezentacją pierwszego numeru „Gazety dla Lekarzy”, opanowała mnie jeszcze
gorsza jej odmiana – co zrobić, aby utrzymać właściwy poziom
pisma. Wiadomo, że raz może się udać każdemu, ale utrzymanie
poziomu to zupełnie inne zadanie. Nie zawsze wszystko jest możliwe
do osiągnięcia, ale trzeba się starać, jak mówią ambitni dżentelmeni.
Będziemy wyznawali podobną zasadę w pracy nad naszym pismem.

rugi numer poświęcamy zagadnieniu wyborów, jakich musi dokonywać współczesny człowiek.
Lekarz w codziennej pracy musi dokonywać bardzo różnych wyborów, a także uszanować
wybory innych ludzi. Niektóre wybory przychodzą nam łatwo, inne trudniej, a jeszcze inne zdają
się nie mieścić w głowach przepełnionych wiedzą akademicką. Brak zgody na leczenie chirurgiczne,
jeśli wynika z lęku pacjenta wydaje się łatwy do zrozumienia, ale brak zgody na przetoczenie krwi,
będący konsekwencją wyznawanej wiary dla wielu lekarzy nie jest zrozumiały. Często nie wiemy
jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji, skoro w programie studiów nie mieliśmy nauki
ani o sztuce wyborów, ani o sztuce szanowania decyzji innych ludzi. Takie dylematy to problemy
rzadziej spotykane, te codzienne dotyczą tylko pozornie mniejszych zagadnień, ale też mających
wpływ na nasze zdrowie i życie.

Z

decydowanie zbyt rzadko zastanawiamy się nad jakością pożywienia, a jest to bardzo ważny
wybór w sytuacji, gdy produkty spożywcze są nafaszerowane konserwantami podejrzanego
pochodzenia, zmodyfikowane genetycznie, bez smaku i zapachu. Rzadko komu udaje się zachować
umiarkowanie i harmonię w jedzeniu. Inicjatywa World Action on Salt and Health na przełomie
marca i kwietnia propaguje temat ograniczenia spożycia soli – jest on w Polsce zbyt mało nagłaśniany.

D

rugim ważnym elementem wpływającym na zdrowie jest sen. Zbyt często staramy się zredukować problem snu do połknięcia cudownej tabletki, która ułatwi nam zaśnięcie. Tymczasem
licho knuje w nocy i przychodzi nad ranem do człowieka, aktywizując jego układ krzepnięcia,
zwiększając poziom katecholamin we krwi, podnosząc ciśnienie, narażając nas na zawał serca lub
udar mózgu, które jeśli dzieją się nad ranem, mogą przebiegać niepomyślnie. Jest to efekt zjawiska
określanego mianem morning surge.

W

arto zastanowić się nad liczbą nieprzespanych nocy, tym bardziej że już po dwóch tygodniach pracy zmianowej dochodzi do odwrócenia dobowego rytmu ciśnienia krwi. Z chwilą
wywrócenia do góry nogami naszego rytmu snu oraz czuwania wzrasta zagrożenie powikłaniami
narządowymi i koło się zamyka.

K

onsekwencje zdrowotne płynące z niewłaściwego jedzenia, zaburzeń snu, braku wypoczynku
dotyczą nas, lekarzy szczególnie często. Warto więc pamiętać o wypoczynku, choć na chwilę
zatrzymać się w biegu i odpocząć, a także oddać się chwilom refleksji.
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Nowości
Wszystko co najnowsze o alergii w Orlando
tej organizacji „The Journal
of Allergy and Clinical Immunology” swą historią sięgają
1929 roku. Natomiast pierwszy kongres AAAAI odbył się
w 1943 roku. Trwał on dwa
dni i składał się z czterech
sesji z 23 prezentacjami. Na
tegoroczny kongres składało
się kilkadziesiąt sesji plenarnych, wiele warsztatów, spotkań z ekspertami oraz sesji
plakatowych.
Zamieszczamy streszczenie
najbardziej interesujących doniesień – dla tych, którzy chcą
wiedzieć co nowego w trawie

piszczy, ale nie po drodze im
Dla tych zaś, którzy lubią
do Orlando. Zresztą podróż dreszczyk sensacji zamieszczado Orlando jest trudna – trze- my fotkę sekretarza redakcji
ba przesiadać się w Europie „Gazety dla Lekarzy” z jego
i w Stanach Zjednoczonych. męską zdobyczą z Orlando.
W Orlando nie ma klasycz- Redaktor naczelna jest gotonie rozumianego śródmieścia, wa do dużych poświęceń na
wszędzie daleko – dobrze rzecz czytelników i dostarcza
zrobiliście, że tam nie poje- tego fotograficzne dowody!
chaliście! Dla zaspokojenia
ciekawości najambitniejszych
czytelników podajemy link do
wszystkich abstraktów:
http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ymai/
content/abstracts_supplement_pdfs
Fot. @mimax2

W dniach od 2 do 6 marca
2012 r. odbyła się w Orlando na Florydzie jedna z największych konferencji alergologicznych na świecie, zorganizowana przez American
Academy of Allergy, Asthma
and Immunology (AAAAI),
organizację która liczy około
6500 członków z całego świata.
W AAAAI Annual Meeting
2012 uczestniczyło blisko 8000
lekarzy ze Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów.
American Academy of Allergy, Asthma and Immunology oraz oficjalne czasopismo

Wzrasta częstość hospitalizacji z powodu obrzęku Quinckego
W Stanach Zjednoczonych częstość
hospitalizacji z powodu obrzęku Quinckego wzrosła dwukrotnie od roku 2000
do 2009. Liczba Afroamerykanów hospitalizowanych z tego powodu, wynosząca
w 2000 roku 32%, wzrosła do 41% w 2009
roku. Wystąpienie obrzęku Quinckego
było często połączone z leczeniem ACE
inhibitorami z powodu nadciśnienia
tętniczego.
Przypadki takie stanowiły aż 20%
wszystkich chorych hospitalizowanych
z powodu obrzęku Quinckego. Jednak

jak podkreślają dr Robert Y. i wsp. Lin
z New York Downtown Hospital, u wielu
pacjentów ustalenie przyczyny wywołującej obrzęk Quinckego nie było możliwe.
Astma zwiększała zagrożenie wystąpieniem tego groźnego powikłania.

wane podawanie kaptoprilu podjęzykowo
jest niezgodne z charakterystyką produktu leczniczego, ponadto może zwiększać zagrożenie wystąpieniem obrzęku
Quinckego. Badania farmakodynamiczne
nie wykazały większej szybkości działania
Źródło: http://www.aaaai.org/Aaaai/
leku w wypadku tabletki podanej pod
media/MediaLibrary/PDF%20Documents/
język niż tabletki połkniętej. Kaptopril
Media/Angioedema-hospitalizations
w postaci tabletek może być podawany
-continue-to-rise.pdf
wyłącznie doustnie, natomiast lek podawany podjęzykowo musi mieć zarejestroPrzy okazji tego doniesienia warto waną postać „tabletki podjęzykowe” lub
przypomnieć, że dość powszechnie stoso- „aerozol podjęzykowy”.

Płeć dzieci i atopia
Dr A. Thomas i wsp. z University of Wisconsin, Madison,
w Stanach Zjednoczonych badali jakie czynniki powodują
różny przebieg astmy oskrzelowej u dzieci. Klinicznie obserwuje się bowiem, że u chłopców do wieku pokwitaniowego
astma ma cięższy przebieg niż
u dziewcząt.
Autorzy testowali hipotezę, że u podstaw cięższego
przebiegu klinicznego astmy

4

u dorastających chłopców
leży większe nasilenie atopii oraz zmieniona sekrecja
cytokin pod wpływem stymulacji PHA w porównaniu
z dziewczętami.
W badaniu Chilohood
Origins Asthma (COAST)
uczestniczyło 289 dzieci obserwowanych od czasu ciąży
do 9 roku życia.
Do badania kwalifikowano
dzieci, których przynajmniej

jedno z rodziców miało rozpoznana astmę lub alergię
oddechową. Raz w roku pobierano krew w celu oznaczenia
parametrów spoczynkowych,
takich jak całkowite stężenie
IgE oraz wykonywano test
stymulacji PHA. Stwierdzono u 61% chłopców częściej
podwyższony poziom IgE
w wieku 9 lat, a u dziewcząt
tylko w 44% poziom IgE był
podwyższony. Również se-

krecja cytokin po stymulacji
PHA była wyższa u chłopców
(w wieku 6 lat).
Tak więc obserwowane klinicznie różnice w przebiegu
astmy u chłopców i dziewcząt
mają związek z odmiennym
profilem immunologicznym
u obu płci.
Źródło: http://journals.
elsevierhealth.com/webfiles/
images/journals/ymai/
Saturday_March_3_2012.pdf
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Nowości
Immunoterapia podjęzykowa w leczeniu alergii pokarmowej
Obecnie nie ma możliwości
leczenia alergii pokarmowej ani
jej zapobiegania poza stosowaniem diety eliminacyjnej. Jest
to metoda o tyle trudna, że nie
wiadomo jaka ilość jedzenia
jest jeszcze bezpieczna, a jaka
zagraża reakcjami alergicznymi.
Są jednak dwie potencjalne
metody leczenia farmakologicznego alergii pokarmowej:

przez stosowanie immunoterapii doustnej oraz immunoterapii podjęzykowej.
Celem jest budowanie
sprawnego układu immunologicznego, zdolnego do adekwatnych odpowiedzi, przez rozwój
odporności lub tolerancji.
Badania przedstawione
podczas kongresu w Orlando wykazują, że dzieci które

otrzymywały podjęzykową
immunoterapię przez dłuższy
czas, a następnie kontynuowano u nich terapię doustną, są
w mniejszym stopniu narażone na rozwój alergicznych
reakcji ze strony układu
oddechowego lub reakcje te
są o mniej nasilone, a także
wymagają mniejszych ilości
leków przeciwastmatycznych.

Badania były przeprowadzone przez dr. Roberta
A. Wood i wsp. z Johns Hopkins and Duke University
w Stanach Zjednoczonych.

mie oraz stanach zapalnych
dróg oddechowych. Do reaktywnych form tlenu należą
anionorodnik ponadtlenkowy,
rodnik wodoronadtelnkowy,
rodnik hydroksylowy, które
są wolnymi rodnikami oraz
tlen singletowy, ozon i nadtlenek wodoru, które nie są zaliczane do wolnych rodników.
Sylimaryna jest kompleksem
flawonoidów z ostropestu
plamistego (Silybum marianum). Jej działanie polega na
zwiększeniu stężenia enzymów
antyoksydacyjnych. Brane są
też pod uwagę inne mechanizmy działania w wypadku
astmy, takie jak wzrost stężenia
katalazy, która jest enzymem
biorącym udział w procesie

rozkładu nadtlenku wodoru
do tlenu i wody.
Hipotezy wysunięto na
podstawie badań doświadczalnych na myszach, u których wywoływano zmiany
w drogach oddechowych.
Zwierzęta otrzymywały doustnie 50-200 mg/kg masy
ciała sylimaryny lub placebo.
W grupie otrzymującej sylimarynę wskaźniki nasilenia
stanu zapalnego w drogach oddechowych były mniejsze. Na
podstawie tych danych autorzy
sądzą, że sylimaryna może być
przydatna w leczeniu astmy.

Źródło: http://www.
aaaai.org/Aaaai/media/
MediaLibrary/PDF%20
Documents/Media/One-stepcloser-to-treatment-for-foodallergy.pdf

Silybum marianum

Ilustracja: http://pl.wikipedia.org

Sylimaryna dobra na astmę?
Badania prowadzone przez dr D.C. Newcomb i wsp. z University of Florida w Stanach
Zjednoczonych wykazują, że sylimaryna
może mieć zastosowanie w zapobieganiu
astmy. Podstawą do
podjęcia badań było
przekonanie, że należy poszukiwać niezbyt
kosztownych leków
dla osób zagrożonych
astmą.
Stres oksydacyjny
oraz zaburzenie równowagi między poziomem antyoksydantów
i reaktywnych form
tlenu występują w ast-

Źródło: http://journals.
elsevierhealth.com/webfiles/
images/journals/ymai/Saturday__
March_3_2012.pdf

Przekaż 1% podatku lekarzowi lub rodzinie lekarskiej
Dr Jerzy Trybus ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
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5
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Nowości

nych w wieku późniejszym.
Częstość występowania
zmian alergicznych na skórze
była większa w grupie dzieci,
których matki były narażone
na ekspozycje na dym tytoniowy w porównaniu z dziećmi,
których matki nie doznały takiej ekspozycji w czasie ciąży
oraz przez 6 miesięcy po porodzie. Autorzy uważają, że
ekspozycja na dym tytoniowy
uszkadza system immunologiczny dzieci, co prowadzi do
reakcji alergicznych.
Źródło: http://www.aaaai.org/
Aaaai/media/MediaLibrary/
PDF%20Documents/Media/
Third-trimester-maternal-smoke
-exposure-has-ties-to-eczema.pdf

Astma, zaostrzenie, geny
Dr H.G. Ortega i wsp. z Research Triangle Park w Nowym
Jorku poszukiwali czynników
uwarunkowanych genetycznie, które mogłyby przyczyniać
się do powstawania zaostrzeń
przebiegu astmy oskrzelowej.
Zaostrzenie astmy definiowano
jako konieczność wdrożenia terapii sterydami, wizytę na izbie
przyjęć lub hospitalizację z powodu astmy. Zbadano w tym
celu 701 osób, u których analizowano 50 różnych markerów.
Badacze z zaskoczeniem odkryli, że żaden z wytypowanych

6

markerów ani analizowanych
miejsc w genomie (a wzięto
pod lupę 18 takich miejsc) nie
wykazywał zależności między
jego występowaniem a częstością występowania zaostrzeń
astmy. Oceniono, że dwa geny
wymagają kolejnych analiz.
Ogólny wniosek jest taki, że poszukiwanie wspólnej przyczyny
zaostrzeń astmy oskrzelowej
wymaga dalszych badań.
Źródło: http://journals.
elsevierhealth.com/webfiles/
images/journals/ymai/Saturday
_March_3_2012.pdf

Międzynarodowe stowarzyszenie World Action on Salt
& Health, obecne w 81 krajach,
już po raz piąty zorganizowało
na całym świecie w dniach
od 26 marca do 1 kwietnia
tydzień świadomości solnej,
podczas którego propagowano
WASH Stroke poster final AW_Layout 1 22/12/2011 15:04 Page 1
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one of the biggest causes of death and disability.
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World Salt
Awareness Week
26th March - 1st April 2012
To learn more visit
www.worldactiononsalt.com

wiedzę o zagrożeniach płynących z nadmiernej konsumpcji
soli.
Udział Polski w propagowaniu ograniczenia spożycia
jonu sodowego jest niestety
bardziej niż skromny i byliśmy
wymienieni jedynie w 2007
roku oraz w 2009 roku jako
kraj propagujący zdrowe
zachowania w tym zakresie.
Tymczasem World Action
on Salt & Health upowszechnia wiedzę na specjalnym
portalu oraz w mediach
społecznościowych, takich
jak Twitter czy Facebook.
Przygotowano też plakaty
w kilkunastu językach nt.
norm spożycia soli.
Źródło:
www.worldactiononsalt.com

Encyclopaedia Britannica
już tylko on line!
Słynna Encyclopaedia
Britannica po 244 latach wydawania w wersji papierowej
zamyka ten rozdział swojego
istnienia i przechodzi wyłącznie na formę internetową.
Poinformowali o tym redaktorzy encyklopedii i oczywiście
zamieścili informację na ten
temat na YouTube http://www.
youtube.com/watch?v=R9zLe7D9qDo.
W zamierzchłych czasach
Encyclopaedia Britannica
była obiektem niekończących się westchnień redaktor
naczelnej „Gazety dla
Lekarzy”, zwieńczonych
objęciem w posiadanie
jednej z edycji tego dzieła. Obcowanie z nim było
co nieco rozczarowujące,
w encyklopedii bowiem
dominował anglosaski

ogląd świata, wyrażający się
zarówno w doborze haseł, jak
i ich treści.
Nadejście internetu spowodowało, że wymarzona encyklopedia została zdegradowana
do roli eleganckiego odcinka
długości niespełna 1,5 m na
regale z książkami. Liczne
tomy były rekwizytem w sesji
fotograficznej, podczas której
zostało sporządzone zdjęcie redaktor naczelnej w konwencji
smart business, które prezentujemy przy artykule wstępnym.
Jak cię widzą, tak cię piszą!
Reklama z 1911 r.

pl.wikipedia.org

Kobiety w ciąży narażone
na ekspozycję dymu tytoniowego mogą urodzić dzieci,
u których występuje zwiększone ryzyko rozwoju astmy
oskrzelowej lub infekcji dróg
oddechowych. Szczególnie
niebezpieczna jest pod tym
względem ekspozycja na dym
tytoniowy w trzecim trymestrze. Badania były przeprowadzone przez dr Kenji Matsumoto i wsp., objęły 436 dzieci
w wieku od 2 lat do 18 lat.
Autorzy przeprowadzili
badanie ankietowe na temat
schorzeń alergicznych w rodzinie, palenia papierosów przez
matkę w ciąży oraz rozwoju
alergicznych schorzeń skór-

Tydzień świadomości solnej

Charity registration number: 1098818

Dym tytoniowy
wdychany przez kobietę w ciąży
uszkadza układ immunologiczny
płodu
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Artykuł poglądowy

Jon sodowy
w zdrowiu i w chorobie
Krystyna Knypl

Szkodliwość soli należy rozpatrywać nie tylko mając na mysli zawartości
solniczki, lecz także, a może nawet przede wszystkim, w odniesieniu do jonu
sodowego, który jest poza solniczką. A jest on wszędzie tam, gdzie można się go
spodziewać i tam, gdzie nigdy byśmy go nie szukali. Jogurty, czekolada, woda
z kranu mają całkiem spore ilości jonu sodowego!

S

konserwowania żywności, która została odkryta prawdopodobnie przez Chińczyków przed 5 tysiącami lat,
uważano za właściwość magiczną. Co więcej, przypisywano soli pewne magiczne znaczenie w sytuacjach
życiowych. Przypadkowe rozsypanie soli na stole miało
oznaczać niezgodę lub zdradę, a trzykrotne rzucenie
soli za siebie miło odwracać ewentualne niekorzystne
skutki. Uważnie studiując słynny obraz Leonarda da
Vinci „Ostatnia Wieczerza”, zauważymy na stole przy
postaci Judasza przewróconą solniczkę leżącą tuż pod
jego łokciem…

Fot. Mieczysław Knypl

ól od zarania dziejów miała symbolikę świętego
daru otrzymanego od Boga. Dzielenie się chlebem
i solą w wielu kulturach niesie przesłanie braterstwa,
szacunku i przyjaźni. Przed wiekami sól była równie
cenna jak pieniądze, a w starożytnym Rzymie żołnierze część zapłaty za służbę otrzymywali w postaci soli.
Salarium po łacinie oznacza sól i prawdopodobnie od
tego łacińskiego słowa pochodzi współczesne angielskie
słowo salary, czyli zapłata.
Sól to jednak nie tylko symbolika i pieniądze,
ale przede wszystkim konsumpcja. Zdolność soli do
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Choć dziś nie boimy się konsekwencji rozsypania soli, lepiej na nią nadal uważać. Sól kuchenna jest
obok cukru i mąki jednym z trzech białych zabójców
współczesnego człowieka. To co wysypujemy z solniczki
na nasze kanapki i do talerzy to zaledwie 20-30% spożywanego przez nas jonu sodowego, reszta pochodzi z tzw.
pozasolniczkowych źródeł sodu, czyli różnego rodzaju
konserwantów zawierających ten jon.
Przez wiele wieków nasi przodkowie spożywali
w ciągu doby nie więcej niż 0,25 g soli i taka ilość jonu
sodowego w pożywieniu jest przez nasze organizmy
przyswajana bez szkody dla zdrowia. Jeżeli uświadomimy sobie, że korzenie ewolucji homo sapiens sięgają
Afryki, kontynentu o ubogich zasobach soli, oraz zwrócimy uwagę na fizjologiczne umiejętności organizmu
człowieka do oszczędzania jonu sodowego, to łatwiej
będzie zrozumieć, że naturze ludzkiej bliższa jest mała
dawka soli.
Tolerancja smaku słonego i tzw. apetyt na sól
mogą być bardzo różne u poszczególnych osób. Stwierdzono, że osoby spożywające od 100 do 250 mg soli
kuchennej na dobę po zwiększeniu zawartości soli
w diecie do 500-1000 mg narzekały, że jedzenie jest zbyt
słone. Natomiast osoby spożywające od 10 do 20 g nie
zauważały dodania następnych 5 lub 10 g soli.
Wszechobecność soli w naszej żywności jest
na tyle ważnym zagadnieniem, że poświecono mu
specjalną konferencję zorganizowaną przez Światową
Organizację Zdrowia w 2006 roku w Paryżu. Wyznaczono następujące cele: zmniejszenie spożycia soli
o 20% w skali populacyjnej, zmniejszenie zawartości
soli w tych produktach spożywczych, które są głównymi siedliskami jonu sodowego, prowadzenie akcji
informacyjnych dla społeczeństwa oraz promowanie
diety z ograniczeniem soli.
Zwiększanie zawartości soli w diecie uruchamia
wprawdzie mechanizmy adaptacyjne i wyrównawcze, ale
stają się one niewydolne wobec zachowań współczesnego
człowieka, który spożywa w ciągu doby nawet dziesięciokrotnie więcej soli niż jego afrykański praprzodek.
Oczywiście spożycie soli jest bardzo zróżnicowane
w poszczególnych regionach świata, najmniej, bo tylko
4 g soli na dobę spożywają Eskimosi zamieszkujący
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Alaskę, co jest zrozumiałe, bo tam zagadnienie trwałości żywności rozwiązywane jest w inny sposób niż
przez solenie. Natomiast mieszkańcy Wysp Marshala
na Pacyfiku spożywają 7 g, mieszkańcy południowej
Japonii 14 g, a mieszkańcy północnej Japonii aż 26 g.
Przy dużej podaży jonu sodowego dochodzi do zatrzymywania wody w organizmie, zwiększania objętości
płynów wewnątrzustrojowych, a w konsekwencji do
wzrostu ciśnienia krwi.
Dzieje soli
Historia soli jest tak stara jak historia świata. Dla
wielu dawnych pokoleń sól odgrywała taką rolę, jaką we
współczesnym świecie odgrywa ropa naftowa czy gaz
ziemny. Przepisy podatkowe oraz strategie handlu solą
były źródłem bogacenia się jednych ludzi i ubożenia
drugich. Obrót solą był przedmiotem królewskich ure�gulowań prawnych. Obecność kopalń soli była zachętą
do osiedlania się.
Jeżeli nie znajdowano soli w ziemi, zdobywano
ją z morza. Oceany zawierają od 30 do 35 g soli na litr
wody. Wyjątkiem jest Morze Martwe, które zawiera
275 g soli na litr wody. Inna miara zawartości soli
w Morzu Martwym to zasolenie, które im głębiej,
tym jest większe. Na powierzchni zasolenie wynosi
około 22%, a na głębokości 50 m wynosi 36%. Przy
takim stężeniu soli szanse na jakiekolwiek formy życia są prawie zerowe, z wyjątkiem pewnego rodzaju
bakterii. Być może przed wiekami istniało na tym
obszarze życie; jak głoszą przekazy, w które wierzą
także niektórzy uczeni, na dnie Morza Martwego są
ruiny Sodomy i Gomory…
Sól kamienna i morska mają zbliżony, ale nie
identyczny skład. W soli morskiej oprócz chlorku sodu
jest także chlorek potasu i magnezu oraz siarczany wapnia
i magnezu, a ponadto jod i mikrocząsteczki organiczne.
W soli kamiennej poza chlorkiem sodu jest podwójny
siarczan sodu oraz wapnia.
Chleb i woda
Nawet gdyby przyszło nam żyć jedynie o chlebie
i wodzie, to i tak musielibyśmy zachować rewolucyjną
czujność, jeśli chodzi o jon sodowy.

2_2012

kwiecień

Artykuł poglądowy
To, że woda morska jest słona wiedzą wszyscy, ale
poszukiwanie jonu sodowego w… wodzie na pozór trąci
nadmiernym zamiłowaniem do czynności detektywistycznych! Tymczasem jon sodowy jest obecny w wielu
rodzajach wody, poczynając od popularnej kranówki.
Zawartość tego jonu, a także innych składników, została
uregulowana specjalnymi przepisami.
Dopuszczalna zawartość jonu sodowego w wodzie płynącej z naszych kranów wg polskich norm
to 200 mg na 1 litr. Sporo! W wodzie butelkowanej
zawartość jonu sodowego może być bardzo różna.
Do wód o niskiej zawartości sodu można zaliczyć te,
które mają poniżej 20 mg jonu sodowego na 1 litr.
Kupując wodę butelkowaną, powinniśmy dokonywać
świadomego wyboru, bo rozrzut stężeń jonu sodowego jest od 1,2 mg/l (np. niskosodowa Dobrawa) do
1420 mg/l (gruzińska Borżomi – nazwa tej wody nie
bez powodu znalazła się w gruzińskim powiedzeniu
„Borżomi wredit, koniak pomagajet”). Najwyższą zawartość jonu sodowego ma lecznicza woda Zuber,
bo aż 6450 mg/l. Jest więc to silnie działająca woda,
czego wyrazem jest umieszczenie jej na liście leków.
Dlatego powinno się ją pić wyłącznie na zlecenie
lekarza; dotyczy to także innych wód o wysokiej
zawartości minerałów.
Czy istnieje woda wolna od jonu sodowego?
Osobiście udało mi się spotkać z takimi wodami dwukrotnie. W obu wypadkach miało to miejsce w Stanach
Zjednoczonych.
Skoro już wiemy jak mają się do siebie woda
i sól, spójrzmy na związki soli i chleba. Mało kto wie, że
w dawnych wiekach chleb wypiekano bez soli, bo była
ona bardzo droga. Piekarzom nie opłacało się dodawać
soli do chleba, który był głównym pożywieniem ubogiej
ludności. Początkowo pieczono chleb tylko w postaci
okrągłych bochenków, a podłużne formy pojawiły się
dopiero w XVIII wieku. Zaczęto dodawać do ciasta
drożdże oraz sól, co istotnie zmieniło smak pieczywa,
a co za tym idzie powstały różne jego nowe odmiany,
wypierając z rynku wcześniejsze formy.
Taki pochód przez świat, zwłaszcza w rejonie
Morza Śródziemnego, odbyła bagietka. Jednak to pieczywo było chętnie jadane raczej przez bogatszą ludność
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miejską. Na wsi bagietki stały się popularne dopiero
w XX wieku. Obecnie produkcja bagietek to duży biznes
i często niewiele ma wspólnego z dawnymi recepturami.
Jeżeli skórka łatwo odchodzi od reszty ciasta oraz smakuje jak wata zmielona z papierem, to oznacza, że taka
bagietka została wyprodukowana z ciasta mrożonego,
które jest przygotowywane w dużych ilościach przez
specjalne maszyny. Bagietki produkowane w supermarketach pakowane są do celofanowych opakowań
wypełnianych neutralnym gazem (na przykład azotem),
co zapewnia świeżość pieczywa. Wszystkie te pseudo�wynalazki spowodowały, że Francuzi zaczęli kupować
coraz mniej bagietek.
Następne pokolenia piekarzy musiały sięgnąć
do innych receptur, bliższych naturalnym metodom.
Biznes chlebowy we Francji to 35 000 piekarni, które
wypiekają 3,2 mln ton chleba rocznie. Statystyczny
Francuz zjada obecnie 150 g chleba dziennie, podczas
gdy jego przodek w XIX wieku zjadał 500 g chleba. Co
trzeci sprzedany „chleb” to bagietka. Każdego dnia
sprzedaje się ich 10 mln sztuk.
A co ma do tego sól? Otóż bagietki mają najwięcej
soli z wszystkich rodzajów pieczywa – aż 700 mg jonu
sodowego w 100 g produktu. Dla porównania – popularny chleb baltonowski ma 434 mg jonu sodowego
w 100 g, bułki grahamki 473 mg, kajzerki 463 mg, pieczywo tostowe 488 mg, bułki pszenne zwykłe 379 mg.
Mało kto jest świadom, że sporo jonu sodowego
zawiera bułka tarta – 503 mg i jest to jedna z pułapek
solnych w naszym pożywieniu. Lepiej przedstawia się
sprawa z pieczywem słodkim – chałka to 279 mg na 100 g,
a rogale i bułki maślane 398 mg.
Omawiając pieczywo nie sposób pominąć pizzę. W wersji pierwotnej była pieczonym plackiem
posmarowanym sosem pomidorowym i posypanym
serem. Z biegiem czasu zaczęto dodawać do pizzy
różności – wędliny, pieczarki, oliwki, owoce morza,
ananasy, słowem wszystko. A każdy dodatek to kalorie
lub jon sodowy! Pizza z pieczarkami to 293 kcal na
100 g, a z wędliną to 332 kcal. W pizzy mięsno-ziołowej
jest wyjątkowo dużo jonu sodowego, bo 338 mg na
100 g! w pizzy z pieczarkami i cebulą niewiele mniej,
bo 300 mg na 100 g.
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Nie samym chlebem i wodą
człowiek żyje…
Chleb i woda to produkty podstawowe, codzienne. Prawie nie zwracamy na nie uwagi. Co innego gdy
zjadamy niecodzienne potrawy – wtedy smakujemy
je, przyglądamy się im, delektujemy się nimi. Od
pewnego czasu egzotycznym gościem w naszej diecie,
ale prawie codziennie dostępnym w kartach dań, są
owoce morza. Dziś nie trzeba wyjeżdżać nad morze
aby spróbować egzotyczności. Mają one swoich zwo�lenników i przeciwników. Przeciwnicy tego rodzaju
żywności przypomną znane powiedzonko, że „ostrygi
w obie strony smakują tak samo” i nic dziwnego, że
ostrygi tak często wędrują w obie strony przewodu
pokarmowego. W ich składzie chemicznym jest dużo
tłuszczu i soli: 510 mg Na w 100 g i 55 g tłuszczu
w 100 g. Każdy po wypiciu smalcu rozpuszczonego
w zimnej wodzie morskiej nie czułby się dobrze i nie
ma powodu aby dobrze tolerował ostrygi, które do
takiej mieszanki smalcu i wody morskiej są de facto
bardzo podobne!
Popularne w sferach korporacyjnych przekąski
z krewetki są wprawdzie bardziej kaloryczne niż ostrygi,
ale mają mniej soli – 400 mg w 100 g. W krewetkach
natomiast jest bardzo dużo cholesterolu, bo 200 mg na
100 g oraz fosforu 350 mg.
Trudne lektury
Wszyscy wiedzą, że trzeba liczyć kalorie w posiłkach, a także uważać na cholesterol, ale jon sodowy
uchodzi uwadze wielu osób niezależnie od wykształcenia.
Badania przeprowadzone w 2008 roku na zlecenie Unii
Europejskiej na temat zwyczajów związanych z kupowaniem żywności wykazały, że przeciętny konsument
poświęca na czytanie etykiety zaledwie 27 sekund. Szuka
on przede wszystkim informacji o liczbie kalorii, które
zawiera dany produkt oraz o zawartości cholesterolu.
O jon sodowy nikt w badaniach nie pytał!
Tymczasem zapoznawanie się ze składem kupowanych produktów jest w dobie wszechobecnej żywności
przetworzonej przemysłowo zajęciem bardzo ważnym,
bo od naszej wiedzy o produkcie i decyzji o wyborze
zależy nasze zdrowie.
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Kto szczególnie skorzysta
z ograniczenia soli w diecie?
Badacze z Tulane University School of Public
Health and Tropical Medcine obserwowali u 1907 osób
reakcję na ograniczenie soli w diecie. W pierwszym
etapie stosowano 7-dniową dietę niskosolną (51,3 mmol
natrium na dzień), a następnie 7-dniową dietę wysokosolną (307,8 mmol natrium na dzień). Okazało się, że
największe korzyści z ograniczenia soli w pożywieniu
odnoszą starsze kobiety, u których w efekcie nastąpiło
większe obniżenie ciśnienia krwi zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego. W obserwowanej grupie 25%
osób nie zareagowało obniżeniem ciśnienia krwi na
zastosowaną dietę niskosolną – stan taki określany jest
mianem „salt resistance”. Większe obniżenie ciśnienia
po ograniczeniu podaży soli stwierdzono u kobiet po 45.
roku życia oraz u tych, u których wyjściowe ciśnienie
krwi było wyższe. Poza wzmożoną podażą soli istotnym
elementem w rozwoju nadciśnienia jest osłabienie mechanizmów wydalania jonu sodowego, które następuje
wraz z wiekiem.
Często nie jest łatwo doczytać się, ile tak naprawdę jest owego jonu sodowego w danym produkcie nie
tylko z powodu malutkich literek, ale też specyficznego
szyfrowania informacji przez producentów żywności,
umieszczających na etykietach tajemniczo brzmiące symbole, jak na przykład E211 czy E316. Dlatego
dr Paul Lincoln podczas toczącej się niedawno dyskusji
na łamach „British Medical Journal” zaproponował
wprowadzenie oznakowania żywności wzorowanego
na światłach ulicznych: czerwony pasek na opakowaniu
oznaczałby, że dany produkt zawiera dużo soli, żółty
pasek przeznaczony byłby dla produktów o średniej
zawartości soli i zielony – dla produktów małosolnych.
Ogólna reguła jest taka, że im bardziej przetworzony jest produkt i im dłuższy ma okres przydatności
do spożycia, tym większe jest prawdopodobieństwo, że
zawiera dużo jonu sodowego.
Każdy z czytelników może ocenić, jak duże ma
spożycie jonu sodowego, rozwiązując quiz na www.
mniejsoli.pl.
Krystyna Knypl
internista hipertensjolog

2_2012

kwiecień

Artykuł poglądowy

Bulimia – wybrane aspekty
neuropsychologiczne i somatyczne
Anita Franczak-Young
Monika Jezierska-Kazberuk

Jadłowstręt psychiczny (anoreksja nervosa; AN) i żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa; BN) to często występujące zaburzenia psychiczne u dziewcząt w wieku dojrzewania i młodych kobiet (w Polsce rozpowszechnienie zaburzeń odżywiania się jest podobne jak w kręgu kultury zachodniej). Często zaburzenia te mają przewlekły przebieg.
Mogą prowadzić do powikłań somatycznych, w tym groźnych dla życia, w następujących
sytuacjach: jeśli organizm w stanie głodzenia próbuje zachować homeostazę (zmiany
hormonalne dotyczące wielu osi hormonalnych) oraz wskutek zaburzeń wynikających
z załamania homeostazy u pacjentów wyniszczonych bądź tych, u których nastąpiło
szybkie zmniejszenie masy ciała.

W

iększe ryzyko wystąpienia poważnych powikłań
dotyczy chorych na bulimię prowokujących
wymioty i nadużywających środków przeczyszczających oraz leków odwadniających w celu kontroli masy
ciała. Zaburzeniom odżywiania się często towarzyszą
zaburzenia psychiczne (depresja, zaburzenia lękowe,
zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne).
W przeprowadzonych dotychczas badaniach
zaobserwowano interesujące różnice w aktywności
obszarów mózgu między ludźmi zdrowymi a osobami
z diagnozą zaburzeń odżywiania, w obszarach odpowiedzialnych za uwagę oraz komunikacją między strukturami zaangażowanymi w odbieranie informacji z różnych
obszarów odpowiedzialnych za obraz ciała. Różnice
w aktywności poszczególnych rejonów obserwowane
są także między mężczyznami a kobietami, co stanowi
ciekawy punkt wyjścia do dalszych badań.
Bulimia (żarłoczność psychiczna; stgr. βουλῑμια,
łac. būlīmia nervosa) BN to zaburzenie odżywiania charakteryzujące się napadami objadania się, po których
występują zachowania kompensacyjne. Jako oddzielny
zespół chorobowy wyodrębniono ją w 1979 roku. Termin
bulimia wywodzi się z greckiego określenia „byczy głód”.
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Po napadach niepohamowanego głodu połączonego ze zjadaniem nienaturalnie dużych ilości pokarmów
osoba chora prowokuje wymioty lub zażywa środki
przeczyszczające i ew. moczopędne, a także wykonuje
intensywne ćwiczenia fizyczne. Przejedzenie się powoduje u osoby chorej obawę, że nadmiar spożytych
kalorii spowoduje przyrost wagi. Z czasem wymioty
mogą pojawiać się nawet kilka razy dziennie i bez prowokacji – jako efekt wyuczenia.
Samo prowokowanie wymiotów po obfitych posiłkach ma długą historię. W starożytnym Rzymie istniały
tak zwane womitoria, czyli pomieszczenia przeznaczone
do wymiotowania po jedzeniu. Zwyczaj ucztowania,
a następnie wymiotowania, aby zwiększyć możliwości
spożycia, był relatywnie powszechny.
Do najczęstszych zachowań w bulimii należą:
wywoływanie wymiotów, głodówki, użycie diuretyków,
środków przeczyszczających, wykonywanie lewatyw,
nadmierne ćwiczenia fizyczne.
Kryteria bulimii wg ICD-10
• stałe zaabsorbowanie jedzeniem i niepowstrzymane
pragnienie lub poczucie przymusu jedzenia;
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• nawracające epizody przejadania się, polegające na
pochłanianiu olbrzymich ilości jedzenia w krótkich
odstępach (co najmniej 2 razy tygodniowo w ciągu
trzech miesięcy);
• przeciwdziałanie przybieraniu na wadze; pacjentka
stosuje w tym celu co najmniej jedną z następujących
metod: prowokowanie wymiotów, nadużywanie środków
przeczyszczających, okresowe głodówki, przyjmowanie
leków tłumiących łaknienie, preparatów tarczycy lub
środków moczopędnych; chora ze współistniejącą cukrzycą może zaniechać przyjmowania insuliny;
• chorobliwa obawa przed otyłością; chora określa nieprzekraczalne granice masy ciała, znacznie poniżej masy
ciała przedchorobowej czy optymalnej według lekarza;
często, choć nie zawsze, w przeszłości miał miejsce
epizod jadłowstrętu psychicznego, okres dzielący te
dwa zaburzenia wynosi od kilku miesięcy do wielu lat;
poprzedzający epizod jadłowstrętu był pełnoobjawowy lub przebiegł w łagodny sposób, z umiarkowanym
spadkiem masy ciała i ew. przejściowym zatrzymaniem
miesiączek.
W rozpoznaniu bulimii niezbędne jest spełnienie
wszystkich kryteriów wymienionych powyżej.
Skutki neuropsychologiczne
Żadne inne zaburzenie psychiatryczne nie
występuje tak często u kobiet jak zaburzenia odżywiania.
Największa zachorowalność to okres adolescencji oraz
wczesnej dorosłości. Coraz częściej jednak pojawiają się
doniesienia o zachorowaniach w okresie dzieciństwa,
a także w wieku średnim i w późnej dorosłości. Również
obserwuje się coraz częstsze występowanie zaburzeń
odżywiania u młodych mężczyzn.
Jak donoszą Tchanturia, Campbell, Morris i Treasure (2005), skutki neuropsychologiczne zaburzeń
odżywiania są najrzadziej badanymi spośród zaburzeń
psychiatrycznych. Jest to szczególnie interesujące, zważając na fakt, iż jest to najbardziej śmiertelne zaburzenie
pośród zaburzeń psychiatrycznych (APA, 2000). [1,2]
Wielu sądzi, że potencjalne zagrożenie BN kształtuje się już we wczesnym dzieciństwie. Wskazują na
występowanie w niektórych przypadkach dowodów
na przedzachorowalne neuropsychologiczne deficyty
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współwystępujące z diagnozą ED i prawdopodobnie
leżące u podstaw etiologii. [3]
Zaburzenie obrazu ciała jest najczęściej wymienianą cechą zaburzeń odżywiania. Dużo badań
poświęcono tematyce reprezentacji naszego schematu
ciała w mózgu. Wiele struktur jest bezpośrednio zaangażowanych w ten proces.
Obraz ciała jest odbierany dzięki części płata
ciemieniowego-korze somatosensorycznej. Pierwszorzędowa kora czuciowa, zlokalizowana w obszarze zakrętu
zarodkowego odpowiedzialna jest za odbiór podstawowych informacji płynących z różnych modalności
zmysłowych. Położona za nią kora drugorzędowa zajmuje
się integracją pojedynczych informacji w całość. Dlatego
uszkodzenia w jej obrębie mają charakter złożony: nie
polegają już na prostym zaburzeniu czucia, lecz mają
cechy zaburzeń percepcyjnych lub poznawczych. Każda
część ciała ma swój odpowiednik w korze, przy czym
jest to odwzorowanie o charakterze somatotopicznym,
czyli specyficzne odwzorowanie czucia somatycznego
w korze mózgowej. [4]
Niektórzy autorzy wysuwali przypuszczenia, że
zaburzenia schematu ciała są bardziej nasilone przy
uszkodzeniach prawego płata ciemieniowego. Badania przy użyciu próby amytalowej Wady, wyłączające
najpierw jedną, a później drugą półkulę wykazały, że
to przypuszczenie może być błędne: zarówno przy le�zjach ciemieniowych prawego jak i lewego płata mogą
występować zaburzenia obrazu ciała. [5]
Większość badań dotyczących zaburzeń odżywiania
koncentruje się na uwarunkowaniach psychologicznych
i kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli ideału szczupłej sylwetki w kulturze zachodniej. Natomiast
badania nad obrazem ciała koncentrują się głównie na
reprezentacji u osób zdrowych. Jest więc niewiele badań,
które skupiają się nad neuropsychologicznymi aspektami
zaburzeń odżywiania. Wydaje się jednak, że jest to ciekawy kierunek badań. Istnieje oczywiście podstawowy
problem w badaniach nad pacjentami z diagnozą bulimii.
Większość z nich trafia do lekarzy po 6-24 miesiącach od
zachorowania (APA, 2000). Trudno więc na obecnym etapie
badań oddzielić przyczyny powstawania zaburzenia od
jego skutków (np. przewlekłego niedożywienia).
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Vocks i inni w badaniu z użyciem fMRI (Funkcjonalny Rezonans Magnetyczny) badali pacjentów,
pokazując im zdjęcia ich oraz innych osób. W grupie
pacjentów z diagnozą anoreksji oraz bulimii w porównaniu do grupy kontrolnej zauważalne było istotne
obniżenie aktywności rejonów mózgu odpowiedzialnych
za funkcje uwagi w porównaniu do grupy kontrolnej. Autorzy sugerują, że obniżenie aktywności uwagi
w trakcie prezentacji własnych zdjęć pacjentom odpowiada zaangażowaniu pacjenta w unikanie wizerunku
własnego ciała w trakcie ekspozycji zdjęć. Pokrywa się
to z obserwacjami klinicznymi, gdzie pacjenci wkładają
dużo wysiłku w unikanie obserwacji swojego wyglądu
w lustrach itp., z powodu m.in. zbyt dużego lęku w trakcie
konfrontacji z własnym wizerunkiem. [6]
Sachdev w swoich badaniu, także z użyciem Firm,
stwierdził obniżenie aktywacji w obrębie tzw. wyspy
u pacjentów z zaburzeniami odżywiania. Jest to struktura zaangażowana w odbieranie informacji z układu
autonomicznego i komunikacją między strukturami
uczestniczącymi w odbieraniu informacji z różnych
obszarów odpowiedzialnych za obraz ciała. Postuluje
więc on, że zmiany czynnościowe w jej obrębie mogą
znacząco wpływać na powstawanie i przebieg zaburzeń
odżywiania. [7]
Chociaż anoreksja i bulimia są odmiennymi
zaburzeniami, niektórzy autorzy sugerują, że ich neuropsychologiczne podstawy mogą być znacznie bardziej
do siebie podobne niż do tej pory przypuszczaliśmy. [8]
Przy omawianiu zaburzeń odżywiania nie można
także pominąć zmian w obrębie systemu neuroendokrynnego. Badania Seed, Dixon, McCluskey, Young (2000)
sugerują, że zmiany w zakresie wydzielania glikokortykoidów mogą odgrywać znaczącą rolę w centralnym
układzie nerwowym: percepcji bodźca i przetwarzaniu
informacji. Wysoki poziom kortyzolu może wpływać na
wykonywanie zadań, w których udział bierze hipokamp,
tj. pamięć, uczenie się oraz uwaga. Rolą układu neuroendokrynnego nie jest utrzymanie przez jednostkę
za wszelką cenę wagi, lecz adaptacja zachowania do
okresów nadmiaru lub braku jedzenia. [9]
W leczeniu pacjentów z zaburzeniami odżywiania niezwykle ważne są oddziaływania na wielu polach
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jednocześnie. Najlepsze efekty daje połączenie terapii
grupowej, indywidualnej, a w wypadku młodszych
pacjentów także oddziaływań rodzinnych oraz leczenie
skutków somatycznych niedożywienia.
Tchanturia proponuje wprowadzenie do standardowego leczenia pacjentów z zaburzeniami odżywiania
terapię poznawczą z elementami rehabilitacji neuropsychologicznej (Cognitive Remediation Therapy – CRT).
Mają to na celu poprawienie elastyczności poznawczej,
przywracanie prawidłowej perspektywy siebie i świata,
refleksję i zmianę sposobu myślenia. [10]
W tym kontekście warto wspomnieć na koniec
o wynikach prac prowadzonych na Uniwersytecie Hiroshima w Japonii. Naukowcy przebadali kilkanaście kobiet
i mężczyzn, prosząc ich o przeczytanie serii nieprzyjemnych słów, które opisywały obraz ciała oraz drugiej serii
słów neutralnych. Przy użyciu fMRI sprawdzano, która
część mózgu jest najbardziej aktywna w trakcie badania.
Wyniki wykazały, że u kobiet nieprzyjemne słowa pobudzały części mózgu zwane ciałem migdałowatym, które
uważa się aktywne, gdy zachodzą procesy emocjonalne.
Ale u mężczyzn ta część mózgu wykazała niewielką
aktywność. Zamiast tego aktywne były przyśrodkowe
okolice kory przedczołowej związane z przetwarzaniem
informacji oraz hipokamp odpowiedzialny m.in. za
procesy pamięciowe.
Wyniki te sugerują, że mężczyźni przetwarzali
nieprzyjemne słowa bardziej poznawczo niż emocjonalnie, odwrotnie niż miało to miejsce u kobiet. Nie ma
jeszcze odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje.
Może w przyszłości poznamy mechanizm tej różnicy,
dzięki czemu będzie można lepiej planować oddziaływania terapeutyczne w zakresie leczenia zaburzeń
odżywiania. [11]
Obecnie mało wiadomo o mechanizmach neuropsychologicznych zaburzeń odżywiania. Jeżeli są
prowadzone badania, to głównie dotyczą jadłowstrętu
psychicznego. Temat bulimii poruszany jest niejako
przy okazji.
Następstwa somatyczne
• anemia, nawracające zawroty głowy, omdlenia,
• niszczenie szkliwa nazębnego na skutek oddziaływania
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na nie kwasów żołądkowych docierających do jamy
ustnej podczas wymiotów,
• zapalenie przełyku, refluks żołądkowo-przełykowy,
przepuklina rozworu przełykowego, zespół Mallorego-Weissa (linijne, podłużne pęknięcia śluzówki przełyku
po silnych wymiotach)
• zapalenie żołądka z powodu refluksu żółciowego,
zapalenie krwotoczne żołądka, znaczne rozciągnięcie
ścian żołądka – w niektórych wypadkach zachodzi potrzeba operacyjnego pomniejszania żołądka, opóźnione
opróżnianie żołądka, zapalenie trzustki, awitaminoza,
• żylaki odbytu (hemoroidy), rozwijających się na skutek
zażywania zbyt dużych ilości środków przeczyszczających,
zaparcia, krwawienia z odbytu,
• zaburzenie funkcji nerek (zmniejszona filtracja kłębuszkowa, alkaloza, hipokaliemia, odwodnienie, obrzęki
obwodowe),
• zaburzenia sercowo-naczyniowe (bradykardia, zaburzenia funkcji serca, nadciśnienie),
• zachłystowe zapalenie płuc,
• poważne zaburzenia natury psychicznej (depresja,
brak fazy REM snu, hipotermia, poczucie winy). [12]
Nudności i wymioty – definicja

Nudności – nieprzyjemne uczucie potrzeby
zwymiotowania, często z towarzyszącymi objawami
wywołanymi przez pobudzenie układu nerwowego
autonomicznego: bladość powłok skórnych, zimny pot,
ślinotok, tachykardia i biegunka.
Odruchy wymiotne – rytmiczne, męczące, spazmatyczne ruchy przepony i mięśni brzucha, pojawiające
się obok nudności i często prowadzące do wystąpienia
wymiotów.
Wymioty – gwałtowne wyrzucenie znacznej
objętości zawartości żołądka przez usta lub nos; wymioty są złożonym procesem odruchów, który obejmuje
skoordynowane działanie przewodu pokarmowego,
przepony i mięśni brzucha.
Neurofizjologia powstawania nudności
i wymiotów

Wymioty są przykładem odruchu trzewnego,
zintegrowanego w rdzeniu przedłużonym. Składowe
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somatyczne i trzewne tego odruchu występują po sobie,
odpowiednio skoordynowane w czasie. Wymioty rozpoczynają się ślinieniem i nudnościami. Fale antyperystaltyczne wywołują opróżnienie do żołądka zawartości
górnej części jelita cienkiego. Głośnia się zamyka, co
zapobiega wciągnięciu wymiocin do tchawicy. Oddech
zatrzymuje się w środkowej fazie wdechu. Mięśnie tłoczni
brzusznej kurczą się, a ponieważ klatka piersiowa jest
utrzymywana w ustalonej pozycji, skurcz ten zwiększa
ciśnienie w jamie brzusznej. Zwieracz odźwiernika
żołądka i przełyk rozluźniają się i zawartość żołądka
zostaje usunięta na zewnątrz. Czynności te kontroluje
ośrodek wymiotny, znajdujący się w układzie siatkowatym rdzenia przedłużonego na wysokości jąder oliwki.
Wymioty wywoływane są przez podrażnienie
błony śluzowej górnej części przewodu pokarmowego.
Impulsy z błony śluzowej przenoszone są do ośrodka
wymiotnego przez trzewne drogi aferentne, biegnące
w nerwach współczulnych i nerwach błędnych.
Inne włókna aferentne dochodzą przypuszczalnie
do ośrodka wymiotnego z miedzymózgowia i układu
limbicznego, gdyż odruch wymiotny występuje również
w odpowiedzi na reakcje zabarwione emocjonalnie:
„wywołujący nudności” zapach lub „odrażający” widok.
W rdzeniu przedłużonym występują komórki
chemoreceptywne, które inicjują wymioty po pobudzeniu
ich przez krążące we krwi związki chemiczne. Chemoreceptorowa strefa wyzwalająca odruch wymiotny znajduje
się w pólku najdalszym lub w jego okolicy, jest to pasmo
tkanki w kształcie litery V, ułożone na bocznych ścianach
komory czwartej w pobliżu zasuwki. Struktura ta należy
do struktur układu okołokomorowego i łatwiej do niej
przenika z krwi krążącej wiele substancji w porównaniu
z sąsiednimi okolicami rdzenia przedłużonego. [13]
W tym mechanizmie wymioty są wywoływane
fizjologicznie.
W wypadku chorych na bulimię odruch wymiotny jest wywoływany w sposób patologiczny i uruchomiony zostaje drażnieniem mechanicznym (najczęściej
palcami) błony śluzowej tylnej ściany gardła, skąd
impulsy są przenoszone są do ośrodka wymiotnego
przez trzewne drogi aferentne, biegnące w nerwach
współczulnych i nerwach błędnych.
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Niedobór sodu, potasu, chloru

Sód. Niedobór sodu jest zjawiskiem rzadkim.
Występuje głównie w wyniku głodowania, stosowania ostrej diety odchudzającej, wymiotów, pocenia
się, stosowania leków odwadniających usuwających
sód z organizmu lub biegunki czy nadużywania leków
przeczyszczających. W tych przypadkach niedoboru
sodu płyny zawarte we krwi przesączają się do wewnątrz
komórek, co powoduje osłabienie napięcia mięśniowego,
drganie mięśni, osłabienie koncentracji i utratę pamięci,
odwodnienie i utratę apetytu.
Potas. Niedobór potasu towarzyszy m.in. przewlekłej biegunce, wymiotom, zakwaszeniu organizmu.
Może również wystąpić w wyniku długotrwałego przyjmowania leków przeczyszczających i moczopędnych. Do
jego objawów należą: opóźnienie wzrostu, łamliwość
kości, paraliż, bezpłodność, osłabienie napięcia mięśniowego, apatia, brak orientacji, uszkodzenie nerek i serca.
Nagła śmierć, która może nastąpić w okresie
długotrwałego postu, jadłowstrętu psychicznego lub
głodowania, jest wynikiem uszkodzenia serca spowodowanego niedoborem potasu. Odwodnienie jest
równie niebezpieczne, gdyż niedobór potasu zagłusza
uczucie łaknienia. Do niedoboru mogą doprowadzić:
nadużywanie środków przeczyszczających i moczopędnych, wymioty i biegunka lub chronicznie niskie
spożycie wody w połączeniu z obfitym poceniem się.
Chlorki. Niedobór chlorków może zachwiać naturalnym pH organizmu i doprowadzić do zasadowicy,
która objawia się wymiotami, rozwolnieniem i obfitym
poceniem się. Do innych objawów niedoboru chlorków
należą: obniżenie napięcia mięśniowego, utrata apetytu,
letarg. Niedobór zdarza się rzadko, ponieważ chlor
wchodzi w skład soli (chlorek wapnia).
Sok trzustkowy, jelitowy i żółć zawierają pewne
ilości chlorków. Przedłużająca się utrata tych płynów
w trakcie wielokrotnych wymiotów wiedzie również do
obniżenia się poziomu chlorków w osoczu krwi, czyli
do hipochloremii.
Powiązania Na, K i Cl z innymi
składnikami odżywczymi

• Podawanie preparatów potasu może podnieść zapotrzebowanie na magnez u pacjentów z nadciśnieniem
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tętniczym. Stężenie potasu we krwi spada wraz ze
spadkiem stężenia magnezu, natomiast właściwa ilość
magnezu w organizmie zapewnia również odpowiednie
stężenie potasu.
• Wpływ sodu na ciśnienie krwi rośnie przy niskim
spożyciu wapnia.
• Sód wzmaga, a potas ogranicza wydalanie wapnia
z moczem.
Jama ustna

Zaburzenia odżywiania mogą manifestować się
w jamie ustnej, dotycząc m.in. błony śluzowej, zębów,
przyzębia wraz z jego tkankami czy gruczołów ślinowych.
Najczęstsze objawy w jamie ustnej to:
• atrofia nabłonka,
• zaburzenia smaku,
• pieczenie,
• kątowe zapalenie warg,
• suchość,
• rzadziej – zapalenie dziąseł i przyzębia.
U osób wymiotujących mogą się jednocześnie
pojawić ubytki erozyjne na zębach, zranienia podniebienia oraz nadżerki. [12]
Mogą występować charakterystyczne ubytki
erozyjne na powierzchniach zębów. W zaburzeniach
odżywiania wymioty częściej występują u osób cierpiących na epizody wilczego apetytu, gdyż chorzy ci
w wyniku wyrzutów sumienia po zjedzonym obfitym
posiłku wywołują wymioty. [14,15,16]
W wypadku pacjentów używających palca wskazującego do prowokowania wymiotów charakterystyczne może być występowanie zapalenia koniuszka tego
palca – tzw. palec Russela [17]. W obrazie klinicznym
nierzadko występuje niezapalne powiększenie ślinianek.
W szczególności zmiany te dotyczą ślinianki przyusznej.
Zmiany te mogą dotyczyć także mniejszych gruczołów
ślinowych [14]. Zapalenia dziąseł czy przyzębia występują
niezwykle rzadko. Większość osób cierpiących na bulimię
wywołuje wymioty. Chcąc ukryć ten fakt podejmują oni
działania, których efektem może być nadmierna dbałość o zęby i jamę ustną. Szczotkują zęby po epizodzie
torsji bądź stosują płyny do płukania jamy ustnej [14].
Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej wywołane są
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głównie prowokowaniem wymiotów – obecne mogą być
podrażnienia błony śluzowej i nadżerki oraz zranienia
umiejscowione głównie na podniebieniu miękkim,
wynikające z zadrapań paznokciami lub przedmiotami
wprowadzanymi do gardła. [17,18,19]
Erozje zębowe są jednym z najczęściej
wymienianych objawów bulimii w jamie ustnej. Mogą
to być erozje zewnętrzne (spowodowane piciem napojów
kwaśnych oraz energetyzujących podczas wykonywania
ćwiczeń fizycznych lub jako „zagłuszaczy” głodu) bądź
wewnętrzne (wywołane zwracaniem treści żołądka).
Erozje zewnątrzpochodne lokalizują się na powierzchniach wargowych zębów przednich, podczas
gdy erozje wewnętrzne (wywołane np. wymiotami)
manifestują się na podniebiennych powierzchniach
zębów szczęki oraz powierzchniach przedsionkowych
i żujących zębów bocznych.
Bulimicy żują cytrynę bądź piją ocet w celu
zakłócenia poczucia głodu. W efekcie tych czynności
zachodzi powolny, nieodwracalny proces utraty szkliwa
od jego zewnętrznych warstw. Dodatkowo powstawaniu
ubytków erozyjnych towarzyszyć może nadwrażliwość
zębowa związana z odsłonięciem kanalików zębinowych.
W wypadku długotrwałych ataków kwasu może dojść
do odsłonięcia miazgi zębowej. [14,15,16,20]
Ubytki erozyjne mają charakterystyczny wygląd
– początkowo są to płytkie, szerokie, kraterowate zagłębienia w powierzchni zęba. Ich powierzchnia jest gładka,
błyszcząca i twarda. W razie występowania wypełnień
(szczególnie amalgamatowych) powstaje charakterystyczne „wystawanie” wypełnień ponad powierzchnię
zęba [15,21]. Najbardziej zaawansowane ubytki erozyjne
występują na podniebiennej powierzchni zębów siecznych. Częstość występowania i nasilenie wymiotów nie
wpływają na stopień zaawansowania zmian. [15]
Spadek wydzielania śliny, a co za tym idzie brak
obmywania nią zębów, stanowi czynnik dodatkowy
sprzyjający powstawaniu ubytków próchnicowych.
Zmiany atroficzne mogą powodować dolegliwości bó�
lowe, pieczenie jamy ustnej oraz zaburzenia smaku.[14]
W bulimia nervosa może występować niezapalne
powiększenie ślinianek, w szczególności przyusznej.
Zmiany te mogą jednak dotyczyć wszystkich gruczołów
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ślinowych [14]. Opisano przypadki martwiczej sialometaplazji, której obraz kliniczny przypomina raka
jamy ustnej. Zatem w celu uniknięcia niepotrzebnej
interwencji chirurgicznej powinna być przeprowadzona
dokładna diagnostyka [14,22].
Oczy

Silne i wymuszone wymioty mogą spowodować
krwawienia i wylewy podspojówkowe związane z nagłym
wzrostem ciśnienia śródczaszkowego.
Przewód pokarmowy

Bulimia może być przyczyną uszkodzenia przełyku –podczas wielokrotnych wymiotów jest on narażony
na uszkadzające działanie kwasów żołądkowych. Żółć
i kwasy podrażniają błonę śluzową okalającą przełyk,
wywołując jego trawienne zapalenie, które w ostrych
stanach powoduje owrzodzenia, krwawienia lub zwężenie
powstające podczas gojenia się owrzodzeń.
Takie zwężenie przełyku może poważnie utrudnić
przechodzenie pokarmu i doprowadzić do nagromadzenia się go powyżej zwężenia, co wiedzie do achalazji,
a w najbardziej ostrym jej stadium może dojść nawet
do pęknięcia przełyku. Jest to stan zagrażający życiu,
który wymaga natychmiastowej interwencji medycznej
i operacji.
Bulimia również może uszkodzić żołądek przez
nadmierne i nagłe spożywanie ogromnych ilości jedzenia.
Częste wymioty powodują zapalenie żołądka. Szybkie
spożywanie dużej ilości jedzenia, przy jednoczesnym
spowolnionym trawieniu może spowodować rozszerzenie żołądka, a nawet pęknięcie, co kończy się śmiercią.
Uszkodzenia jelit, a zwłaszcza okrężnicy są często
spowodowane stosowaniem leków przeczyszczających
oraz lewatywy. Uszkodzenie błony śluzowej podczas
irygacji dokonywanej w jelicie może doprowadzić do
owrzodzenia i pęknięcia błony śluzowej jelita grubego
i być dodatkową przyczyną zaparć oraz przewlekłego
krwawienia, co nasila anemię.
Drogi oddechowe

Podczas wielokrotnych wymiotów stan zapalny
pojawia się również w płucach, do których dostają się
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z żołądka resztki jedzenia i bakterie pod wpływem sprowokowanych wymiotów. Prowadzi to do zachłystowego
zapalenia płuc.

i jej hiperpigmentację (brązowe lub szare przebarwienia
skóry). Zmiana zabarwienia skóry jest również powodowana anemią, niedoborami witamin i minerałów oraz
zmianami uwodnienia.

Układ moczowy

Pojawiające się zapalenia nerek są zazwyczaj
poważne. Napady obżarstwa, a następnie poszczenie,
wymioty i nadużywanie metod oczyszczania jelit (tabletki przeczyszczające, lewatywa) mogą spowodować
odwodnienie i wypłukanie z organizmu elektrolitów.
Chroniczne odwodnienie i niski poziom potasu w organizmie może prowadzić do powstania kamieni w nerkach,
a nawet uszkodzenia nerek z powodu hipowolemii.
Utrata kwasów, jako rezultat ciągłego wymiotowania, prowadzi do wysokiego stężenia związków
zasadowych we krwi i w tkankach. Prowadzi to do
ogólnego osłabienia, spowolnienia perystaltyki, zaparć
oraz ogólnego zmęczenia. Niedobór elektrolitów i potasu
może prowadzić arytmii serca, a nawet do nagłej śmierci.

Podsumowanie
Żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa; BN)
to często występujące zaburzenie psychosomatyczne
w populacji dziewcząt w wieku dojrzewania i młodych
kobiet; zaburzenie to ma przewlekły i nawrotowy przebieg oraz może prowadzić do wielu powikłań somatycznych, w tym groźnych dla życia.
Leczenie jest skojarzone i wymaga starannej
obserwacji pacjenta i odpowiedniego reagowania na
zaburzenia. Konieczne jest prowadzenie terapii pod
kontrolą jednego lekarza, do którego pacjent lub pacjentka ma zaufanie. Terapia jest bowiem długotrwała
i wymaga obustronnej współpracy.
Anita Franczak-Young
psycholog

Skóra

Środki chemiczne dodawane do lewatywy mogą
zawierać fenoloftaleinę, powodującą swędzenie skóry

Monika Jezierska-Kazberuk
specjalista medycyny rodzinnej
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Wczesne objawy autyzmu w MRI

Na łamach „American
Journal of Psychiatry” ukazał się artykuł Jason J. Wolff
i wsp. na temat zmian w MRI
mózgu u dzieci z autyzmem.
W badaniu uczestniczyło 92
dzieci, u których brano pod
uwagę możliwość wystąpienia
autyzmu. Po wykonaniu MRI
przeprowadzano testy psychologiczne oceniające zachowanie

dzieci w 12. i 24. miesiącu życia.
Wyniki tych testów porównywano z badaniem MRI wykonanym w 6. miesiącu życia.
Autorzy wykazali metodą
traktografii istoty białej, że
u dzieci, u których w przyszłości rozwinął się autyzm,
już w 6. miesiącu życia stwierdzono zmiany w MRI. Zmiany
te wykazywały wyższą frakcjo-

Starzenie się mózgu
Sprawność naszego mózgu
zmienia się z wiekiem, ale tempo starzenia u poszczególnych
osób jest różne. Temu zagadnieniu poświęcono badanie
The Whitehall II, które rozpoczęło się w 1985 r. i trwa
do dziś. Obserwacji poddano 10 308 urzędników służby
cywilnej w Londynie, którzy
byli testowani pod względem
wpływu czasu na sprawność
intelektualną. Wyniki pracy
Archana Signh Manoux i wsp.
wykazały, że wszystkie funkcje
poznawcze mózgu, z wyjątkiem słownictwa, zaczynają
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20. Lussi A., Schaffner M., Hotz P., Suter P., Dental erosion in
population of Swiss adults.Community Dent. Oral Epidemiol.,
1991, 19, 296-290.

słabnąć w wieku 45-49 lat.
Średni spadek sprawności
w przedziale 10 lat jest oceniany przez badaczy na 3,6%
dla osób, których obserwacja rozpoczęła się gdy mieli
45-49 lat. Natomiast dla osób
w przedziale wieku 65-70 lat
w chwili rozpoczęcia badania
obserwowano większy spadek sprawności i wynosił on
9,6% w ciągu 10 lat. Kobiety
z pierwszego przedziału wiekowego miały spadek 3,6%,
a z drugiego 11,4%.
Źródło: http://www.bmj.com/
content/344/bmj.d7622

nalną anizotropię w MRI oraz
większą gęstość włókien w niektórych strukturach podwzgórza. Autorzy podkreślają, że
możliwe są zmiany w innych
strukturach mózgu z uwagi na
szeroki wachlarz objawów klinicznych autyzmu. Postulują
także wykonywanie nowoczesnych badań obrazowania mózgu u dzieci 6- miesięcznych,

a nawet młodszych, u których
istnieje podwyższone ryzyko
wystąpienia autyzmu. Wczesne
postawienie diagnozy pozwoli
na wczesne wdrożenie metod
chroniących przed wystąpieniem pełnoobjawowego zespołu autystycznego.
Źródło: http://
psychiatryonline.org/article.
aspx?articleid=668180&journalid=13

Użytkownicy marihuany częściej
powodują poważne wypadki drogowe
W toczącej się dyskusji na
temat marihuany interesującym głos stanowi artykuł opublikowany w grudniu 2011 r.
na łamach „British Medical
Journal” przez naukowców
kanadyjskich Marka Asbridge i wsp. Autorzy przeprowadzili metaanalizę wyników
zawartych w 9 doniesieniach
epidemiologicznych na temat
używania marihuany. Wykazała ona, że prowadzenie pojazdu
mechanicznego przez osobę
znajdującą się pod wpływem
kannabinoidów jest równo-

znaczne z większym zagrożeniem wypadkiem drogowym. Ryzyko wzrasta prawie
dwukrotnie dla wypadków
ze skutkiem śmiertelnym
i 1,7-krotnie dla wypadków
niezakończonych zgonem.
Badanie Canadian Alcohol
and Drug Use Survey wykazało, że aż 33% Kanadyjczyków w wieku 15-24 lat paliło
marihuanę przynajmniej raz
w ciągu minionego roku.
Źródło:
http://www.bmj.com/
content/344/bmj.e536
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Problemy hematologa
ze Świadkami Jehowy
Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Po pierwsze uważam, że nie jest misją lekarza nawracanie chorego na jakąkolwiek
wiarę ani też odwodzenie go od jakiejkolwiek wiary. Misją lekarza jest pomóc
choremu z poszanowaniem jego wierzeń i przekonań. Niestety, w niektórych
przypadkach zachodzi bezpośrednia sprzeczność między tak sformułowanymi
racjami. Nie jest ona unikalna dla hematologii, która jest tutaj wybrana raczej
jako przykład, niż jako wyjątkowy przypadek.

O

gólnie jest to konflikt wiary, zgodnie z którą osoba
wierzy, że jeżeli zostanie jej przetoczona krew, to nie
dostąpi zbawienia, a tym samym życia pozagrobowego,
i rozumu, zgodnie z którym wiadomo, że jeśli w sytuacji
bezpośredniego zagrożenia życia nie przetoczy się krwi
(a ściślej jej składników), to chory zginie.
Z punktu widzenia lekarza, który ma do czynienia z chorym, który nie zgadza się na zastosowanie
jedynej metody bezpośrednio ratującej życie w sytuacji
jego zagrożenia, jego rola sprowadza się do asystowania przy samobójstwie.
Nie poruszam tu sprawy zdarzającego się nadużywania krwiolecznictwa w sytuacjach, w których nie
jest konieczne jego zastosowanie. Do pewnego stopnia
tutaj poglądy Świadków Jehowy i poglądy wynikające
z aktualnej wiedzy medycznej są tożsame. Inaczej mówiąc,
w wielu sytuacjach można i trzeba uniknąć przetaczania
składników krwi, gdyż z tym wiążą się także określone
niebezpieczeństwa i działania niepożądane.
Ale nadal pozostają sytuacje, w których zgodnie
z wiedzą medyczną przetoczenia nie można uniknąć.
Przykładem jest indukcja remisji w ostrej białaczce
albo stan po przeszczepieniu alogenicznego szpiku po
kondycjonowaniu mieloablacyjnym. O ile można sobie
wyobrazić przeżycie takiej procedury o niepowikłanym
przebiegu bez przetoczenia krwinek czerwonych (śmiertelny poziom stężenia hemoglobiny to około 2 g% i do
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takiego poziomu w czasie procedury trwającej około miesiąc raczej nie dojdzie), to praktycznie niewyobrażalne
jest jej przeżycie bez przetoczenia krwinek płytkowych.
Chory w chwili rozpoznania z reguły ma liczbę płytek
poniżej 20 G/l i już jest w sytuacji bezpośredniego zagrożenia śmiertelnym krwotokiem. Chory poddawany
przeszczepieniu z pewnością się w takiej sytuacji znajdzie.
W tym miejscu trzeba też wyjaśnić, że nie ma tu roli
dla stosowania erytropoetyny, gdyż niedobór krwinek
czerwonych nie wynika z jej niedoboru, ale z nacieczenia
szpiku przez białaczkę.
soby opiekujące się chorym Świadkiem Jehowy
w takiej sytuacji namawiają lekarzy do wdrożenia
intensywnej chemioterapii albo przeszczepienia szpiku
(religia nie zabrania przyjmowania szpiku, a jedynie
krwi) i gotowe są zaświadczyć, że nie będą skarżyć
w razie śmierci z powodu następstw nieprzetoczenia
składników krwi. Po pierwsze, z prawnego punktu
widzenia wcale nie jest oczywiste, że takie pisemne
poświadczenie zwalnia lekarza od odpowiedzialności
z tytułu art. 160 § 2 kodeksu karnego. Czym innym jest
bowiem naturalna śmierć chorego w wyniku choroby,
która wystąpiła niezależnie od lekarza, a czym innym
śmierć w wyniku powikłania metody leczniczej, którą
lekarz zastosował, wiedząc że nie będzie mógł zapobiec
takiemu powikłaniu, które w dodatku jest powikłaniem
regularnym, dotyczącym blisko 100% osób poddanych

O
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takiej metodzie leczniczej. Po drugie, jest tu problem
sumienia lekarza i sytuacji psychologicznej, w której się
znajdzie zmuszony bezsilnie uczestniczyć w umieraniu
na ogół młodej osoby, którą może stosunkowo łatwo
uratować. Lekarze wbrew pozorom nie są z żelaza. Po
trzecie, jest tu problem zaangażowania wielkich środków
(w wypadku przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego chodzi o mniej więcej ćwierć miliona złotych)
z niemal gwarancją nieukoronowania ich wydatkowania
pozytywnym skutkiem zabiegu.
odsumowując, w takiej sytuacji brak zgody chorego
na stosowanie w razie potrzeby składników krwi
musi być traktowany jako brak zgody na zastosowanie
agresywnego leczenia, tj. albo chemioterapii indukującej
remisję, albo przeszczepienia szpiku. Konieczne jest
oczywiście podejmowanie prób przekonania chorego
i jego otoczenia do zmiany poglądów (nie zawsze ostatecznie ugruntowanych), ale jeśli to się nie powiedzie,
najlepszym wyborem jest zastosowanie paliatywnego
leczenia i wypisanie chorego do domu, aby tam umarł
wśród swoich bliskich.
Inaczej sytuacja wygląda w wypadku starych
ludzi, u których z racji wieku i obecności schorzeń towarzyszących w grę wchodzi tylko leczenie paliatywne.
Tacy chorzy przeżyli długie życie w swojej wierze i lekarz nie jest od tego, aby im to życie pod jego

P

koniec zawracać. Trzeba uszanować ich wolę, nawet jeśli
z punktu widzenia lekarza jej realizacja sprowadza się
do niepotrzebnego powtarzania na sobie eksperymentu,
którego wynik jest od dawna znany. A mianowicie do
próby odpowiedzi na pytanie, czy składniki krwi są
potrzebne do życia i przy jakim ich poziomie stopniowo
uzyskiwanym następuje śmierć? Wspomniany wcześniej
śmiertelny poziom hemoglobiny został właśnie ustalony
podczas obserwacji umierających Świadków Jehowy.
Pozostałe spotykane sytuacje zawierają się między
tymi dwiema skrajnościami i lekarze z nimi skonfrontowani muszą wraz z chorym i jego bliskimi wypracować
rozwiązanie. O ile lekarz musi szanować wiarę chorego,
o tyle chorzy muszą też szanować jego przekonania
i uwarunkowania prawne.
Wiesław Wiktor Jędrzejczak
Wiesław Wiktor Jędrzejczak, profesor doktor habilitowany
medycyny, specjalność choroby wewnętrzne, hematologia,
onkologia kliniczna, transplantologia, w 1993 laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za prace na temat
molekularnych i komórkowych mechanizmów powstawania
komórek krwi. Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, zlokalizowanej w Samodzielnym Publicznym
Centralnym Szpitalu Klinicznym. Jest konsultantem krajowym
w dziedzinie hematologii.
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Zdanie odrębne

Nie czuję się komfortowo,
ale…
Monika Landzberg

U

stawa refundacyjna ma swoje złe, ale i dobre strony.
Złe potrafimy wymienić na bezdechu. Najważniejszą i najbardziej dającą się we znaki zmianą jest
ustalanie przez lekarzy stopnia należnej refundacji, do
czego większości z nas nie dano żadnych technicznych
udogodnień poza kilkudziesięciostronicowymi wydrukami listy, zmuszając nas do przypominania sobie
setek nazw chemicznych leków, tudzież wyszukiwania
ich w różnych podręcznikach. Drugim wynalazkiem
ustawy jest powiązanie refundacji z Charakterystyką
Produktu Leczniczego, uniemożliwiając nam stosowanie
wielu leków w tych jednostkach chorobowych, w których od niepamiętnych czasów były stosowane dzięki
doświadczeniom własnym wielu pokoleń lekarzy, jak
również wiedzy wynikającej z EBM. Ten nielogiczny
zapis wywołuje największe oburzenie we wszystkich
środowiskach.
o tak, ale nie zapominajmy o jednym… Co zabrania nam refustawa, tego nie zabrania nam
logika. Ocenie i weryfikacji podlegają wyłącznie recepty
zniżkowe dotyczące preparatów uwzględnionych na
liście. Ustawodawca nie może natomiast rozliczać nas
z recept pełnopłatnych i to stanowi – na dzień dzisiejszy
– furtkę, którą możemy wychodzić na światło dzienne
i korzystać do woli z wiedzy, doświadczenia, EBM etc.
Oczywiście ograniczeniem w takim wypadku jest cena
danego preparatu.
W pracy lekarza pierwszego kontaktu to wyjście
sprawdza się doskonale. W poradni specjalistycznej może
być znacznie trudniej. I tak, skoro nie mogę wystawić
recepty na antybiotyk refundowany, stosuję amoxycyllinę,
której najtańszy preparat kosztuje kilkanaście złotych.
W wypadku pacjentów z łagodną postacią depresji
można zastosować venlafaxynę, która na receptę pełnopłatną kosztuje około 30 złotych. U pacjentów z po�pularną „zgagą”, zamiast przepisywać inhibitory pompy

N
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protonowej, mogę włączyć famotydynę lub ranitydynę,
których ceny nie przekraczają kilkunastu złotych za
opakowanie. Oczywiście tej metody nie można stosować
bezkrytycznie i bez końca… Bezwzględnie musi być ona
oparta na zasadach sztuki medycznej.
Technicznie recepty można wypisywać, stosując
różne metody. Dziś najlepszą jest korzystanie z www.
bartoszmowi.pl, jeśli mamy dostęp do internetu lub
wydruków listy leków refundowanych. Oczywiście
lista zawierająca taką mnogość leków jest całkowicie
niestrawna, dlatego warto na spokojnie ją przestudiować
i wybrać leki, które najczęściej piszemy, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na te preparaty, które z niej zniknęły,
a które lubimy stosować i nie zamierzamy się z nimi
rozstać. Teraz doszłam już do tak dużej wprawy, że część
leków piszę z powodzeniem z pamięci. Nie rezygnuję
pod żadnym pozorem ze stosowania preparatów poza
ChPL (w zgodzie z EBM i standardami), jeśli uważam,
że są pacjentowi niezbędne.
akie plusy ma ustawa refundacyjna? Według mnie są
dwa. Z powodu skomplikowanych zasad wypisywania
leków nie przyjmuję więcej niż 20-25 osób dziennie.
Nie spieszę się, nie pracuję już na akord, nie staram się
przyjąć wszystkich marudzących. Mam pod drzwiami
pełną empatii grupkę pogodzoną ze swoim losem, psioczącą co najwyżej na samą ustawę, a nie na swoją biedną
panią doktor. Powoli, systematycznie i z odpowiednim
pietyzmem wczytuję się we wszystkie ChPL, sprawdzam
zaświadczenia z poradni specjalistycznych, weryfikuję
ubezpieczenia (zwłaszcza na dyżurach) i w razie ich
braku od razu wypisuję recepty pełnopłatne. Drugim
plusem jest wymóg kierowania na badania okresowe
oraz do poradni specjalistycznych. Dzięki temu mam
pewność, że niczego nie przegapię. A jeśli tak się dzieje,
to nie z powodu mojego zaniedbania. Czasami nie da się
w porę czegoś zauważyć czy wpaść na to przypadkiem,

J
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Zdanie odrębne
przy okazji… i trzeba to zaakceptować. Ewidentnym
plusem jest natomiast czyste sumienie, którego nic nie
zastąpi.
Oczywiście tak jak wszyscy liczę na to, że nieprawidłowości w zapisach ustawy zostaną usunięte
na podstawie naszych uwag. Niezależnie od tego, że
staram się dopasować do ramek ustawy, nie czuję się
w nich komfortowo. Nie jest naszą rolą ocenienie stopni

Nowości

refundacji. Nie jest też rolą urzędników nieuprawiających
medycyny praktycznej zamykanie drogi do leczenia
chorych w sposób nowoczesny i przynoszący im korzyści, przez ograniczanie nas do stosowania jedynie
słusznej charakterystyki produktu leczniczego – jak
sama nazwa wskazuje, to tylko opis produktu, a nie
opis metod postępowania lekarskiego.
Monika Landzberg
internista

Leczenie nadciśnienia a funkcje poznawcze

Profilaktyczny efekt leczenia nadciśnienia jest często
odnoszony do powikłań narządowych. Stosunkowo rzadko
literatura fachowa skupia się
na ocenie efektu leczenia w odniesieniu do funkcji poznawczych. Ogłoszone na łamach
„The Journal of Clinical Hypertension” (luty 2012) wyniki
badania OSCAR (The Obse-

rvational Study on Cognitive
Function and SBP Reduction),
w którym uczestniczyło 4649
pacjentów z 28 krajów, w tym
Polski, przynoszą opis efektów leczenia eprosartanem
w zakresie redukcji ciśnienia
krwi oraz testu MMSE (Mini
Mental State Examination).
Do próby OSCAR kwalifikowano pacjentów ze świeżo roz-

poznanym nadciśnieniem tętniczym lub z dawniej rozpoznanym nadciśnieniem, u których
były trudności z uzyskaniem
dobrej kontroli ciśnienia krwi
lub występowały objawy nietolerancji innych leków. Eprosartan podawano w jednorazowej
dawce 600 mg na dobę.
W odniesieniu do obu parametrów, tj. zarówno kontroli

ciśnienia krwi, jak i wyników
MMSE, uzyskano znamienną
statystycznie poprawę (p<0,001).
Autorzy podkreślają, że zła kontrola ciśnienia krwi może być
przyczyną powszechnie występujących zaburzeń poznawczych
u osób w starszym wieku.

Dawki w rynkowych preparatach zawierających koenzym
Q są dość zróżnicowane, od 22
do 400 mg, a najczęściej spotykana to 100 mg. Jego okres
półtrwania wynosi 34 godziny,
a najwyższe stężenie jest w surowicy po 5-10 godzinach od
podania preparatu
Według prof. Domenic
A. Sica, autora opracowania,
koenzym Q może mieć zastosowanie w następujących
przypadkach: • w stanie przed-

nadciśnieniowym • u pacjentów z opornym nadciśnieniem,
u których wyczerpano wszystkie możliwości terapeutyczne
i zaoferowanie takiej suplementach może być korzystne,
• u pacjentów zgłaszających
nietolerancję wielu leków hipotensyjnych • u pacjentów
przekonanych do celowości
stosowania suplementów diety.

Źródło: http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1111/j.17517176.2011.00577.x/pdf

Koenzym Q w leczeniu nadciśnienia
Wśród różnych metod leczenia nadciśnienia tętniczego
wymienia się modyfikację stylu
życia oraz suplementy diety, do
których należy wiele związków,
a wśród nich koenzym Q. Jest
on odpowiedzialny za przenoszenie elektronów w łańcuchu
oddechowym między kompleksami białkowymi wbudowanymi w wewnętrzną błonę
mitochondriów. Mechanizm,
przez który koenzym Q powoduje obniżenie ciśnienia krwi

pozostaje nieznany, sugeruje się,
że kluczowe jest zwiększenie
biodostępności tlenku azotu
lub zwiększenie wytwarzania
prostacyklin. Według metaanalizy przedstawionej przez Rosenfedta i wsp. (J Hum Hypertens. 2007 Apr;21(4):297-306.
Epub 2007 Feb 8.) koenzym
Q może powodować obniżenie
ciśnienia krwi o maksymalne
wartości 17/10 mmHg, przy
czym ostateczny efekt zależy
od dawki i częstości podawania.

Źródło: http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1111/j.17517176.2011.00572.x/full

Zawał serca nie zawsze musi boleć
Dr John G. Canto z University of Alabama Medical Center w Stanach Zjednoczonych
opublikował dane z National
Registry of Myocardial Infarction na temat częstości występowania bólu. Rejestr dotyczył
1 143 513 osób z przebytym
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z okresie 1994-2006 zawałem
serca i obejmował 481 581 kobiet oraz 661 932 mężczyzn.
Występowanie zawału serca
bez bólu w klatce piersiowej
było częstsze wśród kobiet
(42,0%) niż wśród mężczyzn
(30,6%). Niewystępowanie

bólu może utrudniać szybkie
postawienie prawidłowego
rozpoznania, a przez to negatywnie oddziaływać na dalszy przebieg choroby. W fazie
przedszpitalnej śmiertelność
wśród kobiet wynosiła 14,6%
i wśród mężczyzn 10,3%. Tak-

że śmiertelność wewnątrzszpitalna była większa wśród
kobiet z bezbólowym zawałem.
Zjawisko było szczególnie wyraźne u młodszych osób.
Źródło:
http://jama.ama-assn.org/
content/307/8/813.short
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Rozszyfruj receptę

Konsultacja na cito

P

Dostałam korespondencję od jednej z koleżanek z prośbą o pomoc w rozszyfrowaniu
treści konsultacji poradni specjalistycznej. Od ręki zamieściłam reprodukcję opisu na forum www.konsylium24.pl, no i się zaczęło… Oto opracowany redakcyjnie przebieg dyskusji.

ierwsza odezwała się
@konsyliarka_1: Ooo, nowa zagadka jest… Podoba mi się! Na pewno nad nią pomyślę, bo... po
pierwsze baaaardzo chcę Twoją książkę wygrać, po
drugie – sama piszę jak kura pazurem i zagadki
pozwalają mi odczuć, co inni myślą, patrząc na moje
bazgroły, a po trzecie – chwila zapomnienia od piekła
refundacji jest w dzisiejszych czasach bezcenna!
@konsyliarz_2: Z zagadki najłatwiejsze jest odwrócenie monitora do góry nogami ;) pierwsza linijka:
Neurologicznie bez objawów oponowych. 1) MR mózgowia
2) mierzyć sobie RR. Kurde, też tak piszę!
Badawczo spojrzałam na tekst zagadki i okazało
się, że z tajemniczych powodów wkleiłam go do góry
nogami.
KK: Dzięki – to dopiero zagadka! zaraz poprawiam ;))
Sprawdziłam dlaczego tak się stało. Okazuje się, że mój
komputer dostał małpiego rozumu i odwraca ilustrację
do góry nogami w ramach usługi „error” ;)) muszę go
zachęcić do odstąpienia od dodatkowego utrudniania
zagadki. Odwracajcie swoje ekrany do góry nogami do
czasu rozwiązania problemu – za rozwiązania nadesłane
w czasie utrudnienia dodatkowe nagrody.
@konsyliarz_3: Neurologicznie bez objawów ogniskowych, oponowych??? 1) MR szyjny. 2) Zmęczyć można
się. Zgadłem?
@konsyliarka_1: Neurologicznie bez zmian; objawy
ogniskowe, oponowe (-). Z uwagi na nawrotowe bóle
głowy – proponuję: 1) MR mózgowia 2) Znaczyć bóle
głowy. Ło, matko, i my tak piszemy...
@konsyliarz_2: Jest coś chyba o krótkowzroczności...
@konsyliarka_4: Ha! pan małżonek (niemedyczny)
skomentował: „To jeszcze recepta czy już ekg?”
@konsyliarka_5: Neurologicznie bez objawów oponowych
i ogniskowych z uwagi na charakter bólów głowy proponuję... (nie wiem co...) 1) MRI mózgowia 2) zmierzyć
(obwód głowy???)
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@konsyliarka_6: W pozycji drugiej na pewno jest: Zmniejszyć bóle głowy:)))
@konsyliarz_7: W pozycji drugiej przeczytałem Zniszczyć
skórę głowy, co jest dość barbarzyńskie, a poza tym nie
napisano czym: kwasem? opalić zapalniczką?... albo nad
gazem? A może użyć ostrego narzędzia?
@konsyliarka_8: Zmoczyć:) skórę głowy??:) Może parowało:)
@konsyliarka_5: Wiem, wiem! tam jest Zmyć wodą głowę.
@konsyliarka_1: Znaczyć wódki ubytek?
@konsyliarz_3: Kurczę – cyferki są zupełnie wyraźne.
A literki pijaniutkie!
@konsyliarka_1: Już wkleiło się dobrze, wzrok wytężam,
a i tak jestem ciemna jak tabaka w rogu! W pewnym
momencie przeraziłam się, czy to nie moje bazgroły, ale
wytężyłam wzrok jeszcze bardziej i dostrzegłam cyfry
rzymskie w dacie, a ja takowych nie piszę!
KK: Dobrze się zastanów, @konsyliarko_1, co tam
napisałaś w tej konsultacji, sprawa sprzed paru dni,
powinnaś pamiętać!
@konsyliarka_1: Jak to była nocna konsultacja, to nie
będę jej pamiętać, robię wtedy „na śpiocha”.
@konsyliarka_5: Skojarz, czy miałaś dyżur tego dnia?
@konsyliarka_1: Niestety, miałam, i chociaż na ogół nie
wypisuję konsultacji neurologicznych, to kto wie...
KK: Może coś przez sen napisałaś i śniło Ci się, że jesteś
neurologiem? Może miałaś dwa dyżury pod rząd? Dawno
temu wzięłam dwa dyżury po kolei i po zakończeniu
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drugiego nic nie pamiętałam, co zlecałam w nocy – więc
tak bywa! Przypominaj sobie wszystko powoli, powoli...
@konsyliarka_5: No, ale pismo swoje chyba poznasz???
@konsyliarka_1: Nie dręcz mnie! Pismo jest takie jak moje,
ale po pierwsze nie konsultuję neurologicznie! A po drugie
nie piszę rzymskich cyfr w dacie i to jest najpewniejsze.
@konsyliarka_9: Jakbyś jeszcze postawiła zagadkę na
nogi, to łatwiej by było! Nie mogę za długo na rękach
stać, bo mam przekrwienie rozumu!
@konsyliarka_5: Toż jest na nogach!
KK: Przekrwieniem rozumu się nie
wykręcaj, tylko deszyfruj migiem –
bo to konsultacja bieżąca i trzeba
ustalić, co dalej lekarz prowadzący ma robić. Dostałam
ten tekst jako pogotowie deszyfracyjne. Stanęłaś na rękach, zapomniałaś wrócić do pozycji wyjściowej i znowu
masz tekst do góry nogami.
@konsyliarka_9: Skoro to takie pilne, rozszyfrowuję na
cito: Neurologicznie zdrowy i w razie ponownych bólów
głowy nie zawracać głowy neurologowi. Krio na głowę,
potem mri i zmniejszyć głowę, będzie mniej bolała.
KK: Brzmi wiarygodnie!
@konsyliarka_1: Neurologicznie bz, objawy oponowe
ogniskowe (-), z uwagi na charakter bólów głowy – proponuję w razie nawrotów dolegliwości kontrolne 1) MR
mózgowia 2) znaczyć(?) bóle głowy. A i tak nie wiem, czy
to ostatnie słowo?
@konsyliarka_10: Po MR głowy jest wyraźnie napisane
zszyć wargi!
@konsyliarka_1: Jeżeli chodzi o poradę dla lekarza prowadzącego – ponowna konsultacja neurologiczne przy
nawrocie dolegliwości.
KK: Tak dalej być nie może! Praca, praca i jeszcze raz
praca nad rozszyfrowaniem konsultacji! My jesteśmy
po to, aby służyć polskiemu pacjętu, a nie po to, aby
chapać nagrody, spać w nocy albo coś tam innego
wyczyniać. Czy ktoś dziś pracował na nocnej zmianie
nad deszyfracją?! Nie widzę! Każdy poszedł sobie spać,
a zagadka nierozszyfrowana! Koleżanka, która otrzymała
konsultację nie wie, czy ma: zmniejszyć obwód głowy
pacjętu, mierzyć sobie RR, znaczyć bóle głowy, zmierzyć
obwód głowy, zniszczyć skórę głowy, zmyć wodą głowę,
zmoczyć skórę głowy, znaczyć wódki ubytek!
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Analizując treść wypowiedzi na gruncie psychoterapii
dynamicznej, stwierdzam że wasza podświadomość
jest nakierowana na chęć osiągania korzyści osobistych,
fizyczną agresję wobec pacjenta oraz żądzę picia wódki
podczas pracy lekarskiej. Załamka całkowita.
@konsyliarka_1: Jestem przekonana, że wykonując
wszystkie zalecenia powyżej wybijemy pacjętu chęć na
bóle głowy, a tym samym uzdrowimy go radykalnie.
A przecież o to chodzi, prawda? Inna propozycja: 1) MR
mózgowia 2) Wyleczyć bóle głowy! I to ma sens, celem konsultacji jest pomoc pacjentowi, a jak można
pomoc lepiej niż wyleczyć bóle głowy?
@konsyliarz_11: Neurologicznie bez objawów
ogniskowych, oponowe (-) Z uwagi na narastanie bólów głowy proponuję w razie pogorszenia rekonsultację
1) MR mózgowia 2) zmierzyć obwód głowy.
Informacje dodatkowe: konsultację przeprowadził dyżurny
neurochirurg dziecięcy, sądząc z charakteru pisma będący
na dyżurze w Łodzi, nazwisko na priv... -:)
PS Oczywiście mogę się też mylić i może to być prosty
przepis zupę ogórkową.
@konsyliarz_2: Litości – weźcie przetłumaczcie w końcu
to suahili.
KK: W rubryce „Rozszyfruj receptę” działamy wg zasady
mówisz = masz. Dotychczasowe diagnozy tak wyglądają
w suahili: kupungua kwa kichwa mduara pacjętu, kupima
RR, maana maumivu ya kichwa, kupima mduara kichwa,
kuharibu kichani, suuza kwa kichwa maji, mvua kichani,
maana hasara ya vodka.

P

o uzyskaniu przekładu proponowanych deszyfracji
na język suahili zrozumiałe się stało, że ogłoszenie
laureata edycji drugiej musi nastąpić bezzwłocznie!
Laureatką zostaje…

@konsyliarka_1
Uzasadnienie: Przeprowadziła pełną diagnostykę różnicową rozszyfrowywanego tekstu, dopuszczając nawet
możliwość, że jest jego autorką. Jest ona osobą otwartą
na sugestie innych, co w każdej dyskusji o typie konsylium jest bardzo cenne. Takich konsyliarzy nam trzeba!
Gratulujemy i wysyłamy nagrodę książkową pocztą.
Krystyna Knypl
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Ciekawy przypadek

Myślenie doda ci skrzydeł
Irena Romaniuk

Jedna z moich stałych pacjentek zwierzyła się, że jest bardzo zaniepokojona tym,
że jej syn miał już dwa wypadki komunikacyjne, których był sprawcą.
Na moje pytanie, czy on na pewno dobrze widzi, odpowiedziała, że właśnie
usiłuje go namówić na kolejne badanie.
sierpniu 2008 r. 28-letni mężczyzna zgłosił się
na badanie okulistyczne, ponieważ ma wrażenie,
że od roku gorzej widzi. Pogorszenie widzenia łączy
z wypiciem napoju redbull. Wystąpiło wówczas chwilowe
opadnięcie powieki górnej oka prawego, które od tamtej
pory pojawiło się kilka razy, również na parę chwil.
W wywiadzie 15 lat wcześniej wielokrotne zapalenia zatok obocznych nosa, uraz głowy przed 10 laty,
3 wypadki samochodowe (2 z winy pacjenta, ostatni
w 2007 r.). W badaniach lekarskich przeprowadzonych po wypadkach
nie stwierdzono odchyleń
od normy.
Ostatnio wykonana na badaniach okresowych • morfologia krwi
bz. • OB 3 • TSH 0,99.
W badaniu okulistycznym stwierdziłam
• Vou=1,0 sc • Sn=0,5 sc
• Tod=15 mmHg
• Tos=17 mmHg. Barwy
rozpoznaje każdym okiem
prawidłowo. Widzenie stereoskopowe testem TNO obecne.
Pole widzenia orientacyjnie prawidłowe. Gałki oczne
ustawione prawidłowo, szpary powiekowe równe. Ruchy
gałek prawidłowe, ale przy spojrzeniu w prawo pacjent
zgłosił chwilowe dwojenie, które ustąpiło i nie pojawiło
się przy badaniu ponownie. Podczas patrzenia w prawo
szpara powiekowa w oku prawym na chwilę była węższa.
Cover – test ujemny. Odcinek przedni oczu prawidłowy.
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Źrenice okrągłe, równe, właściwie reagują na światło
i konwergencję. Dno oka: tarcze n.II o granicach wyraźnych, różowe, w oku prawym nieco jaśniejsza od skroni
niż w oku lewym, zagłębienia fizjologiczne prawidłowe,
obecne w obu oczach; plamki z refleksem. Tętnice w obu
oczach dość wąskie i nieco wyprostowane. Żyły w oku
lewym nieco szersze niż w oku prawym.
Zalecono zgłoszenie się na pole widzenia oraz
konsultację neurologiczną z powodu niedowładu nerwu odwodzącego i okoruchowego w oku
prawym.
Po kilku miesiącach przypadkiem spotkana matka pacjenta zapytana o wyniki badań
stwierdziła, że syn czuje się
dobrze, ale zmobilizuje go do
wykonania zaleceń.
lutym 2009 r. pacjent
zgłosił się na pole widzenia. Jednocześnie poinformował, że teraz pogorszeniu
widzenia towarzyszy ból głowy,
ale na konsultację neurologiczną
się nie zapisał.
W badaniu stwierdziłam, że
źrenica prawa jest szersza niż lewa i gorzej reaguje na
światło. Vou=1,0 sc, ciśnienie oczu jak poprzednio.
Dno oka jak poprzednio. W wykonanym polu widzenia
w strategii rozszerzonej stwierdzono niewielkie ograniczenie od dołu oraz nosa w oku prawym, oko lewe bez
zmian. Ponownie namawiałam pacjenta na konsultację
neurologiczną.
Rys. Zen

W

W
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Po kilku miesiącach pacjent zgłosił się do neurologa i wykonał zalecone MRI mózgu. W badaniu
stwierdzono guz na podstawie środkowego dołu czaszki
po stronie prawej, przyśrodkowo od bieguna płata skroniowego. Guz wielkości 30x35x40 mm o wyraźnych granicach, uciskający biegun płata skroniowego, zajmujący
prawą zatokę jamistą i penetrujący w kierunku górnej
części stoku i zbiornika okalającego. Zaproponowano
operację, ale pacjent nie wyraził zgody.
lutym 2010 r. pacjent zdecydował się na operację
guza z powodu narastających bólów głowy, krótkotrwałych zaburzeń koordynacji ruchowej, porażenia
n. VI oka prawego oraz wzrostu guza stwierdzonego
w ponownym badaniu. Chirurgicznie guz nie został
usunięty w całości, a w badaniu histopatologicznym
stwierdzono, że jest to struniak (wolno rosnący guz,
wywodzący się z pozostałości struny grzbietowej). Jako
leczenie uzupełniające chory przeszedł terapię pozytonową za granicą.

W

W październiku 2011 r. pacjent zgłosił się w celu
wystawienia zaświadczenia o stanie wzroku do pracy
przy komputerze.
Stwierdzono niewielkie opadnięcie powieki górnej w OP, zez zbieżny OP ze śladem ruchu odwodzenia.
• Vod=0,2 knp • Sn=1,5 • Vos=1,0 sc • Sn=0,5 sc. Barwy
OP i OL rozpoznawał prawidłowo. Dno oczu wyglądało
jak przed operacją. Na pole widzenia pacjent się nie
zgłosił.
Niedawno w kolejnej rozmowie z matką dowiedziałam się, że już od wielu lat wydawało się jej, ze syn
czasem zezuje.
yć może jest to historia choroby jak wiele innych,
ale chcę tym opisem zwrócić uwagę na to, że wypadki komunikacyjne w wywiadzie powinny zwiększyć
naszą czujność w poszukiwaniu zdrowotnych przyczyn
zdarzeń. Jak widać na tym przykładzie, można natrafić
na zupełnie nieoczekiwane znaleziska.

B

Irena Romaniuk
okulistka

@gonia
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Muzyka płynie
we mnie…
O swojej pasji do muzyki opowiada
Jolanta Borucka
wiedziałam, że można inaczej wzrastać. Oczywiście jak
klub żeglarski, to ognisko, jak ognisko, to gitara. Gdy
miałam 8 lat, to tylko słuchałam, ale przyszedł taki
moment (jakieś 10-11 lat mojego życia), że chciałam
być słuchana. Mój Tato grał na skrzypcach, więc był
ogniskowym artystą, a ja wzięłam się za gitarę, no i tak
ojciec został moim nauczycielem. Początki były trudne,
ale pierwsze „występy” przekonały mnie, że jestem wielka
– oczywiście w moim pojęciu, bo grałam koszmarnie!!!
Ale że byłam pupilkiem żeglarzy, każdy mnie chwalił
(już sobie wyobrażam jakiego łacha ze mnie darli za
plecami). Wtedy czułam się cudownie – ja i mój Tato,
gitara i skrzypce, i Mama zakochana w nas obojgu...

• Wieść konsyliowa niesie, że pięknie śpiewasz...
Czy zgodzisz się opowiedzieć o swoim śpiewaniu?
Bardzo mi miło, że wieść konsyliowa niesie,
jestem ogromnie zaskoczona propozycją, tym bardziej
że to, co robię, czy raczej robiłam, to raczej występy
domowo-urodzinowo-ogniskowe. Od nagrania pewnej
liczby piosenek minęło już trochę czasu i sama nie wiem,
na ile sobie mogę dzisiaj pozwolić.
• Wspominasz o nagraniu piosenek, czy możesz coś
bliżej o tym powiedzieć? A może po prostu zacznijmy
od początku.
Skoro mam zaczynać od początku, to może tak…
Urodziłam się w przeciętnej rodzinie ;-). Moi rodzice
każdy wolny weekend spędzali w klubie żeglarskim
i ja w nim wzrastałam. Wrosłam i wzrosłam tak, że nie
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• I co było dalej?
Przyszedł czas, że zachciało mi się szkoły muzycznej i tam zaczęłam szlifować umiejętności. Był
to czas końca podstawówki i pierwszej klasy liceum,
wtedy „wiedziałam” że będę zdawać na kierunek wokalno-teatralny w Katowicach. W 1981, a może 1982 r.
doszłam do finału Festiwalu Poezji Śpiewanej w Olsztynie,
otrzymując IV miejsce. Był to czas takich artystów jak
Elżbieta Adamiak, SDM, Czerwone Tulipany, więc nie
było lekko, ale jakże pięknie.
• Pięknie rozwijająca się kariera.
Wróciłam z Olsztyna i poszłam do kolejnej klasy
liceum. Pewnego dnia mój Tato trafił do szpitala z powodu duszności i zasłabnięcia. Na izbie przyjęć po krótkiej
rozmowie i badaniu lekarz rozpoznał odmę opłucnową.
Był to właściwie książkowy przypadek, jeśli miałabym go
oceniać dziś jako lekarz. Godzinę wcześniej mój ojciec
był na pływalni i intensywnie nurkował, przygotowując
się do egzaminu z pływania na AWF, który zaocznie
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studiował. Szybko wykonano odbarczenie odmy i Tato
od razu poczuł się dużo lepiej.
• Pewnie przeżyłaś tę wizytę w szpitalu?
Trafiło mnie w samo sedno! Wtedy dotarło do
mnie, że chcę pracować w szpitalu. Chcę być świadkiem
„cudów”, a jak najłatwiej to zrobić? Być salową! Moi rodzice zaniemówili! Choć dziś z perspektywy czasu, gdy
wspominam tę wizytę, to widzę, że lubię robić rzeczy
spektakularne! Dalej pływaliśmy (no może bardziej
pływał Tato), ja po raz kolejny „wzrastałam” w klubie
żeglarskim, zostałam żeglarzem, potem sternikiem jachtowym. Moje marzenia o medycynie rosły we mnie po
cichutku, już nie chciałam być salową, lecz pielęgniarką.
Tymczasem rodzice zaniepokojeni pytali, co dalej? Czy
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szykuję materiał do szkoły teatralnej? Przecież zbliża się
III klasa liceum. Moje marzenia ciągłe rosły i oświadczyłam pewnego dnia, że chcę być lekarką, chcę leczyć
ludzi i że jeżeli dostanę się za pierwszym razem, to będę
studiować medycynę, a jeżeli nie, to znak że mam iść
swoją „starą drogą”. Miał być tylko jeden raz i… wyszło!
Skończyłam studia i zostałam lekarzem. Trochę grającym
lekarzem, ale medycyna „zjadła” mnie doszczętnie!
• To znaczy?
Ma się rozumieć, że gram towarzysko, ogniskowo,
kajakowo, urodzinowo, ale to wszystko. Po „dwójce”
z interny zaprosił mnie mój kuzyn do studia nagrań,
gdzie wyśpiewałam parę piosenek, ale było to osiem lat
temu i dzisiaj nie mam już takiego głosu, a szkoda;-).
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Wysłałam dwie piosnki rzewne konsyliarce
Ewie, no i się, moja droga, porobiło! Posyłam
Ci te piosenki.
• Rewelacja! Wzruszyłam się słuchając
tych pięknych piosenek, w większości nieznanych mi wcześniej.
Dziewczyno, masz
talent! Na karierę nigdy nie jest za późno,
rzucaj medycynę i leć
na scenę. Super! czuję
się jak na angielskiej
edycji „Mam talent”,
gdy jurorka mówi do
jednego z laureatów
„mam dreszcze, gdy cię słucham”.
A ja miałam dreszcze jak pomyślałam, co Ty
sobie pomyślisz i aż się bałam bać!
• Niezwykle piękne są piosenki, które śpiewasz! Mów,
co było dalej, bardzo proszę…
Był taki czas, że chciałam wrócić do grania, ale
obie moje miłości na M – Muzyka i Medycyna – są
niezwykle zaborcze i nie miałam pomysłu na ich pogodzenie. Tak więc mówienie o muzyce to już trochę
mówienie o przeszłości.
• Myślę, że wrócisz do grania wcześniej czy później.
Prawdopodobnie zrobiłaś tylko dłuższą przerwę lub
zbyt głęboko zanurzyłaś się w codzienności. Pytałam
wielu moich pacjentów jak rozumieją powołanie, nie
tylko do medycyny, ale i do sztuki. Jeden ze znanych
rzeźbiarzy powiedział, że powołanie to wewnętrzny
przymus robienia czegoś. Może być to przymus leczenia ludzi, pisania, śpiewania, grania.
Czy czuję przymus grania? Kiedyś granie i śpiewanie było normalną częścią dnia, szkoła muzyczna
wymagała kilku godzin grania dziennie. Opuszki palców
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przypominały skorupki. Na pewno był to czas przymusu
wewnętrznego – potrzeby grania i przymusu zewnętrznego – potrzeby zdawania egzaminów i występowania
na „popisach” w szkole muzycznej. Teraz pozostała
potrzeba wewnętrzna, ale nie jest ona już tak gwałtowna.
Myślę, że większość osób, które „opiekują się” muzyką
potrzebują słuchacza, muzyka jest środkiem przekazu,
dobrze gdy ma odbiorcę. Rzadko biorę gitarę do ręki
od czasu śmierci mojej Mamy, dla każdej wypieszczonej
piosenki była Ona pierwszym jurorem. Kochała każdą
moją interpretację, a ja kochałam dla Niej śpiewać.
Chyba musi minąć jeszcze trochę czasu, żebym mogła
beztrosko śpiewać…
• Poproszę kilka słów o instrumencie i twoich umiejętnościach w tym zakresie.
Co do instrumentu, to było ich kilka, pierwsza
gitara odkąd pamiętam „zawsze” była w domu, oprócz
mandoliny, skrzypiec, marakasów, organów. Gdy rodzice
stwierdzili, że „trzeba” we mnie zainwestować, zaczęło
się polowanie na gitarę z NRD! Jak to brzmiało! Gitara
z zagranicy! Wyjazd skończył się zakupem kolorowych
mazaków, tenisówek, pachnących gumek, kolorowego
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piórnika, bo... gitara była za droga (faktycznie były różne
gitary, ale dla nas za drogie). Moja szkoła muzyczna
zmobilizowała jednak rodziców do kupna gitary, już
w Polsce (była to chyba gitara z Defil-a). No i ta jeździła ze mną wszędzie. Skończyła swoje życie podczas
bliskiego spotkania z ławką przy ognisku. Olbrzymia
dziura w pudle rezonansowym rozerwała jej duszę,
a moje serce, tym bardziej, że nie ja jej to zrobiłam ;-).
Był to już czas mojej samodzielności finansowej, więc
zakup nowej gitary spoczął na mnie. Łatwo przyszło,
łatwo poszło – to w skrócie historia kolejnej gitary:
kupiłam gitarę, wsiadłam do kajaka, wywróciłam kajak,
utopiłam gitarę, wyłowiłam gitarę, wysuszyłam gitarę,
stwierdziłam, że mam zniszczoną gitarę. Gdy zdałam
dwójkę z interny, to nie wyobrażałam sobie, żeby obyło
się bez prezentu – nie miałam wyjścia, musiałam zdać,
żeby kupić kolejną gitarę i grać.
• Masz piękny, bardzo liryczny repertuar. Z czego
wynika jego dobór? Powiedz, proszę, szerzej, czym
się kierujesz, śpiewając tak bardzo liryczne piosenki.
Ja po prostu powolutku pieszczę muzyczkę, która
we mnie płynie. Myślę, że to środowisko muzykujących
żeglarzy miało na mnie wpływ. Nigdy nie byliśmy towarzystwem od „Ana Ana Ana Ana, jo Cie zo wi zo
dostana” (słowa śląskiej pieśni biesiadnej – przyp. red.),
potrzebowaliśmy wszyscy więcej od siebie samych. Nie
lubię krzyczącej muzyki, no... może sobie ta muzyka
trochę pokrzyczeć, ale przekazem, starałam się zawsze
zaśpiewać szczerze, nigdy żeby odbębnić. Może to
śmiesznie zabrzmi, ale ja lubię, gdy piosenka trwa, nawet
gdy się skończy.

gdy gram, to potrafię się zdołować do obłędu i wtedy
przestaję grać.
• Czy dobrze rozumiem, że forma liryczna jest wyrazem artystycznym, a nie manifestem osobowości – jak
sama mówisz dynamicznej i jak to bywa w takich
wypadkach, otwartej do ludzi?
Tak, właśnie tak! Lubię gdy mogę ucieszyć czymś
lirycznym, niecodziennym, czymś co pozwala na chwilę
wpaść w zadumę, pozwala słuchającym zaśpiewać...
Jesteś pewna, że chcesz zrobić ze mną wywiad!?
Boję się że to nie najlepszy pomysł.
• I tu Cię zaskoczę, bo już po wszystkim! Wywiad
gotowy! Dziękuję Ci za rozmowę i piękne piosenki.
Rozmawiała Krystyna Knypl
Piosenek śpiewanych przez Jolantę Borucką, internistkę z Krzanowic, można posłuchać pod adresem
www.youtube.com/user/borow87

• ???
Jestem bardzo dynamiczna i dla kontrastu śpiewanie „smuteczków” wycisza mnie, pozwala wyhamować.
Pozwala posłuchać, jak śpiewają ze mną moje dzieci.
Ale niestety rzadkie to są chwile. Muzyka oczywiście
nie płynie we mnie cały czas, powiem więcej – ostatnio
w świetle wydarzeń „wokół nas” w ogóle nie płynie, no
chyba że mury runa, runą, runą... Co do smutku, to
trudno to objaśnić. To nie jest tak, że biorę gitarę i gram,
bo mi smutno (nie bardzo mam czas na smutek), raczej
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A może by tak do Berlina?
Alicja Barwicka

W stolicy Niemiec często odbywają się międzynarodowe konferencje medyczne. Położenie w centralnej
części Europy zapewnia dogodny dojazd z różnych kierunków, a miasto dzięki doskonałej
infrastrukturze może zaoferować nie tylko
odpowiednie warunki organizacji takiego
przedsięwzięcia, ale i wiele atrakcji turystycznych, kulturalnych czy sportowych. Wyboru
tego kierunku podróżowania nam, Polakom,
nie trzeba nawet specjalnie zachwalać, bo
ma wyłącznie zalety, a dwu-, trzydniowej
wyprawy do Berlina nie musi nawet uzasadniać uczestnictwo w imprezie naukowej.

P

owodów jest kilka. Po pierwsze odległość, co niezależnie od miejsca zamieszkania w Polsce i wybranego
środka transportu decyduje o oszczędności czasu i pieniędzy, po drugie doskonała sieć hoteli (w tym dobrych, ale
niedrogich), co przy niedługim pobycie daje stosunkowo
niski koszt całej eskapady, a po trzecie i najważniejsze
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

Fot. Alicja Barwicka

Światowy Kongres Okulistyczny w czerwcu
2010 r. Dobrze eksponowane i najczęściej
wertowane są (tu zaskoczenie) książki autorstwa polskiego profesora Jacka J. Kańskiego.
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– Berlin jest miastem niezwykle ciekawym, oferującym
turyście różnorodne wrażenia.

Jak dojechać? Wybór oczywiście jest, ale
musimy sami rozważyć, co najbardziej nam odpowiada. Samolot – to najbardziej komfortowy (zyskujemy
kilka godzin, nawet po wliczeniu czasu przejazdu na
lotnisko i z powrotem), ale i najdroższy wariant. Dojazd
do centrum miasta zapewniają kursujące co kilka minut autobusy lotniskowe, z których na właściwej stacji
można się przesiąść na dogodny inny środek transportu
(najlepiej metro), np. jadąc z lotniska Schönefeld, już
na pierwszym przystanku, Rudow, możemy złapać
linię U7 biegnącą przez centrum. Jest też bezpośrednie
połączenie z miastem linią S9. Samochód zapewnia
niezależność i wygodę podróżowania, ale w mieście
prościej będzie korzystać z wygodnej i świetnie zorganizowanej komunikacji.
Moim wyborem środka lokomocji do Berlina jest
pociąg. Jeśli decyzję o podróży podejmie się odpowiednio
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wcześnie, warto skorzystać z przejazdu na podstawie
znacznie tańszego biletu specjalnego (koszt w jedną
stronę ok. 30 €), który można kupić w międzynarodowych kasach PKP na 60 dni przed planowaną datą
wyjazdu. Wyjeżdżając z Warszawy rano, ale o zupełnie
przyzwoitej porze, mamy kilka godzin, aby poczytać
(w tym obowiązkowo poznać plan linii metra), popracować lub podrzemać. A kiedy już opuścimy pociąg, to
w środku dnia bez specjalnego zmęczenia znajdziemy się
w samym centrum miasta, na stacji Berlin Hauptbahnhof.
Razem z dotychczasowymi towarzyszami podróży prosto
z peronu wjeżdżamy na podstawowy poziom dworca
i w położonym
blisko głównego wyjścia
kiosku oznaczonym czerwonym logo
Berlin Infostore kupujemy
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jeden bilet na wszystkie środki komunikacji publicznej. Trzeba dobrze obliczyć na ile dni lub godzin będzie nam ten bilet potrzebny, bo w sprzedaży są różne
warianty, a ceny dość wysokie. Na szczęście personel
kiosku podpowie jaki rodzaj biletu będzie odpowiedni
do naszych podróżniczych planów, a także wynajdzie
nam promocję (zawsze jakieś się znajdą). Tutaj też
otrzymamy niezbędne mapki oraz skromne informatory
(Berlin welcome card) dotyczące atrakcji turystycznych,
kulturalnych, sportowych. W zestawie znajdziemy kupony rabatowe upoważniające do zniżek (najczęściej
w wysokości 25-33%), np. na zakupy w kioskach Berlin
Infostore, na bilet do muzeum, na koncert, wystawę czy
zakupy w konkretnej sieci sklepów. W broszurce Berlin
welcome card znajdziemy kupon uprawniający do zniżki
na przejazd autobusem turystycznym City Tour lub City
Circle Sightseeing, a to zwłaszcza na początku pobytu
pozwala zdobyć podstawowe informacje o tym co, gdzie
i dlaczego trzeba zobaczyć.
Mając w ręku bilet komunikacji publicznej,
wjeżdżamy jeszcze jeden poziom wyżej i znajdujemy
przystanek interesującej nas linii U- lub S-bahnu (teraz
przyda się odrobiona w pociągu lekcja). Przed wejściem
do wagonika, jeszcze na peronie, w małym stojącym na
słupku kasowniku aktywujemy nasz bilet. Nie będziemy

go już więcej kasować, ale musimy
pamiętać o dacie i godzinie jego
ważności oraz mieć go zawsze przy
sobie na wypadek kontroli.
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Gdzie mieszkać? To jak wiadomo podstawo-

wa sprawa i wymagająca nieco inwencji jeszcze przed
wyruszeniem z Polski. Dobrze jest więc dokonać rezerwacji, wybierając jeden z portali tematycznych (jak zwykle
polecam www.venere.com), kierując się własnymi
priorytetami, tj. klasą (oglądamy zdjęcia!), położeniem
(z dobrym dojazdem i nie na obrzeżach, aby nie tracić
czasu na dojazdy) i oczywiście ceną. Zarezerwowany
hotel powinno się odwiedzić zaraz po przyjeździe, chociażby po to, by się zameldować, odświeżyć po podróży
i zostawić bagaż niepotrzebny podczas zwiedzania.
Wariant przyjazdu pociągiem umożliwia jeszcze tego
samego dnia kilkugodzinne zwiedzanie przy wyborze
niezbyt forsownej trasy wędrówki.

Jak i czym się przemieszczać? Berlin

ma doskonale zorganizowaną komunikację publiczną,
a nasz bilet „na wszystkie środki transportu” zapewni
maksymalne oszczędzanie sił. Jest to o tyle ważne, że
miasto jest bardzo rozległe, a apetyt turysty na zwiedzanie
nienasycony. Do dyspozycji są dwie sieci kolejki miejskiej
(takie lokalne metro) U- i S-bahn, autobusy i tramwaje. Na
przystankach nie czeka się nigdy
dłużej niż 2-3 minuty. Wszędzie jest czysto i bezpiecznie,
ale w dzielnicach zamieszkałych
przez mniejszości etniczne oraz
w miejscach gdzie kwitnie handel uliczny lepiej się mieć
na baczności i nie prowokować kieszonkowców.

Jak zorganizować zwiedzanie? Jeszcze
przed wyjazdem, używając mapy miasta i korzystając
z przewodników trzeba sobie nakreślić plan zwiedzania,
a potem mądrze rozłożyć siły, aby go zrealizować. Podczas opracowywania planu, tam, gdzie to jest możliwe
dobrze jest stosować następujące zasady:
Dzień zaczynamy od najdalej położonego od hotelu punktu przewidzianego do zwiedzania i docieramy
tam transportem publicznym. Pozostałe cele powinny się
znajdować na trasie drogi powrotnej lub w pobliżu niej.
Czas przeznaczony na zwiedzanie w ciągu jednego dnia trzeba podzielić tak, aby odcinki pokonywane
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pieszo nie były zbyt długie i forsowne, a po każdym z nich
następował co najmniej kilkuminutowy odpoczynek,
w tym jeden dłuższy, połączony z posiłkiem. Miejsca
na relaks nie trzeba specjalnie szukać, bo około 30%
powierzchni Berlina zajmują parki, lasy, jeziora i rzeka.
Odcinki między interesującymi nas punktami
turystycznymi pokonujemy środkami komunikacji
publicznej, oszczędzając siły i czas.
Plan zwiedzania nie może być przesadnie napięty
i musi uwzględniać co najmniej kilkugodzinną rezerwę
(najlepiej ostatniego dnia) przeznaczoną na nieprzewidziane lub niezrealizowane dotychczas cele.

Co warto zobaczyć w Berlinie? Naprawdę
jest w czym wybierać i nie da się zobaczyć wszystkiego
na raz. Na przykład na zapoznanie się z nadzwyczajnymi
zbiorami Muzeum Pergamonu nie wystarczy całego dnia.
Dlatego podczas krótkiego pobytu w tym mieście trzeba
się ograniczyć do wydeptania kilku ścieżek startowych,
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którymi przy następnych wizytach będziemy podążać
dalej i dalej…
Wracając jednak do wariantu przyjazdu pociągiem – podczas pierwszego wolnego popołudnia warto
udać się w rejon dopiero co poznanego dworca Berlin
Hauptbahnhof (zaledwie trzy przystanki w kierunku
zachodnim linią S3 lub S75) do Zoologischer Garten,
miejsca hałaśliwego, gdzie od rana rozkładają swoje
kramy drobni handlarze i gdzie znajduje się przedziwna
fontanna, która zupełnie do niczego nie pasuje, a mimo
to dobrze się w to miejsce wkomponowała. Stamtąd
można zrobić niedługi spacer po głównej, eleganckiej
arterii miasta, chłonąć jej atmosferę, przyglądać miesz-

kańcom, obejrzeć pozostawiony po zbombardowaniu
„ku przestrodze” przyszłych pokoleń kościół Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche i towarzyszącą mu nowoczesną wieżę wraz z ośmiokątną kaplicą. Z zewnątrz nas
nie zachwyci, ale warto wejść do środka, by zobaczyć
błękitne światło sączące się przez niezliczone maleńkie
okienka! Potem idąc wraz z wielojęzycznym, kolorowym
tłumem w kierunku Breitscheidplatz już z oddali poznajemy (znaną z wielu pocztówek) współczesną rzeźbę
przedstawiającą pęknięte kajdany, a po drodze mijamy
wiele ciekawych, markowych magazynów i tych trochę
tańszych sklepów i sklepików. Wystrój mają z grubsza
biorąc taki sam jak wszędzie, ale zdecydowanie trzeba
zobaczyć ten najstarszy, Ka De We. I to wcale nie dla
ton butów, odzieży, artykułów gospodarstwa domowego, stoisk z kosmetykami i wieloma innymi towarami,
którymi jest zawalony, ale dla dwóch ostatnich pięter
z… artykułami spożywczymi! W tym właśnie miejscu
można nawrócić każdego niedowiarka wątpiącego w to,
że kulinaria są dziedziną sztuki!
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Na Zoologischer Garten rozpoczynają też kurs
linie autobusów turystycznych dla amatorów Berlina „w pigułce”. Po takim krótkim spacerze nabieramy
ochoty na porządne całodniowe zwiedzanie. Dokonując
koniecznej selekcji, spróbujmy znaleźć się na:
• Savigny, gdzie zachwyci nas leniwa drobnomieszczańska
atmosfera wąskich uliczek naszpikowanych restauracjami,
barami i kafejkami,
• Potsdamer Platz z supernowoczesną architekturą, skąd
już niedaleko do Bramy Brandenburskiej, dawnej rogatki
miejskiej, a dziś miejsca, gdzie na sąsiadującym Pariser
Platz tłumy turystów fotografują się z „amerykańskimi”
i „radzieckimi” żołnierzami,
• osi wielkiego parku Tiegarten, aby zobaczyć i sfotografować ogromną (67 m wysokości) kolumnę zwycięstwa
Siegessäule z ukochaną przez mieszkańców „Złotą Elzą”,
• placu Republiki, aby zobaczyć majestatyczny budynek Reichstagu i może nawet skorzystać z możliwości
obejrzenia panoramy miasta z kopuły widokowej, ale
również dla odwiedzenia niezwykłego miejsca pamięci
ofiar prób przedostania się do Berlina Zachodniego
w okresie zimnej wojny,
• Alexanderplatz i placu Johna Kennedy’ego dla obejrzenia dwóch ratuszów miasta (Rotes Rathaus i Rathaus
Schöneberg),
• pięknej, szerokiej Unter den Linden i koniecznie na
Friedrichstraβe, żeby znaleźć się na historycznym Checkpoint Charlie.
Jeśli uda się nam przynajmniej tyle zobaczyć, to
możemy być bardzo zadowoleni, chociaż i tak większość

Nie mogłam się oprzeć i zamieszczam zdjęcie mojego ulubionego sklepu z butami w wiosennej krasie

atrakcji turystycznych, kulturalnych i sportowych pozostanie ciągle przed nami do dalszego odkrywania.

Co i gdzie kupować? Jak na polską kieszeń,
Berlin jest miastem dość drogim, co znaczy jedynie tyle,
że powinno się dokładnie wiedzieć, co chcemy kupić,
przy czym warto pamiętać, że w niedzielę nie zrobimy praktycznie żadnych większych zakupów. Miejsce
na znalezienie oryginalnych pamiątek to z pewnością
Checkpoint Charlie, warta zachodu jest markowa odzież
i buty z uwagi na wysoką jakość. Po oryginalne przyprawy z całego świata dobrze jest się wybrać do Ka De We.
Warto też pamiętać, że liczne dobre sklepy znajdziemy
przed wyjazdem na stacji Berlin Hauptbahnhof.
Berlin jest miastem ogromnym i nie ma co się
łudzić, że po kilkudniowym pobycie zaspokoimy turystyczną ciekawość. Ma to swoją dobrą stronę. Niezbyt
zmęczeni, ale i tak bogatsi we wrażenia ze zwiedzania
możemy spokojnie wrócić do domu, a po pewnym
czasie, gdy wszystko co widzieliśmy ułożymy w głowach,
spokojnie zacząć układać nowy plan zwiedzania tego
wszystkiego, co stanie się priorytetem w kolejnej podróży do tego
pięknego miasta. W końcu to tak
niedaleko…
Fot. @mimax2

Fot. Alicja Barwicka

Przedziwna fontanna na Zoologischer Garten

Fot. Alicja Barwicka
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Jeśli się wahasz,
spróbuj wyjechać na krótko
Zbigniew Rudzki

Zdaję sobie sprawę, doświadczenia patologa mogą tylko w niewielkim stopniu
być użyteczne dla klinicystów. Poniższy tekst, zorganizowany według schematu
zaproponowanego przez redakcję, odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której
wyjeżdża specjalista. Realia związane z wyjazdem w celu rozpoczęcia lub
kontynuowania specjalizacji są mi nieomal nieznane. Nie poruszam też zupełnie
kwestii codziennego życia w Zjednoczonym Królestwie, jako że jest to materiał
na odrębną i nader obszerną opowieść.

1.

Dylematy przed wyjazdem
Nie można mieć jakichkolwiek dylematów w sytuacji, gdy człowieka oświeci Duch Święty, co przydarzyło
mi się przed mniej więcej siedmioma laty. Jako ledwie
lichy adiunkt, byłem wszakże jednak Kierownikiem
Katedry in spe, dzięki czemu zostałem zaproszony przez
mego Szefa, rzeczywistego kierownika Katedry, na
otwarcie nowego budynku dydaktycznego, mającego
służyć głównie Szkole Medycznej dla Obcokrajowców,
prężnie rozwijającej się przy naszej uczelni. Szkoła ta
została założona jako przedsięwzięcie czysto komercyjne.
Podle opłacane kadry dydaktyczne, zwłaszcza te z gatunku nieklinicznych, miałyby w niej możliwość w miarę
uczciwego dorobienia bez konieczności chałtury na kilku
etatach w różnych dziwnych miejscach, wypracowując
przy okazji zysk dla uczelni.
Początkowo zarobek był istotnie atrakcyjny. Szybko też, ponieważ szkoła na tle rozsianych po świecie
akademii smorgońskich1 podobnego typu uczyła nieźle,
z całkiem przyzwoitym odsetkiem absolwentów zdających
amerykański i kanadyjski egzamin nostryfikacyjny, nastąpił jej burzliwy rozwój, niemający jednak odzwierciedlenia

we wzroście stawek godzinowych, przynajmniej dla
szarych pracowników. Co więcej, wynagrodzenia te nie
były od lat indeksowane w stosunku do inflacji, zatem
realnie stawały się coraz mniej atrakcyjne, będąc jednakowoż niezbędnymi do zamknięcia rodzinnego budżetu.
Wmurowanie kamienia węgielnego poprzedzone
było kilkoma nieuchronnymi przemówieniami, z których
po raz pierwszy dowiedziałem się, że ów imponujący
gmach wystawiony został w znacznej mierze z funduszy
wypracowanych przez szkołę dla obcokrajowców. Jeden
z Mówców z dumą podał nawet wysokość tej kwoty, mogłem zatem w miarę szybko oszacować wkład wniesiony
przez przeciętnego wykładowcę per capita i porównać go
z tym, ile ze szkoły dostaję ja i moi koledzy. Z rozmyślań
arytmetycznych wyrwał mnie krótki ceremoniał religijny,
profesjonalnie odprawiony przez Wysokiego Hierarchę.
Spadły na mnie krople wody święconej, a wraz z nimi
właśnie wspomniana wyżej łaska Ducha Św. w postaci
jasnej wskazówki rozwiewającej wszelkie wątpliwości co
do sensu dalszej pracy w tych układach (będziesz, ciężki
matole, orał do grobowej deski na kolejne przeszklone perły
architektury rodem spod myszy komputerowej, a tu nie

1
Encyklopedia Staropolska Glogera tak definiuje to pojęcie: Smorgońska akademja. O 5 mil od Oszmiany, na trakcie do Mińska,
w woj. Wileńskiem, powiecie Oszmiańskim leżało miasteczko Smorgonie, dziedzictwo w wieku XVI możnej niegdyś na Litwie rodziny
Zenowiczów. Mieszczanie tutejsi słynęli szczególniejszym przemysłem, polegającym na hodowli młodych niedźwiedzi, obuczaniu
ich sztuk i oprowadzaniu potem po całej niemal Europie. Stąd stała się sławną w Polsce: „Smorgońska akademja”, „smorgoński
akademik”, „gagatek smorgoński” i t. p. (Przyp. red.)
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bardzo masz nawet za co kupić zimowe opony do tego
grata, którym wozisz rodzinę!...). Historia ze Szkołą to
oczywiście nie powód główny, lecz kropla, która przelała
czarę goryczy. O szczegółowej zawartości owej czary nie
ma co się rozpisywać, jako że gros Czytelników zna ją
nader dobrze. Dodam tylko, nie chcąc być opacznie
zrozumianym, że ten parszywy trunek tylko w pewnym
stopniu uwarzony był z mizerii finansowej. Wróciwszy
z uroczystości, bezzwłocznie wysłałem e-mail do pierwszej firmy rekrutacyjnej, a następnego dnia odebrałem
pierwszy telefon z propozycją pracy.
Dylematów co do wyjazdu zatem nie miałem,
zresztą podobnie jak przed podjęciem innych kluczowych
decyzji w moim życiu. Wahającym się mogę przytoczyć
wysoce nieoficjalną regułę rządzącą diagnostyką histologiczną raka prostaty: jeśli masz wątpliwości, czy to jest
rak, czy nie, to najpewniej rak to jednak nie jest.
Pewne rozterki wiązały się natomiast z wyborem
kraju docelowego. Angielski jest jedynym językiem obcym, który znam w miarę dobrze, co oczywiście znacznie
ograniczało pole manewru. Był to też okres dużych niedoborów kadrowych w brytyjskiej histopatologii. Będąc
jednak odrobinę znanym w małym europejskim światku
podspecjalistów z mojej dziedziny, dostałem atrakcyjną propozycję zatrudnienia w jednym z najlepszych
uniwersytetów Skandynawii, gdzie przynajmniej jakiś
czas mógłbym funkcjonować posługując się wyłącznie
angielszczyzną. Zaproszony, byłem naprawdę pod wrażeniem miejscowego warsztatu pracy. Ludzie sprawiali
wrażenie rozluźnionych, przyjaznych i kompetentnych.
Podobało mi się miasto i okolica, wyglądająca nieomal
jak znana mi Kanada. Odstręczała jednak raczej kiepska
płaca, która mimo proponowanego stanowiska uplasowanego dość wysoko w hierarchii szpitalnej, pozostawała
w przykrym niestosunku do miejscowych cen, zwłaszcza
dla jedynego żywiciela rodziny. Przy podobnych lub
niższych kosztach życia, Anglicy płacili na rękę ponad
dwa razy tyle. Do tego dochodziła nieuchronna konieczność nauki języka cechującego się akcentem tonalnym
(w szkole byłem zwolniony ze skądinąd obowiązkowego
chóru) i zdecydowany sprzeciw Żony, mającej dobrze
wyrobione zdanie co do osobliwości miejscowego życia
społecznego.
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Zaangażowałem kilka agencji rekrutacyjnych.
Nie kosztuje to ani grosza, bo zgodnie z brytyjskim
prawem nie mogą one pobierać prowizji od kandydatów. Agencje wykazały się zresztą bardzo zróżnicowanym stopniem troskliwości, przy czym dość szybko
przekonałem się, że ich i moje cele są niekoniecznie
zbieżne – oni mają jak najszybciej zapełnić wakat (płaci
im wszak potencjalny pracodawca), mnie zaś chodzi
o znalezienie ciekawej pracy w miejscu nadającym się
do zamieszkania. Wszcząłem też własne poszukiwania,
jako że większość brytyjskich ofert ogłaszana jest na
jednej z ledwie kilu stron internetowych, przy czym
gros trafia na stronę British Medical Journal. Mając kilka
zaproszeń w garści, wczesną jesienią przejechałem Anglię
na motocyklu, dopełniając formalności rejestracyjnych
w General Medical Council i odwiedzając potencjalne
miejsca pracy. W grudniu rozpocząłem krótkoterminowy
próbny kontrakt (locum) w miejscu, które najbardziej
mi odpowiadało, a które sam wyszukałem. Spełniłem
najwyraźniej oczekiwania, a i zakład spełnił moje, zatem
po przejściu przez rytualne przesłuchanie (interview),
z nowym rokiem podpisałem konsultancki kontrakt na
stałe. Przepracowałem już ponad sześć lat i nie żałuję.

2.

Pierwsze (i dalsze) dni
po przyjeździe
Jako patolog wywodzący się ze środowiska akademickiego, mający dość dobrą orientację co do standardów
i trendów w mojej dziedzinie w Cywilizowanym Świecie,
nie miałem większych problemów adaptacyjnych. Polska
patologia akademicka, w przeciwieństwie do ogółu patologii powiatowej, nie odstaje zresztą zwykle w rażący sposób
od poziomu zachodniego, a nieuchronne braki można
szybko nadrobić. Rychło też zorientowałem się, że akurat
moja dziedzina na miejscu została nieco zapuszczona
odłogiem i że ku radości ‚moich’ klinicystów wniosłem
doń świeży powiew. Nie musiałem też przebijać się przez
zawiłości miejscowego narzecza w wydaniu proletariackim,
co jest zmorą dla klinicystów-obcokrajowców (angielski
jest dialektologicznie nieporównywalnie bardziej złożony
od polskiego, a różnice klasowe są nie mniejsze, niż geograficzne). Nie wszyscy patolodzy z Europy Wschodniej
radzą sobie jednak dobrze. Kolega z Rumunii nigdy nie
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był w stanie przerobić więcej, niż 30-40% dziennej dawki
diagnostycznej przypadającej na konsultanta w naszym
zakładzie. Kolega z Węgier przerabiał, przychodząc jednak do pracy przed siódmą rano, a wychodząc po ósmej
wieczorem, włącznie z weekendami. Z obydwoma locums,
skądinąd nader sympatycznymi ludźmi, rozstaliśmy się zatem bez żalu, nie proponując im przedłużenia kontraktu na
stałe. Dwoje ginekologów z Polski, których miałem okazję
poznać, popracowawszy parę miesięcy w moim szpitalu,
spakowało manatki i wyjechało cicho bez pożegnania.
Patolodzy w Zjednoczonym Królestwie pracują
przeważnie jako ‚oligo-specjaliści’, zawężający praktykę
do dwóch-trzech dziedzin, zwłaszcza w zakresie patologii
onkologicznej. Łączy się to z koniecznością uczestnictwa
w cotygodniowych konferencjach (Multi-Disciplinary
Team Meeting – MDM/MDT), na których podsumowuje się dane diagnostyczne i podejmuje decyzje co do
dalszego postępowania w gronie obejmującym klinicystów, radiologa, patologa i innych specjalistów diagnostycznych (np. cytogenetyka), w zależności od potrzeb.
MDT poprzedzone są zwykle kontrolnym przeglądem
preparatów, połączonym czasem z nieuchronną rewizją
pierwotnego rozpoznania. Dyskusje nad niuansami
toczone są w gronie patologów zajmujących się daną
dziedziną w duchu profesjonalizmu i mają niewiele
wspólnego ze stylem, w jakim w Polsce niejednokrotnie
jeden patolog kwestionuje diagnozę drugiego. Każdy
może się pomylić, a wiele elementów oceny histologicznej
ma wszak charakter subiektywny. MDM mają zatem
charakter zarazem audytu, jak i wentyla bezpieczeństwa.
Przygotowanie MDM, uczestnictwo w nim i dodatkowa praca wynikła z kwestii podniesionych w trakcie
tych dyskusji może pochłonąć do ok 40% czasu pracy
patologa. Inną osobliwością, w Polsce zgoła nieznaną,
są programy kontroli jakości diagnostycznej (External
Quality Assurance – EQA), polegające na okresowej
diagnostyce kilkunastu przypadków ‚kontrolnych’, już to
w patologii ogólnej, już to w danej dziedzinie. Znaczny
odsetek błędów popełnionych w EQA może wpędzić
konsultanta w kłopoty, co stanowi ciemną plamę na
pracy skądinąd równie stabilnej, jak etat Benedykta XVI.
W przeciwieństwie do Polski, od patologa oczekuje
się ścisłego przestrzegania standardów w odniesieniu do
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diagnostyki nowotworów. Poszczególne grupy nowotworów mają swoje zestawy niezbędnych danych diagnostycznych (Minimal Datasets), redagowane i uzupełniane
na bieżąco przez Royal College of Pathologists w oparciu
o opublikowaną literaturę. Rozpoznania są dzięki temu
w znacznej mierze ujednolicone co do formy i zawartości.
Nawet w najprostszym przypadku od patologa oczekiwany
jest też zarówno szczegółowy opis makro- i mikroskopowy,
jak i jasna konkluzja, włącznie z wyjaśnieniem natury
choroby, gdy rozpoznano coś niezwykłego i rzadkiego. Widywane często w Polsce ‚załatwienie przypadku
opisem’, bez jasnego wniosku końcowego, nie wchodzi
w rachubę, a próba wypuszczenia takiej ‚diagnozy’ pociągnie za sobą nieuchronny telefon lub list z prośbą
o wyjaśnienie. Oczywiście nie każdy przypadek można
skwitować jednoznacznym rozpoznaniem, lecz gdy nie
jest to możliwe, należy wyjaśnić, dlaczego tak się stało
i w miarę możliwości zaproponować sposób dojścia do
ostatecznej diagnozy. W bardziej złożonych przypadkach
mile widziane są odnośniki do literatury. Czynność
określana w b. Kongresówce ‚wykrawaniem’, zaś w b.
Galicji pobieraniem’ (ang. trimming), czyli to wszystko,
co patolog musi zrobić z materiałem pooperacyjnym, by
można było zeń sporządzić preparaty mikroskopowe,
także poddana jest standaryzacji i zajmuje znacznie więcej
czasu, niż w Polsce. Nikt nikogo nie pogania, a spędzenie ponad godziny z np. resekowanym jelitem grubym,
w celu starannego udokumentowania zmian i znalezienia
jak największej liczby węzłów chłonnych, należy raczej
do reguł niż wyjątków. Trimming materiałów drobnych
wykonują zresztą z reguły technicy, zwani tu szumnie
Biomedical Scientists (BMS).
O ile obowiązek samokształcenia, udokumentowanego pulą punktów edukacyjnych, jest rygorystycznie przestrzegany, o tyle miłą różnicą w stosunku do
polskich realiów jest 10 dni specjalnego urlopu w roku
przeznaczonego wyłącznie na te cele. Wiele trustów2 (choć
nie wszystkie!) przyznaje też konsultantom fundusze,
2
W brytyjskiej publicznej służbie zdrowia osobowość prawną
mają trusty, będące zatem także pracodawcami. Trust tworzy
zwykle kilka geograficznie nieodległych szpitali, choć czasem
jest to tylko jeden szpital. Ta ostatnia sytuacja dotyczy zwłaszcza
szpitali o wysoce zawężonym profilu.
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z których można pokryć koszty uczestnictwa w kursach
i zjazdach. Niestety, w obecnym klimacie ekonomicznym
sprawy te mają się coraz gorzej.
Różnice w szeroko pojętej kulturze pracy są znaczne. Nikt na nikogo nie pokrzykuje, nie pogania, nie daje
odczuć swojej wyższości i nie ma pretensji. Jeśli coś nie
wyszło, wysiłki skupia się raczej na znalezieniu przyczyny
i zapobieżeniu podobnym incydentom w przyszłości,
miast szukać winnych i wyciągać konsekwencje. BMS
rzeczywiście przejmują się efektami swojej pracy, starając
się np. nie wypuszczać złych preparatów i podejmując
inicjatywy w celu poprawy tego, co nie wychodzi najlepiej.
Mam wrażenie, że w porównaniu z polskim personelem
technicznym pracują nieco wolniej, ale staranniej. Nieomal każda czynność wykonywana jest według spisanych
procedur, co początkowo może przybysza ze Wschodu
śmieszyć i irytować, lecz w gruncie rzeczy jest lepsze niż
klimat ciągłej improwizacji. Praca patologów dzielona
jest zwykle na podstawie systemu punktowego zaproponowanego przez RCPath i przeważnie jest to podział
w miarę sprawiedliwy. Ludzie są zresztą otwarci na
dyskusję, grono zaś konsultantów (czyli specjalistów)
to primi inter pares, z pozycją szefa zakładu ograniczoną
do spraw czysto administracyjnych; grafik biedak musi
układać i chodzić na spotkania z wyższym kierownictwem.
Zarobki konsultanckie w sektorze państwowym
są nienegocjowalne, a ich wysokość nie zależy od pracodawcy i specjalizacji, wiążąc się jedynie ze stażem
pracy na tym stanowisku, nie ma zatem suto opłacanych
gwiazd i gwiazdeczek oraz rzeszy wyrobników. Polski
staż pracy jest uznawany, trzeba się jednak o to upomnieć. Sektor prywatny w Zjednoczonym Królestwie
jest stosunkowo nieduży i rządzi się swoimi odrębnymi
prawami. Patolodzy pracujący na pełny etat należą tu
do rzadkości i gros prywatnej diagnostyki wykonywane jest przez konsultantów zatrudnionych w NHS,
co zresztą jest zawarowane w kontraktach. Dostęp do
praktyki prywatnej różni się bardzo między zakładami.
W moim zakładzie dzielimy się równo pracą i zyskiem
z niewielkiej praktyki prywatnej, są jednak szpitale, gdzie
patolodzy starannie chronią ‚swoje’ prywatne działki,
niejednokrotnie pokaźne, co prowadzi do łatwych do
zrozumienia resentymentów. O wszystkie te rzeczy warto
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wypytać się poszukując pracy. Źródłem dodatkowych
zarobków mogą być też sekcje koronerskie, jeśli ktoś lubi
występować w sądach i ma ochotę angażować się w coś, co
moim zdaniem nierzadko jest praktyką o nader wątpliwej
jakości (pośpiech, duże problemy z pobraniem tkanek do
badań mikroskopowych, zagadnienia sądowo-lekarskie,
z którymi patolodzy nie zawsze dobrze sobie radzą itd.).
Oczywiście jako patolog w zasadzie nie stykam
się z pacjentami, przynajmniej z tymi, którzy jeszcze
ciągle pozostają przy życiu (nawiasem mówiąc, sekcji
klinicznych prawie się tu nie robi). Czasem jednak,
w sytuacjach nagłych i gardłowych służę znajomością
polskiego, pomagając w komunikacji między klinicystą
i pacjentem. Co ciekawe, z angielszczyzną w szpitalu
miewają też problemy przedstawiciele, a zwłaszcza
przedstawicielki tzw. starej emigracji, stanowiący zresztą
nader osobliwą grupę ludzi, ale to już oczywiście inna
historia... Funkcja dorywczego i honorowego tłumacza
medycznego dała mi jednak możliwość przyjrzenia się
interakcjom między angielskim lekarzem a pacjentem
i jest to chyba ten wycinek medycyny, gdzie polskie realia
od zachodniej cywilizacji dzieli przepaść wymykająca
się w zasadzie opisowi prozą. Co więcej, nieuchronne
okazjonalne kontakty z polską medycyną (starzejący się
rodzice, różne przypadłości trafiające się dzieciom na
wakacjach) nie napawają optymizmem w odniesieniu
do zmian w tym akurat względzie w dającej się przewidzieć przyszłości, mimo że pod innymi względami
polska medycyna potrafi ostatnimi czasy mile zaskoczyć.
Pod względem kadrowym emigranci lub ich dzieci
są znacznie nadreprezentowani w brytyjskiej służbie
zdrowia, także w lukratywnym sektorze prywatnym,
i nie odczuwa się tu dyskryminacji z racji niebrytyjskiego
pochodzenia, obcego akcentu lub koloru skóry inny niż
biały. Wśród dwunastu konsultantów w naszym zakładzie jest ledwie dwóch rodowitych Brytyjczyków. Na
liście ponad osiemdziesięciu młodych lekarzy ostatnio
przyjętych do pracy w moim truście, ponad połowa
miała nieangielskie nazwiska, w większości wskazujące
na pochodzenie z Subkontynentu Indyjskiego. Biali
studenci medycyny są w mniejszości. Jak to powiedział
mój kolega Hindus: the tables are turning. Ale to jakby
nie mój problem...
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3.

Z perspektywy lat
Były to jak na razie niezłe lata. W czasie urlopu
włóczę się od czasu do czasu po moim byłym mieście
w znoszonej polskiej kurtce wojskowej, zatem zamaskowany jako miejscowy, z umiarem używając regionalizmów.
Kupuję dziesiątkami książki, na które wreszcie mnie stać,
lecz które nie bardzo mam kiedy czytać. Na Polskę spoglądam z coraz większym, acz nieodmiennie życzliwym
dystansem. Coraz bardziej lubię Anglików, choć jakoś
dotąd nie udało mi się polubić Anglii. Denerwują mnie
wszechobecne płoty, wąskie drogi lokalne, brak lasów
i niesamowita brzydota większości miast, włącznie z Londynem, choć doceniam czystą wodę i czyste powietrze,
którym można się cieszyć także w miastach uznawanych
za przemysłowe – z podjazdu pod garażem muszę regularnie zeskrobywać coś w rodzaju chrobotka reniferowego,
a porosty są ponoć najczulszym miernikiem czystości
powietrza. Synowie są doskonale dwujęzyczni i chyba
wszędzie w Europie czują się u siebie. Nie mam jasno
sprecyzowanych planów na bardziej odległą przyszłość,
bo cóż możemy w dalszej perspektywie przewidzieć?

4.

Porady dla rozważających
emigrację i wahających się
(z punktu widzenia patologa)
Jeśli się wahasz, nie wyjeżdżaj lub spróbuj wyjechać na krótko. Choć rejestracja w General Medical
Council (GMC) staje się coraz bardziej biurokratycznie
uciążliwa, nie są to bariery nie do pokonania, a znalezienie krótkoterminowego kontraktu (locum) nie jest raczej
trudne. Poświęcisz urlop, ale nabędziesz doświadczenia
(a i przy okazji coś zarobisz; koszty rejestracji zwrócą
się ze sporą nawiązką). Odbycie locum i dobre opinie
choćby z najkrótszego kontraktu w NHS stanowią też
bardzo silny plus przy staraniach o stałą pracę. Znam też
kolegów mieszkających na stałe w Polsce i wyjeżdżających od czasu do czasu na kontrakty krótkoterminowe,
co nie wydaje się najgorszym sposobem na życie.
Rejestracja w GMC jest niezbędnym krokiem
wstępnym. Bez niej nikt nawet nie przewróci stron
w twoim CV.
Szukając pracy, sprawdzaj strony British Medical Journal (careers.bmj.com), a także strony www.jobs.nhs.uk,
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www.nhscareers.nhs.uk, www.nhsjobs.net. Możesz też
bez skrupułów zaangażować jak najwięcej firm rekrutacyjnych. Nie masz wobec nich żadnych zobowiązań i nie
mogą one pobrać od kandydata żadnej opłaty. Pamiętaj
jednak, że wasze interesy mogą być rozbieżne.
Ubieganie się o pracę na stałe wiąże się z koniecznością przesłania aplikacji i przejścia przez rozmowę
kwalifikacyjną, nawet gdy jesteś jedynym kandydatem.
Kontrakt krótkoterminowy wiąże się ze znacznie mniej
skomplikowanymi formalnościami. Jeśli trust szuka
pracownika na stałe, wcześniejsza praca jako locum
i zrobienie dobrego wrażenia praktycznie gwarantuje
otrzymanie stałego angażu, chyba że zupełnie zawali
się interview.
Regułą jest nieoficjalna wizyta (która jednak
powinna być starannie umówiona!), poprzedzająca
interview. Można wówczas sporo się dowiedzieć. Sam
wygląd i wrażenia organoleptyczne z korytarza jednego zakładu w Londynie wystarczył, bym skreślił go
z listy, bez wdawania się w szczegóły. Można o nieomal
wszystko zapytać, w tym o liczbę kandydatów, stosunki
panujące w zakładzie, dostęp do praktyki prywatnej
itd. Trust, któremu zależy na kandydacie może pokryć
koszty pobytu w hotelu związane z taką wizytą, choć
raczej nie należy oczekiwać pokrycia kosztów podróży.
Nie podejmuj pracy w Irlandii Północnej.
Wystrzegaj się zakładów, które:
• nie mają akredytacji CPA (Clinical Pathology
Accreditation); oznacza to, że zakład wpadł lub wkrótce
wpadnie w kłopoty;
• zatrudniają niewielu konsultantów; jeśli jest was troje,
może być sympatycznie i kameralnie, dopóki jedno nie
pójdzie na urlop, a drugie się pochoruje – wówczas twoja
sytuacja będzie nie do pozazdroszczenia;
• należą do trustów znajdujących się w kłopotach finansowych; wprawdzie nie wpłynie to na płace i nikt dotychczas
nie wyrzucił na bruk lekarzy, rozwiązawszy zbankrutowany trust, ale będzie nieuchronnie rzutować na warunki
w sposób pośredni – nie będzie pieniędzy na samokształcenie, nie będziesz mieć dostępu do nowej literatury
i książek, trzeba będzie uprawiać diagnostykę dla ubogich, wakaty nie będą zapełniane itd. itd. Dane na temat
kondycji finansowej (i nie tylko) samodzielnych trustów
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(Foundation Trust; coraz więcej ma taki status) są tutaj:
http://www.monitor-nhsft.gov.uk. W odniesieniu do
‚zwykłych’ trustów zdobyć je trudniej, choć na wprost postawione pytanie powinno się dostać jasną odpowiedź. Stroną wartą przejrzenia jest http://www.drfosterhealth.co.uk/.
Ta niezależna organizacja zbiera weryfikowalne dane
opisujące jakość opieki medycznej, co daje ogólne pojęcie
o stanie spraw w potencjalnym miejscu pracy.
Zapoznaj się dokładnie z opisem stanowiska
pracy (job description), które stanowi integralną część
każdego ogłoszenia o pracę. Jak wspomniałem, płace są
nienegocjowalne, lecz trzeba się upomnieć o uwzględnienie polskiego stażu pracy. Negocjować można natomiast wymiar, w jakim się jest zatrudnionym. Jest on
mierzony w Programmed Activities (PA). PA lub ‚sesja’
to cztery godziny pracy. Pełny etat to oczywiście 10PA,
ale możesz dostać do 12. Twój plan pracy powinien zawierać non-programmed activities, czyli czas w którym
będziesz mógł robić wszystko to, co nie jest związane
z bezpośrednią działalnością medyczną – czytać literaturę, przygotowywać materiał na konferencję, robić
EQA itd.
Należy zwrócić uwagę na kwestię zasiłku na
przeprowadzkę (relocation expenses). Każdy trust prowadzi tu własną politykę, a w grę mogą wchodzić spore
pieniądze, nawet do kilkunastu tys. funtów. Musiałem

stoczyć batalię o te pieniądze, gdyż mój trust usiłował
wykluczyć z zasiłku lekarzy przybywających spoza UK.
Wszelkie te sprawy powinny być poruszone
w czasie interview, zwykle pod jego koniec. Brytyjczycy
bardzo poważnie traktują to, co wówczas zostało powiedziane, zaproponowane i obiecane. Niestety trudno
podać konkretne wskazówki co do stopnia determinacji
i asertywności, jaki możesz wówczas wykazać, gdyż zależy to od delikatnej równowagi między twoją wartością
jako kandydata, liczbą i jakością konkurentów i stopniem zdeterminowania trustu do zapełnienia wakatu.
Sporo w tym względzie można się dowiedzieć wprost
lub wywnioskować w trakcie owej nieoficjalnej wizyty.
Kończąc, można jedynie dodać, że lekarska decyzja o wyjeździe do pracy za granicę straciła wymiar
dramatyczno-heroiczny, jaki miała przed laty. Naprawdę
sporo zawdzięczamy integracji europejskiej, którą w kraju
część polityków umiejętnie straszy mniej rozgarnięte warstwy społeczne. Wyjazd dalej stanowi pewne wyzwanie,
ale jest zarazem szansą, także dla dzieci, zwłaszcza jeśli są
one jeszcze w wieku, w którym obcy język wchłania się
na zasadzie osmozy. Spędzenie kilku lat w nieco bardziej
uporządkowanej rzeczywistości trochę zmienia człowieka,
i to chyba na lepsze. Pozwala z dystansem spojrzeć na
dotychczasowe życie. I nie jest to chyba najgorszy sposób
na rozwiązanie ‚kryzysu wieku średniego’.

Urlop w kraju

Zbigniew Rudzki
Consultant Histopathologist
Birmingham Heartlands Hospital
Honorary Senior Lecturer
School of Cancer Sciences, University of Birmingham, UK
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Po dyżurze

W moim domu gotuje Oskar

Penne ze świeżymi pomidorami
Składniki: • 120…150 g boczku pokrojonego w drobną
kostkę • 1 średniej wielkości cebula pokrojona w drobne
paseczki • 1 świeża papryczka chili bez pestek pokrojona
w paseczki • 500…600 g pokrojonych dość drobno świeżych pomidorów • 1 kostka rosołowa • 400 g makaronu
penne • 70…100 g świeżo utartego twardego, ostrego
sera • oliwa do smażenia • świeżo zmielony czarny pieprz
i ewentualnie • sól do smaku.
Przygotowanie: Do oliwy rozgrzanej na głębokiej patelni dodaj cebulę, boczek i chili. Smaż na małym ogniu
10..12 minut, często mieszając.
Wrzuć pomidory i dopraw pieprzem. Teraz
wszystko zagotuj i dalej smaż przez następne 10…12
minut, mieszając co jakiś czas. W trakcie smażenia
dodaj kilka łyżek gorącej, przegotowanej wody, żeby
sos trochę rozrzedzić, a następnie rozkrusz do środka
rosołową kostkę i wszystko bardzo dokładnie mieszaj,
żeby dobrze rozprowadzić. Teraz możesz potrawę lekko
posolić, ale koniecznie najpierw spróbuj, gdyż może się
to okazać zbędne (boczek i kostka rosołowa są zwykle
dość słone).
W międzyczasie gotuj penne zgodnie z przepisem (średnio 10 minut na małym ogniu), aby uzyskać
al dente i odcedź.
Do sosu wrzuć makaron, dodaj połowę sera
i mieszaj. Po wyłożeniu na talerze każdą porcję posyp
dodatkowo pozostałym serem.

Spaghetti z sosem pomidorowym
Składniki: • 1 średniej wielkości cebula drobno pokrojona • 1 bardzo drobno pokrojony ząbek czosnku
• 500…600 g drobno pokrojonych świeżych pomidorów
albo duża puszka (0,5 kg) krojonych pomidorów bez
skórki • porwane na małe kawałeczki listki świeżej
bazylii (około 15 g) • ½ kostki rosołowej • 400 g spaghetti • 60…70 g świeżo utartego twardego, ostrego sera
• oliwa do smażenia • świeżo zmielony czarny pieprz
i ewentualnie • sól do smaku.
Przygotowanie: Do oliwy rozgrzanej na głębokiej
patelni dodaj cebulę i smaż na bardzo małym ogniu
około 5 minut, aż będzie zeszklona i miękka. Dodaj czosnek, pomidory i bazylię, Smaż całość na małym ogniu
10…12 minut, aż pomidory zmiękną. Dla uzyskania
odpowiedniej konsystencji sosu delikatnie rozgniataj
pomidory grzbietem drewnianej łyżki i mieszając dość
często, dalej smaż na bardzo małym ogniu przez 20 minut, aż sos będzie bardzo gęsty. Dopraw pieprzem i solą,
a jeśli pomidory były kwaskowe, dodaj łyżeczkę cukru.
W międzyczasie gotuj spaghetti zgodnie z przepisem (średnio 10…12 minut na małym ogniu), aby
uzyskać al dente. Odcedź makaron, pozostawiając na
dnie garnka nieco wody z gotowania. Wykorzystaj ją do
rozpuszczenia kostki rosołowej. Uzyskany w ten sposób
wywar dodaj do sosu i bardzo dokładnie mieszaj. Dodaj
tyle gorącej, przegotowanej wody, ile będzie potrzeba
do właściwego rozrzedzenia sosu.
Po wyłożeniu na talerze makaronu polej go sosem,
a każdą porcję posyp serem.
Alicja Barwicka
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Zapraszamy Czytelników do dzielenia się swoimi przepisami

Kuchnia włoska gości dość często na naszym stole, a więc tym razem dwa włoskie przepisy makaronowe. Przygotowanie jest bardzo proste i nie
zajmuje wiele czasu, a same dania są naprawdę
pyszne!

Emigracja

Szwecja okiem rezydenta*
Krzysztof Grodoń

Zachód słońca nad jeziorem Vättern,
w pobliżu kolebki szwedzkiej państwowości

P

o wylądowaniu na lotnisku Sturup szybko znaleźliśmy wszystkie potrzebne środki transportu, czyli
autobus do Lund i stamtąd pociąg na północ. Tym razem
poszło szybciej i zgrabniej niż pół roku wcześniej, gdy
pierwszy raz próbowaliśmy opanować automaty biletowe i kupowanie u kierowcy, nauka nie poszła w las.
W zasadzie pomogło tylko doświadczenie, bo językowo
byliśmy nadal na poziomie ukończonego w pośpiechu
pierwszego kursu ESKK „Szwedzki dla początkujących”.
Z Lund pojechaliśmy szybkim pociągiem 80 km dalej
i w tym czasie próbowałem skontaktować się z jedną
z oddziałowych sekretarek, która miała nas odebrać na
dworcu i dostarczyć do mieszkania. Oczywiście to nie
było zasięgu, to nowe szwedzkie karty SIM kupione na

Pierwsza część, o przygotowaniach do wyjazdu – w poprzednim numerze (red.)
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allegro nie chciały współpracować z naszymi telefonami, koniec końców udało nam się jednak po angielsku
ustalić spotkanie na stacji za pół godziny. Wysiedliśmy
z naszym małym dobytkiem na plecach i po chwili oczekiwania w poczekalni pojawiła się osoba, która do nas
pomachała. Niestety to nie była ta i chwilę zajęło nam
wytłumaczenie, że nie jesteśmy dawno niewidzianymi
krewniakami tej pani. Na szczęście po chwili zjawiła się
Ann-Marie i razem pojechaliśmy do mieszkania.
Trzypokojowe mieszkanie było jednym z większych lokali należących do szpitala, które było używane
dla gości przyjeżdżających na dłuższe staże lub właśnie
dla nowo przybyłych lekarzy. Było największe w jakim
do tej pory mieszkaliśmy, biło o szereg wielkości nasze
dotychczasowe studenckie kawalerki i dwójeczki, gdzie
z łóżka przechodziło się nad telewizorem do stołu. Położone było w dzielnicy odległej o niecałe dwa kilometry
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od szpitala, w niskim, dwupiętrowym bloku, z placem
zabaw z jednej strony i rozległym trawnikiem z drugiej.
Było czysto, cicho, schludnie. Znaliśmy już wcześniej
szwedzki standard mieszkań, tak że nie zaskoczyły nas
otwierane na zewnątrz okna z zamknięciami na haczyki,
otwór do wrzucania korespondencji w drzwiach, staromodna kuchnia elektryczna (właściwie nie ma w ogóle
gazu w Szwecji), łączniki światła wewnątrz łazienek
i ubikacji, spływ wody w postaci zakratowanego otworu
pod prysznicem lub wanną i standardowe wyposażenie,
pewnie z katalogu IKEA z początku lat ‘90. Ann-Marie
wytłumaczyła nam wszystko jasno i powoli, próbując
najpierw po szwedzku, a potem płynnie przechodząc
na angielski. My niewiele przy oglądaniu mieszkania
mówiliśmy, więc to pewnie wyrazy naszych twarzy
i uniesione brwi spowodowały to drobne uproszczenie
komunikacji, za co wtedy byliśmy niezwykle wdzięczni.
W tym mieszkaniu zostaliśmy na sześć tygodni, po
czym przeprowadziliśmy się do wynajmowanej dwójki
w centrum miasta, a po pół roku kupiliśmy trzy pokoje
z kuchnią w tym samym budynku.
Szybko poukładaliśmy część naszych rzeczy na
półkach i ruszyliśmy na podbój okolicy. Hmmm, pusto.
Nie ma ludzi. Pogoda była piękna, resztki śniegu znikały
w słońcu, a my byliśmy niemalże jedynymi spacerowiczami tego sobotniego poranka. Do tego ci, których
spotkaliśmy zdecydowanie nie przypominali wysokich blondwłosych Wikingów i Walkirii. Gdy z czasem
na uliczkach pojawiło się więcej osób, zaczęliśmy coś
podejrzewać i wracając spojrzeliśmy na listę nazwisk

przy domofonach. Zagadka się rozwiązała, okazało się,
że w „naszych” blokach mieszkają osoby z praktycznie
całej Europy i Bliskiego Wschodu. Uprzejmie odpowiadano na nasze pozdrowienia, ludzie zaczęli spieszyć się
w swoich sprawach, plac zabaw ożył krzykami dzieci
i świadomość tego, że ci wszyscy ludzie wokół przeszli
podobną drogę jak my i jakoś dają radę dała nam solidny
napęd na pierwsze, trudne dni w nowej pracy.
Przez dwa dni spacerowaliśmy po okolicy, odwiedziliśmy centrum miasta i zlokalizowaliśmy sklepy,
markety i śmiesznie małą jak na polskie standardy
galerię handlową, zaszliśmy aż nad pobliskie jezioro,
rozpoznaliśmy bojem drogi prowadzące do szpitala
i zrobiliśmy pierwsze zakupy, próbując nie patrzeć
na, wtedy szokujące dla nas, ceny jedzenia. Późnymi
popołudniami i wieczorami siedzieliśmy nad słówkami,
słownikami i ćwiczeniami, próbując jak najwięcej zrozumieć i opanować przed pierwszą przeprawą w pracy,
a mieliśmy tylko trzy dni do drugiego stycznia, kiedy to
o ósmej rano mieliśmy stawić się w szpitalu. Telewizor
grał non stop i dzięki temu, że w Szwecji nie ma lektorów mogliśmy oglądać amerykańskie filmy i seriale
konfrontując zrozumiałą, angielską ścieżkę dźwiękową
z wyświetlanymi szwedzkimi napisami - świetna metoda
nauki. Sylwester 2007/2008 był spokojny, rakiety latały
jak wszędzie, zabawa trwała w najlepsze na wszystkich
piętrach, a my w tę noc życzyliśmy sobie między innymi
tego, żeby było dobrze. I powiem Wam, że szczere życzenia się spełniają szybciej, niż myślimy – jest dobrze :)
Po drodze do komfortu, spokoju i kariery był jednak...

Okolice naszego pierwszego mieszkania

Wystawa ogrodowa w stylu retro
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Pierwszy dzień w szpitalu
Droga znana, torba lekarska spakowana, fartuchy
odprasowane, pieczątki w pudełeczkach, stetoskopy zwinięte, idziemy. Nie ubraliśmy się w garnitur i garsonkę,
bo dzięki poprzedniej wizycie w szpitalu wiedzieliśmy,
że taki styl byłby cokolwiek nie na miejscu i że wśród
personelu panuje moda sportowo-casualowa. Jeden błąd
mniej. Na miejscu jednak szybko okazało się, że zbędna
była też większość naszego ekwipunku. Torbę szybko zastąpił wygodny plecak, pieczątki do teraz leżą zakurzone
na dnie szuflady, a fartuchy nigdy nie zostały założone
i gdzieś się zawieruszyły przy przeprowadzkach. Ubrania
pobiera się każdego dnia z jednego z kilku pomieszczeń
wypełnionego po sufit półkami z różnymi rozmiarami
białych wdzianek, w tym nawet firmowych chust do
zakrywania włosów z powodów religijnych i specjalnych
spodni dla pań w ciąży. Ubranka wrzuca się do kosza
na pranie, wychodząc z pracy, a dla ułatwienia można
pobrać z magazynu zapas na kilka dni i zaoszczędzić
dzięki temu odrobinę cennego, porannego czasu.
Pierwszy dzień upłynął na przedstawianiu się
wszystkim dokoła podczas oprowadzania po szpitalu,
pierwszych kontaktach z systemem komputerowym,
odbieraniu identyfikatorów, uzyskiwaniu różnych haseł
i uprawnień, i przepraszaniu, że jeszcze nie mówimy
zbyt dobrze po szwedzku. Pomimo że stres skutecznie wymazał większość wspomnień z tamtego czasu,
doskonale pamiętamy fakt, że wszyscy byli dla nas
bardzo mili, że zawsze był z nami ktoś do pomocy, że
jak na jedno z największych miejsc pracy w mieście
panowała bardzo spokojna, poukładana atmosfera i że
to wszystko było biegunowo odmienne od naszych
dotychczasowych doświadczeń z Polski. Zaskakiwała
liczba komputerów, drukarek, dyktafonów elektronicznych, personelu pomocniczego, relatywnie niewielkie
obciążenie pracą i jej organizacja, wszędzie rozstawione
szafy z materiałami biurowymi dla personelu, pokoje
socjalne z pełnym wyposażeniem i wiele innych rzeczy,
wtedy jak z innej bajki, a dziś już całkowicie dla nas
naturalnych i niezbędnie do pracy potrzebnych. Już
pierwszego dnia wiedzieliśmy, że praktycznie połowa
zespołu lekarskiego reprezentuje kraje od Etiopii przez
Wietnam do Grenlandii, a ciągu czterech lat nierzadko
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były dni, gdy na odprawie radiologicznej na 12 lekarzy
nie było ani jednego Szweda, wliczając w to radiologa :-)
Razem z nami przyjechało kilka innych par lekarskich i wspólnie z lekarzami z Grecji, Słowacji, Serbii
i Rumunii mieliśmy rozpocząć pracę i naukę języka.
Od razu drugiego dnia poprosiliśmy o wolne
popołudnie, ponieważ musieliśmy załatwić szwedzkie
numery personalne (personnummer), które są lokalnym
odpowiednikiem PESEL-u, i bez którego praktycznie nie
istnieje się w Szwecji. Numer przydziela Urząd Podatkowy (Skatteverket), gdzie urzędnicy byli znowu bardzo
mili i uprzejmi, a naszą sprawę załatwiliśmy w czasie
koniecznym do wypełnienia formularza. Od tego też
dnia moje pełne imię w Szwecji brzmi Krzysztof Pawek,
ponieważ najwidoczniej literka „ł” w „Paweł” została
odczytana jako „k” i tak już zostało. Od czterech lat
obiecuję sobie, że napiszę do urzędu z prośbą o poprawę,
ale zawsze zapominam i chyba tak już zostanie :-) To
kara za mój koślawy charakter pisma.
Załatwiliśmy również rejestrację w państwowej
ubezpieczalni (Försäkringskassan), która jednak utknęła
w trybach urzędniczej machiny na kilka miesięcy. Na
szczęście w razie problemów liczy się data złożenia
wniosku, tak że nie było z tego powodu problemów.
Otwarcie konta w banku też było tylko formalnością,
przy której po raz pierwszy poczuliśmy siłę i moc rażenia stwierdzenia „jestem lekarzem”. Podejrzliwe oczy
urzędnika banku rozpogodziły się, pojawiły się krzesełka
i osobne stanowisko, miłe pytania i nagle wszystko dało
się zrobić właściwie od ręki.
Numery personalne przyszły po trzech tygodniach
i od tego czasu zaistnieliśmy oficjalnie we wszelkich urzędach, bankach i bazach danych. Stopień wykorzystania
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personnummeru jest o wiele
większy niż PESEL-u w Polsce, a dzięki komputeryzacji
całej administracji właściwie
każdą sprawę można załatwić,
podając swój PN. Od zrealizowania elektronicznej recepty
w aptece, przez zakup telefonu
z abonamentem (sprzedawca
natychmiast ma wgląd do naszej
wiarygodności kredytowej), zamówienie w sieci prenumeraty
gazety, aż do wzięcia pożyczki
na zakup domu czy wejścia na
pełną historię choroby danej
osoby w systemach medycznych.
Również przeprowadzka
dzięki temu systemowi jest prosta, ponieważ wystarczy
wejść na stronę www.adressandring.se, podać swój PN,
nowy adres i automatycznie wszystkie urzędy i np. instytucje wysyłające nam rachunki dostaną informację
o naszym nowym adresie, zostanie również zaktualizowana centralna baza danych w urzędzie podatkowym
(folkbokföringsregister), z której dane pobierają wszyscy,
którzy w jakiś sposób korzystają z naszego PN.
Pierwsze dni i tygodnie w szpitalu upływały
pod znakiem języka. Szwedzki był wszędzie, rano, wieczorem, w czasie lunchu, w telewizji, w radio, w komputerze, w dyżurce lekarskiej, w pokoju socjalnym na
kawie, w gazetach, na plakatach, na etykietach, strach
było otworzyć lodówkę :-) Po tygodniu dostaliśmy pół
żartem, pół serio zakaz mówienia po angielsku i zostaliśmy w ten sposób zmuszeni do formułowania coraz
to dłuższych wypowiedzi na różne tematy. Zajmowało
to trochę czasu, ponieważ zamiast skupić się na treści, walczyliśmy z ułożeniem w głowie zdań, chociaż
w ogólnym zarysie zgodnych ze szwedzką gramatyką,
o wymowie nie wspominając. Prawdopodobnie z początku bliżej naszej wymowie było do beczących owieczek
na łące i dukających dudków na wierzbie, ale z czasem
niepotrzebne końcówki zaczęły znikać, „r” przestało
straszyć swoją twardością, słowa zaczęły się zlewać jak
należy, a zabawna i przesadna dbałość o każdy wyraz
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Jeden z okolicznych zamków

w zdaniu ustąpiła miejsca swobodnemu i naturalnemu
skracaniu słów w celu nadania zdaniom odpowiedniej
melodii. Dla mnie przełomem był moment, gdy po raz
pierwszy odważyłem się wziąć mikrofon podpięty do
komputera i podyktować epikryzę zamiast mozolnie
pisać ją na klawiaturze. Biedna pani sekretarka musiała
się pewnie nieźle natrudzić i napocić, usiłując przerobić
moją paplaninę na informację o przebytym zapaleniu
płuc, ale pierwsze koty za płoty – potem było tylko lepiej.
W domu mozolnie analizowaliśmy co wieczór to,
co zanotowaliśmy w naszych nieodłącznych zeszytach
w ciągu dnia – pojedyncze słowa, zdania, wyrażenia,
fragmenty opisów badań i wywiadów z pacjentami.
Po paru tygodniach brakowało miejscach w zeszytach
i stopniowo porzuciliśmy nawyk notowania wszystkiego, a znalezione niedawno kajety wzbudziły mnóstwo
śmiechu i miłych wspomnień, pokazały nam też jak
długą drogę przeszliśmy do tej pory...
Prawdziwym impulsem do nauki stał się jednak
kurs językowy, który został dla nas zorganizowany przez
szpital. Mieliśmy zajęcia przez dwa całe popołudnia
w tygodniu, a prowadził je Tord, który był przesympatycznym nauczycielem języka z pobliskiego uniwersytetu,
wyspecjalizowanym w uczeniu lekarzy. Dzięki jego
umiejętnościom, metodom, cierpliwości i wiedzy na
temat tego jakie błędy popełniają odruchowo lekarze
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z poszczególnych krajów, zaczęliśmy naprawdę mówić
i rozumieć język szwedzki, który jeszcze parę miesięcy
wcześniej wydawał się absolutnie niezrozumiałym,
dziwnie akcentowanym zlepkiem dźwięków. Na każdej
lekcji mieliśmy m.in. zajęcia praktyczne, polegające na
odpytywaniu podstawionych sekretarek z ich fikcyjnych
dolegliwości, swobodne rozmowy o interesujących nas
sprawach – od samochodów i podróży do ilości i rodzajów greckiego Ouzo – pytania, testy i zadania domowe.
Niestety kurs skończył się nagle w kwietniu
2008 r., ponieważ zastrajkowały wtedy pielęgniarki.
Ales stenar, największy grobowiec w kształcie łodzi ułożonej
z kamieni

Szpital nie mógł normalnie funkcjonować przez dwa
tygodnie, zatem zarządca szpitala, czyli odpowiednik
polskiego województwa, zdecydował o tymczasowym
przeniesieniu m.in. lekarzy do okolicznych wojewódzkich placówek ochrony zdrowia. Żona wylądowała na
izbie przyjęć dużego, wielospecjalistycznego szpitala
wojewódzkiego, a ja, korzystając z jednego z samochodów służbowych należących do floty szpitala, jeździłem
codziennie do oddalonej o 25 km poradni ogólnej. To
był prawdziwy test praktyczny dla naszych umiejętności medycznych i językowych, i cezura wyznaczająca
początek samodzielności w pracy. Zdaniem naszych
kolegów ta próba ognia poszła nam świetnie i chyba
jako wyraz uznania wlepiono nam zaraz po powrocie
do macierzystego szpitala pierwsze samodzielne dyżury
:-) Po pierwszym strachu uznaliśmy, że skoro do tej pory
nic nas w Szwecji nie złamało to „my nie damy rady???”
Daliśmy i dalej już poszło jak z górki.
Na początku kwietnia, po trzech miesiącach na
umowach próbnych z połową wynagrodzenia, otrzymaliśmy umowy na czas nieokreślony i zostaliśmy
oficjalnie najmłodszymi rezydentami specjalizującymi
się w chorobach wewnętrznych. Z jednej strony nie
było to niespodzianką, bo już wcześniej wiedzieliśmy,
że są dla nas przygotowane miejsca specjalizacyjne, ale
Odpoczynek na klifie
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z drugiej był to ogromny kamień z serca i otwarta droga
do pozostania w Szwecji na stałe. Mając stałe umowy
o pracę w rękach wspominaliśmy nasz pierwszy miesiąc
na wyjeździe, kiedy to po stopniowym wyczerpywaniu
się zgromadzonych drobnych zaskórniaków dostaliśmy
nagle nasze pierwsze wypłaty. Długo patrzyliśmy na
liczby, które nawet będąc tylko częścią normalnej stawki
dla lekarzy w naszej sytuacji, były odpowiednikiem
naszych rocznych oszczędności zgromadzonych dzięki
ciężkiej pracy i bardzo kreatywnemu gospodarowaniu
domowym budżetem w Polsce. Mieliśmy odrobinkę
wyrzutów sumienia, ponieważ w pierwszym miesiącu,
zamiast normalnie pracować, chodziliśmy jak cienie za
innymi słuchając, patrząc i próbując zrozumieć, dlaczego
np. migotanie przedsionków to förmaksflimmer i jaka
jest różnica w wymowie słów „sill” i „sil”. Świadomość
tego, że ktoś w nasz przyjazd i naukę na miejscu inwestuje
ciężkie pieniądze, nie będąc pewnym tego, jak dobrze
zostaną one wykorzystane i czy w ogóle zdecydujemy
się zostać, była naprawdę solidnym motywatorem do
wytężonej pracy.
Dodatkowo zostaliśmy szybko wysłani na kilkudniowy kurs z podstaw prawa medycznego, ubezpieczeń
i systemu ochrony zdrowia z opłaconym kursem, przejazdem służbowym autem i kwaterunkiem w hotelu
w centrum Göteborga, a jedyne co musieliśmy sami
zrobić to wysłać maila do firmy wynajętej przez szpital do
załatwiania „logistyki kursowej”. Firma następnego dnia
przysłała mailem numery rezerwacji hotelu wybranego
zgodnie z lokalizacją kursu i naszymi preferencjami, faktury i opłaty za kurs przejął szpital, a od nas wymagano
tylko aktywnego uczestnictwa i zdania relacji kolegom
po przyjeździe w celu subiektywnej oceny wartości tego

wyjazdu. Tak było
z wszystkimi późniejszymi kursami,
co było niesamowitą odmianą wobec znanego nam
z kraju systemu
Pierwsze znaki wiosny
typu „pani przedstawicielka zafunduje połowę” lub „to sobie doktor sam
załatwi”. W Szwecji przekonaliśmy się, że kształcenie
rezydenta to bardzo kosztowna sprawa i że kształcenie
pracowników to jeden podstawowych obowiązków
pracodawcy – i bardzo dobrze. Piętnaście dni urlopu
szkoleniowego rocznie i duża suma przypadająca rocznie na kursy i szkolenia dla każdego rezydenta pozwala
dobrze wykorzystać możliwości szkolenia zewnętrznego.
Oczywiście do wyjazdów na spotkania medyczne, np.
nefrologów w San Diego, kardiologów na ESC w Barcelonie czy na dni neurologiczne w Kioto dopłacają firmy
farmaceutyczne, ale odbywa się to całkowicie w świetle
jupiterów i poza wszelkimi niejasnymi podejrzeniami.
W trzeciej części „Szwecji okiem rezydenta” opowiem krótko o naszych dalszych krętych drogach do
specjalizacji, o Meliorze (który z melioracją nie ma nic
wspólnego), Klinice Bliskiej Opieki (której nazwa jest
dowodem, że pewnych słów nie da się przetłumaczyć
na język polski) i o receptach, może nawet o tych papierowych :-) Tymczasem zapraszam do lektury prasówki,
która będzie się ukazywała w rubryce o tytule „Lagom”. 
Tekst i zdjęcia
Krzysztof Grodoń
rezydent interny w szpitalu w Hässleholm

W stronę portu
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Prasówka

Lagom*

Na tej kolumnie przedstawiam typowo szwedzkie problemy
i sprawy, które mogą być interesujące dla lekarzy w Polsce.
Krótko i na temat.

Estelle, która emocje rozpala

23 lutego 2012 w całej Szwecji zabrakło najpopularniejszych,
marcepanowych tortów zwanych
tortami księżniczki, ponieważ tego
dnia urodziła się następczyni tronu,
czyli pierwsze dziecko księżniczki
Wiktorii i jej męża, księcia Daniela Westlinga. Dziewczynka otrzymała na pierwsze imię Estelle, co
od razu wzburzyło krew w zwykle
spokojnych
i statecznych Szwedach. Imię ma tyle samo zwolenników co
przeciwników, walka trwa na łamach najpopularniejszych
gazet i wytaczane są coraz to dziwniejsze argumenty. Spośród
tych ostatnich prym wiedzie ten, że podobnie nazywają się
najpopularniejsze w Szwecji chipsy („Estrella”), imię jest też
uważane za niezwykle dziwne, niekrólewskie, nieszwedzkie
i w ogóle nienadające się dla dziecka. Do tego poród odbierał
lekarz, co nie podoba się wielu osobom, gdyż przy „niekrólewskich” porodach jest zwykle tylko położna i takie wyjątkowe
potraktowanie książęcej pary jest uznawane za nierówność
wobec innych rodzących – a tutaj to bardzo poważna sprawa.
W cieniu tej zabawnej debaty pozostaje fakt, że narodziny
nowej księżniczki to wielkie i długo wyczekiwane szczęście
rodziców i wielki sukces lekarzy, ponieważ książę Daniel, były
osobisty trener Wiktorii i typowy „chłopak z ludu”, przeszedł
w 2009 roku zabieg przeszczepienia nerki i od tego czasu
przyjmuje leki immunosupresyjne, co w oczywisty sposób
wpływa na jego płodność i było kilka lat temu przedmiotem
poważnej i trudnej debaty społeczno-politycznej.
A co o tym wszystkim myśli nowo narodzona Estelle? Nie
wiadomo, ale opuściła szpital wraz z rodzicami tego samego
dnia, w którym się urodziła, a sfotografowana na spacerze
w klasycznym szwedzkim wózku marki Brio (następna spacerówka będzie musiała być z firmy Emmaljunga, dwór musi
wspierać cały szwedzki przemysł po równo :-)) wyglądała na
całkowicie zadowoloną i obojętną na medialny szum wokół
jej osoby. Wszystkiego najlepszego!

Lekarska sztafeta
Coraz większe koszty ponoszą szwedzkie landstingi
(zbliżone rolą do polskich województw, zajmujące się m.in.
ochroną zdrowia na swoim terenie) na opłacenie „lekarzy
do wynajęcia”. Jest to fenomen, który istnieje w Szwecji od
kilkunastu lat, a w ciągu kilku ostatnich stał się przedmiotem
poważnej krytyki opinii społecznej. Tzw. hyrläkare, nazywani
również staffetläkare (zastępujący jedni drugich w poradni jak
w sztafecie) są to lekarze pracujący na krótkoterminowych
kontraktach, zatrudniani przez firmy zewnętrzne, które z kolei
są wynajmowane przez landstingi do zapewnienia dostatecznej liczby lekarzy w podległych sobie placówkach ochrony
zdrowia. Ich zarobki są negocjowane indywidualnie, zwykle
w wysokości 25-40 000 kr za tydzień (11-18 tys. zł), warunki
zatrudnienia przypominają typowy polski kontrakt, co jest
czymś wyjątkowym w szwedzkich realiach, gdzie tradycją
dla wszystkich jest zabezpieczony socjalnie etat. Rosnące
roczne koszty zatrudniania takich lekarzy są alarmujące dla
polityków, ponieważ świadczą o dużym niedoborze lekarzy,
przede wszystkim na prowincji.
Dla pacjentów i współpracującego z hyrläkare personelu
jest to również sytuacja daleka od optymalnej, ponieważ
ci lekarze nie są w stanie zapewnić ciągłości opieki nad
pacjentami danej przychodni i trudno im zajmować się
w czasie krótkiego (zwykle kilka tygodni do 2-4 miesięcy)
kontraktu zaległymi sprawami i prowadzeniem przewlekle
chorych. Pacjenci narzekają coraz bardziej na to, że co wizytę
spotykają innego lekarza, który zbyt często się spieszy i nie
zna ich problemów.
W 2007 roku koszty wynajmowania lekarzy w całej
Szwecji wynosiły 1,4 mld koron, w zeszłym roku było to już
2,1 mld kr. Sytuację pogarsza fakt, że część dotychczasowych
hyrläkare pracujących w Szwecji wybiera dużo lepiej płatne
kontrakty w Norwegii, co zmusza szwedzkich pracodawców
do proponowania wyższych stawek i dodatkowego obciążania i tak już naprężonych do granic możliwości budżetów
wojewódzkich.

* Słowo to jest chyba najbardziej szwedzkim słowem w języku szwedzkim, dość trudno je przetłumaczyć, ale jest to coś jakby
„odpowiednio”, „akurat”, „w sam raz”. Wszystko w życiu Szweda powinno być lagom: samochód powinien spalać lagom benzyny,
powinno się zarabiać lagom, kurtka powinna kosztować lagom, pijąc powinno się pić lagom ilość, a rząd powinien pobierać
lagom podatku :)))
Zawartość prasówki też będzie lagom: co w medycznej trawie piszczy i czym, co może być dla Polaka interesujące, obecnie żyje
Szwecja.
Krzysztof Grodoń
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Wyspa strachu,
szaleństwa
i śmierci
Janusz Krzyżowski

Poveglia jest małą wysepką w archipelagu znajdującym się w weneckiej lagunie.
Stanowi wyraźny kontrast z pięknymi, radosnymi wyspami wokół niej. Na zewnątrz od niej, w niewielkiej odległości, znajduje się wyspa beztroski i elegancji
– weneckie Lido. Od wieków spędzali tu spokojne wakacje na plażach bogaci wenecjanie i zagraniczni turyści. Poveglia znajduje się prawie naprzeciwko niewielkiego miastecka Malamacco. Stanowi wyraźną skazę w idyllicznym otoczeniu pozostałych wysp. Symbolem tego mogą być odrywające się od wysepki, w okresie
silniejszych przypływów, wypolerowane przez czas ludzkie kości. I to one oraz zła
sława wyspy powodują, że nawet merkantylnie nastawieni rybacy nigdy nie zarzucają sieci w tych wodach. Mało tego, starają się opływać wysepkę szerokim łukiem.

Z

ła sława i mroczna przeszłość powodują, że nikt tej
wyspy jeszcze nie wykupił. Przewoźnicy nawet za
spore honorarium nie chcą wozić tu ciekawskich turystów
i nie chcą narazić się patrolującym wody laguny strażnikom. Sporadycznie i skrycie wyspę nawiedzają nocami
tylko „łowcy duchów” i badacze zjawisk paranormalnych. A przecież wyspę S. Michele – cmentarz wenecki
można odwiedzać i jest to jeden ze stałych punktów
wycieczek do miasta spod znaku lwa. Oglądać można
na niej grobowce – pamiątki po świetności miasta, jego
obywatelach i słynnych przyjezdnych, którzy musieli się

50

tu zatrzymać na zawsze. Stanowią one kolejne skupisko
wielkich pomników cywilizacji Laguny.
Skąd zatem ta desperacka klątwa ciążąca nad małą
Poveglią, ciągnąca się od wieków i trwająca do dzisiaj?
ierwsze wzmianki o wyspie pochodzą z 421 roku
naszej ery. Schronili się na niej mieszkańcy Padwy
i Este w ucieczce przed barbarzyńcami. Później wyspa
stopniowo zwiększała liczbę mieszkańców aż do wybuchu
fali epidemii. W 1379 roku Wenecja była wielokrotnie
atakowana przez flotę genuańską. Wtedy ludność Poveglii
przeniosła się na Giudekkę, a na wyspie wybudowano
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Źródło ilustracji: http://pl.wikipedia.org/w/index.
php?title=Plik:Yersinia_pestis.jpg&filetimestamp=20100429182653

w odwiedzanych domach rychłe
przejście do innego, budzącego
grozę świata. Lekarze nosili czarne maski z wystającymi jak dzioby
sępów, wielkimi nosami. W nich
medycy umieszczali substancje
zapachowe, które miały odkażać
zainfekowane powietrze. Władze
republiki były bardzo ostrożne, a stróżowie prawa bezwzględni. Tysiącami wywożono zmarłych, zarażonych
i ich rodziny na Poveglię. Tu zdesperowani grabarze
chowali zmarłych do masowych grobów. Część ciał
palono, a żyjący członkowie rodzin poddawani byli
surowej kwarantannie i praktycznie nie wracali z wyspy
śmierci. Dotyczyło to również tysięcy osieroconych, lecz
zdrowych dzieci, które niebawem bez opieki i jedzenia
dołączały do pogrzebanych już rodziców. Oblicza się, że
w ten sposób pogrzebano na wyspie około 160 000 ciał
Wenecjan i przyjezdnych. Zmarłych chowano w pośpiechu. Często deszcze wypłukiwały wierzchnią warstwę
ziemi, a ze spalonych i spopielonych szczątków unosił się
fetor i kostny kurz. Niekiedy resztki ludzkich kości do
dzisiaj widuje się na pobliskich wodach. Nic dziwnego,
że i teraz rybacy omijają te akweny.
akby nie dość nieszczęść, na wyspę śmierci w następnych wiekach spadały dalsze okropności. Po przeminięciu strasznej zarazy Poveglia, z racji swego oddalenia
od centrum Wenecji, została ustanowiona miejscem
kwarantanny. Tu przybijały w okresach grasujących
epidemii statki ze świata, a podróżni oraz załoga musieli
przebywać na ścisłej obserwacji. Gdy zaś wykryto choć
jeden przypadek zarazy, kwarantannę na całej wyspie
przedłużano aż do bezpiecznego wygaśnięcia choroby.
Tym sposobem ziemia wysepki była nadal rozkopywana
dla kolejnych ludzkich szczątków. A zła sława wysepki
ciągnęła się za nią przez kolejne stulecia.
1797 roku, w okresie napoleońskim ustanowiono na pobliskiej wyspie San Servolo lazaret dla
chorych psychicznie. Ówczesne lazarety tym różniły
się od współczesnych szpitali psychiatrycznych, że były
miejscami odosobnienia i pacyfikacji chorych psychicznie, na ogół do śmierci. Pensjonariusze poddawani
różnym okrutnym rygorom pozostawali tam na łasce

Źródło ilustracji: http://pl.wikipedia.org/w/
index.php?title=Plik:Medico_peste.
jpg&filetimestamp=20120302090931

ośmiokątny fort, którego zarysy można oglądać do
dzisiaj. Kiedy przed wiekami „Czarna Śmierć” i inne
plagi kosiły tysiącami mieszkańców miast i prowincji
Europy, nie omijały one też Wenecji. Czarną Śmiercią
nazywano pandemię dżumy, która opanowała Europę
w XIV wieku i spowodowała śmierć około jednej trzeciej jej mieszkańców. Dżuma dotarła do Europy z Azji,
gdzie wraz z karawanami kupieckimi rozprzestrzeniała
się przez około dwadzieścia lat, docierając na Bliski
Wschód, skąd w październiku 1347 roku przywlekli ją
na Sycylię włoscy i portugalscy kupcy. Źródłem zarazy
były szczury, a dokładniej – pasożytujące na nich pchły,
które przeniosły chorobę na ludzi. Epidemia postępowała
bardzo szybko, przede wszystkim w miastach, gęsto
zaludnionych i cechujących się fatalnymi warunkami
higienicznymi. Pierwsza fala Czarnej Śmierci (13471348) zaatakowała południową Hiszpanię, środkową
Francję i Italię. Wierzono, że zaraza jest przenoszona
przez powietrze, i aby ratować się przed „morowym
powietrzem” okadzano ludzi i budynki ziołami, palono
ogniska na ulicach. Najbardziej widoczną konsekwencją

J

Dżuma wywołana jest infekcją G(-) tlenowych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae, nazwanej Yersinia pestis

Czarnej Śmierci było drastyczne zmniejszenie się liczby
ludności Europy. Szacuje się, że ofiarami epidemii padło
25 milionów ludzi, co spowodowało znaczne zmniejszenie się liczby mieszkańców Europy. Najbardziej
ucierpiały miasta, wskutek większej śmiertelności na
zamkniętych obszarach.
Po Wenecji krążyli sanitariusze z zasłoniętymi
twarzami i lekarze, których straszne maski zapowiadały
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przymocowania chorego do łóżka itp. Wiadomo, że
w poprzednich wiekach instrumentarium azylów psychiatrycznych było bogate i przypominało dawne sale
tortur. Próbowano uspokajać chorych przez zanurzanie
ich w chłodnej morskiej wodzie, a następnie krępowano
jak mumię mokrymi prześcieradłami. Te, wysychając,
kurczyły się i sprawiały biedakom dodatkową mękę.
Stosowano wymyślne „wirówki”, klatki z chorymi poddawane szybkim obrotom, aby
„wypadły” z nich chore myśli i dążenia. W każdej tego typu instytucji stosowane były silne bicze
wodne, które miały uciszać chorych. I prawie w każdej tego typu
instytucji dochodziło (a i dziś Obrazowanie rezonieraz dochodzi) do przemocy, nansu magnetycznego
bicia chorych „w celach wycho- ludzkiego mózgu. Wiele zaburzeń psychiczwawczych” lub do przemocy sek- nych ma swoje źródło
sualnej. Owoce takiej przemocy w nieprawidłowym
działaniu układu nerzazwyczaj pochłaniała umęczona wowego.[Psychiatria
ziemia przeklętych wysp. W mu- Polska nr 1-2011 PL
zeum można oglądać wyposaże- ISSN 0033-2674, s.137]
nie pracowni terapii zajęciowej i plastycznej. Wytwory
i prace chorych, ich dokumenty, opisy chorób, dawne
fotografie przedstawiające różnorodne anormalne pozy,
w tym zbiory frenologiczne i inne dokumenty świadczące
o zachowaniach pensjonariuszy. Opiekę naukową nad
muzeum i związaną z nim biblioteką sprawuje włoska
instytucja o nazwie IRSESC (Istituto per le Ricerche
e per gli Studi sull’ Emarginazione Sociale e Culturale).
az jeszcze dantejskie sceny działy się na małej Povaglii. Tu właśnie w 1922 r. wybudowano kolejny
szpital psychiatryczny dla chorych z laguny. Wtedy
powstała wysoka wieża z dzwonnicą widoczna do dziś.
Po raz kolejny rybacy z okolicznych wysp przepływający
w pobliży Povaglii słyszeli nieludzkie jęki i krzyki wydobywające się z głębi wyspy. W godzinach wieczornych
budziły one autentyczna grozę i traktowane były jako
odgłosy potępionych duchów. Szybka modlitwa lub
chociażby przeżegnanie się dodawało przepływającym
trochę otuchy. Każdy, kto bywał w dawnym szpitalu
psychiatrycznym, niewątpliwie zetknął się z takimi
odgłosami. Uważa się, że w owych latach na wyspie

Źródło ilustracji: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:MRI_
head_side.jpg&filetimestamp=20050304194746

często zwyrodniałego personelu do końca swych dni.
Można przypuszczać, że część chorych zasiedlała również
Poveglię. Ospedale San Servolo był przez pewien czas
azylem tylko dla chorych psychicznie mężczyzn, i wtedy
był nadzorowany przez braci zakonnych. Od 1798 roku,
tj. od włączenia Wenecji w skład cesarstwa austriackiego,
zaczęto przyjmować tu również kobiety. Ponadto wymienione wyspy służy jako miejsce przetrzymywania
niebezpiecznie chorych nie tylko z rejonu dawnej republiki weneckiej, ale i z Tyrolu i Dalmacji. Po kilkuletnim
okresie ponownego zarządzania Wenecją przez Francję
w 1814 roku powrócili Austriacy. W następnych latach
liczba chorych wzrosła do 570 osób. W 1928 z powodu
trudności w zarządzaniu koedukacyjnym kompletem
chorych, przeniesiono kobiety na wyspę San Clemente.
W 1838 roku szwajcarski uczony Guslain „zwiedzał”
(było to w owych czasach bardzo modne) azyl w San
Servolo. Jego wrażenia zostały spisane w postaci listów
z podróży: Lettres Médicales sur l’Italie avec Quelques
Renseignements sur la Suisse: Résumé d’un Voyage fait
en 1838, Adressé à la Société de Médecine de Gand (F. &
E. Gyselynck: Ghent 1840). Opisał w nich nieludzkie
traktowania pensjonariuszy, z których część była unieruchamiana metalowymi kajdankami i łańcuchami.
W czasie zwiedzania jednego z pawilonów napotkał
doktora Sacardo, prowadzącego korytarzami gromadę
krzyczących i jęczących pacjentów. Odwiedzającemu
obraz ten przypominał przepędzania stada bydła. Cudzoziemiec wyczuwał, jak bardzo tym nieszczęśnikom
brakowało wyjścia na świeże powietrze i dokuczała
bezczynność.
becnie dawny szpital kobiecy – Ospedale Civile-SS.
Giovanni e Paulo zamieniony został na luksusowy
hotel San Clemente Palace and Resort! (I brak danych,
aby w nim straszyły widmowe, szalone kobiety).
Natomiast szpital San Clemente znajduje się teraz
pod innym adresem, w Wencji: Servizi Psichiatrici della
U.L.S.S. 16, Centro Storico, Venezia.
Na wyspie San Servolo otwarto zaś w 2006 roku
Muzeum Szpitali Psychiatrycznych. Znajdują się tam
środki i instrumenty stosowane w dawnych czasach
do opanowania podniecenia agresywnych chorych.
Były to: kaftany bezpieczeństwa, specjalne pasy do
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było kilku „zbyt ambitnych doktorów”. Próbowali oni
u niektórych chorych dotrzeć do istoty szaleństwa,
wykonując „śmiałe” eksperymenty z psychochirurgią
włącznie. Wiadome jest i udokumentowane w literaturze
i sztuce, że takie procedury medyczne były wykonywane
przez europejskich znachorów już w XV wieku. Polegały
na trepanacji czaszki chorego „na głupotę” (także szaleństwo) i wydobycie z jej środka kamienia szaleństwa,
uważanego za przyczynę nienormalnego zachowania
lub opóźnienia umysłowego. Przekonanie, że za pomocą
metod psychochirurgicznych można wyleczyć chorego,
przez wieki stale nurtowało lekarzy. Początek XX wieku
cechował się wzmożonymi poszukiwaniami na tym polu.
Dopiero po licznych eksperymentach portugalskim
lekarzom Antonio Egasowi Moniz i Almeidzie Lima
udało się opracować metodę operacyjną nazywaną
lobotomią przedczołową lub leukotomią. Operacja
polegała na przecięciu włókien nerwowych z płatami czołowymi. Metoda ta, za którą
dr Moniz otrzymał Nagrodę
Nobla była później szeroko
stosowana w wielu krajach
do „uciszania” chorych agresywnych, pacjentów w ostrej
manii lub chorych kryminalistów. Owo „wyciszenie”
pacjenta było często totalne
i zamieniało go w osobnika
bezwolnego. W miarę upływu czasu metodę uproszczono i wykonywano bez trepanacji czaszki, a wyłącznie przez wprowadzanie cienkiego
lobotomu poniżej powieki i powyżej gałki ocznej, do
góry, ku płatom czołowym. Ta modyfikacja spowodowała w wielu szpitalach masowej jej stosowanie wobec
pacjentów przewlekle chorych i uciążliwych. W latach

trzydziestych prowadzono również
dość intensywne
badania (eksperymenty) nad wywoływaniem u chorych
kontrolowanych
napadów padaczkowych za pomocą wstrzykiwanego dożylnie kardiazolu,
a później za pomocą prądu elektrycznego (elektrowstrząsy Cerlettiego i Bini w 1939 r.).
iewątpliwie Poveglia jako wyspa zesłania dla ciężko
chorych psychicznie, nierzadko agresywnych pacjentów, była miejscem gdzie prowadzono intensywne
badania nad „nowinkami psychiatrycznymi”. Zapewne w ich trakcie pacjenci jęczeli, krzyczeli i wyli „jak
potępieńcy”. Jak głosi legenda, po kilku latach takich
doświadczeń na chorych jeden z lekarzy nie wytrzymał
napięcia psychicznego i sam rzucił się wieży zegarowej.
I dalej według legendy: nie zginął po tym skoku, ale
z mgły znad wyspy wyłoniły się duchy torturowanych
przez niego ofiar, do których dołączyły duchy tysięcy
zamęczonych tu w poprzednich wiekach i ową mgłą,
czy może „wytworzoną ektoplazmą” udusiły dręczyciela.
To jeszcze umocniło przekonanie wśród mieszkańców
Wenecji, że Povaglia jest miejscem przeklętym. I nawet
dzisiaj, jak mówią dociekliwi szperacze po weneckich
wyspach, nikt z przewoźników nie chce jechać na wyspę,
niezależnie od ofiarowanej zapłaty.
„Poszukiwacze duchów” jednak jakoś tam docierają i fotografują zarówno opuszczony szpital psychiatryczny, jak i fragmenty wykopalisk archeologicznych
i pozostawione kostne szczątki z odległych wieków. Mało
jest na świecie miejsc związanych z psychiatrią, które
by cieszyły się tak złą sławą.

N

Janusz Krzyżowski
psychiatra
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Pies też (sz)czeka na 1% podatku
to również odpowiedzialność ekoNa „Gazetę dla Lekarzy” www.fundacja-emir.pl
nomiczną. W Polsce jest tragicznie:
trafiłam przypadkiem. No, może
niezupełnie. Szukałam w interneprzepełnione schroniska, brak funcie możliwości wstawienia apelu
duszy, psów stale przybywa, czasem
o 1% dla fundacji, w którą jestem
wydaje się, że jest to kran, którego
zaangażowana. Starałam się znanie da się zakręcić...
leźć gazety niszowe, szczególnie
Zawsze unikałam wizyt
dla lekarzy, wiedząc z doświadw schroniskach. Nie potrafiłam
czenia, że w grupie tej przeważają
przejść obok zwierząt za kratami,
Humaniści (przez duże „H”). Przeszczególnie tych, które całym ciałem
czytałam dostępny w internecie
pokazywały, że już straciły nadzieję.
numer, i mimo że jestem laikiem,
Ponieważ staraliśmy się z mężem
Fundacja dla Ratowania
artykuły bardzo mi się podobały;
o pomoc dla polskich psów od
Zwierząt Bezdomnych „EMIR”
są napisane ciekawie i przystępnie.
organizacji szwedzkich, zmuszeni
Bank Śląski O. Grodzisk Maz.
Napisałam do dr Krystyny Knypl,
byliśmy odwiedzić kilka schronisk,
88 1050 1924 1000 0022 6878 6056
przedstawiłam się – i zostałam zażeby
móc zrobić reportaż i przedOPP - KRS: 0000148346
proszona do napisania paru słów.
stawić go potencjalnym sponsorom.
Przez całe życie marzyłam o pójściu na weterynarię,
Jako ostatnie odwiedziliśmy schronisko Fundacji dla
aż do czasu składania papierów na uczelnię – uzmysłowiRatowania Zwierząt Bezdomnych EMIR – i nagle się
łam sobie wtedy, że nie potrafię pokroić żaby... Wybrałam
okazało, że jest to schronisko, w którym nie ma powodu
informatykę, była mniej „krwawa”. Ale pasja do zwierząt
do rozpaczy. Wręcz przeciwnie – to nie schronisko, to
nie minęła, zresztą już jako 8-letnia dziewczynka, przydom, gdzie po prostu jest dużo psów. Nie ma klatek, każdy
prowadziłam, a raczej przywiozłam na wózku dzieciępies zna swoje imię, są radosne, większość z nich biega
cym do domu szczeniącą się sukę Azę i jej potomstwo.
luzem po terenie i ogromnym ogrodzie, tylko niewiele
Moja pasja do zwierząt nie wygasła przez te lata.
jest na wybiegach, z których najmniejszy ma 50 m2.
Po wejściu Polski do UE otworzyły się granice również dla
Fundacja utrzymuje się wyłącznie z darów
psów. Postanowiliśmy, że tym razem zamiast szwedzkiego
prywatnych. A przez ostatnie lata można zauważyć
psa, weźmiemy psa z ojczyzny. Zaczęłam kontaktować się
zmniejszenie wpływów, szczególnie tych z 1%, bo poz różnymi schroniskami,
wstało wiele nowych
zarejestrowałam się na
organizacji pożytku punajwiększym w Polsce
blicznego, trudno nam
portalu dla psów Dogokonkurować z wpłatamania – i wtedy zaszomi na chore dzieci czy
kowała mnie sytuacja
na hospicjum. Dlatego
psów i kotów w kraju.
staramy się dotrzeć do
W Szwecji nie
psiarzy, którzy zechcą
ma schronisk. Tu każnam pomóc ratować
dy właściciel jest odpozwierzęta.
wiedzialny za zwierzę, Od lewej: Kasia (moja córka), Szwedka, która wzięła z Polski dwa psy,
które posiada, oznacza ja. Wszystkie psy na zdjęciu są z polskich schronisk.
Hanna Michnik 
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Moja lekarska rodzina
Mój Pradziadek, Dziadkowie, moja Siostra i Siostrzenica – wszyscy wybrali zawód, a raczej powołanie,
lekarza. Pradziadek
po stronie Babci był
lekarzem dentystą
w Częstochowie. Ostatnio
znalazłam artykuł, opublikowany po jego śmierci
w „Gońcu Częstochowskim” z 1936 roku:
„Adolf Gelbard
cieszył się w mieście naszym zasłużoną opinią
sumiennego a doświadczonego lekarza-dentysty
(...). Był pierwszym dentystą, który osiadł w Częstochowie przed laty 47
(...). Był to człowiek dobry,
pogodny, obowiązkowy
i uspołeczniony.”
Przyjemnie się
czyta, nawet jeśli ja sama
nigdy nie miałam okazji
poznać Pradziadka.
Dziadkowie
również byli lekarzami –
babcia Alina Wierzbowska była hematologiem,
dziadek Józef Wierzbowski – internistą. Dziadek
był osobą wszechstronnie utalentowaną – grał na fortepianie, pisał wiersze, rysował karykatury, był dowcipny, wszędzie gdzie się pojawił, był duszą towarzystwa.
Po studiach w Warszawie wyjechali do Częstochowy, rodzinnego miasta Babci, pracowali oboje
w tamtejszym szpitalu. Po wybuchu wojny przenieśli
się do Warszawy – Dziadek brał czynny udział w ruchu
oporu, m.in. w organizacji Żegota. Babcia nie mogła
pracować jako lekarz – ukrywała się. Pracowała jako
służąca.
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Na fotografiach dziadek,
dr n. med. Józef Wierzbowski,
internista.
W owych czasach nie słyszało się
o szkodliwości palenia.

Babcia i Tata zostali zesłani do Niemiec, po wojnie
cała trójka osiedliła się w Łodzi.
W połowie lat 50. Babcia,
mając 50 lat, wyjechała z ekspedycją lekarską do Południowej
Korei (była najstarszym uczestnikiem wyprawy). Pamiętam jej
niektóre opowieści, szczególnie
utkwiło mi w pamięci wspomnienie mężczyzny umierającego na wściekliznę...
Gdy umarł Dziadek,
w 1976 roku, jedyne co Babci
pozwoliło „iść dalej”, to była
praca. A potem my wyjechaliśmy z Polski i świat jej się zawalił. Ale przyjeżdżała do nas
do Göteborga.
Gdy jechałam do pracy,
podrzucałam Babcię (z „wałówką”) na cały dzień do
biblioteki Akademii Medycznej. Śmiała się, że co roku
bibliotekarki witały ją entuzjastycznym „Oooo, a Ty
jeszcze żyjesz?”
Była osobą nieprawdopodobnie pogodną, silną,
stabilną – była moją opoką.
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Doc. dr n. med. Alina Wierzbowska w Korei, 1955 r.

Wiem że była wielka dla innych. Dla mnie jej
wielkość polegała na tym, że mimo pasji zawodowej,
mimo ogromnego oddania pacjentom, mimo „kariery”
(której nie robiła dla sławy, tylko po prostu jej to tak
wychodziło, bo zawsze robiła dobrze to, co zaczęła) zawsze była, gdy jej potrzebowałam. A mieszkała w Łodzi,
my w Warszawie.
Zawsze była bardzo skromna. Świetnie gotowała,
nie robiąc z tego żadnej „sprawy”.
Jedyne, czego się nie nauczyła, to robić na drutach.
Kiedyś zaproponowałam jej, że ją tego nauczę (miała
wtedy pod 80-tkę), powiedziała: „Haneczko, jak będę
stara, dobrze?”). Jak złamała rękę, to się cieszyła, że to
nie noga.
Babcia była raczej poważna, praktyczna, choć nie
brakowało jej poczucia humoru. Pamiętam, że kiedyś
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Komentarz na odwrocie fotografii: 23.4.55 r., zagaduję abaja, w obawie
że nie zechce się ze mną sfotografować [„abaj”, poprawnie „abôji”]

spytałam ją, czy jej się nie nudzi co roku prowadzić ten
sam wykład dla studentów (miała wtedy dobrze powyżej
siedemdziesiątki) – odpowiedziała „Ale skądże! Mam tak
złą pamięć, że za każdym razem uczę się tego na nowo”.
Oboje Dziadkowie zawsze byli gotowi do pomocy
innym. Babcia, mając ponad 80 lat, wstawała w środku
nocy, żeby choremu sąsiadowi robić zastrzyki z morfiny...
W dzieciństwie chodziłam czasem z Babcią do
szpitala im Barlickiego, gdzie pracowała. Fascynowało
mnie wtedy pobieranie krwi zwierzętom, szczególnie
4-rogiemu baranowi (od dziecka miałam „ciągoty” do
zwierząt, wszystko co miało więcej niż 2 nogi przykuwało moją uwagę).
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Doc. dr n. med. Alina Wierzbowska w Szpitalu Klinicznym AM im. Norberta Barlickiego w Łodzi

To była moja Ukochana Babcia. Ja byłam jej
ukochaną wnuczką. Babcia była mądra, rozumna, słuchała (większość osób mówi, a ona słuchała), zawsze
była, gdy tylko jej potrzebowałam, choć praca była jej
życiową pasją.
Bardzo trudno mi napisać o Babci „obiektywnie” –
wiem tylko, że była najważniejszą osobą w moim życiu, bo
dała mi poczucie
bezpieczeństwa.
Rodzice zawsze
mnie kochali, ale
to był ich obowiązek. Babcia mnie
kochała, bo chciała. Do dziś, jak
myślę o Niej, ściska mnie w gardle. A umarła na
początku lat 90.

Babcia ze mną, 1976 rok

Na początku lat 80. wyjechaliśmy z mężem i naszymi córkami (miały wtedy rok i 4 latka) do Szwecji.
Emigracja nie jest sprawą łatwą. Nagle pojawiły się
problemy, które jeszcze w Polsce wydawały się śmieszne.
Pytania, na które odpowiedź wydawała się jednoznaczna,
a jednak życie pokazało, że może być inaczej.
W jakim języku rozmawiać z dziećmi? Jak się
zasymilować, jednocześnie nie tracąc swojej tożsamości?
Jak udowodnić Szwedom, że to nie przez cudzoziemców
jest im coraz trudniej?
Wiele rozterek, wiele upokorzeń, wiele popełnionych błędów, zanim znalazło się własną drogę.
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Dziś jesteśmy ustabilizowani, ja pracuję w dużej amerykańskiej firmie komputerowej (miałam ogromne
szczęście dostać pracę w zawodzie – ze względu na
duże bezrobocie większość cudzoziemców z wyższym
wykształceniem jest zmuszona podjąć pracę niewymagającą kwalifikacji).
Nasze obie córki są dorosłe. Są dwujęzyczne. Nie
„półjęzyczne”, jak to czasem bywa (w Szwecji tak się mówi
o dzieciach, które znają słownictwo w każdym języku
częściowo). Starsza, Kasia (humanistka), jest trzykrotnym
magistrem, teraz robi doktorat przy University of Borås.
Napisała również dwa artykuły do polskiego czasopisma
„Bibliotekarz”. Małgosia (informatyk) pracuje w firmie
konsultacyjnej.
Niewiele rodzin na emigracji ma szczęście posiadania rodzeństwa w tym samym kraju, nawet w tym
samym mieście. 10 lat temu udało mi się ściągnąć do
Szwecji moją siostrę, lekarza rentgenologa, z rodziną. Jej
emigracja też nie była łatwa, choć na pewno łatwiejsza
niż nasza. Przed przyjazdem była tu na dwumiesięcznej
praktyce. W momencie podjęcia decyzji o przyjeździe
na stałe czekała na nią praca i pracodawca, który od
początku ją bardzo cenił.
Hanna Michnik
informatyk z rodziny lekarskiej

PS Właśnie przeczytałam internetowy numer „od deski
do deski” – jestem „zaimponowana” (to ze szwedzkiego
– jakoś mocniej brzmi niż „zaimponowało mi”) objętością, różnorodnością i wszechstronnością materiału.
Poprzednio przeczytałam tylko parę artykułów, nie
sadząc, że to tylko ułamek całości.
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Powiedzonka pacjentów
Z wywiadu okulistycznego:

Jak leżałam w szpitalu,
to wszystko mi zacerowali,
no i dlatego nic nie widzę.

Tych rubinków miałam
więcej niż trzeba.
[podwyższona bilirubina]

Brałam forgusom
na odwodnienie.

A w głowie miałam trzaska
jakby suche liście się kruszyły.
Bioeneroteraputa.
Syn nie tylko pali
papierosy, ale i kotłuje.
Nerwowe jelito grube.

Siusiu trzeba było robić do wazonu.
[o dobowej zbiórce moczu przeprowadzanej w szpitalu]

Spód było
oko

ło 110 [mm

Hg]

Łzy to mi się leją wiadrami.
Miałem zgagę
i trzy szpilki
za mostkiem.

Występuje ból okrągły
między piersiami.
.
żywczej
o
p
s
y
t
e
egam di
Przestrz

Chirurg badał mnie od tyłu.

widzi?
I co pani doktor tam
am jakieś
Bo ja to podobno m
iem, czy to
plamki, więc nie w
e?
mi w ogóle potrzebn

Łza łzę wypycha.
Jestem rozwibrowana.

Mam chodzenie zegarka w uchu
i lewa ręka przeszkadza mi w spaniu.

Mam tak wysokie ciśnienie,
że aż chrobocze.

Język mi szczerniał, więc
oczyściłam go witaminą C.

Dwa razy
dostałam
oczosłupu.

Ja już byłam na badaniu
u innego doktora, ale tak
Po tych kroplach
Pani jest jak chińska maść
sobie myślę, że to oko takie
to oczy miałam
– na wszystko.
małe,
to co on tam mógł
całkiem zdrętwiałe
Oprócz tego, co mni
zobaczyć. Więc przyszłam
e
pani zapyta, to ja te
do pani na poprawkę.
ż
chciałem panią zapy
tać.
Brałam
Człowiek podnieca się
Pacjentka z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą
diagnostin,
dw
a razy w roku.
– na pytanie o aktualne wartości glikemii i RR:
ten na „ha”.
No, nie pamiętam; szkoda, bo wczoraj
uję.
byłam nawet u internisty i miałam
ie dzięk
n
z
c
e
d
r
ek se
ze sobą wszystkie wyniki; ale żeby do
i wypad
k
l
e
z
s
w
Na
Do druku podały
okulisty zabrać? Myślałam, że trzeba
Alicja Barwicka i Krystyna Knypl
tylko do doktora.
Przeraźliwiłem się.

okulistka i internistka
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Felieton

Dworskie klimaty

Fot. mimax2

Na świecie
mamy tyle dworów, ile
istnieje społeczności
i władców. Dwór nie
jest tworem narodowym, lecz środowiskowym. Każda społeczność, nawet
najmniejsza, poczynając od podwórkowej bandy, poprzez
nasze klasy, prace, korporacje, na kółkach emerytów
kończąc, ma swoje dwory. Niektóre dwory dopracowały
się trwałych i barwnych elementów widowiskowych,
kochanych przez dworzan i obywateli. Taka sielankowa
sytuacja ma miejsce, gdy dwory rozwijają się w sposób niezagrożony przez dłuższy czas. Jako przykład
wymieńmy tu znane królewskie dwory w Europie, czy
powstały na nieco innych zasadach dwór watykański.
Charakteryzuje je perfekcja, celebra, widowiskowość .
Można by je określić mianem dworów profesjonalnych.
Ciekawym uzupełnieniem europejskich dworów są
w pełni demokratyczne rządy tych państw.
Zupełnie inaczej wygląda sprawa dworów krótkoterminowych, niejako kadencyjnych, funkcjonujących
w mikroskali korporacji czy lokalnych społeczności.
Krótkość panowania wzmaga uczucie zachłanności. Jej
nasycenie możliwe jest jedynie z naruszeniem zasad
prawa. Jednym z doskonalszych opisów patologicznego
dworactwa znajdziemy w słynnym dziele Cesarz Ryszarda
Kapuścińskiego. Książka doczekała się wielu tłumaczeń,
a twórczość tego autora – wielu specjalistycznych opracowań. Jednym z obszerniejszych jest monografia Beaty
Nowackiej i Zygmunta Ziątka (Wydawnictwo Znak),
w której analiza dworu, a raczej społeczności dworaków,
jest szczególnie trafna. Kim są dworacy? Są to miernoty
o zdeformowanym poczuciu moralności, cierpiący na
syndrom odczłowieczonej mentalności, ludzie świadomie
samo-degenerujący się – piszą autorzy. Naturę władzy
poznajemy po jej owocach – dodają.
Ciekawą cechą dworu jest jego język. Cechuje go
obfitość słów wyrażających zachwyt nad władcą, który jest
łaskawy, dostojny, miłościwy, dobrotliwy, szczodrobliwy.
Losy patologicznie funkcjonujących dworów
władców absolutnych są zawsze tragiczne
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Czy mamy nasze lekarskiej dwory? Najkrócej
można odpowiedzieć następująco: dworów ci u nas dostatek. Nie są wolne od nich struktury szpitalne, kliniczne,
samorządowe, naukowe. Nasze lekarskie dworactwo
aglutynuje się wokół cesarza, tworząc skuteczny czop
blokujący przepływ zdrowej krwi i utrudniając właściwe utlenowanie tkanek obwodowych. W zdrowym
organizmie liczy się kondycja każdej komórki, nawet
tej najmniejszej i położonej najdalej od centrum. Czy
mamy szansę na prowadzenie naszego życia zawodowego
w demokratycznych strukturach? Teoretycznie tak, ale
praktycznie jest to bardzo trudne do osiągnięcia. Może
inspiracją powinny być słowa Ernesta Che Guevary, który
był z wykształcenia lekarzem, ale z wyboru rewolucjonistą. Powiedział on przewrotnie: Bądźmy realistami,
żądajmy tego, co niemożliwe. Ocena tego, czy coś jest
możliwie czy niemożliwe, zależy w dużej mierze od
perspektywy, z której sprawę osądzamy.
Gdy Ryszard Kapuścińskie zanosił w 1978 roku
pierwsze odcinki Cesarza do redakcji tygodnika „Kultura”,
widziano w nich opis Etiopii. Wkrótce dopatrzono się,
że opis dworu jest uniwersalny i znakomicie pasuje do
Komitetu Centralnego, a cesarz może równie dobrze
nazywać się pierwszym sekretarzem partii. Ciekawą
parabolą do Cesarza była obecnie już zapomniana książka
Michała Smolorza Cysorz (wspomnienia kamerdynera).
Opisany w niej śląski partyjny kacyk to ograniczony,
zakompleksiony, mściwy i chorobliwe ambitny władca
otoczony lojalnymi miernotami, które spełniają się,
tocząc swe małe, podłe i zakulisowe gierki.
Podobno absurdalna reglamentacja jest objawem
przepowiadającym nadciągającą rewolucję. W wypadku
lat osiemdziesiątych taką absurdalną reglamentacją były
kartki na cukier.
Czy mamy w naszym współczesnym lekarskim
świecie absurdalną reglamentację? Nie muszę na to pytanie odpowiadać! Czy zapowiada ona rewolucję? Tak uczy
historia. Trzeba jednak wiedzieć, że aby przeprowadzić
rewolucję, Naród musi się wyzbyć lęku.
Podobno opadające szaty z cesarza są
oznaką, że nadchodzi właściwy czas. •
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