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• Nowości
• Prawo
• Artykuł
poglądowy

miesięcznik

Sprawdzenie poprawności sumowania świadczeń
Błędne sumowanie świadczeń laseroterapii zmian
laseroterapii zmian miejscowych z badaniem hist-pat (w
miejscowych z badaniem hist-pat (w przypadku wskazań
przypadku wskazań med. obejmuje poprzedzające
med.
obejmujejuż
poprzedzające
hist-pat).
Sprawdzenie czy nie wykazano
ponownie
pacjentowi
Pacjentowi
udzielono
świadczenie badanie
kompleksowe
z
badanie hist-pat).

72008004

• Materiały
edukacyjne
dla pacjentów

72005009

świadczenia kompleksowego z takim samym
sprawozdanym rozpoznaniem u jednego
Sprawdzenie poprawności sumowania dla świadczeń z Błędne sumowanie świadczeń z katalogu porad zabiegowoświadczeniodawcy.
72008005rozpoznaniem u jednego świadczeniodawcy.
katalogu porad zabiegowo-diagnostycznych.
diagnostycznych.
Sprawdzenie czy nie wykazano ponownie pacjentowi
Pacjentowi udzielono już świadczenie kompleksowe z
Sprawdzenie
poprawności
sumowania
dla
świadczeń
z
72005010
świadczenia kompleksowego z takim samym
sprawozdanym
rozpoznaniem
u różnych
Błędne
sumowanie świadczeń
z katalogu
porad zabiegowo72008006
katalogu porad zabiegowo-diagnostycznych z
rozpoznaniem u różnych świadczeniodawców.
świadczeniodawców.
diagnostycznych
z rozszerzoną możliwością sumowania.
rozszerzoną możliwością
sumowania.
Sprawdzenie
czy dla jednego
kontaktu z rodzaju opieki
przepustkę
z rodzaju opieki paliatywnej i
Sprawdzenie czy nie został przekroczony limit porad
Przekroczono limit porad Przekazano
kompleksowych
przysługujący
71515908
paliatywnej
i hospicyjnej
po
72006001
Sprawdzenie
poprawności
sumowania posortowane
dla świadczeniaprzepustki
Błędne sumowanie
świadczeń posiewu z antybiogramem w
hospicyjnej z innym numerem niż kolejny
kompleksowych dla kobiet w ciąży.
kobietom w ciąży.
72008007
posiewu z antybiogramem
w kierunku mycobacterium.
kierunku mycobacterium.
datach rozpoczęcia
mają rosnące numery
Sprawdzenie
czy nie został
przekroczony
limit świadczeń
porad
Sprawdzenie
poprawności
sumowania
Sprawdzenie
czy dla
jednego
kontaktuz z rodzaju
opieki limit
Wporad
sprawdzanym
72006002
Przekroczono
kompleksowych.
Niepoprawne
sumowanie
świadczeńkontakcie
z katalogu przepustki z rodzaju opieki
71515909
kompleksowych
u jednego pacjenta.
72008008
katalogu ambulatoryjnych
grup świadczeń
paliatywnej i hospicyjnej przepustki są unikalne.
paliatywnej
i hospicyjnej nie są unikalne.
ambulatoryjnych grup świadczeń
specjalistycznych.
specjalistycznych.
Sprawdzenie
Sprawdzenie czy nie został
przekroczony
limit porad czy nie wykazano błędnego identyfikatora
Sprawozdano
błędny
identyfikator
Przekroczono
limit porad
kompleksowych
przysługujący
Sprawdzenie
czysumowania
nie
wykazano
świadczeń
z rodzaju
Okres
wykonania
świadczenia
z rodzaju opieki
paliatywnej
i
72006003
kompleksowych
u jednego
pacjenta
z rozpoznaniem
Sprawdzenie
poprawności
świadczeń
Niepoprawne
świadczeń
71415901
pacjenta
dla zświadczeń
z rodzajusumowanie
pielęgnacyjno
- z katalogu
72008009
osobom z rozpoznaniami chorób nowotworowych.
rodzaju pielęgnacyjno
71515911katalogu
opieki
paliatywnej
i
hospicyjnej
nie
zawierających
się
w
hospicyjnej
nie
zawiera
się okresie obowiązywania
decyzji
specjalistycznych
świadczeń odrębnych.
specjalistycznych świadczeń odrębnych.
choroby
nowotworowej.

• Rozszyfruj
pacjenta

opiekuńczego.

pacjenta dla świadczeń z
opiekuńczego.

okresie
obowiązywania
decyzji
wójta/burmistrza.
wójta/burmistrza.
Sprawdzenie
odstępu
pomiędzy
świadczeniami
Sprawdzenie
poprawności
sumowania
świadczeń z
Niepoprawne sumowanie świadczeń z katalogu
Świadczenia
kompleksowej
do dalszego
Sprawdzenie czy nie
wykazano
błędnegokwalifikacji
identyfikatora
72007001
kompleksowej
kwalifikacji
do dalszego
- po
12katalogu
ambulatoryjnych
grup
świadczeń
ambulatoryjnych
grupświadczenia
świadczeń specjalistycznych
ze
Sprawozdano
błędny identyfikator
Sprawdzenie
poprawności
przekazanej
zgody
dla wykazane
Dla
rodzajuczasu.
opieki
paliatywnej i hospicyjnej
uprawiania
sportu
w zbyt krótkim zodstępie
72008010
71415902
TRYT zgminy
z rodzaju
pielęgnacyjno
- świadczeń
71515912miesiącach
- uprawiania
sportu.
specjalistycznych
ze świadczeniami
katalogudla świadczeń
świadczeniami
z katalogu
specjalistycznych
świadczenia z rodzaju opieki paliatywnej
KOD i hospicyjnej.

TRYT gminy dla

świadczeń
rodzaju pielęgnacyjno
- opiekuńczego.
przekazana
błędnezpole.
OPISzgoda zawiera
KOMUNIKAT
DLA ŚWIADCZENIODAWCY

odrębnych.
opiekuńczego.
Świadczenia wstępnej kompleksowej kwalifikacji do
72007002
wstępnej kompleksowej
kwalifikacji
dowykazano
uprawiania
Sprawdzenie
czy
nie
wykazano
jednego dnia
Sprawdzenie
czy
nie
świadczeniaWykazane
z rodzajuświadczenie z rodzaju ambulatoryjna opieka
Sprawdzenie czy
nie występują
różnewhospitalizacje
uprawiania
sportu wykazane
zbyt
krótkim odstępie
czasu.
Świadczenie
zzrodzaju
ambulatoryjnej opieki
72008903
wielokrotnie świadczeń
z rodzaju ambulatoryjna
opieka
specjalistyczna,
którego nieczy
można
ze sobą
sportu.
Powielony
numer księgi
Sprawdzenie
niesumować
wykazano
jednego
dnia
72001901
ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej

Sprawdzenie
odstępu pomiędzy
świadczeniami
specjalistycznych
świadczeń
odrębnych.

dla hospitalizacji z rodzaju

71415907
rodzaju pielęgnacyjno - opiekuńczego
podświadczeniodawców.
1 numerem
specjalistycznej
nie przysługuje pacjentowi o danej płci.Wykazane świadczenie odrębnie kontraktowane, którego
specjalistyczna
u różnych świadczeniodawców.
samym u różnych
nieprzysługującego
pacjentowi ze względu
na płeć.
pielęgnacyjno
- opiekuńczego.
Sprawdzenie
odstępu pomiędzy poradami
Porada recepturowa
wykazana
w zbyt krótkim
odstępie od
świadczeń
odrębnie
kontraktowanych,
których
nie
księgi.
Sprawdzenie czy nie wykazano jednego
dnia
71108902
nie można sumować ze sobą samym u tego samego
recepturowymi.
poprzedniej.
Świadczenie wykazane
w tym samym zakresie i z tym
Sprawdzenie czy dla świadczeń z rodzaju
można sumować
ze sobą samym
tego samegoopieki
72008904
świadczeń z tego samego zakresu oraz tym samym
Dla zświadczenia
z rodzajuuambulatoryjnej
Sprawdzenie
czy
dla
jednego
kontaktu
rodzaju
samym personelem.
świadczeniodawcy.
72001902 odstępu
ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej
pacjent spełnia
Sprawdzenie
pomiędzy
świadczeniami
badania
personelem.
Przekazano
przepustkę
świadczeniodawcy.
pacjent
nie spełnia kryterium wiekowego. z rodzaju pielęgnacyjno Badanie
przesiewowe
wspecjalistycznej
kierunku wczesnego
rozpoznania
71415908
pielęgnacyjno
opiekuńczego
posortowane
przepustki
kryterium
wiekowe.
72007004
przesiewowego
w
kierunku
wczesnego
rozpoznania
Sprawdzenie czy nie zachodzi koincydencja świadczeń Wystąpiła koincydencja świadczeń porad kompleksowych i
opiekuńczego
innym
numeremświadczenie
niż kolejny odrębnie kontraktowane, którego
jaskry wykonane
u pacjenta ze zdiagnozowaną
jaskrą. jednego
Sprawdzenie
czy nie wykazano
dnia
Wykazane
jaskry, a porad
innymikompleksowych
świadczeniami
z jaskrą.
po
datach
rozpoczęcia
mają rosnące
i związanymi
specjalistycznych
z zakresu
specjalistycznych
z zakresu numery
onkologii ze świadczeniami z
Sprawdzenie
czy dla
świadczeń
z rodzaju
72009001
71108903
wielokrotnie
świadczeń
odrębnie
kontraktowanych
nie można sumować ze sobą samym u różnych
onkologii
ze świadczeniami
z zakresu
chemioterapii
w
zakresu
chemioterapii
wprzesiewowego
warunkach
ambulatoryjnych
z
Sprawdzenie
odstępu
pomiędzy świadczeniami
badania
Kolejne
świadczenie
badania
w kierunku
ambulatoryjnej
opieki
specjalistycznej
pacjent
spełnia
Wykazano
świadczenie
w poradni
zaburzeńui wad
72007003

Parada nonsensów

• Ludzie

72007005

Sprawdzenie
czy dla jednego kontaktu
z rodzaju
W sprawdzanym
warunkach
ambulatoryjnych
z zakresem
skojarzonym.
zakresem
skojarzonym
przesiewowego
w kierunku
wczesnego
rozpoznania
wczesnego rozpoznania
jaskry wykazane
w zbyt krótkim
różnych
świadczeniodawców.

72001904

kontakcie przepustki z rodzaju
świadczeniodawców.
pielęgnacyjno - opiekuńczego nie są unikalne.

71415909
kryterium
wiekowe w poradniach 1405 (poradnia

rozwojowych u dzieci lub poradni neonatologicznej

zaburzeń i wad rozwojowych u dzieci), 1421 (poradnia

pacjentowi niespełniającemu kryterium wiekowego.

Sprawdzenie czyjaskry.
nie zachodzi koincydencja
świadczeń
Wystąpiła koincydencja
świadczeń
kompleksowych i
pielęgnacyjno
- opiekuńczego
przepustki
są unikalne.
odstępie czasu.

Sprawdzenie
czy onkologii
nie wykazano
świadczeń
odrębnie
kompleksowych
i specjalistycznych
z zakresu onkologii
specjalistycznych
z zakresu
ze świadczeniami
z
Sprawdzenie
czy nie
wykazano świadczeń
Wykazano świadczenia odrębnie kontraktowane w trakcie
72009003
Sprawdzenie
czy niezakresu
wykazano
świadczeń
z rodzaju
Okres
wykonania
neonatologiczna)
ze
świadczeniami z zakresu
chemioterapii
w
warunkach
chemioterapii
w warunkach
ambulatoryjnych
z
71109901
zachodzących
czasowo
na świadczenia z rodzaju pielęgnacyjno pohospitalizacyjnych
z rozpoznaniami
W odstępie 30kontraktowanych
dni brak hospitalizacji
z rozpoznaniem
72007006
w szpitalu
u tego samego świadczeniodawcy
Sprawdzenie
wykazano
rozpoznania
uprawniające
Niewwykazano
rozpoznania
uprawniającego
udzielenia
ambulatoryjnych
zczy
zakresem
skojarzonym.
skojarzonym
71415911
- opiekuńczego
nie zakresem
zawierających
w
opiekuńczegodonie
zawiera pobytu
się okresie
obowiązywania
niepokrywającymi
się
z wykazanymi
wpielęgnacyjno
zakończonej
wskazanym
świadczeniu.
świadczenia
szpitalne
u się
jednego
świadczeniodawcy.
Sprawdzenie
czy
dla
świadczenia
z
rodzaju
72002001
do
udzielenia
świadczenia
kwalifikacji
do
przeszczepu
świadczenia
kwalifikacji
do
przeszczepu
nerki
badania
hospitalizacji realizowanej w szpitalu.
okresie obowiązywania
wójta/burmistrza.
decyzji wójta/burmistrza.
Dla decyzji
świadczenia
z rodzaju ambulatoryjna opieka
ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jednego dnia nie
Sprawdzenie
dladnia
świadczeń
SOK zjednego dnia
Wykazano jednego dnia świadczenia rodzaju SOK ze
nerkiświadczenia
- badania wstępnego. specjalistyczna
wstępnego.
72009904Sprawdzenie czy nie wykazano
wykazanoczy
jednego
inne świadczenie,
Wykazano świadczenie
kompleksowe
w nieprawidłowym
71109902
wykazano innego świadczenia, z którym
nie
można go
poprawności
przekazanej
zgody
dla
Dla świadczenia z rodzaju pielęgnacyjno - opiekuńczego
72007007
kompleksowego
w okresie krótszym
niżSprawdzenie
30
dni od
nie można gorównież
łączyć. świadczenia AOS.
Sprawdzenie
czy dzień
rozpoczęcia
i zakończenia zostały
są którymwykazane
świadczeniami z rodzaju AOS.
71415912
odstępie od świadczenia
specjalistycznego.
łączyć.
Dzień
rozpoczęcia
i zakończenia świadczenia
są różne
dla zwiera błędne pole.
świadczenia
z rodzaju
pielęgnacyjno
- opiekuńczego.
przekazana
zgoda
wykazania świadczenia
72004001
takie samespecjalistycznego.
dla świadczeń
z rodzaju
ambulatoryjnej
Sprawdzenie czy nie wykazano świadczeń w trakcie
świadczeń
zzrodzaju
ambulatoryjnej
specjalistycznej.
Sprawdzenie
czy
nie
wykazano
świadczeń
odrębnie
Wykazano
świadczenia
w trakcie
trwania
hospitalizacji
u opieki
Sprawdzenie odstępu pomiędzy świadczeniami
Świadczenia
pobrania
materiału
szyjki
macicy
do
opieki
specjalistycznej.
72009905
trwania hospitalizacji
u tego
samego
Wykazano świadczenia odrębnie kontraktowane w trakcie
Sprawdzenie
czy dla świadczeń
z rodzaju
opieki
tego samego
świadczeniodawcy.
72007008
pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego
przesiewowego
badania
cytologicznego
wykazane
w
zbyt
Dla czasowo
świadczenia
71109903
kontraktowanych zachodzących
na z rodzaju opieki paliatywnej i hospicyjnej
świadczeniodawcy.
Sprawdzenie
sprawozdanej
krotności
świadczeńpacjent
z krótkim
Błędna
krotność
71501902
paliatywnej
i hospicyjnej
spełnia
kryterium
pobytu w szpitalu u innego świadczeniodawcy.
badania
cytologicznego.
odstępie
czasu. świadczenia z katalogu porad zabiegowo72005002
pacjent nie spełnia kryterium wiekowego.
świadczenia
u innego
świadczeniodawcy.
Sprawdzeniekatalogu
czy nie wykazano
świadczeń w trakcie
Wykazano
świadczeniaszpitalne
w trakcie trwania
hospitalizacji
u
porad zabiegowo-diagnostycznych.
diagnostycznych.
wiekowe.
72009906
Sprawdzenie poprawności sumowania świadczeń
trwania hospitalizacji u różnych świadczeniodawców.
różnych
świadczeniodawców.
72008001
Błędne sumowanie
ze
sobą
tych
samych
porad.
Sprawdzenie czy dla świadczenia odrębnie
Dla świadczenia odrębnie kontraktowanego wykazano
pomiędzy
tymi samymi
poradami.
Sprawdzenie
sprawozdanej
krotności dla świadczeń z
Sprawdzenie
czy wykazano
jednostkę
chorobową
Sprawdzenie poprawności daty udzielenia
świadczenia
Świadczenie
z rodzaju
ambulatoryjna
opieka z katalogu porad zabiegowoBłędna
krotność
świadczenia

• Lekarz pacjentem
• Kuchnia
zabiegowca

72005003

71109904
kontraktowanego
jednego dnia nie
wykazano
innegochorobowe
jednego
dnia inne do
świadczenie,
71502001
Wykazane
jednostki
nie kwalifikują
leczenia. z którym nie można go
katalogu porad zabiegowo-diagnostycznych
z

72015001
w kontekście
czasu obowiązywania
umowy z rodzaju
specjalistyczna
udzielone
przed datązobowiązywania
Sprawdzenie
poprawności
sumowania świadczeń
kwalifikującą
do leczenia.
diagnostycznych
rozszerzoną możliwością sumowania.
72008002
Błędne sumowanie
ze sobąz różnych
świadczenia,
którymporad.
nie można go łączyć.
rozszerzoną
możliwością sumowania.
ambulatoryjna
opieka
specjalistyczna.
umowy.
pomiędzy
różnymi
poradami.

• Podróże

72008003

72005005

72005006

• Prasówka

72005007

• Wczoraj i dziś
medycyny
• Po dyżurze

łączyć.

Sprawdzenie czy nie wykazano świadczenia z rodzaju

Sprawdzenie
osobodni w opiece
i
Nieprawidłowa
liczba osobodni
w opiece paliatywnej i
Sprawdzenie
sprawozdanej
krotnościliczby
dla świadczenia
Błędna paliatywnej
krotność świadczenia
posiewu z antybiogramem
w
Sprawdzenie
poprawności sumowania
porad
Świadczenie
z rodzaju pielęgnacyjno - opiekuńczego
71504001
Błędne sumowanie porad kompleksowych,
71401901
pielęgnacyjno - opiekuńczego
kompleksowych, posiewu
specjalistycznych
oraz recepturowych
z antybiogramem
w kierunku
mycobacterium.
kierunku nieprzysługującego
mycobacterium.
hospicyjnej.
hospicyjnej wykazanych do rozliczenia.
specjalistycznych oraz recepturowych z świadczeniami z
przysługuje pacjentowi o danej płci.
ze świadczeniami z katalogu porad zabiegowopacjentowi
ze względu na płeć.
katalogu porad zabiegowo
- diagnostycznych.
Sprawdzenie czySprawdzenie
nie wykazano wielokrotnego
wielokrotnie
diagnostycznych.
wykazania świadczenia
Wielokrotnie wykazane świadczenie paliatywnego i
72005004
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72005008

nie

wykazanez świadczenie.
Sprawdzenie Wielokrotnie
czy dla świadczeń
rodzaju
71505001
świadczenia w ciągu jednego dnia.
Dla świadczenia z rodzaju pielęgnacyjno - opiekuńczego
paliatywnego i hospicyjnego.
hospicyjnego.
71401902
pielęgnacyjno - opiekuńczego pacjent spełnia kryterium
Sprawdzenie czy nie wykazano wielokrotnie
pacjent nie spełnia kryterium wiekowego.
Wielokrotnielimit
wykazane świadczenie z grup świadczeń
Sprawdzenie czy nie został przekroczony
wiekowe.

świadczenia z grup świadczeń specjalistycznych w

świadczeń z rodzaju opieki paliatywnej i hospicyjnejspecjalistycznych.
Przekroczono limit świadczeń z rodzaju opieki paliatywnej i
71506903 ciągu jednego dnia.
liczony
na określony
czasu dlaczasu
pacjenta
u
świadczeniodawcy.
71404001
Sprawdzenie
łóżka
dlahospicyjnej
pacjenta.
rezerwacji łóżka dłuższy niż w zarządzeniu.
Sprawdzenie liczby
wystąpień
świadczeńokres
Liczbarezerwacji
świadczeń
monitorowania
chorychu jednegoOkres
jednego świadczeniodawcy.
monitorowania chorych zakwalifikowanych
do
zakwalifikowanych do przeszczepu nerki/trzustki/wątroby

przeszczepu
nerki/trzustki/wątroby.
przekroczyła
limit.
Sprawdzenie
czy nie zachodzi koincydencja świadczeń
Wystąpiła
koincydencja świadczeń z rodzaju opiek
71404002
Sprawdzenie czy suma
przepustek nie przekracza
10%.
Przekroczony
71509905
z rodzaju
opiek paliatywnych
z innymi
i hospicyjnych
u
tego samegolimit długości przepustki.
Sprawdzenie
liczby wystąpień
świadczeń
kwalifikacji doi hospicyjnych
Liczba świadczeń
kwalifikacji do paliatywnych
przeszczepu nerki
-

świadczeniami
u tego samego świadczeniodawcy.
przeszczepu nerki
- badanie wstępne.
badanie wstępne przekroczyła limit. świadczeniodawcy
71509906

71515901

71515902

71515907

Sprawdzenie
wielokrotnego
Świadczenie pielęgnacyjno-opiekuńcze wykazane
Sprawdzenie czy nie zachodzi
koincydencja
świadczeńwykazania świadczenia
71405002
Wystąpiła koincydencja świadczeń z rodzaju opiek
z rodzaju opiek paliatywnych
i hospicyjnych z innymi dla jednego pacjenta.
pielęgnacyjno-opiekuńczego
wielokrotnie dla jednego pacjenta.
paliatywnych i hospicyjnych u różnych świadczeniodawców.
świadczeniami u różnych świadczeniodawców.
Sprawdzenie czy nie zachodzi koincydencja świadczeń Świadczenie pielęgnacyjno-opiekuńcze wykazane w trakcie
Sprawdzenie czy nie wykazano błędnego identyfikatora
71409905
pielęgnacyjno-opiekuńczych z innymi
świadczeniami
świadczenia u tego samego
Sprawozdano
błędnyuidentyfikator trwania
pacjentainnego
dla świadczenia
pacjenta dla świadczeń z rodzaju opieki paliatywnej i
tego samego świadczeniodawcy
świadczeniodawcy.
z rodzaju opieki paliatywnej i hospicyjnej.
hospicyjnej.
Sprawdzenie czy nie zachodzi koincydencja świadczeń
Sprawdzenie czy nie wykazano błędnego identyfikatora
Świadczenie pielęgnacyjno-opiekuńcze wykazane w trakcie
błędny
identyfikator TRYT gminy dla
71409906
pielęgnacyjno-opiekuńczych z innymi Sprawozdano
świadczeniami
u
TRYT gminy dla świadczeń z rodzaju opieki paliatywnej
trwania innego świadczenia u różnych świadczeniodawców.
świadczeń z rodzaju opieki paliatywnej i hospicyjnej.
różnych świadczeniodawców.
i hospicyjnej.
Sprawdzenie poprawności daty udzielenia świadczenia
Sprawdzenie czy nie występują różne hospitalizacje z
Świadczenie z rodzaju pielęgnacyjno-opiekuńczego
Powielony
księgi dla hospitalizacji z rodzaju opieki
71415002
w kontekście czasu obowiązywania
umowy znumer
rodzaju
rodzaju opieki paliatywnej i hospicyjnej pod 1 numerem
udzielone przed datą obowiązywania umowy.
paliatywnej i hospicyjnej.
pielęgnacyjno-opiekuńczego.
księgi.
71415003

71415004

Sprawdzenie liczby osobodni świadczeń pielęgnacyjno-

Nieprawidłowa liczba osobodni świadczeń pielęgnacyjno-

opiekuńczych.

opiekuńczych wykazanych do rozliczenia.

Sprawdzenie trybu przyjęcia dla świadczeń w
zakresach opiek długoterminowych.

Nieprawidłowy tryb przyjęcia.

Koleżanki i Koledzy,

Ż

yczliwe przyjęcie przez Czytelników kwietniowego numeru
„Gazety dla Lekarzy” dodało nam skrzydeł, więc radośnie nimi łopocąc, pognaliśmy do dalszej pracy. Wesoły nastrój
w kwietniu to rzecz normalna, wszak zaczyna się ten miesiąc
od Prima Aprilis. Wiele gazet codziennych zamieściło żartobliwe okolicznościowe teksty. W miesięczniku sprawa nie jest prosta, ale rozwiązaliśmy ją, umieszczając w internecie, pod adresem
http://www.photoblog.com/mimax2/2012/04/01/ informację o tym, że „Gazeta dla Lekarzy” jest dostępna w kioskach.
Informacji towarzyszy fotoreportaż, który nie jest fotomontażem, ale wynikiem specjalnej sesji fotograficznej w zaprzyjaźnionym salonie prasy, którego pracownicy użyczyli nam stojaków oraz półek z prasą.

N

ie jesteśmy zainteresowani komercjalizacją naszego pisma, a nawet przypuszczamy, że gdyby pojawił się w pracy nad nim element finansowy, to straciłoby ono swój specyficzny charakter. Naszym celem nie jest zysk, lecz
integracja środowiska lekarskiego oraz pokazanie jego członków jako wartościowych, utalentowanych i ciekawych
ludzi. Jeżeli można „Gazetę dla Lekarzy” do czegoś przyrównać, to do tradycji przyjęć składkowych, które podobno
znowu są modne. Każdy pamięta świetną atmosferę takich spotkań i domowe smaki potraw.

W

związku z pojawiającymi się pytaniami o politykę wydawniczą pragnę wyjaśnić, że nasza gazeta koncentruje
się na tematyce środowiskowej komentowanej przez nas samych. Nie stronimy też od tematów dnia codziennego. Na razie mamy oczywiście więcej czytających niż piszących, ale zapraszamy każdego lekarza do współtworzenia
naszej gazety.

I

nternetowy kolportaż „Gazety dla Lekarzy” jest coraz szerszy, dzięki zaangażowaniu się Czytelników w tę pracę.
Dziękujemy oraz prosimy wszystkich, aby polecali nas swoim znajomym z list mailingowych. Z zestawienia Google
Analytics wiemy, że jesteśmy czytani w Algierii, Australii, Belgii, na Cyprze, we Francji, w Holandii, Irlandii, Kanadzie,
Niemczech, Norwegii, Polsce, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, na Terytorium Palestyny, Ukrainie, w Wielkiej Brytanii.
Nasi krajowi czytelnicy mieszkają w Augustowie, Bełchatowie, Będzinie, Białej Podlaskiej, Białymstoku, Bielsku-Białej,
Bochni, Bolesławcu, Brzegu Dolnym, Bydgoszczy, Chojnicach, Chorzowie, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Gdyni,
Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Iławie, Inowrocławiu, Jastrzębiu Zdroju, Jeleniej Górze, Kaletach, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Kołobrzegu, Koninie, Krakowie, Krośnie, Krynicy, Legionowie, Legnicy, Lubaniu, Lublinie, Lublińcu,
Łodzi, Łomży, Miastku, Mielcu, Olsztynie, Oławie, Opolu, Ostrowiu Wielkopolskim, Oświęcimiu, Otwocku, Piastowie,
Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Polanicy Zdroju, Poznaniu, Przemyślu, Puławach, Raciborzu, Radomsku, Rybniku,
Rzeszowie, Siedlcach, Sieradzu, Skierniewicach, Skoczowie, Słupsku, Sokołowie Podlaskim, Sopocie, Sosnowcu, Stalowej Woli, Starachowicach, Szczecinie, Świętochłowicach, Świnoujściu, Tarnobrzegu, Tarnowskich Górach, Tarnowie,
Tomaszowie Mazowieckim, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wieluniu, Włocławku, Wodzisławiu, Wrocławiu, Zabrzu,
Zamościu, Zielonej Górze, Żarach, Żyrardowie. Uff! Długa lista miejscowości i z pewnością niepełna, bo każdego dnia
przybywają nowi czytelnicy. Marzą mi się spotkania autorskie w każdym miejscu, gdzie jesteśmy czytani. Z natury
jestem osobą dość ruchliwą, więc pewnie niebawem ruszę w trasę. Do zobaczenia!

Krystyna Knypl
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Nowości
Jedzenie czerwonego mięsa nie jest zdrowe

Częstość

• jedz dużo „dobrych” węglo- występowania
wodanów w ich naturalnej po- opornego
staci (warzywa, owoce, ziarna, nadciśnienia
soja),
tętniczego
• jedz mało „złych” węglowoEksperci z Univeristy of
danów (cukier, syropy, słodyColorado w Denver pod kiecze, biała mąka),
runkiem prof. S.L. Doherty’ego
• jedz dużo „dobrych” tłuszczy
analizowali, jak często w po(ryby, olej roślinny),
pulacji chorych występuje
• jedz mało „złych” tłuszczy
oporne na leczenie nadciśnie(nasycone tłuszcze, zwierzęce),
nie tętnicze. Wyniki zostały
• zwracaj uwagę na jakość jeopublikowane „Circulation”
dzenia, jedz mniejsze porcje
z lutego 2012 r. Pod pojęciem nadciśnienia opornego
rozumie się utrzymywanie się
wartości ciśnienia krwi wyższych niż 140/90 mmHg mimo
systematycznego stosowania
trzech lub więcej leków hipotensyjnych w adekwatnych
produktów dobrej jakości, unidawkach. W grupie 205 750
kaj dużych porcji produktów
chorych z nadciśnieniem
złej jakości,
tętniczym obserwowanych
• unikaj śmieciowej żywności,
w latach 2002-2006 oporna
• dokonuj tych świadomych
na leczenie postać wystąpiwyborów każdego dnia.
ła u 1,9% leczonych w ciągu
Komentator na podparcie średnio 1,5-rocznej obserwacji.
swoich zaleceń przytacza wyniki Częściej tę postać nadciśnieThe European Prospective Inve- nia stwierdzano u mężczyzn
stigation into Cancer and Nu- starszych, z współistniejącą
trition (EPIC) Study, w którym cukrzycą. Częstość powiu pacjentów przestrzegających kłań narządowych u chorych
wymienionych zaleceń, ponadto z nadciśnieniem opornym
nigdy niepalących papierosów była większa w porównaniu
i mających BMI poniżej 30 oraz z chorymi na nadciśnienie
uprawiających aktywność fi- tętnicze reagujące na leczezyczną 30 minut każdego dnia, nie (HR 1,47). Autorzy podstwierdzono zmniejszenie sumowuja to tak: u jednego
o 78% ryzyka rozwoju cho- z 50 chorych, którzy rozpoczrób o przebiegu przewlekłym, ną terapię, wystąpi oporność
w tym o 93% ryzyka rozwoju na leczenie.
cukrzycy, o 81% ryzyka zawału
Obserwacje te są zgodne ze
serca, o 50% ryzyka udaru mó- znaną maksymą kliniczną: kozgu, o 36% ryzyka rozwoju raka. biety na nadciśnienie tętnicze
chorują częściej, a mężczyźni
Źródło: http://tnij.org/pwgi
ciężej.
http://archinte.ama
Fot. @mimax2

Opublikowane ostatnio na wybierając orzechy – o 19%,
łamach „Archives of Internal wybierając produkty niskoMedicine” wyniki badania, tłuszczowe – o 10%, wybiektórym objęto ponad 120 000 rając produkty pełnoziarniste
pracowników ochrony zdrowia – o 14%. Wybór produktów
wykazały, że ze spożywaniem innych niż czerwone mięso
czerwonego mięsa wiąże się jest więc szeroki. Co więcej,
wyższa śmiertelność, większa wybierając produkty pochoczęstość występowania chorób dzenia roślinnego dostarczamy
sercowo-naczyniowych oraz no- naszemu organizmowi cenwotworów. Prof. An Pan i wsp. nych flawonoidów.
z Harvard School of Public HeKomentatorzy badania
alth w Bostonie przeanalizowali zwracają ponadto uwagę, że

dane zgromadzone w ciągu 22
lat, dotyczące 37 698 mężczyzn
uczestniczących w badaniu The
Health Professionals Follow-up
Study oraz dane zgromadzone
w ciągu ponad 28 lat, dotyczące
83 644 kobiet uczestniczących
w The Nurses’ Health Study.
Analiza wykazała, że spożywanie czerwonego mięsa podnosi
całkowitą śmiertelność o 13%,
zachorowalność na choroby
układu sercowo-naczyniowego
o 18%, a śmiertelność z powodu schorzeń nowotworowych
o 10%. Stwierdzono też, że
jedzenie czerwonego mięsa
zwiększa ryzyko zachorowania
na cukrzycę typu 2.
Zamiana czerwonego
mięsa na takie produkty jak
ryby, drób, orzechy, produkty
niskotłuszczowe i pełnoziarniste powoduje zmniejszenie
zachorowalności od 7 do 19%.
Wybierając ryby, zmniejszamy
zagrożenie chorobami o 7%,
wybierając drób – o 14%,

4

ograniczenie ilości czerwonego mięsa jest korzystne nie tylko dla zdrowia jednostki, ale
także ma aspekt ekologiczny
w skali całego globu. Dr Dean
Ornish z Preventive Medicine
Research Institute and Department of Medicine, University
of California, San Francisco
w komentarzu redakcyjnym
zatytułowanym Holy Cow!
What’s good for you is good
for our planet, opublikowanym na łamach „Archives of
Internal Medicine” stwierdził,
że agrobiznes mięsny generuje
produkcję biogazów większą
niż wszystkie formy transportu
razem wzięte. Dlatego rekomenduje on spożywanie pokarmów roślinnych, które nie
niszczą naszej planety i z racji
zawartych w nich flawonoidów
wywierają ochronne działanie
na układ krążenia. Dr Dean
Ornish zaleca więc:
• jedz jak najmniej czerwonego mięsa lub nie jedz go wcale,

-assn.org/cgi/content/full/
archinternmed.2012.174

Źródło: www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22379110?dopt=Abstract
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Zwyżki ciśnienia powyżej 120/80 mmHg
mają znaczenie!
Obserwacje poczynione
przez dr Arjun K. Ghosh i wsp.
z International Centre for Circulatory Health of Britain’s
NHILI na temat granicznych
wartości ciśnienia i zaprezentowane podczas marcowego
kongresu American College
of Cardiology wskazują, że nie
dość uwagi przykładamy do
wartości ciśnienia krwi, często
traktowanych za niewymagające kontroli.
Autorzy badania stwierdzają, że wartości ciśnienia
skurczowego na poziomie
120-139 mmHg oraz rozkurczowego 80-89 mmHg
stwierdzane u osób w wieku
30-40 lat, wymagają częstszego
nadzoru. Wprawdzie ryzyko
poważnych komplikacji narządowych w ciągu najbliższych
10 lat, takich jak zawał serca
czy udar mózgu jest zwykle
niskie (takie oszacowanie ryzyka można przeprowadzić wg
specjalnych tabel), to jednak
nawet niewielkie zwyżki ciśnienia mogą mieć negatywne

Pasjonująca kwerenda biblioteczna

Kolejna wizyta
dalekosiężne konsekwencje. w Bibliotece NarodoWahania ciśnienia poza gra- wej w celu przekazania
nice normy mogą w dłuższym numeru 2. „Gazety dla
czasie uszkadzająco oddzia- Lekarzy” była okazją
ływać na serce. Osoby, u któ- do poszperania w karych dochodziło do zwyżek talogach tej szacownej
ciśnienia krwi w młodym instytucji. Jakie jeszcze
wieku, mają większą lewą pisma ze słowem „gakomorę serca w porównaniu zeta” w tytule były lub
z osobami, u których z wie- są wydawane? Okazuje
kiem ciśnienie krwi podnosiło się, że słowo „gazeta”
jest lubiane przez wysię powoli.
Badania były przeprowa- dawców i pojawia się
dzone na 1653 osobach uro- aż w 2065 tytułach.
dzonych w Wielkiej Brytanii Wyszperaliśmy też, że
w marcu 1946 roku, a ciśnie- tytuł „Gazeta Lekarnie krwi kontrolowano u nich ska” pojawił się po raz
w wieku 36, 43, 53 lat. Do- pierwszy w 1866 roku, a pełna nazwa tego czasopisma to: „Gazeta
datkowo w wieku 60-64 lat Lekarska: pismo tygodniowe poświęcone wszystkim gałęziom
przeprowadzono u tych osób umiejętności lekarskiej, farmacyi i weterynarii”. Natomiast
badanie echokardiograficzne zdecydowanie rzadziej wydawcy decydują się na wersję dedykoserca, które wykazało, że nagłe waną „Gazeta dla…” i występuje ona tylko czterokrotnie. Nasza
skoki ciśnienia nie są obojętne „Gazeta dla Lekarzy” będzie więc piątym tytułem dedykowanym.
dla tego narządu, mimo że są
dość powszechnie uważane
za wartości mieszczące się
w granicach normy.
Źródło: materiały prasowe
ACC.12
http://www.acc2012.org/

Uciążliwość sezonu alergicznego

Wirusowe zapalenie wątroby typu C
częstszym zabójcą niż HIV

Nadchodząca miesiące
wiosenne i letnie są nieprzyjemnym okresem w życiu
alergików. American College
of Allergy, Asthma and Immunology na swoich stronach
internetowych zamieściło komunikat nt. czynników wyznaczających uciążliwość sezonu
dla alergików. Osoby cierpiące
na różnego rodzaju alergie mają
problemy całoroczne, ale ich
nasilenie może być zmienne.
Sucha i wietrzna pogoda jest
niekorzystna. Cieplejsza zima

Amerykańskie Centers for
Disease Control and Prevention donosi, że liczba zgonów
z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C od 2007
roku jest wyższa niż z powodu
HIV. Ostatnie dane to 12 734
zgony w ciągu roku z powodu
HIV i 15 106 zgonów z powodu wirusowego zapalenia
wątroby typu C. Większość
infekcji wirusowego zapalenia wątroby dotyczyła osób
w przedziale wiekowym od
45 do 64 lat (73,4%).

5

powoduje szybsze pojawienie się
alergenów w naszym otoczeniu.
Na alergie wiosenne wpływają
wahania pogody, częstość deszczy, intensywność wiatru oraz
długość okresu wzrostu roślin.
Dłuższy okres wzrostu roślin
jest dobry dla rolnictwa, ale nie
dla alergików – zwiększa czas
obecności pollen w powietrzu.

Fot. @mimax2

Źródło: http://tnij.org/pv66

Czynnikami współistniejącymi z wirusowym zapaleniem wątroby, mogącymi mieć
wpływ na śmiertelność, były
przewlekłe schorzenia wątroby
oraz alkoholizm. Natomiast
w wypadku HIV – infekcje.
Większość zgonów z powodu
obu infekcji wirusowych dotyczyła osób w średnim wieku.
Podkreśla się znaczenie
wczesnego wykrywania zakażenia wirusowego i wdrażania
odpowiedniego postępowania.
Źródło: http://tnij.org/pjjc
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Kongres
American
College
of Cardiology
24-27 marca 2012, Chicago
Krystyna Knypl

S

obotni poranek 24 marca musiał być ciężki dla profesora Davida A. Morrowa (http://researchfaculty.
brighamandwomens.org/BRIProfile.aspx?id=1710) z Brigham and Women’s Hospital w Bostonie. Ten chętnie
uśmiechający się absolwent Harvrd Medical School
musiał najpierw przez godzinę prezentować wyniki próby
klinicznej TRA-2P (Thrombin-Receptor Antagonist in
Secondary Prevention of Atherothrombotic Ischemic
Events) TIMI 50 study słuchaczom sesji Opening Session
and Late Clinical Trial, szczelnie wypełniającym McCormick Place North: Main Tent, a potem przez następną
godzinę stawić czoło dziennikarzom medycznym z całego
świata podczas pierwszej konferencji prasowej, otwierającej doroczny kongres American College of Cardiology.

serca, udar mózgu) w grupie otrzymującej vorapaxar
była nieco niższa i wynosiła 9,3%, gdy w grupie placebo
10,5%. Jednak w grupie aktywnie leczonej była większa
częstość krwotoków śródmózgowych (1% v. 0,5%).
W świetle takich wyników nadzieje na szersze
wdrożenie leku do codziennej praktyki nie są duże. Prof.
David A. Morrow zapytany, czy są szanse na rejestrację
vorapaxaru przez FDA, odpowiedział wymijająco: Nie
mogę mówić za FDA, mogę tylko stwierdzić, że badanie wypełniło wszystkie wymogi protokołu, podgrupa
z zawałem serca była bardzo duża, bo liczyła 18 tysięcy
pacjentów, wyniki mówią same za siebie i myślimy, że
są ważne. Mniej dyplomatyczny był wpis na Twitterze
zamieszczony przez internautę @matthewherper, który
tak skomentował wyniki badania: „Vorapaxar dead for
now. Q: would it work as an alternative to Plavix?”
rugie badanie, FOCUS CCTRN, referowane na
otwierającej kongres ACC porannej sesji, również
nie dało powodów do radości. Uczestniczyły w nim 92
osoby z objawową niewydolnością krążenia III i IV stopnia wg NYHA. Komórki macierzyste ze szpiku kostnego
w liczbie 100 mln, podane do tętnicy wieńcowej chorym
z niewydolnością krążenia, nie wpłynęły znacząco na
takie parametry jak wielkość lewej komory, zużycie tlenu
oraz perfuzja mięśnia sercowego oceniana za pomocą
SPECT. Komórki macierzyste są przereklamowane –
można by powiedzieć, parafrazując znane stwierdzenie,
skoro frakcja wyrzutowa lewej komory w grupie otrzymującej komórki wzrosła o 1,4%. Jednak główny badacz,
Emerson Perin z Texas Heart Institute ocenił badanie
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W badaniu trwającym 3 lata uczestniczyło ponad
26 tysięcy pacjentów z 32 krajów i ponad 1000 ośrodków
medycznych. Wprawdzie wykazano, że nowy antagonista
receptora trombinowego vorapaxar zmniejsza częstość
incydentów niedokrwiennych, ale stwierdzono także,
iż zwiększa częstość powikłań krwotocznych. Częstość
zgonów z powodów sercowo-naczyniowych (zawał
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jako ważne. Zaznaczył, że z komórkami macierzystymi
z pewnością nie jesteśmy na końcu drogi, ale nie wiadomo, gdzie punkt końcowy tej drogi jest. Na pytanie
dziennikarza zadane podczas konferencji prasowej, czy
o terapii komórkami macierzystymi należy informować
czytelników w duchu nadziei, jaką może ona nieść ze
sobą, dr Emerson Perin odpowiedział wymijająco, że
uzyskane wyniki leczenia komórkami macierzystymi
mają znaczenie dla projektowania przyszłych badań.
Podobnie wypowiadał się podczas konferencji prasowej
prof. David Holmes, prezes ACC, zaznaczając, że wyniki
nie są takie ważne, jak to, co może zdarzyć się przyszłości
z tego rodzaju terapią. Lekki, acz elegancki pesymizm
pojawił się w wypowiedzi przewodniczącego ACC, gdy
porównał badania nad komórkami macierzystymi do
szukania świętego Graala.
Gdyby skomentować sesję otwarcia ACC w stylu
relacji giełdowej, wszak kongres ACC angażuje olbrzymie
pieniądze, to trzeba powiedzieć, że połączona ona była
ze spadkami… nadziei. Dwa badania negatywne na
początek to nie jest dobre otwarcie, ale takie jest życie.
Nie wszystko się udaje, nawet w zaprogramowanej na
sukces Ameryce.
W tym samym czasie w południowym skrzydle
centrum konferencyjnego McCormick Place referowano
wyniki badań interwencyjnych, a wśród nich wyniki
TAVI, dotyczące przezskórnie wszczepianej zastawki
aortalnej. Dr Axel Linke z Lipska, który referował wyniki
tego badania, miał powody do zadowolenia – wypadło
ono dobrze.
uże zainteresowanie na konferencji prasowej wzbudziło doniesienie referowane przez dr. N. Kalia na
temat metod motywowania pacjentów
do zaży-
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wania statyn. Faktycznie dyscyplina zażywania statyn
jest niska i waha się od 20 do 50%. Autorzy badali, jaki
wpływ na motywację do zażywania statyn ma obejrzenie
przez pacjenta swojego wskaźnika uwapnienia tętnic
wieńcowych (ang. calcium score). Okazało się, że osoby których wskaźnik jest powyżej 400 i które zobaczą
swoje zwapniałe tętnice wieńcowe, czują się 2,5-krotnie
bardziej umotywowane od tych, które nie mają takich
zwapniałych tętnic i niczego specjalnego nie zobaczą na
obrazku z wnętrza swego ciała. W badaniu uczestniczyło
2100 osób. Stwierdzono zdyscyplinowane zażywanie
u 36% pacjentów mających wskaźnik 0 (bez choroby
lub niewielka), przy wskaźniku od 1 do 99 dyscyplina
zażywania statyn wynosiła 51,8%, przy wskaźniku od
100 do 399 wzrastała do 56,5%.
Podobnie motywacja do redukcji masy ciała była
największa przy wskaźniku 400 i dwukrotnie większa
w porównaniu z osobami mającym wskaźnik 0. Dr N. Kalia podsumowując wyniki badania przypomniał znane
powiedzenie, że jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów.
Trzeba jednak zauważyć, że słowa są za darmo, a rezonans magnetyczny oraz inne badania sporo kosztują.
la wielu uczestników ważnym przeżyciem pierwszego dnia kongresu było wysłuchanie inauguracyjnego wykładu prof. Eugene Branuwalda, dziś 83-letniego
mężczyzny, który jest gwiazdą numer jeden amerykańskiej kardiologii. Jego wykład był refleksją nad historią leczenia zawału serca. Takie ujęcie było o tyle uzasadnione,
że przed stu laty, w 1912 roku lekarz z Chicago dr James
Herrick opublikował na łamach JAMA doniesienie
„Clinical features of sudden obstruction of the coronary
arteries”, w którym zwarł zalecenie „The importance of
absolute rest in bed for several days is clear”.
o emocjach kongresowych uczestnicy mogli udać się na spacer po
Magnificent Mile oraz na zakupy w eleganckich magazynach, dziennikarze zaś
– na przyjęcie specjalnie dla nich
przygotowane w South Hall, RoomS100AB. Niełatwo tam trafić,
bo to istniejące od 40 lat i ciągle
unowocześniane centrum to
labirynt kilometrów korytarzy.
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Warto wspomnieć, że nazwa centrum kongresowego związana jest z pułkownikiem Robertem R.
McCormickiem, który mieszkańcom miasta zapadł
w pamięć jako wydawca „Chicago Tribune”, gazety
istniejącej od 1847 roku.
serwisach prasowych drugi dzień kongresu
ACC.12 zdominowały wiadomości wprawdzie
kardiologiczne w swej naturze, lecz dotyczące zdarzeń
poza Chicago. Otóż były amerykański wiceprezydent
Dick Cheney przeszedł operację przeszczepu serca
w Inova Fairfax Hospital w miejscowości Falls Church,
Virginia. Wiceprezydent na serce czekał 20 miesięcy.
Na porannej sesji przedstawiono wyniki niedawno zakończonych badań klinicznych.
1. Outcomes of non-primary PCI AT Hospitals with
and without on-site cardiac surgery: CPORT-E Trial Final
Medical Outcomes referował Thomas Aversano z Johns
Hopkins University w Baltimore. W badaniu nie stwier�dzono istotnych różnic w parametrach analizowanych
po 9 miesiącach od hospitalizacji w grupach chorych
leczonych w ośrodkach dysponujących oddziałami
kardiochirurgicznymi i niemających takich oddziałów.
2. INFUSE-AMI: A 2x2 Factorial, Multicenter,
Prospective, Randomized Evaluation of Intracoronary
Abciximab and Aspiration Thrombectomy in Patients
Undergoing Primary PCI for Anterior STEMI referowana
przez Gregg W. Stone z Columbia University Medical Center. Autorzy mieli powody do dumy, wykazano bowiem,
że dowieńcowe podanie abciximabu w pojedynczej dawce
0,25 mg/kg zmniejsza o kilkanaście procent wielkość
tkanki zawałowej, jednak to nie wpływa na ruch ściany
przedniej lewej komory w cMRI. W badaniu uczestniczyło kilka ośrodków kardiologii interwencyjnej z Polski.
Nie wykazano takiego efektu w odniesieniu do chorych,
u których wykonano tylko trombektomię. Referujący
wyniki podkreślił, że czas od wystąpienia objawów do
przyjazdu do szpitala wynosił średnio 99 minut, a od
przyjazdu do szpitala do wykonania zabiegu 45 minut.
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3. Randomized Comparison of Adding Cilostazol
Versus Doubling the Dose of Clopidogrel after Receiving
Percutaneous Coronary Intervention: The HOST-ASSURE
Randomized Trial referował przez Kyung Woo Park
z Seoul National University Hospital.
Autorzy wybrali chyba pionierską metodę umieszczenia swojego wystąpienia na you tube (do posłuchania
i obejrzenia pod adresem: http://www.youtube.com/
watch?v=OUeXljOH9a4).
W badaniu uczestniczyło 3750 pacjentów po
angioplastyce, który otrzymywali leczenie przeciwpłytkowe w dwóch schematach: jedna grupa aspiryna plus
klopidogrel, druga grupa dodatkowo cilostazol. Nie
wykazano istotnych różnic w odniesieniu do obu sposobów leczenia w zakresie wystąpienia nowych zdarzeń
sercowo-naczyniowych, ale także częstości powikłań
krwotocznych. Określenie „non-inferior” w stosunku
do grupy otrzymującej dodatkowo cilozastol to poważny
eufemizm.
4. A multifaceted Intervention to Narrow the
Evidence-Based Gap in the Treatment of Acute Coronary
Syndromes: Main Results from the BRIDGE-ACS Cluster
Randomized Trial referował Otavio Berwanger z Research
Institute of Cardiac Hospital w São Paulo. Poprawa jako�ści leczenia w szpitalach publicznych zdaniem autorów
doniesienia jest możliwa, jeżeli przestrzegane są zasady
zgodne z EBM. Jednakże przestrzeganie tych zasad nie
przełożyło się znacząco na wyniki mierzone takimi
wskaźnikami jak nowe zdarzenia sercowo-naczyniowe
w trakcie hospitalizacji (5,5% w grupie leczonej zgodnie
z EBM v. 7,0% w grupie leczonej bez ścisłego protokołu).
W grupie leczonej zgodnie z EBM była mniejsza częstość
nowych zawałów serca oraz większa częstość komplikacji
krwotocznych. Nie sposób nie zauważyć, że postęp bywa
krwawy, także w medycynie. W badaniu uczestniczyło
1150 pacjentów hospitalizowanych w szpitalach São Paulo
z powodu zawału serca, ostrego zespołu wieńcowego
oraz niestabilnej choroby wieńcowej.
Jeśli już zdecydowaliśmy się śledzić nowości naukowe, to uwagę mogło przykuć doniesienie Symplicity
HTB-2 (http://www.theheart.org/article/1151787.do)
na temat zastosowania denerwacji tętnicy nerkowej
w leczeniu opornego nadciśnienia. Zwolennikami tej
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metody są Australijczycy, a tym razem szczęścia spróbowali Amerykanie. Dr Paul A. Sobotka z Ohio State
University przedstawił dalsze losy 45 pacjentów poddanych zabiegowi denerwacji tętnicy nerkowej, którzy
byli początkowo zakwalifikowani jako „nonresponder”.
Dalsza obserwacja wykazała, że po 3 miesiącach od
wykonania zabiegu ciśnienie obniżyło się u 58% pacjentów. Skuteczne obniżenie ciśnienia stwierdzono u 64%
pacjentów po roku, po dwóch latach u 82% pacjentów,
a po trzech latach u 100%.
Czy po 3 latach można przypisać rezultat hipotensyjny wyłącznie temu zabiegowi – to pytanie nie
tylko teoretyczne, ale i metodologiczne.
iewątpliwie w trzecim dniu kongresu najważniejsze było doniesienie „Oral Rivaroxaban Alone for
Symptomatic Pulmonary Embolism: The EINSTEIT
PE Study”, referowane przez Harry’ego Rogera Bullera
z Academic Medical Center z Amsterdamu. Informacje

N

o pozytywnych wynikach płynących z tego badania były
we wszystkich serwisach kardiologicznych. Obserwowano 4832 pacjentów z objawami ostrej zatorowości
płucnej. Otrzymywali oni rivaroksaban 15 mg dwa razy
dziennie przez 3 tygodnie, a potem 20 mg raz dziennie v.
enoxaparyna 1 mg/kg dwa razy dziennie aż do uzyskania
INR 2,0 lub więcej i następnie warfarynę lub acenokumarol w dawkach pozwalających na utrzymanie INR
w przedziale 2,0-3,0.
Wyniki zapobiegania zatorowości płucnej były
tak samo dobre w grupie otrzymującej rivaroksaban jak
w grupie leczonej klasycznie, przy czym częstość krwawień w grupie rivaroksabanu była mniejsza i wynosiła
3,4%, a w grupie otrzymującej terapię standardową 4,0%.
Z innych doniesień prezentowanych tego dnia
warto wymienić pracę omawiającą zastosowanie
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przeciwciała monoklonalnego w leczeniu hipercholesterolemii – raczej na zasadzie refleksji „czego to ludzie
nie wymyślą” niż oczekiwania, że będzie to metoda
pospiesznie refundowana w naszym systemie ochrony
zdrowia.
ie da się uczestniczyć we wszystkich sesjach. Tym,
którzy nie lubią podróży i dużych wydatków z nimi
związanych, a także nie są oswojeni z kardiologicznymi
serwisami prasowymi, można polecić nabycie za jedyne
100 usd dostępu on line do najważniejszych wiadomości
z kongresu i najciekawszych wykładów. W ofercie znalazł się wykład inauguracyjny prof. Eugene Branuwalda
o leczeniu zawału serca, a także najnowsze wytyczne
American Society of Hypertension leczenia nadciśnienia.
Oferta zasługuje na uwagę.
dy analizowałam kolejne napływające doniesienia
prasowe, siedząc jednak w Warszawie, firma transportowa http://www.airportexpress.com, zajmująca się
przewozem z lotniska przysłała mi mail przypominający
o swoim istnieniu, prawdopodobnie zakładając, że
klientka która była na kongresie ASCO, może być także
na kongresie ACC. Firma godna polecenia – solidna,
punktualna, niewygórowane ceny, często dają kilkudolarowe zniżki klientom dużych kongresów, odbierają
z lotniska i dowożą pod drzwi hotelu.
Koniec relacji. Kurtyna opadła, zajrzyjmy za
kulisy: przeczytaliście sprawozdanie z internetowego uczestnictwa w kongresie. Jednak samo Chicago
to wspaniała metropolia warta osobistych odwiedzin.
Więcej o tym w artykule Chicago na kongresowo (s. 50).
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Krystyna Knypl
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Przychodzi lekarz do prawnika
Rozmowa z mec. Pauliną Kieszkowską-Knapik
• Medycyna coraz silniej jest związana z przepisami
prawa. Nie przesądzając o tym, czy to dobrze czy
źle, aby każdy oddech pacjenta i każdy krok lekarz
analizował prawnik, zastanawiam się, gdzie prowadzi
takie pojmowanie medycyny?
Wszystkie relacje międzyludzkie w ramach umowy społecznej,
w której funkcjonujemy są i będą
w mniejszym lub większym stopniu
regulowane przepisami prawa. Konstytucja tak to precyzuje i nie ma od
tego ucieczki. Rzecz nie w tym, aby
nie było regulacji, ale w tym jaka jest ta regulacja. I tu
jest istota problemu, bo regulacje medyczne w Polsce
są marnej jakości, a wynika to moim zdaniem z dwóch
przyczyn.
Z jednej strony mamy słabe, nieprzygotowane
merytorycznie do swojej roli państwo, które sobie nie
daje z wieloma rzeczami rady. Skoro tak, to tworzy
coraz to więcej norm, które mają zatuszować te deficyty.
Weźmy przykład ustawy refundacyjnej, przenoszącej na lekarzy i aptekarzy ciężary weryfikacji statusu
ubezpieczeniowego pacjentów i w efekcie także „karnego”
finansowania ich leczenia. Przecież wynika to z indolencji
rządzących, którzy nie wdrożyli odpowiednich systemów
ubezpieczenia zdrowotnego i nie potrafią zapewnić po
temu odpowiednich środków.
Podobnym przykładem jest coraz powszechniejszy system kar administracyjnych, które mają zastąpić
odpowiedzialność karną, którą trudniej i żmudniej
egzekwować. Po co prokuratorzy mają się fatygować,
udowadniając coś takiego jak „wina”, skoro można administracyjnie przykręcić wszystkim śrubę „na wszelki
wypadek”. Z tych samych powodów odchodzi się od tzw.
klauzul generalnych – prawnych pojęć abstrakcyjnych,
które się wypełniają treścią zgodnie z zasadami współżycia społecznego i doregulowuje się absolutnie wszystko.
Z oczywistych względów nigdy się to nie uda, zwłaszcza
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jeśli za taką regulację biorą się ludzie nieznający się ani
na legislacji, ani na meritum sprawy.
Z drugiej jednak strony mamy także kiepskie
społeczeństwo, bez kapitału społecznego. Nikt nikomu
nie ufa, wszyscy są potencjalnymi złodziejami, jak ktoś
ma „wiedzę”, to skądś ją ma itd. Środowiska zawodowe
są skłócone wewnętrznie. To buduje klimat do nadregulacji. Nie ma bowiem wiary w to, że zasady współżycia
społecznego czy samoregulacja w ogóle jeszcze istnieją.
Tu też ustawa refundacyjna ze swoimi kuriozalnymi
zakazami wszystkiego jest najlepszym przykładem.
Władza napuszczając pacjentów na lekarzy, lekarzy na
aptekarzy, wszystkich łącznie na firmy, firmy na sobie
nawzajem etc. tworzy klimat rzekomo uzasadniający
przepisy zakazowe, wylewając tym samym z kąpielą nie
tylko dzieci, ale nawet ich matki.
Na to jedyną radą jest wprowadzenie rzeczywistej kontroli jakości stanowionego prawa, tworzenia
rzetelnych Ocen Skutków Regulacji, patrzenia na prawo
holistycznie – rozumienia, że np. zmiana w ustawie
o działalności leczniczej przekształcająca hospicjum
w przedsiębiorstwo jest sprzeczna z innymi ustawami.
Może fatalny start ACTA, ustawy refundacyjnej, reformy
szkolnictwa czegoś w tej materii władzę nauczy. Ale
także lekarze powinni zrozumieć, że wszystko co ich
dotyczy – od dopuszczenia do zawodu, umowy o pracę,
dopuszczenia do obrotu sprzętu czy leku, który stosują – jest i będzie uregulowane prawnie. Uważam, że na
studiach medycznych powinien być taki przedmiot,
który lekarzy nauczy czytać dotyczące ich ustawy, a także
angażować się aktywnie w ich tworzenie. Inaczej wolny
zawód medyka-artysty zaniknie.
• Bywa, że nie tylko pacjenci pozywają do sądów
lekarzy, ale i doktorzy na wzór polityków zaczynają
wymachiwać paragrafami do siebie. Jest to chyba
szersze zjawisko przenikania – nieco patologicznego
w moim lekarskim odczuciu – jednych dziedzin życia
do drugich. Jest takie pojęcie „medykalizacja” – niezbyt
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trafne słowo na moje dziennikarskie oko – ale chodzi
o nadmierne wnikanie medycyny w życie codzienne.
Tam gdzie wystarczyłby zdrowy tryb życia i zdrowy
rozsądek, wciska się na siłę medycynę. Podobnie jest
z prawem. Tak gdzie wystarczyłaby przyzwoitość,
wciska się prawo. Ludzie wywijają paragrafami niczym szabelkami. Czy to amerykanizacja obyczajów,
czy raczej nawrót do naszych sarmackich skłonności
w stylu „hajda na koń!”
To jest wynik fatalnej jakości polskiego prawa zdrowotnego jako całości. Jego sprzeczności ze zdrowym
rozsądkiem, etycznymi zobowiązaniami wobec pacjentów i logiką.
Jeśli człowiek stale działa w stanie
dysfunkcji, konfliktu wartości, traci
busolę, zaczyna racjonalizować swoje „wybory tragiczne”,
w ramach których jakaś wartość jest zawsze poświęcona,
bo nie da się ich pogodzić. Załączam mój rysunek sieci
konfliktów prawnych, w jakich stale znajduje się lekarz.
Dobrze napisane prawo, pozostawiające miejsce na

dopełnienie klauzul generalnych wartościami etycznymi
dałoby szansę na łagodzenie tych konfliktów. U nas to
nie jest możliwe, bo nie dość, że prawo jest kiepskie, to
jeszcze nie ma żadnej platformy rzeczywistego dialogu
społecznego o jego interpretacji i sposobie wdrożenia.
Na przykład lekarz ma leczyć zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, ale nie może tego robić, bo ogranicza
go nieprecyzyjny koszyk świadczeń gwarantowanych,
a poza tym ciąży na nim odpowiedzialność finansowa
wobec Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarz poz
powinien szczepić dzieci, ale tak źle uregulowane są
zasady szczepień zalecanych, że mimo braku refundacji
szczepionek pacjent nie może zapłacić za szczepienie
w zoz. Bo nie! Matka musi podróżować między lekarzem,
apteką i znowu lekarzem ze szczepionką, za której jakość
później nikt nie odpowiada. Znieczulenie do porodu
„jest – nie jest” w koszyku świadczeń gwarantowanych,
więc system na wszelkie wypadek zakazuje kobietom
nawet z własnej kieszeni pokryć jego koszty. Chorzy
nie kwalifikują się do programów terapeutycznych
z niezrozumiałych medycznie względów itd.

Wewnętrzny i zewnętrzny stały konflikt interesów,
w którym znajdują się lekarze
• Zawód zaufania publicznego

MZ
Państwo
NFZ

• Etyka zawodowa
• Odpowiedzialność zawodowa
• Maestria zawodowa

Pacjent

Lekarz

Pracodawca

Firma X

Firma Y
• Korzyść majątkowa
• Korzyść osobista
• Chęć utrzymania funkcji publicznej
• Lojalność zawodowa
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• Jak wiesz, masz swój spory fanklub w naszym środowisku. Gdybyś miała doradzić środowisku lekarskiemu
w kwestii nadchodzących rządów ustawy refundacyjnej oraz nowych umów z NFZ na wystawianie recept
refundowanych, to jak by taka rada brzmiała?
Przede wszystkim namawiałabym środowisko na
wypracowanie wspólnych
twardych warunków, tak
aby wasz zawód mógł być
naprawdę dobrze wykonywany bez ciągłego biegu
przez płotki niemądrych
regulacji. Trzeba się angażować w proces tworzenia
prawa, które dotyczy was
i waszych pacjentów. Szukać aliantów. Na przykład
UOKiK jest instytucją, która ma chronić konsumentów
i wzmacniać konkurencję, w tym przez ograniczenie
monopoli jak ten, którym się cieszy NFZ. Uważam, że
treść umów lekarskich, a ostatnio także aptekarskich
narusza ustawę antymonopolową i Konstytucję. Nie
tylko bowiem NFZ nadużywa swojej pozycji dominującej wobec was, w gruncie rzeczy przerzucając koszty
ubezpieczenia zdrowotnego obywateli (co czyni was
jedynymi osobami wykonującymi funkcje publiczne
dysponującymi środkami publicznymi, które są za te
środki osobiście odpowiedzialne). Dodatkowo jednak
narusza to możliwość prawidłowego wykonywania

waszego zawodu, tworzy bowiem finansowy konflikt
interesów między wami a pacjentem. Dobrze lecząc,
ryzykujecie osobistym majątkiem. To narusza istotę
zaufania publicznego, jaka powinna charakteryzować
lekarza. Myślę, że warto stworzyć także jakiś rejestr
absurdów medycznych i stale raportować je, gdzie się
da – do władz odpowiedzialnych za politykę zdrowotną,
ale także do Rzecznika Prawa Obywatelskich, Rzecznika
Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka itd. Trzeba
decydentom zadawać trudne pytania, aby rozumieli
skutki swoich decyzji. Na przykład ustawa refundacyjna
zakłada, że za 2 lata będzie dokonana ocena jej wpływu
na farmakoterapię. Jako środowisko powinniście być
na to przygotowani z dossier problemów medycznych
jakie z tej ustawy wynikają.
Poszczególnym lekarzom „przedsiębiorcom”
radziłabym także korzystać z instrumentu, który daje
ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Artykuł 10 tej ustawy pozwala przedstawić władzy własną
interpretację jakiegoś przepisu. Po 30 dniach milczenia
ta interpretacja wiąże. A jeśli władza odpowie, że się
z taką interpretacją nie zgadza, dalej można dopytywać
jak pogodzić obowiązki ustawowe.
• Dziękujemy, że w swoim pracowitym i aktywnym
kalendarzu znajdujesz czas, aby porozmawiać z nowo
powstałą „Gazetą dla Lekarzy” oraz dołączyć do grona
naszych konsultantów. Bardzo dziękujemy za możliwość skorzystania z twojej wiedzy i doświadczenia.
Serdecznie witamy na pokładzie!
Rozmawiała Krystyna Knypl

O mec. Paulinie Kieszkowskiej-Knapik

Na portalu internetowym „Gazety
Prawnej” w dziale Twarze biznesu
podano następującą charakterystykę: Najbardziej wojowniczy prawnik wśród speców od służby zdrowia.
Nie do pokonania w punktowaniu
wad i błędów legislacyjnych resortu
zdrowia, posłów i senatorów. (…)
W środowisku medycznym ceniona za profesjonalizm
i wnikliwie ekspertyzy prawne. Jej konikiem jest polityka
lekowa, co udowodniła podczas ubiegłorocznych prac

12

parlamentarnych nad ustawą refundacyjną, którą od
początku ostro krytykowała. To dzięki jej komentarzom
i ekspertyzom prawnym nagłośniony został problem ograniczenia dostępu do leków z darowizn dla ciężko chorych
pacjentów w szpitalach. (…) Dzięki jej zaangażowaniu
międzynarodowy ranking Practical Law Company - PLC
Which Lawyer uznał praktykę farmaceutyczną kancelarii
Baker & McKenzie za wiodącą w kategorii Life Sciences
w Polsce. Jednocześnie Paulina Kieszkowska-Knapik została indywidualnie wyróżniona jako ekspert w kategorii
Life Sciences.
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Oko w kolorze czerwonym
Alicja Barwicka

Kto z nas nie widział czerwonego oka? O ile świetnie radzimy sobie z tym problemem gdy dotyczy fotografii, która powinna pozostać w prywatnych zbiorach,
o tyle w realu czerwone oko może być poważną sprawą. Jak sama nazwa wskazuje,
podstawowym objawem wyróżniającym ten stan chorobowy jest zaczerwienienie
gałki ocznej i jest to jedna z najbardziej popularnych przyczyn wizyty u okulisty.
Nierzadko posiadacz czerwonego oka zaczyna szukać porady lekarskiej dopiero
po wypróbowaniu licznych sposobów domowych.

K

ażdy z nas lubi, jeśli objaw patologiczny jest konkretny, to znaczy wskazuje na istnienie jednego,
konkretnego stanu chorobowego. Niestety na nic takiego
w stanie zaczerwienienia oka lub oczu liczyć nie można,
bo powodów może być naprawdę wiele.
Poszerzenie naczyń krwionośnych czy obecność
podspojówkowych wybroczyn lub wylewów krwi nadających charakterystyczny wygląd gałce ocznej jest
zawsze manifestacją toczącego się procesu chorobowego.

Przyczyny
wystąpienia stanu czerwonego oka to głównie zmiany:
• w zakresie przydatków oka i aparatu ochronnego (nieprawidłowy wzrost rzęs, odwinięcie i podwinięcie powiek,
niedomykalność szpary powiekowej, zapalenie brzegów powiek, zapalenie woreczka łzowego lub kanalików łzowych),
• w spojówkach, w tym wylewy podspojówkowe, zmiany
zapalne na tle bakteryjnym, wirusowym, alergicznym,
zespół suchego oka, a także wynik uszkodzenia toksycznego,
• w rogówce, w tym infekcje, erozje, skrzydlik, zmiany
o charakterze zwyrodnieniowym, oparzenia promieniowaniem ultrafioletowym,
• o innej przyczynie lub w innej lokalizacji, np. zapalenie w obrębie przedniego odcinka błony naczyniowej,
twardówki, nadtwardówki, jaskra zamykającego się
kąta przesącza, następstwa urazu, w tym obecność ciał
obcych czy zmiany pooperacyjne.
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Proces chorobowy dotyczący przydatków oka
i aparatu ochronnego często przebiega z zaczerwienieniem samej gałki ocznej i w niektórych wypadkach po
usunięciu przyczyny (np. epilacja nieprawidłowo rosnących rzęs) objaw czerwonego oka szybko ustępuje. Co
innego gdy przyczyna leży w nieprawidłowym ustawieniu
powiek. W takim razie ustąpienia niepokojącego objawu
można oczekiwać dopiero po skorygowaniu ustawienia
powieki w stopniu warunkującym prawidłową aspirację łez. Niedomykalność szpary powiekowej to częste
i bardzo uciążliwe powikłanie występujące nie tylko
w stanach pourazowych (w tym pooperacyjnych), ale
i jako oftalmopatia tarczycowa czy następstwo przyczyn
neurogennych (np. porażenie n VII, nieprawidłowa
regeneracja n III). Mimo iż wyjściowo problem okulistyczny dotyczy powiek, długotrwałe narażenie powierzchni gałki ocznej, a w szczególności rogówki na
wysychanie może ostatecznie doprowadzić do bardzo
ciężkiego uszkodzenia funkcji narządu wzroku. Analogicznie – chociaż objaw czerwonego oka może tylko
towarzyszyć zapaleniu woreczka łzowego czy kanalików
łzowych, a także zapaleniu brzegów powiek, to dopiero
po wyleczeniu podstawowej infekcji można liczyć na
odzyskanie przez gałkę oczną prawidłowego kolorytu.
Wylewy podspojówkowe to najczęściej objaw
towarzyszący wahaniom wartości ciśnienia tętniczego
krwi, zwłaszcza jego zwyżkom. Wszelkie naczyniowe
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stany patologiczne mające wpływ na osłabienie ściany
naczyniowej, a także choroby krwi przebiegające z obniżeniem parametrów krzepliwości mogą manifestować
się wylewami i wybroczynami podspojówkowymi.
Zmiany zapalne spojówek to jeden z najczęstszych powodów występowania stanu czerwonego oka.
Zależnie od wywołującej przyczyny objawy są różnie
nasilone i mimo iż raczej nie występuje silny ból, trzeba
się liczyć z dużym dyskomfortem w postaci uczucia
pieczenia, szczypania, łzawienia oczu, nieraz wrażenia
obecności ciała obcego. Jeśli zapalenie spojówek nie było
wcześniej leczone i ma charakter
przewlekły, towarzyszy uogólnionej infekcji (np. wirusowej), albo
występuje w okresie zmniejszonej
odporności, trzeba brać pod uwagę
dłuższy i bardziej oporny przebieg
leczenia. Przy przedłużającej się
infekcji należy mieć ponadto na
uwadze możliwość objęcia stanem
chorobowym głębszych struktur
gałki ocznej.
Biorąc pod uwagę informacje uzyskane z wywiadu oraz
subiektywne i obiektywne objawy,
można z dużym prawdopodobieństwem określić rodzaj
infekcji spojówkowej:
• przebieg choroby – ostry w infekcji wirusowej, ale już
w zapaleniu o charakterze bakteryjnym także podostry,
nieraz wręcz przewlekły; natomiast w alergicznym,
zależnie od reakcji na konkretny alergen, odpowiednio
ostry lub przewlekły, przy czym prawie zawsze chory
zgłasza uczucie świądu,
• wygląd spojówek – mierne do większego przekrwienie
spojówek to prawdopodobnie infekcja bakteryjna; intensywne, rozlane, jasne przekrwienie, często połączone
z obecnością wybroczyn wskazuje na infekcję wirusową,
a przy tle alergicznym spojówka jest przede wszystkim
obrzęknięta i może być prawie blada.
• rodzaj wydzieliny zapalnej – w infekcji bakteryjnej
wydzielina jest ropna, nieraz dość obfita, czasem z towarzyszącymi łuseczkami na brzegach wolnych powiek,
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natomiast za tłem wirusowym oraz alergicznym przemawia raczej niewielka jej ilość o wyglądzie prawie
przezroczystym,
• przyuszne węzły chłonne – są zwykle powiększone
i bolesne w infekcji wirusowej, rzadziej w bakteryjnej,
natomiast w przebiegu reakcji alergicznej pozostają
raczej niezmienione.
Spośród wielu stanów chorobowych dotyczących
powierzchni oka, w których gałka oczna jest podrażniona
i zaczerwieniona, na plan pierwszy wysuwają się dwie
bardzo popularne patologie: zespół suchego oka i alergiczne stany zapalne spojówek.
Zespół suchego oka to występująca powszechnie, złożona
patologia spojówkowo-rogówkowa, towarzysząca często innym
schorzeniom, gdzie także możemy się spotkać z objawem czerwonego oka. Patomechanizm
dotyczy zaburzeń wydzielania
składników filmu łzowego lub
en
jego
nadmiernego parowania.
Z
.
Rys
Zaburzenia wydzielania mogą
mieć charakter pierwotny, związany z wiekiem, mogą być związane z patologią samego gruczołu łzowego lub jego
kanalików odprowadzających, mogą wreszcie występować w zespole Sjögrena oraz w niektórych schorzeniach
o charakterze autoimmunologicznym (m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze zapalenie stawów,
toczeń rumieniowaty układowy). Z kolei mechanizm
związany z nadmiernym parowaniem filmu łzowego
obserwujemy najczęściej w zapaleniu brzegów powiek
sprowadzającym się do patologii w obrębie holokrynowych gruczołów Meiboma i ich kanałów odprowadzających, co powoduje niedobory w warstwie tłuszczowej filmu łzowego. Jeśli natomiast mamy do czynienia
z zaburzeniem ustawienia powiek lub ograniczeniem
częstotliwości mrugania, to nawet przy prawidłowej
sekrecji gruczołów Meiboma, w procesie nadmiernego
parowania nie dochodzi do prawidłowego rozprowadzenia filmu łzowego na powierzchni oka. Wśród przyczyn
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zwiększonego parowania filmu łzowego istotną pozycję
zajmują niekorzystne warunki środowiskowe, takie jak
wszechobecna klimatyzacja powodująca zaburzenia
parametrów powietrza (wilgotność, temperatura i skład)
oraz przewlekłe stosowanie miejscowych leków do oczu
zawierających substancje konserwujące.
Choroba ma charakter przewlekły, dotyczy głównie kobiet (androgeny pobudzają produkcję meibum),
a objawy są niezwykle uciążliwe, bo mózg pacjenta
z zespołem suchego oka, wobec permanentnie niedostatecznego lub przerwanego filmu łzowego, nieustannie
wysyła sygnał: „mrugnij, zasłoń warstwą tłuszczową
zakończenia nerwowe!” Oko mruga, ale ta czynność
nie jest efektywna, więc sygnał zostaje ponowiony i sytuacja się powtarza. W zespole suchego oka swoją rolę
odgrywa też długotrwałe stosowanie soczewek nagałkowych nawet wtedy, kiedy nie powodują one żadnych
objawów dyskomfortu. Ich stały ucisk może prowadzić
do powolnej destrukcji gruczołów Meiboma i kanalików
odprowadzających. Inna sprawa, że w danej chwili jest
aktywnych tylko około 30% gruczołów, a reszta – to
nasz zapas.
Alergiczne zapalenie spojówek (często w połączeniu z zajęciem powiek i rogówki) dotyczy coraz większej
grupy pacjentów we wszystkich grupach wiekowych.
Mowa tu w szczególności o osobach, dla których
problemem zdrowotnym jest zetknięcie z tzw. aeroalergenami, tzn. uczulającymi cząstkami biologicznymi
przenoszonymi na pyłkach roślin wiatropylnych. Na
szczęście są jeszcze rośliny owadopylne, transportujące
swoje stosunkowo duże, ciężkie i lepkie pyłki na ciele
owadów. Obwiniane za problemy alergików pyłki są
tylko nośnikami alergenu i najczęściej same nie mają
właściwości uczulających. Spośród roślin wiatropylnych
sezon pylenia na terenie Polski zaczynają już pod koniec
lutego leszczyna i olcha. W tym okresie jest już około 400
ich ziaren w 1 m³ powietrza (w okresie „spokoju” jest ich
45-50), a to zupełnie wystarcza do wystąpienia u osób
uczulonych objawów chorobowych. Następna w kolejności zaczyna pylić brzoza. To w warunkach polskich
obok roztoczy kurzu domowego najsilniejszy rodzaj
alergenu. Już 80 ziaren w 1 m³ powietrza może uczulić,
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a maksymalne stężenie, jakiego można spodziewać się
w sezonie, to 4000 ziaren w 1 m³ powietrza. Jeśli to może
być pociecha, w Skandynawii różne gatunki brzozy pylą
znacznie dłużej i bardziej intensywnie. W okresie od
maja do końca lipca pylą trawy (w Polsce to najbardziej
powszechny z tej grupy alergenów) i to zjawisko nałoży
się na okres pylenia topoli, która najczęściej sama nie
powoduje uczuleń, ale jej pyłki są widoczne i przez to
wini się je za szkody wywołane właśnie przez trawy.
W tym samym czasie wystąpi ponadto (i będzie trwać
do końca września) najwyższe stężenie w powietrzu
zarodników grzybów z rodzaju Alternaria i Cladosprium,
a są to bardzo silne alergeny.
Latem w lipcu i sierpniu odnotujemy dodatkowo szczytowe pylenie chwastów, z których najbardziej
interesuje alergików bylica. Jakby tego było mało, powszechnie i całorocznie w naszych domach występują
dwa silne alergeny: roztocze kurzu domowego i zarodniki
grzybów pleśniowych. Oba rodzaje są bardzo trudne do
usunięcia, chociaż na ograniczenie liczby zarodników
grzybów pleśniowych mamy przynajmniej większy
wpływ przez wietrzenie pomieszczeń i niedopuszczenie
do ich zawilgocenia. Walka natomiast z roztoczami jest
jeszcze trudniejsza, gdyż będą zawsze tam, gdzie my, jako
że żywią się naszym złuszczonym naskórkiem. Warto tu
wspomnieć o psach (raczej rzadko stanowią zagrożenie
alergiczne) i kotach, które myjąc się, rozprowadzają na
sierści wydzielinę gruczołów ślinowych o własnościach
uczulających. W warunkach domowych możemy się
ponadto zetknąć z dość często uczulającą końską sierścią w meblach tapicerowanych. Należy też pamiętać
o specyficznej grupie alergenów, charakterystycznych
dla wywołania reakcji uczuleniowej w przednim odcinku gałki ocznej, jakimi są kosmetyki. Wszystkie
możliwe alergeny mogą wywołać wiele różnych (od
banalnych do nawet bardzo groźnych) objawów chorobowych, w tym związanych z alergicznym zapaleniem
powiek i spojówek. Poza działaniem profilaktycznym
(wietrzenie i odkurzanie pomieszczeń mieszkalnych),
leczeniem miejscowym i ogólnym tych stanów warto
pamiętać o konieczności stosowania do oczu preparatów
nawilżających, które pomogą w eliminowaniu alergenu
z powierzchni gałki ocznej.
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Uszkodzenie toksyczne spojówek to nie tylko wynik
oparzenia chemicznego, któremu z reguły towarzyszy objaw czerwonego oka, ale często również skutek działania
leków. Dzieje się tak w razie przewlekłego stosowania
do worka spojówkowego różnego rodzaju preparatów
miejscowych zawierających substancje konserwujące,
w szczególności uszkadzający nabłonek spojówki
i rogówki chlorek benzalkonium.
Niektórym procesom chorobowym obejmującym rogówkę, najczęściej o etiologii
zapalnej i urazowej, może także towarzyszyć
poszerzenie naczyń wokół rąbka rogówki,
co przejawia się zaczerwienieniem gałki
ocznej. W takich wypadkach problem jest
o wiele bardziej złożony i wymaga zawsze
specjalistycznego leczenia, bo rogówka
dla zachowania swoich niezwykle ważnych dla procesu widzenia funkcji musi
być zupełnie przezroczysta, o gładkiej
i lśniącej powierzchni, a każde, nawet
najmniejsze pozapalne czy pourazowe
zmętnienie już tych cech nie gwarantuje.
Objaw czerwonego oka często towarzyszy skrzydlikowi – charakterystycznej trójkątnej łagodnej
zmianie o charakterze włóknistym, powoli rozrastającej się
od strony spojówki w kierunku
rogówki. Wokół niej naczynia
spojówki są zazwyczaj poszerzone, co daje obraz ograniczonego zaczerwienienia gałki ocznej.
Przekrwienie gałek ocznych to stały objaw oparzenia powierzchni oka promieniowaniem ultrafioletowym.
Burzliwe objawy w postaci bólu, światłowstrętu, przekrwienia i łzawienia narastają szybko, ale też leczenie
miejscowe szybko przynosi dobry efekt.
Czerwone oko to istotny objaw towarzyszący
wielu innym stanom chorobowym narządu wzroku.
W ostrym początku zapalenia w obrębie przedniego
odcinka błony naczyniowej oko także może być intensywnie zaczerwienione, ale z uwagi na jednoczesne
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poszerzenie naczyń położonych w głębszych warstwach,
przekrwienie ma delikatnie fiołkowy odcień. Dołącza
się ból, łzawienie i światłowstręt. Ostrość wzroku jest
jednak najczęściej obniżona z powodu obecności wysięku
zapalnego w komorze przedniej.
Również w przebiegu procesu zapalnego twardówki i nadtwardówki może pojawić się przekrwienie gałki
ocznej, jakkolwiek w znacznie mniejszym zakresie.
W przebiegu jaskry zamykającego się
kąta przesącza istotny wzrost wartości
ciśnienia wewnątrzgałkowego często
manifestuje się obrazem czerwonego
oka, co jest wynikiem narastających
trudności w odpływie krwi z naczyń
żylnych położonych w zewnętrznych
warstwach gałki ocznej.
Praktycznie każdy uraz, zarówno niewielki, np. związany z obecnością
n
ciała obcego położonego w zewnętrznych
. Ze
Rys
warstwach spojówki i rogówki, jak i bardzo poważny (rany przebijające, ciała obce wewnątrzgałkowe, ciężkie oparzenia termiczne i chemiczne)
powoduje zaczerwienienie oka. Podobnie jest
z reakcją na uraz operacyjny.
Konkluzja
Stan zaczerwienienia oka, mimo
że jest tylko objawem chorobowym, a nie
oddzielnym schorzeniem, nie powinien
być lekceważony z uwagi na swoją wartość
diagnostyczną. Pamiętajmy, że może on
sygnalizować zarówno banalny stan zapalny spojówek,
z którym właściwa terapia upora się w ciągu kilku dni,
jak i (dzięki uwidocznieniu na powierzchni gałki poszerzonych naczyń „wartowniczych”) sprawę nowotworową
zlokalizowaną w trudno dostępnych diagnostycznie
strukturach okolicy rąbka zębatego. A więc mimo całej
urody czerwieni – w sprawach oczu starajmy się być
czujni i ostrożni.
Alicja Barwicka
okulistka
Piśmiennictwo u autorki
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Przychodzi pacjent do...

...dermatologa
Otwieramy cykl artykułów, w których doświadczeni lekarze praktycy dzielą się
osobistymi przemyśleniami na temat swoich specjalności. Intencją rubryki jest
przywrócenie ducha autorskiego uprawiania medycyny, będącego przeciwstawieniem wszelkich gotowych recept, bezosobowych wytycznych i innych map drogowych potrafiących wyprowadzić lekarza na manowce.
Zaczynamy od tego, co na wierzchu, czyli od skóry.
Rozmowa z Małgorzatą Konopką-Błaszczyk, dermatologiem
• Masz bardzo duże doświadczenie kliniczne w dermatologii. Jak z takiej perspektywy patrzy się na skórę
pacjenta? Co z tego powinni przejąć młodsi koledzy?
Pacjent przychodzi zazwyczaj z postawionym
przez siebie (dr. Google) lub innego doktora rozpoznaniem w rodzaju „mam egzemę, jestem uczulony
na wszystko, mam grzybka, w szpitalu zarazili mnie
gronkowcem”. Należy te wyznania taktownie zignorować,
jak i worek leków wyłożonych na biurko. Na studiach
uczono nas, by pacjenta dermatologicznego rozebrać
do bielizny – zwykle nie stosuję się do tego zalecenia,
gdy przychodzi nastolatek z trądzikiem ograniczonym
do twarzy. Ale jeżeli chory pokazuje rękę, kawałeczek
ramienia, fragment podudzia – trzeba łagodną perswazją nakłonić go do zdjęcia wielu części ubrania.
A szczególną czujność powinien wzbudzić opór pacjenta
przed rozebraniem się i twierdzenie „nic tam nie mam”.
Często obejrzenie pach, pachwin, pępka, szczeliny międzypośladkowej, narządów płciowych, stóp, przestrzeni
międzypalcowych umożliwia postawienie prawidłowego
rozpoznania i oszczędzenie choremu niewłaściwej lub
wdrożenie właściwej terapii.
W mojej praktyce większość raków i czerniaków to „znaleziska” przypadkowe, u pacjentów, którzy
przyszli z czymś innym. O „pieprzykach”, guzkach, plamach nie wiedzieli lub wiedzieć nie chcieli... Chwila,
w której robię dermoskopię, jest pełna niepokoju (co
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to jest?), lęku (MM) i nadziei, że może w histpacie będzie Breslow<0,75mm. Niestety czasem się zdarza, że
diagnoza ukryta jest w czarnej dziurze; uważam, że nie
należy nigdy zwlekać z wdrożeniem diagnostyki, lecz
drapać, skrobać, wycinać, testować, zlecać ANA, Usg
Doppler, kierować do specjalistów. Usilne dążenie do
postawienia prawidłowego rozpoznania chroni przed
rutyną, wypaleniem zawodowym, o korzyściach dla
chorego nie wspomnę.
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Wreszcie wywiad – zazwyczaj go przeprowadzam
po obejrzeniu skóry, bo to ustala kierunek inwigilacji.
Oczywiście jeśli przychodzi kobieta w kolorze buraka,
z obrzękniętymi powiekami, których nie może podnieść
i hebanem na głowie, wyjątkowo zaczynam od „Czy
farbowała pani wczoraj włosy?”.
Drobiazgowe, a nawet uporczywe nękanie chorego pytaniami uważam za bardzo ważne – pozwala np.
„uczulonemu na wszystko” wyjaśnić istotę podrażnienia,
znaleźć źródło alergenu w pokrzywce alergicznej i z jakimś prawdopodobieństwem ustalić podłoże pokrzywki
niealergicznej, ustalić objawy ze strony innych narządów.
Zebranie wywiadu rodzinnego ułatwia określenie genetycznego podłoża schorzenia, a w wypadku maluszków
ma znaczenie fundamentalne. Oczywiście są dermatozy,
takie jak łupież różowy, rumieniowy, pstry – gdzie
wywiad ma niewielkie znaczenie i wtedy oszczędza się
czas dla pacjenta trudnego.
• Ponieważ będą nas czytać nie tylko lekarze, rozwiń,
proszę, skróty: „Breslow<0,75mm” oraz „zlecać ANA”.
Co one znaczą?
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Skala Breslowa dotyczy tkanki guza mierzonej
histopalogicznie – 0,85 mm daje wyleczenie dla 90%
chorych, więc dla nas taki wynik to radość.
ANA to przeciwciała przeciwjądrowe (skrót od
nazwy angielskiej) – oznaczenie wskazane w chorobach
z autoagresji, wynik często przesądza o diagnozie.
Ważne by pamiętać, że dermatologia jest córką
interny i większość naszych chorób nie stanowi samodzielnego bytu. Stąd tak ważny jest wywiad i diagnostyka
szersza niż oko. Skóra podpowiada, gdzie szukać patologii – że może być chora tarczyca, że będą zaburzenia
lipidowe, że trzeba poszukać cukrzycy typu 2. Pozwala
podejrzewać nietolerancję glutenu, ułatwia diagnozowanie entezopatii i zapaleń stawów. Jest cały szereg tzw.
zespołów paraneoplastycznych – dokładnie opisanych,
które są rewelatorami choroby nowotworowej. Ale
czasem przychodzi pacjent z dziwnymi zmianami, nic
nie przychodzi ci do głowy, żadne badanie nie wydają się sensowne. I tylko czujesz, że chory musi mieć
raka. I jeśli ma się to szczęście (jak ja), że się pracuje
w wielospecjalistycznej przychodni, można pacjentowi
łatwiej pomóc.
• Pięknie powiedziane – dermatologia jest córką interny! Nie spotkałam się z takim określeniem, bardzo
mi się podoba, jako internistce oczywiście. Będąc
klinicystką, doskonale pamiętam te kanony badania internistycznego z rozbieraniem do bielizny czy
badania dermatologicznego, jakie oglądaliśmy na
wykładach prof. Stefanii Jabłońskiej. Były one słynne
w Warszawie przez dziesięciolecia; na salę wkraczali
pacjenci jedynie w maseczkach à la Ku-Klux-Klan,
a studenci z różnych uczelni z wypiekami na twarzy czekali na demonstrację „objawu pierwotnego
w miejscu typowym”.
Dziś zachęcenie pacjenta do gruntowniejszego rozebrania się nie jest zadaniem prostym, a gdy lekarz
jest młody i pacjentka też, łatwo powstaje podejrzenie
o inne niż diagnostyczne motywacje. A zresztą, czy
pacjent ze zmianą skórną, powiedzmy pod pachą,
będzie skłonny do pokazania na przykład obu stóp
i okolic międzypalcowych? Pacjenci już się przecież
zdiagnozowali u dr. Google, a do nas przyszli tylko po
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pieczątkę, której ten wirtualny doktor jeszcze nie ma.
Jakimi słowami skłaniasz swoich pacjentów do zademonstrowania skóry in extenso? Jak koledzy innych
specjalności powinni zachęcać swoich pacjentów, aby
umożliwili przeprowadzenie badania?
Rozbieranie chorego tylko czasem nastręcza
poważne trudności. Bywa, że jestem bliska poddania się,
gdy trafi się pacjent z ręką, a jest piątek, więc nogi będą
myte dopiero jutro, a jednak powinnam je zobaczyć:(
Lecz gdy do takiego chorego zagadam gwarą, patrzy na
mnie życzliwiej. Nie jestem Ślązaczką, ale na studiach
(Zabrze) nauczyłam się gwary, więc choć na Opolszczyźnie mówi się inaczej – czasem cojś powia po ślunsku. Gdy
mam do czynienia z nieśmiałymi nastolatkami, zdarza
mi się wypraszać rodziców, bo widzę, że mamusia stanowi największy problem dla 17-latka. Ale generalnie
moi chorzy współpracują. Jeśli upór i opór jednak jest,
przybieram profesorski ton, krótko mówiąc, że zdjęcie
ubrania jest niezbędne do postawienia rozpoznania.

Jestem absolwentką ŚLAM. Trochę przypadkowo zostałam
specjalistą dermatologiem-wenerologiem; zaczynałam od
neurologii. Początkowo, robiąc specjalizację, pracowałam
w szpitalu wojewódzkim, a od 12 lat prowadzę Indywidualną
Specjalistyczną Praktykę Lekarską. Interesują mnie choroby
z autoagresji i zaburzenia metaboliczne. W dermatologii najbardziej lubię jej związek z interną i łatwy dostęp do badanego
narządu:))) Nie zajmuję się dermatologią estetyczną, uznając
jej pozycję w obecnym świecie:) Co poza tym? Uwielbiam kino,
szczególnie europejskie. Kiedyś moim ulubionym sposobem
spędzania czasu było chodzenie po górach. Teraz wolę gorące
źródła i morze. W otoczeniu architektury Włoch. Bardzo
lubię spędzać czas w gronie znajomych i przyjaciół, pod
warunkiem, że nie wykraczamy liczbowo poza oktet. Koty
traktuję z respektem, psy kocham. Mam męża Marka, córkę
Alicję i psa Kokainę.
Fotografie z archiwum Małgorzaty Konopki-Błaszczyk

• Powiedzmy, że już udało się nam rozebrać pacjenta.
Jaką metodologię oglądania skóry stosujesz? Na co
zwracasz uwagę? Co powinno zaalarmować każdego
lekarza? – podaj takie trzy najistotniejsze zmiany.
1. Przede wszystkim zwracam uwagę na ogólny
wygląd całej skóry, bo jeśli np. jest zlewnie zaczerwieniona, miejscami szorstka lub pogrubiała, a chory skarży się
na świąd, trzeba pomyśleć o chłoniaku i zbadać też węzły
chłonne. Oczywiście takie objawy mogą być związane
z łagodnymi stanami typu „rybia łuska” z wysuszenia
czy powikłaniem po domowej „terapii”.
2. Szukam charakterystycznych wykwitów typu
grudki, pęcherze, krosty itp. Oglądam to, co ukryte –
więc fałdy, czasem narządy płciowe (podstawa w razie
podejrzenia świerzbu u płci męskiej).
3. No i last but not least – znamiona, brodawki,
włókniaki, wszelkiej maści guzki, guzy – szczególnie
czerwone i czarne, czyli istny Stendhal.

Małgorzata Konopka-Błaszczyk o sobie

• I tym literackim akcentem kończymy dermatologiczne rozważania.
Rozmawiała Krystyna Knypl
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Przygotowanie
do wizyty u lekarza
Dobre przygotowanie się do wizyty u lekarza służy przede wszystkim tobie! Im
lepiej się przygotujesz do wizyty, tym sprawniej się ona odbędzie i tym wnikliwszą
uzyskasz pomoc czy poradę. Wskazane jest dostarczenie dokumentacji medycznej
i wyników badań, bo w wielu przypadkach pozwala skrócić diagnostykę. A im
więcej czasu zabierze lekarzowi ustalanie faktów, tym dłużej potrwa i tym mniej
owocna będzie wizyta.

I

dąc na wizytę do lekarza należy pamiętać, że pełne
badanie składa się z dwóch części:
• Badania podmiotowego, czyli rozmowy, w czasie której
lekarz uzyskuje dane dotyczące powodu wizyty.
• Badania przedmiotowego – w tej części lekarz uzyskuje dalsze informacje dotyczące choroby, badając
ciało pacjenta.

Przygotuj się na udzielenie
precyzyjnej odpowiedzi
na następujące pytania:
• Jakie są objawy, które sprowadzają mnie do lekarza?
• Od jakiego czasu odczuwam te objawy?
• Czy początek objawów był ostry (nagły), czy może
objawy narastały powoli?
• W jakich sytuacjach pojawiają się objawy?
• Jaka jest dynamika objawów (nasilają się, pozostają
bez zmian, ustępują)?
• Na jakie choroby choruję i leczę się?
• Od jakiego czasu choruję?
• Jakie przyjmuję leki? (najlepiej mieć ze sobą listę).

Dodatek specjalny

Miej ze sobą wcześniejszą dokumentację medyczną – zapisy EKG, karty wypisowe ze szpitala oraz
dokumentację dotyczącą tych chorób, które są przyczyną
wizyty. Jeżeli nie masz pewności, jaka dokumentacja
będzie konieczna – lepiej dostarczyć jej więcej, niż
później donosić!

Fot. Mieczysław Knypl

Pamiętaj, że badanie przedmiotowe będzie
wymagało rozebrania się, a do tego też trzeba się
odpowiednio przygotować.
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Dr n. med. Joanna Rzymkowska
specjalista chorób wewnętrznych
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Jakie są objawy?
Przede wszystkim ból gardła. Może występować gorączka,
ból szyjnych węzłów chłonnych.
Co mogę zrobić,
by uniknąć zapalenia gardła?
Profilaktyka obejmuje przede wszystkim unikanie kontaktów, zwłaszcza bezpośrednich, z osobami zakażonymi.
Jak się przygotować do wizyty
u lekarza?
Trzeba znać dokładne i wyczerpujące odpowiedzi na
następujące pytania:
• Czy występuje gorączka?
• Czy występuje ból gardła?
• Jakie inne choroby leczę i jakie biorę leki?
• Czy mam alergię na jakieś leki?
Jakie trzeba przeprowadzić badania?
Lekarz po dokonaniu oceny może skierować pacjenta na:
• Wymaz z gardła (w celu wykonania posiewu)
• Morfologię, CRP (pobranie krwi).
• Dodatkowe badania, jeżeli okażą się potrzebne.
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Jakie leki
mogę otrzymać?
Podstawą leczenia zapalenia gardła jest unikanie zmian
temperatury, w tym wychodzenia na zewnątrz, zwłaszcza w zimie.
W każdym wypadku leczenie jest dobierane
indywidualnie i uwzględnia współistniejące choroby
i przyjmowane leki.
Przy wirusowym zapaleniu gardła nie jest wymagane podanie antybiotyku, lecz jedynie leczenie
objawowe i odpoczynek w domu.
Bakteryjne zapalenie gardła często wymaga podania antybiotyku. Najczęstsze grupy leków stosowane
w bakteryjnym zapaleniu gardła to:
• Pochodne penicyliny, najczęściej amoksycylina – leki
pierwszego wyboru, aczkolwiek należy koniecznie
poinformować lekarza o alergii lub nietolerancji pochodnych penicyliny, jeżeli takie objawy kiedykolwiek
wystąpiły. Część preparatów jest refundowana w tym
wskazaniu, część nie (z reguły te, które zawierają również
kwas klawulenowy, substancję przełamującą oporność
bakterii na penicylinę).
• Erytromycyny, z reguły klarytromycyna lub azitromycyna – lek drugiego wyboru lub pierwszego w razie
występowania alergii albo nietolerancji penicyliny i jej
pochodnych. Z reguły w zapisach rejestracyjnych, od
których zależy refundacja leku, znajduje się stwierdzenie, że lek stosuje się w wypadku stwierdzenia
bakterii wrażliwych na ten antybiotyk, co wymaga
wykonania posiewu z antybiogramem. Ale taki posiew
trwa co najmniej kilka dni, a poza tym nie zawsze
udaje się uzyskać wzrost bakterii, więc recepta będzie
pełnopłatna.
Można też otrzymać leki z innych grup, w zależności od oceny lekarza.
Proces leczniczy wspomożemy, jeżeli przynajmniej na ten czas przestaniemy palić papierosy.
Dr n. med. Joanna Rzymkowska
specjalista chorób wewnętrznych
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Co to jest?
Zapalenie gardła jest
chorobą infekcyjną. Z reguły jest wirusowe lub
bakteryjne. Wirusowe
zapalenie gardła często
przenosi się z osoby na osobę (jest zakaźne). Bakteryjne
zapalenie gardła może przenosić się z osoby na osobę
przy bezpośrednim kontakcie, ale jeżeli taka sytuacja
nie zachodzi, jest groźne raczej dla osób z osłabioną
odpornością – pacjentów onkologicznych, cierpiących
na inne ciężkie choroby, osób starszych, małych dzieci.
Zakażenie wirusowe trwa łącznie do tygodnia,
lecz jeżeli po 3…5 dniach objawy nadal się nasilają lub
nie ustępują, należy rozważyć, czy zakażenie nie jest
bakteryjne. Zakażenie wirusowe usposabia do nadkażenia bakteryjnego.
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Zapalenie gardła

Dodatek specjalny

(http://pl.wikipedia.org)

Jama nosowa, jama ustna i gardło

Zakażenia dróg oddechowych

Morfologia
krwi
Czego dotyczy?
Jest to badanie składu komórkowego krwi. Nie należy mylić morfologii krwi z innymi badaniami wykonywanymi
z krwi, tj. badaniami biochemicznymi, hormonalnymi itd.
Kiedy się je wykonuje?
Jest to badanie wykonywane z bardzo wielu wskazań.
Jak się je wykonuje?
Materiał do badania uzyskuje się za pomocą pobrania
krwi.
Jaka jest zasada badania?
Po pobraniu krwi laboratorium określa jej skład komórkowy, z rozbiciem na określone typy komórek krwi
i oznaczeniem ilości bezwzględnej i procentowej.
Co można tym badaniem ocenić?
Ocenia się liczbę oraz odsetek poszczególnych frakcji
krwinek.

Dodatek specjalny

Źródło ilustracji: http://pl.wikipedia.org/w/
index.php?title=Plik:Red_White_Blood_cells.
jpg&filetimestamp=20051109204423
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Wyniki
Są nimi liczb bezwzględne oraz procentowe. Obok wy�ników podany jest zakres norm. Z reguły laboratorium
zaznacza te wyniki, które lokują się poza normą.
Wyszczególnia się następujące podstawowe
frakcje:
• WBC – liczba krwinek białych, odpowiadających m.in.
za odporność.
• Neutr, %neutr – liczba neutrofili oraz ich odsetek.
Neutrofile to frakcja krwinek białych.
• Lymph, %lymph – liczba limfocytów i ich odsetek.
Limfocyty to frakcja krwinek białych.
• RBC – liczba krwinek czerwonych, odpowiadających
za transport tlenu we krwi.
• HCT – miernik stosunku krwinek czerwonych do
objętości krwi.
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Od lewej: erytrocyt, trombocyt, leukocyt

• Hgb (Hb) – hemoglobina, czyli białko znajdujące się
wewnątrz krwinek czerwonych, odpowiadające za
transport tlenu przez krwinkę.
• MCV – objętość krwinki czerwonej.
• PLT – liczba płytek krwi, odpowiadających za zdolność
krwi do krzepnięcia.
Jakie można wykryć choroby?
WBC, neutra, lymph – podwyższenie tych parametrów
może występować w wielu stanach chorobowych, lecz
nie musi świadczyć o chorobie (występuje również np.
po jedzeniu, dlatego z reguły badanie wykonuje się na
czczo). Podwyższenie liczby i odsetka krwinek białych
jest najczęstsze w trakcie zakażenia, może też towarzyszyć
przewlekłym chorobom zapalnym (np. reumatologicznym), nowotworowym.
• RBC, HCT, Hbg – obniżenie parametrów czerwonokrwinkowych określa się jako niedokrwistość (anemia).
Samo stwierdzenie niedokrwistości nie wyjaśnia jej
przyczyny.
• PLT – płytki odpowiadają za część zdolności krwi
do krzepnięcia. Obniżenie liczby płytek krwi może
(w zależności od jego stopnia) obniżać krzepliwość,
podwyższenie liczby płytek krwi (w zależności od jego
stopnia) może prowadzić do skłonności do tworzenia
zakrzepów.
Prawidłowy obraz morfologii krwi nie musi
świadczyć o braku chorób, w tym chorób przebiegających
ze stanem zapalnym.
Dr n. med. Joanna Rzymkowska
specjalista chorób wewnętrznych
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Czego dotyczy?
Jest to badanie serca.

Czego dotyczy?
Jest to badanie serca.

Kiedy się je wykonuje?
W diagnostyce chorób serca, płuc, przed zabiegami
operacyjnymi.

Kiedy się je wykonuje?
W diagnostyce chorób serca (choroby wieńcowej, zwłaszcza po zawale serca, wad serca), niewydolności serca,
zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, płuc,
naczyń płucnych.

Jaka jest zasada badania?
EKG jest zapisem elektrokardiograficznym, czyli zapisem
czynności elektrycznej serca.
Co można tym badaniem ocenić?
Ocenia się rytm serca, tzw. oś elektryczną serca, ewentualne zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych
w obrębie mięśnia serca, ewentualne cechy niedokrwienia serca.
Wynik
Wynikiem jest zapis na taśmie, który musi być oceniony
przez lekarza.

Aparat EKG skonstruowany przez
Willema Einthovena (http://pl.wikipedia.org)

Jakie można wykryć choroby?
• Zaburzenia rytmu serca (arytmie).
• Zawał serca lub zmiany niedokrwienne niebędące
zawałem serca (choroba wieńcowa).
• Przebyty zawał serca.
• Zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych
w obrębie mięśnia serca.

Jak się je wykonuje?
Jest to badanie USG (ultrasonografia); wykonuje się je
za pomocą głowicy przykładanej do klatki piersiowej.
Jaka jest zasada badania?
Polega na wykorzystaniu zjawiska odbicia fal ultradźwiękowych od struktur wewnętrznych organizmu.
Co można tym badaniem ocenić?
ECHO obrazuje struktury serca. Ocenia się wymiary
jam i ścian, kurczliwość (ruchomość) mięśnia, zastawki
(w tym wady – niedomykalności lub stenozy, czyli zwężenia) przepływy (prędkość przepływu krwi) w sercu.
Wynik
Wynikiem jest opis słowny i ewentualnie dołączone
obrazy serca.
Jakie można wykryć choroby?
• Wady serca (w większości wady zastawek – niedomykalności lub stenozy, czyli zwężenia).
• Przebyty zawał serca.
• Przyczyny niewydolności serca.
• Zmiany w przebiegu długotrwałego, źle kontrolowanego nadciśnienia.
• Zmiany tłumaczące występowanie zaburzeń rytmu.
• Zatorowość płucną, nadciśnienie płucne (choroby płuc
i naczyń płucnych).
Dr n. med. Joanna Rzymkowska
specjalista chorób wewnętrznych
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Jak się je wykonuje?
Polega na przyłączeniu 10 elektrod – po 1 na każdej
kończynie oraz 6 w poprzek klatki piersiowej.

dl@

EKG

Gazeta Pacjentów

Źródło ilustracji: http://pl.wikipedia.org
Autor: Kjetil Lenes, Oslo, Norway

Diagnostyka

Rozszyfruj pacjenta

R

ozszyfrowanie recepty, cieszące się nieprzemijającym zainteresowaniem
czytelników, dotyczy etapu, gdy recepta jest już gotowa. Zanim jednak ona
powstanie, musimy coś pacjentowi zlecić lub zorientować się, po przedłużenie
recepty na jaki lek przyszedł pacjent do gabinetu.
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Do młodości
dochodzi się z wiekiem
Marek Sławiński, pediatra, wspomina swoje półwiecze w medycynie.
• Jesteś czynnym zawodowo lekarzem od 50 lat. Czy
już odebrałeś specjalny dyplom rocznicowy z Alma
Mater i jakie są twoje wrażenia z tej uroczystości?
Spotkanie po 50 latach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (dawnej Akademii Medycznej) było
niezwykłe z wielu powodów. Zacznę może od tego, że
nigdy nie widziałem tylu starszych pań i panów lekarzy
w jednym miejscu... To był niecodzienny widok. Miło też
było spotkać kolegów ze swojego rocznika, którzy zrobili

25

profesorskie kariery. Z naszego kursu są to Witek Rużyłło (kardiologia), Krzyś Bielecki (chirurgia – notabene
był on starostą naszego roku), Wojtek Kuś (ortopedia),
Janusz Cianciara (choroby zakaźne), Mietek Śmiałek
(neurobiologia), który będąc poetą, napisał poemacik
okolicznościowy, który dołączam.
Profesurę z mojego roku zasilił też (niestety już
nieżyjący) Krzyś Kwarecki, który był m.in. komendantem
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.
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Na fotografii z prof. Kossakowskim są (od lewej): Ala Szkudlarek, Basia Kot, Dzidka Kowalkowska (nie ukrywam, że to
moja żona), Bogusia Pielak i ja

• Wybitny rocznik! Dla porównania – na moim roku
doliczyłam się zaledwie trzech karier profesorskich
– dwóch w dyscyplinach klinicznych i jednej w dyscyplinie teoretycznej. Wkraczaliście w życie zawodowe
pełni optymizmu i dzięki temu zapałowi dobrze
realizowaliście swoje plany zawodowe.
Faktycznie zaczęliśmy w dobrym stylu. Uroczyste
przyjęcie z okazji absolutorium mieliśmy w restauracji
Kongresowej. Może rozpoznasz na fotografii profesora
JM rektora Marcina Kacprzaka? Był on płocczaninem,
kończył liceum Małachowianka (rok założenia 1180!).
To liceum kończyła także moja żona. Zachowało mi
się jeszcze inne zdjęcie z tego przyjęcia, z profesorem
Kossakowskim, prekursorem chirurgii dziecięcej, z nami,
nieopierzonymi jeszcze wówczas doktorami.
• Przywołujesz niezwykle miłe wspomnienia. Oczywiście pamiętam nazwiska tych profesorów. Gdy
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zdawałam na Akademię Medyczną w 1962 roku, profesor Marcin Kacprzak kończył właśnie swoją kadencję
(z powodów zdrowotnych), ale wcześniej miałam
okazję słyszeć o nim od mojej Matki, która była redaktorem PZWL i współpracowała z profesorem nad
podręcznikiem dla studentów Higiena ogólna pod
jego redakcją. Mam w domu egzemplarz z dedykacją
profesora oraz wszystkich współautorów.
Twój tryb studiów przewidywał rok praktyki przeddyplomowej i rok po dyplomie?
Tak było, absolutorium uzyskałem w 1960,
a dyplom lekarski w 1962 roku. Skończyłem Oddział
Pediatryczny Wydziału Lekarskiego. Już w 1964 zrobiłem specjalizację z pediatrii, a potem zrobiłem jeszcze
medycynę społeczną i organizację ochrony zdrowia.
Na studia dostałem się po egzaminach wstępnych – to był pierwszy rok, kiedy liczył się tylko efekt
zdania egzaminów – bez rekomendacji ZMP (Związek
Młodzieży Polskiej). Zdawaliśmy w audytorium Kliniki
Dermatologicznej przy ulicy Koszykowej.
• Też zdawałam egzamin wstępny w tej sali! Opowiadaj,
co było dalej?
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Studia wspominam jako czas wytężonej nauki,
ale też pierwszych koncertów jazzowych, przemówień
Gomułki, projekcji filmowych w Pałacu Kultury. Urywaliśmy się czasem z nudnych wykładów... Było raczej
biednie, ale jako najwyższy wzrostem na zbiórce w Studium Wojskowym na Filtrowej zostałem mianowany
szefem kompanii naszego kursu. Miło wspominam
pułkownika dr. Doubrawa (komendant studium), kpt.
Zarembę („Siwy”), płk. dr. Margiewicza (chirurg) – raczej
miłe to wspomnienia. Do stypendium wynoszącego 240
zł mogłem doliczyć ok. 130 zł „pensji” za szefowanie.
Starczało na stołówkę w Medyku, przejazdy z Dolnej
na uczelnię, papierosy (nie palę już 40 lat, wtedy byłem
młody i głupi)...
• Jak potoczyły się twoje losy?
W 1959 r. tragicznie zmarła moja Mama. Podałem
jej w iniekcji domięśniowej tarchocylinę, zleconą przez
chirurga izby przyjęć kliniki po nacięciu dużego ropnia.
Mimo szybkiego transportu Pogotowia Ratunkowego
do szpitala Elżbietanek, nie udało się Mamy wyprowadzić ze wstrząsu. Ale też nikt wcześniej nie mówił nam
o możliwości takich odczynów. A i metody ratowania
(tlen plus panika) bez podania adrenaliny, przy braku
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• Wyjątkowo przejmująca historia…
Zostaliśmy we trzech: Ojciec, mój młodszy brat
Maciek i ja, student V roku medycyny. W końcu roku
1959 ożeniłem się z koleżanką z mojej grupy studenckiej,
z którą stanowiliśmy parę już od III roku. Jest do dziś
moją żoną.
Odbyliśmy staż podyplomowy w Warszawie,
w Szpitalu Bielańskim, na Oddziale Noworodkowym, łącząc miłe z pożytecznym: uzyskaliśmy dyplomy lekarskie
i zostaliśmy rodzicami syna. Ordynatorem położnictwa
była prof. Małgorzata Bulska, a noworodków doc. Łozińska. Byłem w szpitalu, gdy żona rodziła, ledwie trzymałem
się na nogach z wrażenia. Przed zakończeniem porodu
zostałem wniesiony (sic !) na I piętro przez barczystą
położną i wezwany na porodówkę po porodzie, aby
zważyć synka. Zważyłem, ale nie zapamiętałem wagi
i trzeba było ważenie powtórzyć. Dość powiedzieć, że
syn ważył wtedy 4,190 kg, a teraz ponad 140 kg.
Po dyplomie wyjechaliśmy do Płocka. W 1962
roku było to prawie 40-tysięczne miasto, zwane miastem

szkół i emerytów, cudownie położone na wysokiej
skarpie, porośniętej krzewami dzikich róż, nad Wisłą.
Zamieszkaliśmy u rodziców żony, przy ulicy Tumskiej,
wtedy wybrukowanej kocimi łbami, po której jeździły
konne dorożki.
Pracę zaczęliśmy na oddziale dziecięcym Szpitala
Powiatowego w Płocku. Ordynatorem była dr Anna Jabłczyńska, która medycynę kończyła na tajnych studiach
w czasie okupacji, brała udział w Powstaniu Warszawskim, potem pracowała w klinice – aż wreszcie za mężem
ginekologiem przybyła do Płocka. Była mądrym lekarzem
i dobrym człowiekiem. Praca była trudna, mnóstwo
dzieci chorowało z powodu zacofania, brudu i nędzy.
Szerzyła się epidemicznie choroba reumatyczna, zapalenia kłębków nerkowych, nerczyce – jako następstwo
nieleczonej lub źle leczonych infekcji paciorkowcowych.
Pamiętam, że na „dzieciach starszych” jednorazowo leżało
11 wad serca nabytych. W okresach nasilenia infekcji,
w oddziale 40-łóżeczkowym przebywało do 80-90 małych
pacjentów z zapaleniami płuc, często gronkowcowymi,
z mnogimi ropniami skóry. Ile się tych ropni naciąłem…
pamiętam, że na sali wisiał las kroplówek. W okresie
letnio-jesiennym – biegunki (często salmonellozowe),
zatrucia bieluniem dziędzierzawą i ciągle następstwa
zakażeń paciorkowcowych.
Pracowałem na oddziale, w poradni dziecięcej, w medycynie szkolnej, dyżurowałem na oddziale
i w pogotowiu, bywało po 17-18 dyżurów w miesiącu.
Zarobki byle jakie, a pracy dużo.

Płock według Wojciecha Gersona (1852 r.)...

...i Marka Sławińskiego

glikokortykoidów i bez zrobienia tracheotomii (był
obrzęk krtani) – o intubacjach nikt wtedy nie słyszał –
były jakie były... Dopiero po latach to zrozumiałem, no
ale widocznie tak musiało być. Jak na ironię, w dniu pogrzebu Mamy w „Trybunie Ludu” ukazała się informacja
o wprowadzeniu obowiązkowych prób penicylinowych
– z powodu kilku zgonów po podaniu preparatów tego
antybiotyku.
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• Niezwykła różnorodność doświadczeń zawodowych…
Trochę też popracowałem na oddziale zakaźnym,
nawet chciałem robić specjalizację. Hospitalizowano tam
setki żółtaczek pokarmowych typu A, dury brzuszne,
tężce. Brałem udział w alarmie spowodowanym ospą
prawdziwą, rozpoznaną we Wrocławiu. W 1966 r. konsultant wojewódzki ds. pediatrii docent Sokołowska
skierowała nas do Sierpca, gdzie oddziałem dziecięcym
kierowała lekarka bez specjalizacji. Decyzja nie była
łatwa: my po „jedynce”, drugi syn w drodze. Ponieważ
obiecano nam mieszkanie, zdecydowaliśmy się na przeprowadzkę. Pojechaliśmy naszym pięknym, niebieskim
trabantem. Kto go jeszcze pamięta?
Zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, ale nie żałujemy podjęcia tej decyzji. Łatwo nie było. Ja pełniłem
obowiązki ordynatora oddziału dziecięcego, a żona p.o.
ordynatora oddziału noworodkowego.
Poza oddziałem pracowałem przez 2 lata w poradni dziecięcej i byłem powiatowym inspektorem
pediatrii. Oddział przyjmował chore dzieci z powiatu
sierpeckiego i żuromińskiego, gdzie nie było szpitala.
Mówiono wtedy, że to Polska już nie B, ale D. Widziałem
dzieci z kołtunem („nie wolno obcinać, bo oślepnie”),
wszawicą i jej skórnymi i ogólnymi powikłaniami ropnymi, świerzbem, ropniami mnogimi, gronkowcowymi
zapaleniami płuc. Ale też z nowotworami, białaczką.
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Trzeba się było douczać, bo skonsultować nie było
gdzie. Nieraz trudno się było dogadać: – Panie lekarzu,
tak me rypie w rybie... Po kilkunastu minutach, przy
pomocy miejscowej pielęgniarki, doszliśmy, że pacjent
miewa bolesne skurcze mięśni podudzia. Trochę się
nam udało poukładać sprawy pediatryczne, obniżyliśmy
nieco wskaźnik umieralności niemowląt. Po dwóch
latach przyszedł ordynator z „dwójką” ze Szczecina,
z kliniki, ja pracowałem jako asystent. Z dwójką dzieci
i nadal z trabantem wróciliśmy do Płocka. Dostaliśmy
mieszkanie, bo miasto razem z Petrochemią szybko się
rozwijało i byli potrzebni pediatrzy.
Żona zorganizowała oddział noworodkowy w nowym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym i została tam
jako ordynator do emerytury. Ja do dziś pracuję w poradni dziecięcej, obecnie w NZOZ, 5 godzin dziennie,
na umowę o pracę. W międzyczasie byłem szefem POZ
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w naszym dużym ZOZ publicznym, potem kierownikiem przychodni rejonowej, zorganizowałem dużą
przychodnią specjalistyczną (ponad 30 lekarzy różnych
specjalności), a potem kierowałem nią. Od 65. roku
życia nominalnie jestem emerytem, ale ciągle jestem
aktywny zawodowo! Jak sama widzisz, miałem i mam
zwykłe, lekarskie życie.
To także Płock

• Oczywiście nie samą pracą człowiek żyje…
Było sporo fajnych chwil. Spędziliśmy cztery
samochodowe urlopy w dawnym ZSRR – zwiedziliśmy
Soczi, Jałtę, Odessę oraz Erewan. Podróżowaliśmy także
po Grecji, Turcji, Austrii, Chorwacji. Mamy piękne
wspomnienia z tych wypraw.
• Dziękuję, że zechciałeś opowiedzieć nam o swojej
najdłuższej wyprawie – po medycynie.
Jeszcze w ramach wspomnień z dawnych czasów – na uroczystości w WUM na nasze 50-lecie piękną
i dowcipną mowę wygłosił kolega prof. Krzysztof Bielecki.
Ogólny aplauz i radość zebranych, z Senatem uczelni na
czele, wywołały dwa fragmenty. Cytuję: – Jak to miło, że
spotkaliśmy się przyżyciowo i – Do młodości dochodzi
się z wiekiem! Mam to nagrane i chętnie udostępnię
redakcji do odsłuchania i obejrzenia.
• Drugi cytat świetnie oddaje ducha tej rozmowy!
Jeszcze raz za nią dziękuję.
Rozmawiała Krystyna Knypl
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Wspomnienia pięćdziesięciolatka
Mieczysław Śmiałek (rok 2010)
Ale trudności wolę zwycięstwa i upór wzbudziły.
I tak w ostatniej tego ciężaru podciągania turze
jak sportowcy dumnie stanęliśmy na podium na górze.
Rok dziewięćset pięćdziesiąty dziewiąty
to bliski koniec studiów, po prostu rok piąty!
Wydarzeniem był powrót Nielubowicza docenta z zachodu.
Wielu z nas o chirurgii marzyło za młodu.
Profesor Budkiewicz uczył.
„Mały
chirurg małe, duży, duże cięcie”.
W pięćdziesiątym piątym weszliśmy w mury Akademii.
Profesor
Nielubowicz wszczepiał „nylonowe” tętnice zawzięcie.
Program studiów po wojnie częściowo się zmienił.
Ginekologii i położnictwa szkoły to Karowa i Starynkiewicza.
Wyniki radzieckiej biologii były dekalogiem,
a na marksizmie Stalin uznawany bogiem.
Całodobowe internaty tam każdy zaliczał.
Profesor Bowkiewicz to znany morganista, który
W katakumbach poezja medyczna wielką tu zyskała sławę
tępił radzieckich uczonych tezy narzucone z góry.
na Lindleya, Oczki i w całej Warszawie.
Po wizytach u Mostowskich rosła jego sława.
Wiele odpowiedzi z seksuologii było na pytanie
W przepełnionej auli grzmiały huczne brawa.
„Co bardziej niż mężczyzna podnieca dziś panie?”
Slajdów nie było.
Z bezbolesnym porodem u Bulskiego był kłopot niemały,
Toteż podziwiano w kredzie anatomiczne rysunki dziekana. bo rodzące przeraźliwie jak dawniej krzyczały.
Kulturą i elegancją nikt też nie przebił starego Sylwana.
Leczono bezpłodność. Androlog do usług gotowy
szukał wśród nas ojców tu anonimowych.
Nadszedł rok październikowych przemian
U
Roszkowskiego, aby nie działać wbrew naturze
PIĘĆDZIESIĄTY SZÓSTY.
poród trwał dobę, dwie, trzy albo dłużej.
Haust wolności!
Przeleciał jak w Medyku na Oczki zapusty.
W pałacu Grucy cyrkowej sztuki pokaz doskonały!
Lecz w walce o przetrwanie ten rok nic nie zmienił.
Przy woltyżerce nawet docentom baty się dostały.
Być lekarzem, to u Mochanckiej wygrana z biochemii.
Tak biegły latka. Zaliczano kliniki i było wesoło
Gdy profesor ocierała łzy chustką, dawała na kawę,
choć ze stu na woju u Zagórskiego zdawało kilkoro.
repeta drugiego roku załatwiała sprawę.
Pamiętny rok sześćdziesiąty! Absolutorium, Koleżanki i Koledzy!
Choć egzaminy i wojsko przeżyliśmy w szoku,
W Kongresowej bal i w fontannie tańce z głową pełną wiedzy!
pewni dyplomu dobiliśmy do trzeciego roku.
Radość krótko trwała. Jeszcze trzy latka. Oto problem nowy!
Na internie było zdziwienia niemało.
Podarowano nam rok szósty, staż przed- i podyplomowy.
Lekarzami już nazywało nas dydaktyczne ciało.
Pozostało jeszcze kucie dzień cały od świtu do zmroku.
W aurze relaksu, tańców, gry wieczorem w karty
Zdawaliśmy dwanaście egzaminów w odpowiednim toku.
szybko bez problemów nadszedł już rok czwarty.
Ostatnia
sądówka! Strach! I blade oblicze!
Całą uwagę skupiały na dermatologii
Czy
u
Grzywno-Dąbrowskiego
egzamin zaliczę?
paryskie kreacje i profesor w pięknych szpilkach nogi.
Z pełna głową wykroczeń i paragrafów łączonych z ich zajściem
Pokazy wdzięków Venery, leczenia wyniki
staraliśmy się, aby sądówy nie powtarzać razy jedenaście.
i medyczki nasze, ciekawiły chłopców z Politechniki.
Teraz
Grzywno katedrę by stracił – za to ręczę głową,
Medycyna nuklearna, neurologia i inne przedmioty
gdyby paradę równości nazwał zboczeniową.
zmuszały do wysiłku, lecz najwięcej wylaliśmy potu
Do druku podał Marek Sławiński
na Krakowskim. Ta farma, jak głaz Syzyfa odbierała siły.

Przez wiele lat na całym świecie
medycy studiowali w uniwersytecie.
W roku pięćdziesiątym – cud socjalistyczny!
Akademii aż dziesięć otwarto medycznych.
Przyjmowano studentów systemem klasowym.
Poradzono sobie z tym przepisem nowym.
Nie było problemów. Nikt się też nie zdziwił,
że studiował sam książę Ferdynand Radziwiłł.
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Rzeczywistość
jest gorsza
niż proroczy
i koszmarny sen*
Fot. @mimax2

Małgorzata Zarachowicz

Po pięciu dniach hospitalizacji zostałam wypisana do domu, do którego mieliśmy
wrócić samochodem. Kierowcą był mój syn, ja byłam pasażerką, a mój małżowin
towarzyszem podróży. Dzierżąc w garści wypis ze szpitala, przytomnie poprosiłam dyżurną Panią Doktor o oświadczenie dla policji, że nie mogę zapinać pasów,
których przebieg wypadałby akurat na pooperacyjnej ranie ciętej. Gdyby podróż
z pasami trwała trochę dłużej i jeszcze odbywała się po nierównym terenie, mogłoby to wyglądać na transport rannego w powstaniu kosyniera.

W

arto wiedzieć przy okazji, że tego rodzaju dokument formalnie według przepisów prawa nie
powinien być nazwany zaświadczeniem, lecz oświadczeniem, o czym dowiedziałam się po pewnym czasie. Na szczęście policjantom było wszystko jedno jak
zatytułowany jest dokument zezwalający na transport
kosyniera (a może kosynierki) do domu.

Nie ma jak w domu
Przybywszy do domu, zastałam konieczny podstawowy sprzęt pomocniczy: klin do trzymania kończyny
w górze, opatrunki oraz piłeczki do ściskania w garści; te ostatnie szczególnie zainteresowały moje psiny.
Szczęśliwie jedną piłeczkę udało mi się uratować dla
siebie. Po rozlokowaniu się w domu odwiedziłam dwa
zaprzyjaźnione sklepiki, w których robię zawsze zakupy,
a w sobotę obowiązkowo trochę większe. Ponieważ zostałam wypisana w sobotę, uznałam że krótka wyprawa
do sklepu jest jak najbardziej wskazana. Wrażenie było
zabawne dla mnie – czułam się jak duch z zaświatów,
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ale radośnie witany. Nie powiem, żeby mnie coś specjalnie bolało, może nie byłam szczególnie mocarna,
ale strawę rodzinie nawarzyłam. Potem była niedziela,
która szybko przeszła.
Poniedziałek jak to bywa nie był przyjemny, zebrała mi się bowiem przez ten czas chłonka w miejscu
operowanym. W karcie informacyjnej jest zalecenie
ściągania jej 3x w tygodniu.
Teoretycznie powinnam te trzy razy w tygodniu
jeździć 50 km (taka była odległość do szpitala, w którym
byłam operowana) w jedną stronę na zabieg trwający
kilkanaście minut. W praktyce oznacza to angażowanie
rodziny lub transport komunikacją miejską i podmiejską.
Pomijam ewentualne powikłania, zwłaszcza w upalne
lipcowe dni, po takiej podróży. A trzeba wiedzieć, że
rozpieranie przez gromadzący się płyn nie należy do
przyjemności.

*Pierwsza część opowieści – w numerze 1/2012.
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Gdybym nie była pracownikiem ochrony zdrowia, nie znałabym świetnej Pielęgniarki, która umie ten
zabieg wykonywać i która poświęciła swój prywatny
czas, żeby przez miesiąc ściągać tę chłonkę; nie wiem
co bym bez niej zrobiła.
Nasuwa się pierwsze pytanie: dlaczego pacjent
nie może z takim problemem zgłosić się do najbliższego ośrodka wykonującego te zabiegi? No, bo to
wchodzi w zakres leczenia operacyjnego – odpowiadają
Zatroskani Inaczej twórcy naszego systemu ochrony
zdrowia, w którym rejestr absurdów jest dłuższy niż
każdy inny analog. Pytań pod ich adresem mam więcej.
Długość toru przeszkód
NFZ namawia często pacjentów do szukania
ośrodków z najkrótszymi kolejkami, nieważne czy taki
ośrodek znajduje się 100 metrów czy 300 km od miejsca
pobytu chorego. Kryterium godnym uwagi wg NFZ
i MZ jest długość kolejki, a nie długość trasy z domu
do szpitala. Pomijam kwestie umiejętności personelu.
Nie wszystkie poradnie potrafią to samo wykonywać
właściwie.
Poza doraźnym zaopatrzeniem rany pooperacyjnej dostałam skierowanie na rehabilitację. Tu
ciekawostka: moc urzędową ma skierowanie tylko od
onkologa. Nie ma mowy aby lekarz rodzinny, nawet
znający pacjenta na wylot, takie skierowanie wystawił,
pomimo oczywistych wskazań. Lekarz specjalista rehabilitacji też nie może takiego skierowania wystawić.
Choć jestem od wielu lat lekarzem, nie znałam
wszystkich przepisów w takich szczegółach. Po ich osobistym przerobieniu jestem zdecydowanie mądrzejsza,
na czym zyskują także moi chorzy.
Pokonawszy tor przeszkód najeżony skierowaniami, zaczęłam ćwiczenia, najpierw wspomagane (na
bloczkach) i automasaże oraz wirówki, potem ćwiczenia czynne. Oczywiście rozmawiałam z kobietami
dzielącymi ten los – były weteranki, które opowiadały,
co może się zdarzyć po chemii „czerwonej”, „białej”, po
rentgenoterapii, gdzie nabywać peruki, protezy, bieliznę.
Wszystkie były „normalne”: niehisteryczne, wesołe,
niektóre musiały o 6 rano wyjeżdżać z domu, żeby
się dostać do tego ośrodka na 9:00.
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I tu pojawia się drugie pytanie do Zatroskanych
Inaczej o polskich pacjentów: dlaczego nie ma takich
ośrodków więcej?
Brak rehabilitacji na początku, co w głównej
mierze sprowadza się do nauki postępowania do końca życia, w konsekwencji sprowadza się do powikłań,
np. w postaci obrzęku limfatycznego, który ogranicza
sprawność w sposób istotny i generuje skutki finansowe
w postaci zwolnień, rent i kosztów leczenia.
Może Zatroskani Inaczej skupiają się na elektoracie cierpiącym na ostrogi piętowe, przybiegającym na
wysokich obcasach na zabiegi fizykoterapeutyczne, ale na
pewno nie są w ich centrum uwagi chorzy. Nie jest ważne,
że zabiegi dla elektoratu odbędą się po 5 miesiącach
od wystawienia skierowania, gdy stan kliniczny wyżej
wzmiankowanego jest nieznany. Ważne, że elektorat
może pochwalić się u szwagra na imieninach, że „się
leczy” i w dodatku tyle musiał czekać.
Rozmowy i lektury uzupełniające
W tym czasie oprócz wielce pouczających pogawędek z pacjentami, zajęłam się rozmaitymi lekturami
bardziej lub mniej naukowymi. Czytałam też relacje
kobiet „po przejściach”. To było bardzo kształcące,
a poza tym dowiedziałam, co mnie czeka – ewentualnie
w charakterze powikłań zdarzających się oczywiście
podobno nie nazbyt często. Pod koniec rehabilitacji
miałam wyznaczony termin wizyty w poradni onkologicznej ośrodka, gdzie byłam operowana. Cel
wizyty – początek chemioterapii uzupełniającej 1x co
3 tygodnie: adriamycyna i cyclofosfamid, czyli „czerwona chemia”, jak mawiają pacjentki i nie mają o niej
najlepszego zdania.
I tu spotyka mnie kolejny przejaw nieustannego
i innego zatroskania o pacjenta: przed każdym wlewem
chemicznym trzeba zameldować się z wynikiem badania morfologii (liczba neutrofili musi być powyżej
tysiąca, aby chemia mogła być podana). W zależności
od ośrodka, który daje skierowanie: albo trzeba przyjechać poprzedniego dnia, albo tego samego rano, oddać
krew i poczekać ze 2 godziny na wynik. Tak, czy inaczej
jest to mało wygodne dla osób mieszkających daleko.
Oczywiście każdy powie, że przecież można to zrobić
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w poz. Niby tak, ale zgodnie z przepisami na badania
kieruje ten, kto ich potrzebuje i do pracowni, z którą
ma umowę. Wiadomo, że lekarz pierwszego konfliktu
za stawkę 8 zł miesięcznie per capita nie jest skory do
finansowania innych placówek. Nie dziwię się więc
lekarzom jakiejkolwiek specjalności, lecz dziwię się
natomiast Zatroskanym Inaczej.
I tu mam trzecie pytanie do Zatroskanych
Inaczej o ochronę zdrowia: Czy nie mogą podpisywać
umów z siecią laboratoriów certyfikowanych i z nimi
rozliczać się za wykonane badania zlecane przez
uprawnionych lekarzy?
Po wykonaniu bohatersko paru badań na skierowanie własne (jestem lekarzem POZ) zaczęłam płacić
w laboratorium, aczkolwiek opór współpracowników
był trudny do pokonania.
Rachunek oszczędnościowy
Zauważyłam, że dni tygodnia w kalendarzu
NFZ są bardzo ważne. Powiedzmy, że kończę rehabilitację np. w piątek w południe. Magister pracuje do
popołudnia i nie ma pacjentów, ale nie może mnie
przyjąć i wydać opinii, bo NFZ nie sfinansuje takiej
porady. Muszę przyjść w poniedziałek na wizytę, ale
tego dnia nie mogę zacząć kolejnych ćwiczeń czy
zabiegów. Jak obliczyłam pozwala to na oszczędnościowe niewykonanie około 2500 zaoszczędzonych
zabiegów dla konkretnych osób przyjmowanych przez
tę placówkę. W trakcie rehabilitacji pojechałam na
pierwszą wizytę w poradni onkologicznej w szpitalu,
w którym byłam operowana. Byłam przekonana, że
po dalsze instrukcje, plan chemioterapii, a tu z nagła
słyszę: proszę zejść do izby przyjęć, zarejestrować się
i potem zgłosić się na oddział dzienny w określonym
terminie.
Po otrzymanej chemii wróciłam do domu. Pierwszego dnia nie miałam często występujących nudności
czy wymiotów. Po drodze zrealizowałam receptę na
ondasteron na wszelki wypadek. Zjadłam go ze smakiem
dnia następnego (nie wszystek, oczywiście), ale szybko
podziałał, potem jeszcze ze dwa razy mi posłużył. Do
dziś spoczywa duża część tabletek w apteczce domowej.
Może przekażę je innej, potrzebującej ich pacjentce.
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Prorocze gesty kolegów
Czas mijał, chwilowo siły mnie
opadły, ale mimo to dzielnie wybierałam się do mojej
fabryki, chcąc nieść pomoc i ulgę cierpiącym. Taki odruch
bezwarunkowy. Zauważyłam, że duża część kolegów
patrzyła na mnie dziwnie, a część nawet pukała się
w okolicę czołową. Gest okazał się proroczy. Zaczęłam
zaliczać wszystkie powikłania wg listy z ulotek informacyjnych – zapalenie śluzówki jamy ustnej, afty i do
tego taki ból gardła, jakiego nie doświadczyłam mimo
licznych dziecięcych doświadczeń z anginą paciorkowcową. Bolało nawet bez przełykania. Oblazłam ze
śluzówki proktologicznej, a także ginekologicznej – tu
świetna okazała się cicatridina na te problemy. Dostałam tę informację od mojej ukochanej Pielęgniarki.
Przy tych dolegliwościach przyspieszone łysienie to
był pikuś – miałam wcześniej nabytą perukę, w której
już po upływie prawie trzech tygodni udałam się na
pobranie morfologii. Z wynikiem 900 sztuk neutrofili
pojechałam jednakowoż te 50 km z nadzieją na kolejny
wlew – niestety, procedura jest sztywna. Za tydzień
było zdecydowanie lepiej, otrzymałam pochwałę za
szybką regenerację oraz następny wlew. Wróciłam do
domu, zległam ok. 19 przed telewizorem i wkrótce sen
mnie zmorzył.
To nie proroczy sen, to jawa
Po godzinie obudziłam się z dwoma włoskimi
orzechami w okolicy podżuchwowej prawej i lewej. Trochę źle się przełykało, ale miałam też dużą ciekawość, co
będzie dalej. Przez pół godziny paradowałam z dwoma
kurzymi jajami w tych okolicach. Nie powiem, żeby
mnie wtedy nie zaniepokoiło, czy proces powiększania
nie będzie postępował. Zbliżała się godzina dziewiąta
wieczorem, mój małżowin szalał z niepokoju, ja go uciszałam i próbowałam się skupić na tym, co robić dalej.
Zadzwoniłam do kumpla chirurga, który pracował na onkologii – obiecał skomunikować się z odpowiednią osobą.
Założyłam wtedy też post na Konsylium24, pomimo pewnego wewnętrznego sprzeciwu czy powinnam
to robić. Zapytałam, czy mam się przejąć, czy nie muszę.
Informacje przyszły prawie jednocześnie: opinia lekarki
z 20-letnim stażem i kazuistyczny artykuł z odległego
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ośrodka zamieszczony na portalu. Tak, zdarza się, niezmiernie rzadko ostry toksyczny obrzęk ślinianek, należy
leczyć sterydem i antyhistaminikiem. Obrzęk przechodzi,
ale po każdej następnej chemii może się powtórzyć i dlatego zawsze przyjmuje się „profil”, przed wlewem dodatkowo
steryd i antyhistaminik dożylnie. „Na szczęście” mam
syna astmatyka, więc posiadam w celach interwencyjnych w domu i sterydy, i leki antyhistaminowe. Po dobie
kuracji było w porządku poza koszmarną bezsilnością.
Mózg i oczy by robiły, a ciało nie chciało...
Trzecia chemia odbyła się bez przeszkód, ale
po tygodniu zaczął się stan podgorączkowy, ból gardła.
Wrzuciłam w siebie antybiotyk, zadzwoniłam że przyjadę
tydzień później. Czwarta chemia z dobrymi neutrofilami
wlała się w moje żyły – niestety te naczynia nigdy nie
były dobre, a teraz ich stan pogarszał się w postępie
geometrycznym. Ku pokrzepieniu usłyszałam opowieści
o martwicach po wynaczynieniu doxorubicyny w postaci
martwicy „do ścięgien”, a także amputacji – niekoniecznie
odpowiadało mi obcięcie kończyny dominującej. Po
tygodniu poczułam się dziwnie – zaczęło się w nocy,
jakby mnie ktoś lodowatą wodą oblewał i pobolewanie
gardła. Był piątek. Wydobyłam termometr, wskazywał
38,7 i dalej trzęsło.
Zgodnie z zasadami (finansowania!) ustalonymi
przez Zatroskanych Inaczej o każdego tzw. polskiego
pacjenta powinnam udać się te 50 km do ośrodka leczącego, ale to było nie do ogarnięcia nawet w wyobraźni,
a co dopiero w realu.
I tu mam czwarte pytanie: komu i czemu służą
te podróże, bo z pewnością nie pacjentom?
Lekarzu, nie lecz się sam – to wiadomo od dawna,
ale wtedy jeszcze miałam inne poglądy na medycynę.
Rano wygnałam małżowina do apteki po dwa antybiotyki i ketoprofen. Spożywałam zgodnie z zaleceniami
powszechnie znanymi, ale te 38,7 po 8 godz. działania
ketoprofenu wskakiwało natychmiast i dygot powracał,
co więcej nie wystarczały trzy pledy, żeby było choć
trochę cieplej.
W poniedziałek z szarym obliczem poczłapałam do przychodni (300 m szłam 20 min) na pobranie
morfologii – taka byłam dzielna! Koleżanka lekarka
chciała mi natychmiast dać skierowanie do szpitala, ale
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ja oczywiście podziękowałam. Po południu zadzwoniłam
do laboratorium dowiedzieć się o wynik i zapisałam rozmaz – neutrofili miałam całe 2% przy WBC 2,0, że nie
wspomnę o niedokrwistości – w tydzień straciłam 1/3
zasobów krwi. Zadzwoniła do mnie Koleżanka Internistka
z o-pe-er, żebym natychmiast jechała do szpitala, ale mnie
akurat trzęsło, więc chciałam jak najszybciej zasnąć. Tego
dnia wieczorem odebrałam telefon od mojej znajomej
Pielęgniarki poinformowanej przez Koleżankę. Otrzymałam straszliwy paternoster z nakazem niespotykania
się z nikim (jakbym miała siłę i chęci) i stawienia się
rano na oddział. Ten rozkaz wykonałam. A teoretycznie,
zgodnie z zaleceniami Zatroskanych Inaczej powinnam
udać się do ośrodka leczącego. Ja natomiast pojechałam do najbliższego ośrodka z moją Pielęgniarką i jako
tzw. przypadek nagły zostałam przyjęta. Tym sposobem
ominęły mnie procedury rejestracyjne i oczekiwanie na
wizytę w ośrodku referencyjnym, do którego dostałam
skierowanie z pierwszej placówki, bo nie miała kontraktu
na kolejny etap leczenia. Usłyszałam, że w ciągu najdalej
pół roku muszę być przyjęta na dalsze leczenie, bo takie
są standardy. Wygląda na to, że dopiero agranulocytoza,
której rozpoznanie widnieje na mojej karcie wypisowej,
była ceną za dalsze korzystanie z ośrodka referencyjnego.
Bez niej (znaczy agranulocytozy) nie mogłabym wg Zatroskanych Inaczej szybko kontynuować dalszego leczenia
uzupełniającego. Zachodziła realna możliwość oczekiwania
do 6 miesięcy, jak „donosili” bywalcy tych kręgów.
I tu mam piąte, ale nieostatnie pytanie: Czy
tak być musi? Czy wymyśliliście ten tor przeszkód
świadomie, czy zadziałała zasada: miało być świetnie,
a wyszło jak zawsze?
Podobno jak ktoś na wysoką gorączkę, to najlepszym rozwiązaniem jest stłuc termometr, wtedy
człowiek mniej się denerwuje. Nie zrobiłam tego, a szkoda! Okazało się bowiem już później, że był on zepsuty
i pokazywał o 1,3 stopnia mniej. Po dokonaniu korekty
pomiarów temperatury stwierdziłam, że pierwszy raz
w życiu miałam 40oC przez trzy doby. To nie jest przyjemne doznanie.
Cdn.
Małgorzata Zarachowicz
specjalista medycyny rodzinnej
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Kuchnia zabiegowca

Wczesne piątkowe popołudnie, zimno, wieje, chmury
czarne, prawie jak śniegowe, chociaż to koniec marca.
Wpadłam na ryneczek po przedweekendowe zakupy
i.... nagle świat pojaśniał. Zobaczyłam JĄ – przepiękną,
ogromną, pomarańczową w swej pomarańczowości DYNIĘ:) To przesądziło kwestię najbliższych kilku obiadów.
Słoneczna, rozgrzewająca zupa...
Potrzebujemy: • 0,5 l wody • 2 kostki rosołu drobiowego
• 2 ziemniaki średnie • 1,5 kg dyni.
Do roboty:) Zagotować wodę w dużym garnku, do wrzątku wrzucić kostki bulionowe i pokrojone ziemniaki. Pogotować kilka minut, w tym czasie pokroić dynię w grubą
kostkę, dodać do gara, gotować na małym ogniu z pół
godziny, czasem zamieszać. Zawartość gara zmiksować
albo przetrzeć przez sito. Wolę przetrzeć, bo dynia ma

włókienka i w zupie-kremie nie
wyglądają ładnie.
Doprawić świeżo Karoteny są bardzo dobre na oczy i nie
utartą gałką musz- tylko:)
katołową, pieprzem, soli raczej nie. Można rozcieńczyć
bulionem do pożądanej konsystencji, my lubimy gęsty
krem. Rozlać do miseczek i: 1. posypać podsmażonymi
plasterkami kabanosa drobiowego z garścią pestek albo
2. podsmażonym boczkiem wędzonym, pokrojonym
w drobną kostkę i z pestkami albo 3. dać kleksa śmietany i ewentualnie pestki uprażone na suchej patelni
przez chwilkę...
Doskonale przechowuje się zapasteryzowana
w słoikach, na później:)		

Na ryneczek wpadłam
w konkretnym celu – po
przepiękny rostbef:)
• Kawałek dorodnego rostbefu, 1,0…1,5 kilograma
umyć i dokładnie odbłonić.
Doskonałe ćwiczenie dla marzących o karierze zabiegowca, dla starych fachowców
– trening przed operacjami
Na oczy bardzo dobrze wpływa w poniedziałek:)))) Mięso
barwa pieczystego:)))
metodycznie pokłuć (szpilką
do zrazów, szaszłyków albo
specjalnym przyrządem).
Przygotować macerat: • pół
szklanki dobrej oliwy • 1 łyżka
sosu Worchestershire i • 1 łyżka sosu sojowego (dziś dałam zamiast sojowego 1 łyżkę
sosu Teriyaki) • 1 łyżeczka cukru, • 1 łyżka
musztardy Dijon (ja daję dodatkowo 1 łyżkę
musztardy kaszubskiej ostrej, pycha) • garść

rozmarynu suszonego i • 4 solidnej wielkości ząbki
czosnku, posiekane. Siekać nie lubię, mam do tego
specjalne urządzenie:) nie miażdży, tylko sieka. Wybrać
takie naczynie, aby mięso leżało płasko i prawie w całości
je wypełniało. Włożyć do marynaty, obficie polać od
góry i czekać 2…3 godziny, od czasu do czasu uzupełniając polewę na górze (wygrzebywać spod mięsa). Na
dużą patelnię zlać oliwę z marynaty (oddziela sie sama)
i obsmażyć krótko mięso. Zawinąć w folię aluminiową,
włożyć do foremki i do nagrzanego do 180oC piekarnika,
na termoobiegu. Uwaga – tworzy się bardzo dużo sosu
w trakcie pieczenia i foremka konieczna. Piec 35 minut,
jeśli planujemy wędlinę na zimno, 40 minut, jeśli ma to
być danie obiadowe na gorąco. Uwaga: żadnej soli!!!!!!!!
Na zimno, jako wędlinka w cienkie plasterki,
doskonale komponuje się z musztardą lub sosami musztardowymi, chociaż niektórzy wolą smaczek chrzanu:)
Plasterki są plastyczne, można robić roladki na zimno
jako przekąskę. Na ciepło: pokroić na grube plastry
i podawać z sosem z pieczenia (rzadki, kto lubi, to
zagęści po swojemu) i ziemniakami, kluskami śląskimi,
a nawet makaronem i surówką. Mnie pasuje tu z kapusty
pekińskiej z ananasem:)

Przezroczysty kwiatek – rozdrabniacz czosnku. Czosnek w środek
i kręci się, jak przy zakręcaniu
słoika. Sieka się samo, nie ma
zapachu na rękach.
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Danuta Przerwa
okulistka
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Zapraszamy Czytelników do dzielenia się swoimi przepisami

Dania dobre na oczy

Podróże

Paris, Paris…
Michał Galewicz

Na moście nad Sekwaną można zamknąć na kłódkę to, na czym nam zależy

Nikt lepiej niż Catherine Deneuve w piosence Paris, Paris nie oddaje uroku tego
pięknego miasta. Dorzucam trochę konkretów i opisuję, co moim zdaniem warto
wiedzieć, aby odpowiednio się przygotować i z przyjemnością spędzić tego lata
kilka dni w stolicy Francji.

P

lanując wyjazd, trzeba być przygotowanym na to,
że stolica Francji okaże się miastem drogim, może
nawet najdroższym z dużych miast europejskich, zwłaszcza jeśli chodzi o relację jakości usług czy towarów do
ceny. Oznacza to, że cena za np. pokój w hotelu, przejazd
taksówką, kolację w restauracji czy pamiątkę w postaci
niedużego olejnego obrazu, nawet niezbyt znanego miejscowego malarza, będzie wyższa niż cena tego samego
w Rzymie, Barcelonie czy Londynie.
Nie oznacza to, bym zachęcał do spania w schronisku, chodzenia po mieście wyłącznie pieszo, stołowania się w McDonald’s i przywiezienia do kraju jedynej
pamiątki w postaci blaszanej figurki wieży Eiffla za
1 euro. Wręcz przeciwnie.
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Gdzie mieszkać
Jeszcze przed wyjazdem trzeba poszukać noclegów. Można w tym celu posłużyć się ogromną bazą
hotelową dostępną np. na www.booking.com i wyszukać
pokój odpowiadający naszym potrzebom i możliwościom finansowym. Jeżeli zaś wybieramy się z rodziną, doradzam wynajęcie mieszkania przez np. www.
interhome.fr lub www.abritel.fr (Paryż jest w regionie
Ile-de-France). Zdecydowanie polecam znalezienie
lokum wewnątrz „périphérique”, nawet za wyższą cenę
niż poza administracyjnymi granicami Paryża. Co do
zasady, mieszkania i hotele są nieco droższe na Rive
Gauche, czyli południowym brzegu Sekwany (tym
z wieżą Eiffla), niż po drugiej stronie.
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Jak dojechać
i czym się poruszać
Z Polski do Paryża można się dostać każdym
środkiem lokomocji. Jeśli samolotem, to są praktycznie dwa lotniska, na które można przylecieć
z kraju. Pierwsze to lotnisko w Roissy, czyli „Charles
de Gaulle” (Francuzi potocznie w ogóle nie używają
nazwy „Charles de Gaulle”, a o tym lotnisku mówią
„Roissy” – tak jak my nie mówimy, że startujemy
z lotniska Frederyka Chopina w Warszawie, tylko
że lecimy z „Okęcia”). Drugie to lotnisko w Beauvais.
Połączenie najłatwiej znaleźć w którejś wyszukiwarce.
Ja korzystam z www.dohop.com.

od
Wieza Eiffla

dero
strony Troca

W Roissy lądują samoloty
linii LOT, Air France i innych dużych przewoźników,
a w Beauvais – tanich linii lotniczych.
Transport z Roissy do centrum Paryża może być
albo kolejowy, czyli RER-em (Réseau Express Régional
– kolejka podmiejska), albo autobusowy: http://www.
aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Passagers/Acces-Plans-Parking/Paris-CDG/Acces/Transports-En-Commun/.
Użytkownik smartfonu z systemem Android
będzie mógł skorzystać z jednej z bezpłatnych aplikacji
z bardzo szczegółowymi informacjami nt. przylotów,
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odlotów, samego lotniska CDG, jak i transportu podi paryskiego.
Zdecydowanie odradzam przejazd taksówką. Kto
chce się prędko znaleźć w centrum Paryża, niech wsiądzie
w RER, a tym którzy chcą poznać urok podparyskich
„banlieues”, polecam przejazd autobusem.
Z Beauvais dojeżdża się do Paryża busami, zwanymi tutaj „navette”. Kioski z biletami są w hali lotniska
tak małej, że nie ma problemu z ich znalezieniem, podobnie jak przystanków, które są tuż przed wejściem.
Kolejka RER dojeżdża do dworca północnego
(Gare du Nord), a po samym Paryżu najłatwiej, najszybciej i zdecydowanie najurokliwiej podróżuje
się metrem.
Podróżujący samochodem powinien
mieć przemyślaną sprawę parkowania auta
podczas pobytu. Znalezienie miejsca na
ulicy w pobliżu miejsca zamieszkania czy
tam, gdzie się akurat wybieramy, graniczy
z cudem. Płatne parkingi przy centrach
handlowych są drogie i na dodatek niedostępne w nocy. Ja, przyjeżdżając autem,
zostawiałem je na którymś z dużych parkingów daleko od centrum, w okolicach
périphérique, a po samym mieście poruszałem się metrem.
Należy też pamiętać, że we Francji
benzyna jest droga. Za litr oleju trzeba
zapłacić co najmniej 1,45 euro, a za
litr Pb95 – 1,63 euro. Jeśli ktoś by się
wybierał motocyklem, to pod adresem
internetowym http://www.emotocykl.pl/relacje/turystyka/przez-francje/ opisuję, na co warto zwrócić uwagę.
Na Gare du Nord są automatyczne kasy sprzedające bilety na metro i na RER, a stojąc w kolejce,
i obserwując poprzedników, można się zorientować co
do zasady ich działania.
Tak à propos to zdecydowanie polecam posiadanie karty kredytowej z rachunkiem w euro. Nie
naszej polskiej karty z kontem złotówkowym, którą
można płacić za granicą, tylko oddzielnej karty z kontem
w euro. Jest dużo miejsc, gdzie płacąc kartą, uzyskuje
się zniżki, bądź jak w wypadku stacji benzynowych
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Fotografie: Michał Galewicz

Podróże

Podróże
czy automatów ceny na wszelkie bilety są niższe niż
w punktach obsługowych, no i bezkontaktowe zakupy
pozwalają uniknąć mozolnego niekiedy dogadywania się
z tubylcami. Często w takich punktach pracują potomkowie przybyszy z francuskojęzycznych byłych kolonii
afrykańskich i mają taki akcent, że niekiedy łatwiej jest
porozumieć się z automatami biletowo-towarowymi. Nie
polecam płacenia kartą polską z kontem złotówkowym,
bo kurs wymiany jest tak niekorzystny, że czyni tę formę
zakupu nieopłacalną.
Przechodząc przez paryskie ulice w centrum
miasta, w granicach zdrowego rozsądku nie przejmujmy
się światłami i znakami. Kierowcy są przyzwyczajeni do
przepuszczania pieszych nawet na czerwonym świetle.
Z drugiej strony jeżdżąc po centrum Paryża samochodem,
trzeba trochę uważać, bo zewsząd jesteśmy atakowani
przez inne auta i autobusy, motocykle przepychające się
między pasami, skutery jazgoczące nam w lewe ucho,
rowerzystów jadących pod prąd i pieszych przeciskających się w poprzek, a niekiedy gdy stoimy w korku,
nawet klepiących w maskę, żeby zwiększyć odległość
od auta z tyłu albo z przodu i zrobić miejsce na ich nogi.
Język i porozumiewanie się
Należy przyjąć do wiadomości i pogodzić się
z tym, że tam gdzie miejscowi nie są szczególnie nastawieni na obsługę zagranicznych turystów, jedynym
użytecznym językiem jest francuski. Tylko w kosmopolitycznych restauracjach przy głównych ulicach, na
lotnisku i generalnie tam, gdzie jest dużo turystów
azjatyckich, możemy próbować angielskiego. Natomiast
jeśli wybierzemy się na kolację do pobliskiej knajpki,
zapytamy o coś przechodnia albo będziemy chcieli kupić
cokolwiek w „tabac”, należy używać języka miejscowego.
Jeśli tubylec będzie znał angielski, to słysząc obcy akcent,
sam na ten język przejdzie. Jeśli nie zna lub zna słabo,
to nawet nie ma co próbować, bo Francuz dukający ze
swoim akcentem po angielsku może być jeszcze gorszy,
niż Francuz mówiący po francusku.
Co do zasady paryski kelner, sprzedawca gazet,
bileter itp. uważają, że jeżeli przyjezdny nie zna ich języka, to jego problem, jak sobie poradzi, bo i tak mają
wystarczająco dużo klientów.
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Nie zapomnijmy o uwiecznieniu Mony Lisy

Jeśli wybieralibyście się do Luwru, to polecam
zabranie słownika, ponieważ podpisy pod wieloma
eksponatami są wyłącznie po francusku, co stanowi
doskonały przykład przejmowania się obcojęzycznymi
turystami.
Perełki miasta
Jest parę miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć.
Nie chodzi mi o zabytki ani sklepy, lecz o takie punkty
na mapie Paryża, które oddają nastrój miasta i pozostały
mi w pamięci.
Wieża Eiffla, a ściślej jej widok z oddali. Polecam przejazd metrem przez Sekwanę linią nr 6 z Nation
w stronę CDG Etoile. Między przystankiem Bir-Hakeim
a Passy kolejka przejeżdża górą Sekwanę i wówczas mamy
robiący wrażenie obraz wieży Eiffla po prawej stronie.
Trzeba wysiąść na następnym przystanku za Passy, czyli
Trocadero, i z kolei na placu pomiędzy teatrami jest jej
niezapomniany widok, unieśmiertelniony przez Jude’a
Lawa i Guya Ritchiego w reklamie Diora.
Bukiniści na Quais des Grands Augustins. Idąc
brzegiem Sekwany po stronie Musée d’Orsay na Quai des
Grands Augustins, będziemy mijali stoiska bukinistów
z przed- i powojenną historią Francji w pigułce oraz
stoiska z malarsko-graficznymi pracami miejscowych.
Według mnie jest tu znacznie mniej kiczu i portrecistów
niż w okolicach Sacré Coeur. Cena za olejny obraz
to 100-150 euro, za autentyczne stare książki, zdjęcia,
czasopisma – od 5 do 50 euro. Sądzę, że można znaleźć
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Podróże
tu coś bardziej interesującego niż prosta pamiątka typu
lepsze w narożnych knajpkach, niż gdybyśmy sami je
chińska blaszana figurka wieży Eiffla kupiona od hanrobili. Piszę narożnych, bo niemal na każdym rogu
dlarza z Kamerunu albo Mali.
ulicy jest mała restauracja oferująca menu południowe
Montmartre od strony Boulevard de Clichy
i wieczorne. Zdecydowanie odradzam restauracje przy
i Rue Caulaincourt. Bazylikę Sacré Coeur oczywiście
dużych bulwarach czy w centrach handlowych. Dowoltrzeba zobaczyć, lecz dojść do niej można wieloma drona inna, tam gdzie stołują się miejscowi, będzie lepsza
gami. Ja polecam tę od strony cmentarza Montmartre,
zarówno pod względem smakowym, jak i cenowym.
a później małymi uliczkami między pozornie skromnie
We Francji kuchnia w restauracji czynna jest zwykle
wyglądającymi domkami. Polecam także zatrzymanie
w godzinach południowych, tj. 12-15 oraz wieczorsię w którejś z licznych knajpek na kawę za 2-3 euro
nych, od godziny 19. Czyli np. nie ma sensu nastawiać
i szklankę równie niedrosię na jedzenie na mieście
giego miejscowego wina,
obiadokolacji o godzinie
zanim dojdzie się na szczyt
18.00, bo wszystko będzie
wzgórza i do katedry. Same
zamknięte. Po obiedzie czy
sąsiedztwo Sacré Coeur to
kolacji kelner zawsze promorze wielojęzycznych tuponuje deser. Osobiście
rystów i nastawionych na
nie jestem smakoszem
szybki zysk kawiarni.
kawy, ale tę oferowaną
Ostatnie piętro
na deser w małych filiGaleries Lafayette na
żankach zdecydowanie
Boulevard Haussman
polecam. Nie wiem dlalub któryś ze sklepów Loczego, ale ta serwowana
uis Vuitton w okolicach
we Francji smakuje inaczej
Champs Elysées. Trzeba
niż w kraju.
tam wejść. Po prostu wejść
Gdybyśmy z jai niespiesznie wszystko
kichś powodów wracali na
pooglądać. Spojrzeć od
nocleg głodni, nie mając
niechcenia na innych kuzamiaru jeść na mieście,
pujących. Porozmawiać ze
to można bez obawy liczyć
W Luwrze fotografujemy nie tylko zabytki, ale i dzieła sztuki
sprzedawcą po angielsku,
na to, że nawet po 23.00
pozwolić mu przynieść pięć torebek albo pięć skórzanych
znajdziemy otwarty sklep spożywczy i zaopatrzymy się
kurtek, po czym stwierdzić, że niestety każda ma jakiś
we wszystko, łącznie ze świeżymi owocami.
feler. Wziąć od sprzedawcy wizytówkę, na wypadek
Co do nocnych rozrywek typu spektakl czy teatr,
gdybyśmy w ostateczności zdecydowali się na oferowany
to oczywiście dla znających język wybór jest przeogromprzedmiot. Potem można wyjść.
ny. Z tych rozrywek, którymi nie mówiąc po francusku
możemy się na równi z miejscowymi delektować, poleGdzie jeść i Paris by night
cam Crazy Horse, zwłaszcza że od niedawna jest nowy
Polecam zatrzymanie się na kilka dni w wynajęprogram: www.lecrazyhorseparis.com.
tym mieszkaniu w klimatycznej kamienicy, a nie kosmopolitycznym hotelu, robienie zakupów śniadaniowych
Z życzeniami niezapomnianego pobytu
w okolicznych sklepach spożywczych i delektowanie się
porannym śniadaniem domowym. Natomiast obiady
Michał Galewicz
kardiolog, Polyclinique de Riaumont, Liévin, Francja
i kolacje (niekoniecznie codziennie) są zdecydowanie
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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.

Praca do 75. roku życia?
W Polsce huczą polityczne działa, koalicja pęka, nie
mogąc uzgodnić wspólnego stanowiska, a każdy dziennikarz
ma swoje, jedynie słuszne zdanie na ten temat – chodzi
oczywiście o wydłużenie wieku emerytalnego. Taka sama
dyskusja toczy się od wielu lat w Szwecji, lecz niedawno
oliwy do ognia dolał premier Fredrik Reinfeldt, który
zapowiedział rozpoczęcie prac legislacyjnych nad wydłużeniem wieku emerytalnego do 75. roku życia. Jego zdaniem
zwiększająca się długość życia emerytów w połączeniu
z przewidywanymi przyszłymi problemami makroekonomicznymi powoduje, że już za kilkanaście lat pojawi
się niemożliwa do załatania dziura finansowa w systemie
emerytalnym. Już teraz działa tzw. hamulec emerytalny,
który jest zapisem prawnym ograniczającym waloryzację
emerytur, jeżeli sytuacja budżetowa nie będzie optymalna.
Hamulec był planowany jako rozwiązanie ostateczne, awaryjne i tymczasowe, a jednak politycy musieli skorzystać
z niego już kilka lat po jego uchwaleniu.
Obecnie dyskutowane są praktyczne rozwiązania umożliwiające odnalezienie się starszych osób na rynku pracy

i zmianę nastawienia pracodawców, którzy będą musieli
spojrzeć na np. 55-latków jak na osoby, które dzisiaj zatrudnione na nowym stanowisku będą mogły (i musiały)
pracować jeszcze przez 15-20 lat.
Dyskusja jest bardzo trudna i wszystkie strony przedstawiają rozsądne argumenty za lub przeciw tak drastycznym działaniom. Radykalność przedstawionego projektu
budzi uzasadniony niepokój, prawdopodobnie przyszłe
zmiany będą ustalać datę przejścia na emeryturę 70. lub
71. roku życia. Wszystkie siły polityczne zgadzają się
jednak, że dzisiejszy, chwiejny balans systemu jest nie
do utrzymania na dłuższą metę i że czas na działanie
właśnie teraz.
Fakty. Obecnie można rozpocząć pobieranie części
emerytury w wieku 61 lat i pracować do 67. roku życia;
można oczywiście dłużej za zgodą pracodawcy. Wysokość
świadczeń rośnie wraz z wiekiem odejścia z pracy i osiąga
około 100% planowanej wysokości w 67. roku życia, a pracując dłużej, można zapewnić sobie większą emeryturę
z pierwszego i drugiego filaru.

Pacjent nie przychodzi, faktura czeka w skrzynce
Tylko jedno z dwudziestu szwedzkich województw
Wiele jednostek skarży się, że duża część typowego
ponosi rocznie koszty około 100.000 wizyt lekarskich,
dnia pracy, w ekstremalnych wypadkach do dwóch-trzech
które się nie odbyły, ponieważ pacjent nie przyszedł do
godzin dziennie, jest marnowana przez zbyt późne odwołaporadni. Straty idą w dziesiątki milionów koron rocznie.
nia wizyt – dotyczy to zwłaszcza poradni internistycznych
Pacjenci są umawiani na godziny i z powodu zbyt późno
i oddziałów chirurgii jednodniowej.
odwołanej wizyty personel ma przymusową przerwę, której
Faktura wysyłana do pacjenta podlega uregulowaniu
koszty ponosi poradnia.
w zwykłym trybie, jak każdy inny rachunek. Odmowa zapłaOd tego roku wiele województw podjęło intensywną
ty skutkuje przekazaniem sprawy do instytucji komorniczej
walkę z tym zjawiskiem, chcąc uniknąć gigantycznych,
z wszelkimi tego konsekwencjami, m.in. wpisem na kilka lat
niepotrzebnych strat. Woj. Jönköping wprowadziło np.
na czarną listę dłużników, w praktyce uniemożliwiającym
zasadę, że pacjent płaci swoją część kosztów wizyty (obecwzięcie jakiegokolwiek kredytu, wynajęcia mieszkania
nie ok 300 kr, czyli 140 zł), jeżeli nie odwoła wizyty do 72
komunalnego itd.
h przed jej planowanym terminem. Inne województwa
Jednocześnie prowadzone są kampanie informacyjne
przyjęły terminy 48-24-godzinne. W takim czasie można
mające zmobilizować pacjentów do punktualności. Do„wdzwonić” innego pacjenta z kolejki i załatać dziurę spoświadczenie uczy jednak, że nauka „przez portfel” jest
wodowaną odwołaniem wizyty.
najskuteczniejsza.
* 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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Historia kaftana bezpieczeństwa
i nie tylko
Kaftan bezpieczeństwa jest
specyficznym ubiorem,
przypominającym dawniej noszony
kaftan lub kurtkę z wydłużonymi
rękawami, których końce można
związać ze sobą i w ten sposób
uzyskać unieruchomienie rąk osoby,
której go nałożono. Zazwyczaj
stosuje się go wobec osób, które
z powodu choroby lub silnej agresji
mogłyby zaszkodzić sobie lub
innym. Ramiona w kaftanie są przy takim
unieruchomieniu skrzyżowane na piersiach. Negatywne konotacje unieruchamiania są
związane z tym, że bywało ono w poprzednich wiekach stosowane przy torturowaniu
więźniów. Unieruchomienie przymusowe było w przeszłości również szeroko
stosowane zarówno jako leczenie chorób psychicznych, jak i jako środek mający na
celu uspokojenie pacjentów.

K

aftan bezpieczeństwa został wynaleziony we Francji
w 1770 roku przez tapicera Guillereta dla pacjentów
szpitala Bicêtre. Przed erą leczenia środkami psychotropowymi choroba psychiczna była w dużej mierze
niedostępną tajemnicą. Lekarze nie mieli możliwości
skutecznego leczenia zaburzeń psychicznych, takich
jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa
czy inne stany psychotyczne z agresją lub autoagresją.
W rezultacie próbowali różnych metod leczenia, które
wydają się okrutne wedle współczesnych standardów.
Stosowanie kaftana bezpieczeństwa było jednym z takich zabiegów.
Wielu zwolenników jego stosowania traktowało
ten rodzaj unieruchomienia jako bardziej humanitarną
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formę ochrony chorego lub jego środowiska od stosowanych uprzednio łańcuchów i innych pęt. Kaftan
bowiem dawał pewną swobodę poruszania się. W przeciwieństwie do pacjentów przywiązanych pasami lub
kajdankami do krzesła lub łóżka, chory w kaftanie
mógł chodzić. Z biegiem czasu, gdy narastała liczba
chorych psychiatrycznie w szpitalach i brakowało
odpowiedniej kadry, w celu zapewnienia odpowiedniej opieki coraz częściej nadużywano tej metody.
Obecnie, ze względu na rozwój psychofarmakologii,
kaftan został powszechnie zastąpiony okresowym
unieruchamianiem chorych w sytuacjach agresji
pasami bezpieczeństwa, mocowanymi na określony
czas do łóżka.
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Rys. Katarzyna Kowalska

Janusz Krzyżowski

Wczoraj i dziś medycyny
Większość kaftanów bezpieczeństwa, w które
są wyposażone ambulanse pogotowia psychiatrycznego, ma jeszcze dodatkowy pasek przeciągany w kroku
pacjenta, aby uniemożliwić zdejmowanie przez głowę.
Noszenie takiego kaftana przez czas dłuższy może być
dość bolesne i dlatego obwarowane jest skrupulatnymi
lekarskimi zaleceniami, które są raportowane i codziennie dokonywana jest ich analiza i ocena przez osoby
kierujące oddziałami szpitalnymi.
by przybliżyć czytelnikowi historię stosowania różnych form unieruchamiania chorych w przeszłości,
przedstawię wyimki z kilku publikacji europejskich
z XVIII i XIX wieku (przekłady z licznymi skrótami,
z zachowaniem historycznej stylistyki).

A

British Encyclopaedia 1773-1783

Postępowanie
z chorymi dziedzicznie
nieuleczalnymi
Nie ma tu ogólnie przyjętych zasad,
bo nieznane są przyczyny tych chorób. Zasadnicza jest
naturalna zdolność powrotu człowieka do zdrowia.
Niektóre leki wspomagają ten proces, inne zaś działają
w specyficzny sposób. Pomocne są: pożywne diety, czyste
powietrze, ruch i czas. Korzystne jest też puszczanie
krwi żylnej. Dr Monro w takich sytuacjach zalecał
stosowanie leków wymiotnych – Vinum ipecacuanhæ
lub roztworu antimoniany. Stosowano też nalewki
z senny czy solanki przeczyszczające z winianu potasu.
Dr Hoffmann stosował herbaty lecznicze w licznych
przypadkach zarówno melancholii, jak i manii. Kamfora według dr. Kochera z Wiednia jest bezużyteczna.
Podopiecznym zdeprawowanym i zatwardziałym zaleca
się unieruchomienie łańcuchami, pasami lub specjalnymi kaftanami nakładanymi na ręce i nogi. Lekarz nie
powinien oszukiwać chorych, zwłaszcza w chorobach,
w których są oni świadomi. Weseli powinni być tłumieni
przez napominanie, a smutni rozweselani zabawami.
Zalecany też jest rozgrzany ocet, którym polewa się
głowę niespokojnych. Działanie opium nie było dotąd
poznane w wystarczającym stopniu, aby je przetestować.
Ważny jest regularny tryb postępowania. Dieta ma być
lekka, ale nie nazbyt niska, zwłaszcza w odniesieniu
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do osób z niedowagą. Gdy choroba jest już stonowana,
zaleca się zimne kąpiele.
First Lines of the Practice of Physic

By William Cullen, M.D., late Professor of the Practice of
Physic in the University of Edinburgh, 1791.
Date of Preface, 1783.

Mania
Skrępowanie uspakaja pobudzenie chorego. Najlepiej przeprowadzić to przez
założenie kaftana bezpieczeństwa, lecz
nie powinien on być zakładany, gdy chory jest leżący.
Spętanie kaftanem powinno być połączone z wyciszeniem
wszystkich dźwięków i obrazów. Ważna jest odpowiednia
dieta dla pensjonariuszy. Puszczanie krwi z ramienia
powinno też być stosowane. Krew powinna być pobierana „ad deliquium animi” (do utraty świadomości)
u chorych z chorobą przewlekłą. Zaleca się chłodzenie
leków przeczyszczających, szczególnie winianu potasu,
a jest on zalecany również u pensjonariuszy cierpiących
na melancholię. Dobre są polewania głowy zimną wodą.
W niektórych przypadkach podniecenia, jak i załamania
nerwowego, zalecane jest opium w dużych dawkach.
Kamfora jest nieskuteczna. Zaleca się też pracę.
Practical Observations on Insanity

By Joseph Mason Cox, M.D.
1806. Second edition.

Uzdrawianie moralne
jest zaleceniem
najwyższej wagi
W większości przypadków preparaty
medyczne, mimo całej ich różnorodności, są niewłaściwe lub niecelowe, a to zależy od osób kierujących
terapią pensjonariuszy. Silne środki przymusu rzadko są
niezbędne we wczesnym etapie postępowania; częściej
są niezbędne do zapewnienia spokoju i posłuszeństwa,
ale powinny być raczej stosowane zdecydowania i z delikatnością, niż szorstkością. Z pewnością dotyczy to
niektórych przypadków, gdzie powściągliwość ciała jest
konieczna. W silnej manii kaftan bezpieczeństwa jest
najlepszym środkiem przymusu, jak i zabezpieczeniem
przed zbędnymi bodźcami.
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Wątpliwości budzi stosowanie zaciemnienia,
chyba że chce się wzbudzić strach, lęk, ale w niektórych
przypadkach może to pogorszyć sprawę. W większości
przypadków ciche, przestronne pomieszczenie dla chorego jest niezbędne. Lekarz powinien być obecny przy
wykonywaniu obezwładniania pacjenta. Kara cielesna
nigdy nie jest konieczna ani dopuszczalna. Uwalnianie
pacjentów z więzów powinno być stopniowe. Ogólnie
uważa się, że pacjent powinien rozmawiać o halucynacjach, ale często jest to bolesne i rzadko dopuszczalne.
Traite Medico-Philosophique
sur L’Alianation Mentale

By Ph. Pinel, Consulting Physician to his Majesty the
Emperor, &c.
1809. Second Edition.

Środki represji
Nieprzerwane korzystanie z łańcuchów
jest godnym podziwu wynalazkiem do
utrwalenia furii maniaków, gdy chce się
okazać gorliwość u przełożonego, aby karmić w samym
sercu szalonego irytację ze stałym i intensywnym pragnieniem zemsty. Takie postępowanie podsyca tylko
wrzawę w szpitalu i tumult. I dlatego, gdy zobaczyłem
te niedogodności, będąc lekarzem w pierwszych latach
rewolucji, z uwzględnieniem należytej ostrożności, zdecydowałem się położyć kres tym praktykom i uzyskałem
sukces. Czterdziestu pacjentów, w łańcuchach od wielu
lat, zostało uwolnionych. Ich ruchy były jedynie hamowane przez ciasną kamizelkę: w nocy zaś byli z niej
uwalniani. Możemy zauważyć, że w okresie poprzednim
było wiele wypadków i wiele osób było zabitych w nieoczekiwany sposób przez pacjentów trzymanych w łańcuchach i zawsze w stanie intensywnego gniewu. Jeden
z tych pacjentów był tak traktowany przez trzydzieści,
czterdzieści lat i na dodatek był on w stanie melancholii.
Chorych psychicznie nie należy traktować jako
przestępców, ale jak chorych, którym winno się współczucie, i winno się szukać najbardziej prostych środków
w celu przywrócenia im rozumu. Mogą słuchać, ale
ślepy impuls zachęca ich niekiedy do przemocy i aby
zapewnić im bezpieczeństwo i innym osobom, należy
powstrzymać ich w zakładzie. Gdy zaś możliwa jest
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skrajna przemoc, ciasny kaftan powinien powstrzymać
ruchy ich nóg i rąk. Ale warunek ten powinien mieć
charakter przejściowy, aby unikać skutków ich gniewu,
skoncentrowanego na tych, którzy ich otaczają. Zazwyczaj to pogarsza ich chorobę.
Jedna kobieta z zakładu, lat 40, bywała tak wściekła i nieposkromiona, że biła wszystkie kobiety w swym
otoczeniu, a jedną nawet zabiła. Kaftan bezpieczeństwa
natychmiast ją uspokoił i po godzinie prosiła o przebaczenie, a od tej pory nigdy nie uderzyła żadnej osoby,
choć nadal była obłąkana. Ale ani ten, ani żaden inny
rodzaj represji nie powinien być trzymany w tajemnicy
i stosowany tylko przez zarząd azylu.
Middlesex County Asylum

England 1843 AD

Kampanię przeciwko brutalnemu unieruchamianiu i innym ograniczeniom
cielesnym chorych rozpoczął Hartwell
w 1839 roku. Z powodu braku jedności celów wśród personelu szpitali psychiatrycznych
(azylów) napotykał on początkowo wiele trudności
i nieporozumień. Świadczą o tym raporty szpitalne
dr Conolly z 1841 roku. Panowało wtedy przekonanie,
że zniesienie unieruchomień może wyzwolić wiele
zła tkwiącego w azylach psychiatrycznych i może ono
przedostawać się do społeczeństwa. Jako przykłady podawane były długotrwałe stany maniakalne, charakteryzujące się ciągłą wzmożoną aktywnością pensjonariuszy
i najbardziej pomysłową skłonnością do intryg. Tacy
pacjenci często ranili innych lub niszczyli sprzęty, a ich
zachowanie bez stosowania unieruchomienia mogło
być niebezpieczne. Zwłaszcza przy ich wybuchowym
temperamencie.
Od września 1839 roku w azylu przebywało czterdzieści jeden kobiet i prawie u wszystkich stosowano stałe
unieruchomienie. Z tego czternaście przywiązywanych
było do fotela, u dwudziestu stosowano kaftany bezpieczeństwa, a kilka unieruchomionych było za ręce i nogi
metalowymi tulejami mocowanymi do łóżek.
Janusz Krzyżowski
psychiatra
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Po dyżurze

Władca ptaków
Krystyna Knypl

Fot. @mimax2

P

o krótkim locie stadko podwórkowych ptaków siadło
na gałęziach okolicznych drzew. Małe i płochliwe,
ćwierkały w kółko te same słowa. Krótkie, urywane słowa.
Powtarzane każdego dnia: Kto da nam po-ży-wie-nie?
Czym się ju-tro na-kar-mi-my? Nie wie-my gdzie szu-kać
po-żywie-nia! Mijały monotonne, podobne do siebie
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dni. Zdawało się, że życie ptasiej gromadki będzie się
tak toczyć bez końca, gdy niespodziewanie pojawił się
Władca Ptaków. Miał pieniądze, pożywienie oraz władzę
nad wszystkimi dotychczas spotkanymi ptakami. Bystrym
spojrzeniem omiótł nowo poznaną gromadkę. Będzie
z nich pociecha – pomyślał i energicznym głosem zawołał:
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– Wróble i sikorki, mam dla was pożywienie!
Przylatujcie do mnie!
Ptasi proletariat, wynędzniały i szary, nadlatywał tłumnie. Przylatujcie do mnie – niosło się echem
po podwórkach. Słowa odbijały się od ścian domów,
okien i parapetów.
Mężczyzna sypnął na ziemię garść okruszków.
Ptactwo rzuciło się na pokarm chaotycznie i bezładnie.
Władcę Ptaków zirytował ten nieporządek.
Co ta ptasia hołota wyprawia? Nie ma wśród nich
żadnego ładu, żadnej hierarchii. Durne ptactwo z ptasimi móżdżkami. Muszę nauczyć je rozumu – pomyślał
i strzelił groźnie batem. Ptaki rozpierzchły się spłoszone
i zalęknione. Siadły na pobliskich gałęziach i zerkały
nieśmiało. Wokół władcy nie było nikogo.
Gdzie to durne ptactwo się rozpierzchło? Komu
będę sypał jedzenie?! Kto będzie wiedział, że jestem
Władcą Ptaków, jeśli te głupie sikorki i wróble odleciały?
–złościł się pogromca. – Schowam bat i posypię jeszcze
raz okruszków. Muszą przylecieć. Nie mają wyboru. Są
głupie, niesamodzielne i mają ptasie móżdżki.
Sypnął dużą garść najsmaczniejszych okruszków.
Ptaki nie nadlatywały. Siedziały na gałęziach wystraszone, a ich serduszka biły szybko. Władca Ptaków
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sypnął drugą garść jeszcze smaczniejszych okruszków.
Sikorki spoglądały na okruszki, które ułożyły się na
ziemi dwiema grubymi warstwami. Kilka młodszych
wróbli zapomniało o świszczącym bacie. Męczył je
głód i chęć szybkiego zdobycia pożywienia. Zaczęły
drobnymi kroczkami zbliżać się do okruszków. Po
chwili były blisko. W zasięgu dziobnięcia. Szaras Bury,
najodważniejszy z gromadki, pierwszy podskoczył do
okruszków, które potoczyły się najdalej. Dziobnął całkiem spory kawałek. Trzymał mocno, nie mógł sobie
pozwolić na wypuszczenie go z dzioba. Nie zdobył
pożywienia od wczorajszego wieczoru. Mężczyzna
spoglądał na Szarasa Burego uważnie. Zwykły wróbel,
mały smarkacz, ujarzmię go! – pomyślał. Szaras Bury
łypał lewym okiem na Władcę Ptaków. Mężczyzna stał
w miejscu. Gdy nie poruszał się, nie wyglądał groźnie.
Bat miał zatknięty za szerokim skórzanym pasem podtrzymującym spodnie.
Może ten bat może być użyty tylko raz – pomyślał
Szaras Bury. – E, co tam, podejdę bliżej. Najwyżej odfrunę.
Zrobił kilka drobnych kroczków. Nic się nie
stało. Chwytał okruszki i połykał je tak szybko, jak tylko
było to możliwe. Nasycony Szaras Bury pomyślał, że
Władca Ptaków wcale nie jest taki zły, na jakiego wygląda. Wprawdzie strzelił groźnie z bata, ale
przecież sypnął tyle smacznych okruszków.
Zaśpiewam mu krótką melodię w podzięce
– zdecydował Szaras Bury.
– Dzię-ku-ję! Dzię-ku-ję! Ah, jak
do-brze zjeść tro-chę smacz-nych o-krusz-ków!
Śpiew podobał się Władcy Ptaków.
Wyrażał wdzięczność. Choć nie był słowiczym trelem, tylko wróblowym ćwierkaniem, był miły dla ucha. Dźwięczały w nim
nuty pokornej wdzięczności. Pokora innych
stworzeń uskrzydlała Władcę Ptaków. Choć
nie miał skrzydeł, słysząc pokorne ćwierkanie czuł, że fruwa. Unoszenie się ponad ziemią, unoszenie się ponad innymi – boskie
uczucie. Jestem wyżej niż inni ludzie – myślał.
Pochwał, wdzięczności i poczucia wyższości
potrzebował bardziej niż tlenu, bardziej
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niż pożywienia i wody. Bardziej niż seksu, którego nie
zaznawał już od niepamiętnych czasów. Bardziej niż
czegokolwiek innego na świecie.
Jak można nauczyć to durne ptactwo posłuchu?
Będę musiał wymyślić jakąś sztuczkę – snuł rozważania
Władca Ptaków.
Pozostałe wróble obserwowały Szarasa Burego
z zaciekawieniem. Może też warto podfrunąć bliżej?
Ćwierkacz Brązowy podfrunął do Szarasa Burego. Zaczął
dziobać. Nic złego się nie stało. Syty wyćwierkał kilka
słów podziękowania:
– Dzię-ki, dzię-ki, dzię-ki! Sto-krot-ne dzię-ki!
Władca Ptaków był zadowolony. Nareszcie to
pospolite ptactwo pojęło, o chodzi. Sypnął im jeszcze
dużą garść prosa na deser. Zapach ziarna rozniósł się po
całej okolicy. Wszystkim ptakom zaszumiało w głowach
od upojnego aromatu. Potraciły głowy dla jego podniecającej mocy. Zleciały się tłumnie i jeden przez drugiego
zaczęły łapczywie chwytać ziarna prosa.
Jadły szybko, tłocząc się. Nadeptywały jeden na
drugiego. Młode wróble odpychały stare.
Co za brak porządku w tym ptasim dziobaniu!
– Władca Ptaków był pełen niesmaku. – Jak te głupie
wróble i sikorki nauczyć dobrych manier i szacunku dla
ręki, która je karmi? Muszę to dobrze obmyślić. Na dziś
koniec karmienia. Idę do domu. Poleżę na kanapie. Obmyślę jakiś plan. Kolejność dziobania musi być ustalona.
Władca Ptaków postanowił najhojniej nagradzać
te ptaki, które wyrażały wdzięczność. Zapominalskich
oraz osobniki roztargnione traktował chłodno. Rzucał
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im więcej plew niż ziaren. Za takie maniery należą się
plewy. Smaczne ziarna prosa tylko dla tych co wiedzą,
czyja ręka je karmi. Mijały kolejne dni. Ptactwo uczyło
się, na czym polega życie w gromadzie nadzorowanej.
Władca Ptaków każdego ranka przysłuchiwał się dźwiękom wydawanym przez ptaki, aż z czasem nauczył się
ich mowy. To mu bardzo ułatwiło zadanie. Mógł ptactwu
wydawać rozkazy.
– Słuchajcie mnie, Szarasy Burasy, uważnie –
zawołał pewnego dnia. – Będę wam sypał jedzenie,
wy zaś musicie dziobać je w kolejności, którą wam
wyznaczę. Gdy nie będziecie przestrzegać kolejności
dziobania, trzasnę raz z bata. Gdy będziecie tłoczyć
się przy dziobaniu, trzasnę z bata trzy razy. Gdy nie
będziecie ćwierkać podziękowania za zaproszenie was na
Żerowisko, powyrywam wam pióra. Na początek z ogona.
Będziecie brzydsze z powyrywanymi piórami. Gdy to
nie pomoże, powyrywam wam lotne pióra ze skrzydeł.
Stracicie zdolność latania, będziecie niezaradne i skazane
na moją łaskę. A ja będę mógł być dla was niełaskawy.
Wasz los będzie zależał od mojego humoru.
Ptaki słuchały wystraszone. Dźwięki więzły im
w gardłach. Nie wiedziały, co powiedzieć. Zdawało się
im, że nie mają wyboru. Nie mamy wyboru... nie mamy
wyboru... – kołatała im się w głowach jedna myśl. Ptasi
świat uporządkował się szybciej, niż spodziewał się pogromca. Każdy wiedział gdzie jest jego miejsce. Władca
Ptaków sypał pożywienie w proporcjach, które uznawał
za stosowne. Wróble i sikorki dziobały w ustalonej kolejności. Najadały się tyle, aby mieć siłę do latania. Nie
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pokonywały długich tras. Do gniazda i na Żerowisko.
Właściwie niewiele potrzebowały, aby utrzymać się
przy życiu. Powoli oswajały się z tą myślą, że niewiele
potrzebują i niewiele im się od życia należy. Każdego
dnia pokonywały tę samą trasę. Były tylko małymi,
szaroburymi ptakami o szaroburych osobowościach.
Nadeszła wiosna. Nikt się nie spodziewał, że będzie ona niezapomniana dla wielu ptaków. Kwietniowy
poranek był taki jak wiele innych. Niespodziewanie
nad Żerowisko nadleciał ptak kolorowy jak tęcza. Nikt
nie wiedział, co go przyniosło w te strony. Czy zabawi
dłużej? Dlaczego jest taki kolorowy? Co jada? Czy jest
lękliwy? Jak śpiewa?
Kolorowy jak tęcza ptak najbardziej lubił, gdy
podziwiano go za śpiew i elegancję istnienia. Nastroszył
piórka i wydobył kilka dźwięków, które zawsze
robiły wrażenie na innych ptakach. Śpiewał
jakąś swoją melodię. Nikt na Żerowisku nie
słyszał takiej melodii. Nawet Władca Ptaków
na chwilę znieruchomiał zasłuchany.
Podobał mu się ten dziwny ptak.
Zwracał uwagę. Przylatywał co ranka. Krótko
pożywiał się i gdzieś odlatywał w nieznane
krainy. Nawet nie wiedział, jak się właściwie
nazywa ten pyszniący się śpiewem, kolorami
i nieznanymi trasami lotów smarkacz. Nazwał
go Ptakiem, w odróżnieniu od ptactwa, do
którego zaliczał resztę tego całego ptasiego
szaroburego towarzystwa.
Tęczowy ptak siadł na ziemi. Dziobnął
kilka ziaren. Przeskoczył na inne miejsce.
– Hej, Ptaku – krzyknął poirytowany Władca
Ptaków. – Czy wiesz, że ja tu rządzę, wydaję rozkazy
i sypię pożywienie?
– I co z tego, że rządzisz sikorkami i wróblami.
Nie jestem z tego stada. Nie jestem jakimś byle Szarasem
Burasem. Mienię się tyloma kolorami, ile jest ich w tęczy.
A czy jest coś piękniejszego niż tęcza?
– Jak to nie jesteś z mojego stada? – wrzasnął
Władca Ptaków. – Ja tu rządzę wszystkimi ptakami!
Władcy Ptaków rządzą na wszystkich Żerowiskach.
Panujemy nad sytuacją w pełni. Radzę ci przyjąć te
reguły gry, Ptaku!
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– Nie mów do mnie Ptaku, nie cierpię tego – odkrzyknął zdenerwowany tęczowy ptak.
– Będę mówił Ptaku! Latasz, ćwierkasz, jesteś
ptakiem. Nie znam twojego imienia, więc nazywam
cię Ptakiem. Za dużo ćwierkasz i podskakujesz. Nazwę
cię Ptakiem-Gadułą. Wygłaszasz monologi do innych
ptaków. Czasem nawet ciekawe. Słucham cię uważnie
od czasu, gdy nauczyłem się waszej ptasiej mowy.
– Nie jestem Ptakiem-Gadułą! Nie nazywaj mnie
tak – zażądał tęczowy ptak. – Każdy dźwięk, który wydobywa się z mojego gardła, jest starannie przemyślany.
Lubię wydawać dźwięki. Przychodzi mi to z łatwością,
ale nie znaczy, że z bezmyślnością.
– Jesteś przemądrzałym Ptakiem-Gadułą i tak
będę cię nazywał! – poirytowany Władca Ptaków trzasnął batem. Ptasia gromadka
rozpierzchła się na boki. Głupia rozmowa z głupim Ptakiem-Gadułą – pomyślał, choć sama
możliwość wymiany zdań była
ciekawa. Było to coś więcej niż
nadawanie komunikatów i wydawanie rozkazów.
Tęczowy ptak, choć
nieco zalękniony świstem
bata, miał ochotę jeszcze
porozmawiać z Władcą Ptaków. W końcu nie codziennie
mógł rozmawiać z ludźmi.
Przemierzał kraje, przestworza. Szukał rozmówców. Zwykle spotykał tylko wypowiadaczy sloganów.
Nudne, te same w kółko powtarzane dźwięki. Władca
Ptaków miał coś więcej do powiedzenia. Znalazł z nim
wspólny język. To było wspaniałe przeżycie. Nigdy
wcześniej nie spotkał człowieka, z którym znalazłby
wspólny język. Ludzie nie znali mowy egzotycznych,
kolorowych ptaków. Były one rzadkością na tej szerokości geograficznej.
Tęczowy ptak myślał dłuższą chwilę. Przylecę
do niego na parapet i wyćwierkam mu całą prawdę!
Zażądam, aby przestał nazywać mnie Ptakiem-Gadułą.
Powiem mu to prosto w oczy, ale czy on na mnie spojrzy?
– Po-ga-daj ze mną – zagadnął tęczowy ptak.
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Po dyżurze
Władca Ptaków siedział na balkonie. Popijając
wino, rozmyślał. Nie spiesząc się z okazywaniem uwagi,
po chwili odezwał się.
– Cześć, Gaduło! Myślałem o tobie. Co ćwierkasz?
– zapytał, udając znudzenie.
– Nie jes-tem ga-du-łą.
– Nie denerwuj mnie tym ciągłym gadaniem.
Tęczowy ptak nabrał powietrza w płuca i powiedział całe długie zdanie:
– Jestem ptakiem kolorowym i wolnym. Zauważ
to łaskawie.
– Przecież widzę, że nie jesteś sikorką ani wróblem.
Na tyle znam się na ptakach.
– Skoro znasz się na ptakach, to nazywaj mnie
moim imieniem i szanuj moje obyczaje.
Władca Ptaków spojrzał na tęczowego ptaka
z zaciekawieniem. Ćwierkał nawet interesująco, inaczej
niż te lękliwe Szarasy Burasy. Może nie będę strzelał na
niego z bata. Niech sobie ćwierka – pomyślał.
Tęczowy ptak przylatywał każdego ranka. Ćwierkał różne historie. Co widział, o czym myślał, co czuł.
Z czasem zaczął tworzyć całe melodie. Nigdy wcześniej
nie tworzył melodii. Dźwięki same wylatywały z gardła.
Umiem śpiewać! Co za wspaniałe uczucie! Śpiewam!
– Władco Ptaków! Zaśpiewam ci piękną melodię!
Jednak mężczyzny nie było w domu.
Zawołam inne ptaki, niech chociaż one posłuchają!
Gromadki ptaków siedziały zasłuchane na wszystkich gałęziach. Piękny koncert. Na zakończenie ptactwo

na znak aplauzu długo trzepotało skrzydłami. Tęczowy
ptak upojony łopotem skrzydeł innych ptaków szybował
wysoko po niebie.
Muszę koniecznie zaśpiewać Władcy Ptaków.
Nadleciał ponownie za kilka dni. Nastroszył wszystkie
kolorowe piórka. Rozciągnął struny głosowe.
– Hej, hej – posłuchaj mojej melodii!
Władca Ptaków słuchał zdumiony. Ten kolorowy
smarkacz śpiewa swoim głosem! Nawet nie prosi mnie
o pozwolenie! Ja tu rządzę, a nie ten durny kolorowy
ptak. Czy on tego nie rozumie? Już ja go nauczę rozumu!
– Przestań ćwierkać – krzyknął Władca Ptaków.
– Nudzisz mnie!
– Ale ja śpiewam melodię, która jest tylko dla
ciebie, stworzyłem coś specjalnego na twoją cześć.
– Wydawanie dźwięków jest zajęciem pospolitym.
Niczego nie stworzyłeś. Nie strosz tych piórek, bo nic
ci to nie pomoże.
– Ale ja... ale ja... – dźwięki uwięzły w gardle tęczowego ptaka. Nie mógł wydobyć z siebie nic więcej niż
te dwa słowa. – Ale ja... ale... ja – powtarzał, nie będąc
w stanie dodać czegokolwiek więcej.
Rozeźlony Władca Ptaków strzelił z bata. Smagnięcie dosięgło tęczowego ptaka. Spadł na ziemię. Przez
chwilę zdawało mu się, że już nie podźwignie się do lotu.
Muszę... muszę... muszę spróbować – pomyślał. Wykonał
kilka ruchów skrzydłami. Uniósł się nad ziemię. Przysiadł
na gałęzi. Odpoczął chwilę. Siły wracały.
Odfrunę i nie wrócę do niego nigdy więcej – pomyślał. – Choć umie rozmawiać z ptakami, jest tylko
pospolitym władcą. Nie był ciekaw, co mogłoby zdarzyć
się dalej. Wzbił się wysoko. Pokonując ból, szybował
po niebie daleko, coraz dalej. Zdumiony odkrył nowe
trasy. Niekiedy przelatywał nad domem Władcy Ptaków.
Tęsknił za rozmowami, ale nie za bólem. Tęsknił
niekiedy bardzo. Ale nie za lękiem, który wywoływał
świst bata. Nie mógł zamienić tęsknoty na niewolę.
Kochał wolność.
Choć był tylko małym ptakiem, całe niebo należało do niego.

Warszawa 2003 r.
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Chicago na kongresowo
Krystyna Knypl

Jak można się zorientować na podstawie sprawozdania z kongresu American College
of Cardiology 2012, sama część naukowa nie była aż tak ekscytująca, żeby uczestniczyć w niej w inny sposób, niż przez internet, ale Chicago jest miastem wartym osobistego spotkania. Oto jak wyglądało moje zetknięcie się z tym miastem przy okazji
wizyty na kongresie onokogicznym w 2010 roku. Jest to relacja spisywana na gorąco,
jaką zwykle posyłam rodzinie. A więc…

…Lot do Frankfurtu upłynął szybko i bez dodatkowych

wrażeń. Przeszłam długi korytarz do lotów przesiadkowych i zasiadłam pod gatem 65. w nadziei,
że z tego miejsca odbędzie się boarding do
Chicago. Przekonanie to podzielało coraz
więcej osób, aż wyświetlono na tablicy
potwierdzenie. Podeszłam do lady, facet
obejrzał paszport i boarding pass, oznajmił że wszystko
jest O.K. – to był szok, jakiego jeszcze nie przeżyłam!
Nie mogłam się nadziwić, że nie było żadnego Dociekliwego Ryżego, Bystrego Przedstawiciela Rasy Innej
Niż Biała, Czujnej Mundurowej Co Wszystko Wykryje
i z Tego Żyje (postaci spotkane na lotniskach, składające
się na prototyp Pani Naziemnej), no po prostu szok dla
organizmu. Cisza, spokój, wózki na bagaż kabinowy,
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toalety nieopodal, wszystko jak dla ludzi, a nie jak dla
wrogów wcielonych do karnej kompanii za niegrzeczne
zachowanie. Jedyny mankament to brak bezpłatnego
internetu – no ale NOBODY IS PERFECT!!!
W mojej longue przybyło tymczasem trochę
podróżnych – więc gdzieś stąd się leci… Przybył jakiś dżentelmen i zapytał, czy stąd leci się do Chicago,
odparłam z wdziękiem, że mam taką nadzieję – która
okazała się uzasadniona.
Z czasem pojawiła się obsługa, więc podeszłam
zapytać drugi raz, czy boarding pass jest O.K., powiedzieli że i owszem, ale sami nie wiedzieli, co mówią!
Żeby dolecieć do Ameryki i nie wkręcić się w nic, to się
jeszcze tak nie dzieje. Przed rozpoczęciem boardingu
wyczytali kilkanaście nazwisk, w tym i moje, mocując
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się z nim na różne sposoby – po angielsku, niemiecku
i po dowolnemu. Okazało się, że wymieniają boarding
pass na taki z kodem dużokreskowym, którym otwiera
się sobie bramkę prowadzącą do korytarzy wiodących
do samolotu. Pasażer nie wchodzi na pokład samolotu
jak krowa na pastwisko, tylko jest wpuszczany elektronicznie i indywidualnie.
Lot przeleciał szybko. Kolejka do amerykańskiego
pogranicznika była krótka i po kwadransie poczułam się
wolna. Bez trudu odnalazłam firmę przewozową – GO
Express Shuttle (http://www.airportexpress.com). Po 1,5
godzinie dojechaliśmy hotelu. Było małe zamieszanie
z adresem, wszędzie podają 314 Halsted Street, a gdzieś
mignęło mi 310. Okazuje się, że pod 314 jest restauracja
grecka, a hostel jest pod 310.
Gdy dojechaliśmy, kierowca shuttlebusa zasugerował,
abym upewniła się, czy tu
jest też hostel, bo szyld jest
bardzo mały.
Noclegi kosztują 512
usd plus wyszarpali opłatę rejestracyjną, która jest
bezzwrotna – o czym dowiedziałam się na miejscu.
Użycie karty zwiększa rachunek o 3%. Cash jest o te
procenty tańszy. Skasowali
na dzień dobry z karty całą należność.
Pokój na trzecim piętrze –
oczywiście takie lokale nie mają
windy – wtarabaniłam się z walizką
schodami bez dolegliwości, jeśli nie
liczyć lekkiej i przejściowej zadyszki,
więc swoją kondycję oceniłam na
dobrą.

– wzięłam sobie dwa i ocieplona dobrze wypoczęłam.
Jestem po ablucjach wczesnoporannych, których mogłam
dokonać bez większych ograniczeń dzięki temu, że nikt
nie plątał się po łazience. Spało mi się w miarę dobrze,
czuję się poniekąd na swoim miejscu, choć oczywiście
wolałabym, żeby był to lokal wielogwiazdkowy.
Dzięki zamkom wszytym w kieszenie zielonych
spodni mam przy sobie zawsze paszport, karty kredytowe, cash – oznacza to, że zabieram ubranie, w którym
wspomniane dobra przechowuję, także pod prysznic.
Sprzęt trzymam w pokoju w torbie pacsafe, którą
przypinam do metalowego piętrowego łóżka. Tak więc
aby pozbawić mnie sprzętu, złodziej musiałby wyjść
z łóżkiem piętrowym lub użyć narzędzi do metalu, aby
przeciąć linkę mojej torby lub jej zbrojenie.
Dowiedziałam się, że hotel kongresowy, spod
którego odjeżdżają autobusy do centrum kongresowego
nazywa się Crown Plaza i jest „two blocks on the right”.
Poszłam więc spacerkiem, po drodze fotografując greckie
sklepiki z dewocjonaliami i restauracje, nawet niektóre

mają grecki alfabet na szyldach. Autobus zaraz podjechał
i po 20 minutach byliśmy na miejscu, gdzieś na poziomie
minus jeden, i trzeba było wydostać się na powierzchnię.
Po odwiedzeniu któregoś z rzędu centrum kongresowego
Press room

Chicago dzień drugi
albo chłop Barei raportuje
Sytuacja wkoło: godzina 5.30 czasu miejscowego,
cisza, hostel pogrążony we śnie. Mam pokój private, co
oznacza pomieszczenie z dwoma piętowymi łóżkami.
Pościel czysta, bez zastrzeżeń, koce miłe w dotyku
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nabiera się wprawy i jakoś psim swędem trafiłam do
press roomu – tam odebrałam badge i siadłam na chwilę,
a tu ktoś uśmiecha się i mówi „cześć, miło cię widzieć”.
Wymieniwszy wiadomości towarzyskie ze spotkanym kolegą, poszliśmy na konferencję prasową pt.
nowości w leczeniu onkologicznym, ale to była jedna
wielka lipa. Na koniec rozległy się blade oklaski, co
skwitowałam krótko: jakie nowości, takie oklaski.
Obejrzałam też wystawę – nie umywa się do
kardiologicznej!
Wróciłam więc do press roomu, napisałam trochę felietonu – pod ciśnieniem wrażeń lepiej się pisze – i w międzyczasie przynieśli lunch. Wszystko tak
upiornie słone, że zjadłam niewiele i mam nadzieję, że
wypociłam i wydaliłam to ohydztwo.
Wracając do hotelu, lekko
zbłądziłam, bo jest tu dzika numeracja – okazuje się, że ważne są
te literki ze stronami świata – nie
bardzo wiedziałam jak to działa,
ale objaśnił mi napotkany sklepikarz. Otóż jest ulica Halstead
biegnąca z północy na południe,
wyznaczają na niej punkt zerowy i od tego punktu idą numery
w obie strony i tak 210 W Halsted i 210 S Halsted to
domy położone od siebie w odległości 400 numerów.
Naprawiłam sterownik w komputerze – używałam tej samej części mózgu, co się nią posługuję,
rozmawiając po angielsku, ona jest na co dzień uśpiona
albo nieobecna. Ten cały sterownik zaniemógł i przestał
łączyć z internetem. Myślałam, że to jakiś feler w press
roomie, a to było w moim komputerze. Na samą myśl,
że nie będę miała komputera z dostępem do internetu,
uruchomiłam wszystkie talenty komputerowe, powiedziawszy sobie: mogę nie mieć dostępu do tlenu, mogę
być prostą bakterią beztlenową, ale internet mieć muszę!
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Raport nocny
Moja krajowa część organizmu właśnie się obudziła zgodnie ze wskazaniami zegara biologicznego
– w Umiłowanej Ojczyźnie jest 7.22, a tu środek nocy.
Po południu poszłam na shopping, postanowiłam iść
na piechotę do Macy’s, bo
jeden z dwu magazynów
wyglądał na będący w zasięgu walking distance. I faktycznie tak było. Szłam sobie
do Monroe Street – to jest

dwie przecznice w lewo od
mojego hotelu,
a potem 1,6 mili
Monroe i skręciłam w lewo
w State Street –
to jest ulica, że
ho-ho! A może
jeszcze więcej.
Po drodze zrobiłam sporo
zdjęć, głównie
budynków wielkich i wysokich oraz dwóch mostów,
z których jeden wygląda jak plastikowy,
bo jest pomalowany na taki plastikowy
czerwony kolor. Na drugim były liczne
i fotogeniczne śruby. Po tej State Street
walą tłumy żądne sobotniego shoppingu,
a wśród nich bezdomny tak nieludzko
śmierdzący, że smuga fetoru ciągnęła się
za nim na dobre pięć metrów – to się
nazywa naznaczyć przestrzeń!
Oczywiście jest to dowód na dobrze działającą demokrację, że każdy
może chodzić po State Street, nie tylko
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The Bean

ci, którzy ładnie pachną i parzy ich 100 usd w kieszeni,
które muszą wydać, zanim nadejdzie niedziela.
Trochę trwało zanim znalazłam Ralpha Laurena,
bo on zwykle jest na środku malla – a tu na środku
była dziura. Nie lubię tych sklepów, co mają na środku
dziurę, jeden taki jest w Berlinie. Gdy już znalazłam, to
oczywiście miło było pobuszować między wieszakami
– w rezultacie dopadłam dla siebie bluzę z kieszeniami,
pagonami, jest w kolorze ciemnego dżinsu, miła w dotyku,
w akceptowalnej cenie. Tymczasem zrobiło się późno,
a zawsze wolę wrócić do hotelu przed zmierzchem.
Wybiorę się jeszcze do drugiego Macy’sa na
Michigan Avenue, żeby zobaczyć słynną Magnificent
Mile, gdzie są wszystkie najelegantsze sklepy.
Na photoblogu @dancing.dolphin, która jest z US,
napisała mi, żebym poszła sfotografować The Bean. Nie
słyszałam wcześniej
o tym cudzie natury. Jest on w Millenium Park, w którym od dziś bodaj
odbywa się festiwal
muzyki gospel.
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Po przespaniu drugiej części nocy – w US tak
mam zawsze – wzięłam prysznic, nazwijmy go zdecydowanie chłodnym, i teraz suszą mi się włosy siłami
natury, ale to dobra metoda, bo schładza się w ten
sposób walnięcie w głowę, które wykonałam, schylając
się pod piętrowe łóżko.
Poniedziałek w Chicago
Jest tu 6.50, ja już po orzeźwiającej kąpieli w zimnej wodzie – pisali ludzie o tym w opiniach o hotelu,
więc nie było to dla mnie dużym zaskoczeniem. Może
woda nie jest lodowata, ale zdecydowanie chłodna.
Właściciel tego biznesu chyba musi być rozmundurowanym wojskowym, widać to przy śniadaniu. Sam
otwiera punktualnie o 7.30 salę śniadaniową i lata jak
nakręcony wzdłuż i w poprzek, czujnie sprawdzając, co
kto robi – czy właściwie używa opiekacza do grzanek,
odnosi naczynia po śniadaniu do specjalnych pojemników etc. Obowiązuje segregacja naczyń – oddzielnie
ustawia się filiżanki do kawy, oddzielnie talerzyki,
oddzielnie sztućce. Ordnung must sein – nie wiem
jak to po grecku, bo właściciel jest Grekiem, stąd moje
rozważania.
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Po hotelowym śniadaniu – codziennie to samo
– pojechałam na konferencję prasową, na którą zapraszali mailowo. Dojechałam autobusem kongresowym
dokładnie na sam początek. Dowiedziałam się ex post,
że poprzedniego wieczoru był jedyny koncert Lizy Minelli w jakimś teatrze i jeden z kolegów się tam wybrał.
Liza Minelli już podobno mocno sfatygowana i śpiewała
na siedząco.
Na konferencji prasowej było nie więcej niż 20
dziennikarzy i jeden speaker – mówił o markerach
w chorobach nowotworowych i niedawno wydanym
guidelinesie, jakie markery badać w rzadkim nowotworze
u mężczyzn, wywodzącym się z komórek zarodkowych
i dotyczącym jądra – w USA umiera rocznie 380 mężczyzn, więc sprawa bardzo rzadka i pewnie dlatego
zainteresowanie nikłe.
Autobusem kongresowym wróciłam do hotelu.
A tu niespodzianka! Drzwi do mojego
pokoju nie dają się otworzyć! Musiałam
zejść do recepcji i poprosić o interwencję – okazało się, że działają dwa
zamki – górny i dolny, tylko górny nie
zawsze jak „wskoczy” i właśnie nie
wie wiadomo, dlaczego wskoczył. Do
zimnego prysznica i wspólnej łazienki
doszedł mi jeszcze dreszczyk emocji – dostanę się do
pokoju, czy nie???
Zregenerowawszy się trochę, poszłam obejrzeć
okolicę, czyli Jackson Blvd. W międzyczasie przyszło
mi do głowy, że może z tym zamkiem to rezultat wizyty
kogoś z personelu w pokoju? Wprawdzie w regulaminie
piszą, że personel nie wchodzi do prywatnych pokoi,
ale zawsze ciekawie jest zerknąć, co też użytkownik
zostawił na wierzchu.
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Podróże
Wtorek w Chicago
Jest tutejsza godzina 4.30, cisza i spokój dokoła,
choć do 2.00 jakieś nocne marki plątały się po łazience.
Jej bliskość zmniejsza uciążliwość faktu, że nie jest to łazienka prywatna. Nie liczę tu uciążliwości wynikających
z zagadek hydraulicznych, które ma każda szanująca się
łazienka hotelowa – niezależnie od liczby gwiazdek lokalu.
Wczoraj po południu badałam anatomię prysznica na sucho.
Być może da się z niego uzyskać ciepłą wodę,
kręcąc bez opamiętania wajchą w lewo, bo są na tarczy
pod wajchą narysowane z prawej łuk niebieski i z lewej
łuk czerwony. Że też głupi konstruktor musiał coś takiego
wymyślić! Wiadomo, że gdy człowiek zdejmie okulary
i mu jego własne 5 dioptrii zalewa strumień wody, to
najbardziej marzy o ustaleniu zakresu, od którego momentu przekręcenia wajchy zacznie się wylewać ciepła
woda. Oczywiście nie ma dwóch pokręteł, tak jak na
całym świecie, tylko jest jedno pokrętło-wajcha.
Sedesy amerykańskie powinny być zabronione prawem, z powodu tego jeziorka wodnego, które
wypełnia muszlę po brzegi. Podczas
użytkowania woda rozbryzguje się,
osiadając na ciele zawieszonym nad
sedesem. Tak więc kontakt z miejscową florą bakteryjną jest trwały
i gwarantowany. Ale co tam bakterie!
Obserwując bezdomnych na State Avenue, niemiłosiernie śmierdzących i brudnych, dochodzę do wniosku,
że brud jako taki to nie jest stan śmiertelny, zwłaszcza
taki brud solidny! No bo chodzą sobie te menele od lat
w takim stanie i wyglądają na całkiem krzepkich. Jest ich
tu sporo, także żebrzących, a wczoraj na wspomnianej
State Avenue był chyba jakiś wysyp, w porze gdy ludzie
wyszli z pracy, tak że było to nawet uciążliwe.

3_2012

maj

Podróże
Wyprawa do Pilsen
Zdecydowałam się przede wszystkim dotrzeć do
znanego muralu przedstawiającego Matkę Boską z Gwadelupy, który jest na jednym z domów W 18th Street
i Ashland Street w dzielnicy Pilsen, a potem miałam
ewentualnie pójść jeszcze do Muzeum Współczesnej
Sztuki Meksykańskiej.
Po drodze obejrzałam najbliższą stację metra,
która nazywa się UIC-Halsted, okazuje się, że ten skrót
to od University of Ilinois, Chicago – że też nikt nie objaśnia takich rzeczy. Zobaczyłam po drodze bardzo ładną
dzielnicę uniwersytecką, taką wymuskaną w każdym
calu, gdzie siedzą
jajogłowi i mądrzą
się na wszystkie
tematy.
Za dzielnicą uniwersytecką był tunel obok następnej stacji metra – tak zaniedbany, jakby to była dzika
Afryka, zrobiłam kilka
fajnych fotek. W dzielnicy uniwersyteckiej weszłam do księgarni i kupiłam uroczą książeczkę dla
Helci o pewnym kocie,
który pracował na nocną
shiftę – ładne ilustracje
i zabawne treści. Szłam
chyba około 1,5 godziny,
gdy pojawił się napis Juarez – myślę sobie, oho! to będzie tu. Dalej było coraz więcej napisów po hiszpańsku
i przechodniów stosownej urody. Na szczęście nikt nie
przejawia zainteresowania osobą ubraną bez zbędnej
ekstrawagancji. Prawdę powiedziawszy – więcej żebraków
nagabuje na najbardziej eleganckich dzielnicach w downtown, takich jak State Street czy Michigan Avenue!
Mural okazał się położony dość daleko – wprawdzie miałam kurtkę przeciwdeszczową, ale po obfotografowaniu jeszcze kilkunastu innych obecnych w pobliżu
uznałam, że szukanie muzeum w deszcz nie jest zbyt
atrakcyjne, więc zdecydowałam się wrócić tą samą
drogą. Gdy szłam W 18th Street, to widziałam scenę
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jak z filmów – trzech policjantów zatrzymało dwóch
młodzieńców, którzy teraz stali z rękami na masce samochodu. Szkoda, że nie mogłam tego sfotografować!
Front page na photoblogu gwarantowany!
Mijałam policjantów specjalnie wolnym krokiem,
żeby przyjrzeć się drobiazgom – więc ta reguła, którą
słyszymy w filmach „połóż ręce na masce samochodu
i nie ruszaj się” ma znakomite znaczenie dla bezpieczeństwa zatrzymującego – eliminuje gwałtowne ruchy,
w wyniku których zatrzymany może zagrozić stróżowi
bezpieczeństwa. Młodzieńcy mieli na twarzach głupawe uśmieszki w stylu „ale fajnie się bawimy” – jak to
chłopcy potrafią.
Krótkie podsumowanie: Miasto wspaniałe, oferta
prasowa o wiele słabsza niż na kongresach kardiologicznych.
Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl
internista hipertensjolog
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