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Smaki lata

Koleżanki i Koledzy,

P

osiadanie dobrej marki to ważna sprawa. Właściwie kojarzona marka
pomaga w skutecznym dążeniu do celu, budzi szacunek, przynosi sławę
i nierzadko pieniądze. Kreowanie własnej marki powinno być zajęciem świadomym, przemyślanym i uprawianym konsekwentnie.

P

ojęcie marki może mieć szersze znaczenie. Możemy mówić o kreowaniu
wizerunku osoby, grupy lub organizacji. My, lekarze, jeszcze nie jesteśmy
świadomi potrzeby kreowania własnego wizerunku. Dziś marka „lekarz” jest
w naszym kraju w dużej mierze bezpańska. Każdy frustrat i nieudacznik może
sobie dowolnie poużywać, łącząc w dowolnej kombinacji słowo „lekarz” z tysiącem pejoratywnych określeń, przeinaczeń, niedomówień. Media chętnie
kibicują tym frustracyjnym aktywnościom, nic bowiem się tak dobrze w prasie
nie sprzedaje jak zła wiadomość.

O

sobiście uważam, że zawsze trzeba się stanowczo przeciwstawiać, gdy
ktoś próbuje nas dyskredytować. Nieważne czy jest to mała, czy duża
sprawa. Dotyczy ona nas! I naszej marki!

„Gazeta dla Lekarzy” dociera do ponad
20 tysięcy czytelników w kraju i za granicą.
Nasi autorzy i czytelnicy mieszkają (kolejność państw wg liczebności) w Polsce (152
miejscowości), Wielkiej Brytanii, Szwecji,
we Francji, Stanach Zjednoczonych, Australii, w Niemczech, Irlandii, Kanadzie,
Belgii, Holandii, Austrii, Hiszpanii, Algierii, Bułgarii, Grecji, Palestynie, Szwajcarii,
Finlandii, na Węgrzech, we Włoszech,
w Norwegii, na Ukrainie, w Płd. Afryce,
na Białorusi, Cyprze, w Republice Czeskiej
oraz Słowacji. W 90% jesteśmy czytani
z ekranu komputerowego, w 10% z mobilnych urządzeń łączących z internetem.
Nasi czytelnicy najbardziej lubią przeglądarkę Firefox. Na dalszych miejscach są
Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari,
Android Browser, Mozilla Compatible
Agent, SeaMonkey, Mozilla, Opera Mini.
Najpopularniejszy jest oczywiście
system operacyjny Windows. Mamy też
niewielką grupę miłośników Macintosha,
iPada, Androida, Linuxa, iPhone’a i Symbiana.

ISSN 2084-5685
Wydawca
Krystyna Knypl
Warszawa

P

odstawowa rada marketingu autorskiego brzmi: o sobie mów tylko dobrze!
Nie ma najmniejszego powodu, aby mówić o sobie źle, bo zbyt wiele jest
osób nam nieprzyjaznych, więc nie ma potrzeby wspierać ich punktu widzenia.

W

kreowaniu lub naprawianiu marki często korzysta się z pomocy wyspecjalizowanych organizacji. Choć w naszym środowisku ciągle mówi
się o potrzebie wynajęcia fachowców, nikt nie spieszy się ze zrealizowaniem
tego pomysłu. Dopóki nie uznamy, że budowanie naszej marki, wizerunku jest
równie ważne, jak budowanie własnego domu, nic się wokół nas nie zmieni.

S

ierpień to miesiąc pełen smaków i zapachów. Tegoroczne lato jest dla nas,
lekarzy, specyficzne, bo w naszym środowisku zawodowym na pierwszy
plan przebija się gorzki smak prawdy. Jaka ona jest? Jak to z prawdą często
bywa, przede wszystkim trudna do przyjęcia. Oto zaczyna docierać do nas,
że musimy dokonać bardzo trudnego wyboru: być urzędnikami medycznymi
z dostępem do państwowych pieniędzy czy osobami wykonującymi wolny
zawód lekarza? Niezależnie od tego, czy nam się taki podział podoba czy nie,
dokonuje się on na naszych oczach. Dość poplątana relacja między tym, co
jest praktyką prywatną, a tym, co jest praktyką w publicznej placówce medycznej może się w dużej mierze rozplącze. Jesień będzie czasem narastająco
trudnych wyborów. Musimy być na to przygotowani.
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Nowości
Przepisywanie leków poza wskazaniami rejestracyjnymi na świecie
systemem preskrypcji. Badanie rozpoczęło się w 2005 r.
i trwało do 2009 roku.
Najczęstsze wskazania do
zapisywania leków poza CHPL
dotyczyły leczenia: zawrotów
głowy, nocnych kurczy łydek,
bólu przewlekłego, fibromialgii, uogólnionego niepokoju,
bezsenności, psychozy dwubiegunowej oraz neuropatii cukrzycowej. Jak można zauważyć, w większości przypadków
ordynacje takie stosowano do
stanów chorobowych zdefiniowanych nie dość precyzyjnie. Przepisywane
leki aż w 79% nie miały
udokumentowanych na
gruncie EBM wskazań
do stosowania w tych
stanach chorobowych.
Można więc sądzić, że

o takich zleceniach decydowało osobiste doświadczenie
lekarza, nabyte w długim
czasie. Potwierdza to analiza
zależności między częstością
zapisywania danego leku poza
CHPL a czasem istnienia leku
na rynku. Leki wprowadzone
do obrotu przed 1981 rokiem
stanowiły 17% preskrypcji
poza CHPL, leki wprowadzone
w okresie 1981-1995 r. stanowiły 8,4% i leki wprowadzone
w okresie 1996-2009 stanowiły
8,0%.

Fot. @mimax2

Przepisywanie leków ze pokarmowego. Stosunkowo
wskazań nieobjętych charakte- niewielki odsetek ordynacji
rystyką produktu leczniczego poza CHPL odnotowano w le(CHPL) nie jest tylko naszym czeniu chorób układu krążenia
krajowym problemem. Bada- – zaledwie 3,3%. Jest to prawnia dr. T. Eguale i wsp. wyka- dopodobnie związane z liczzały, że praktykach amerykań- nymi badaniami klinicznymi,
skich lekarzy rodzinnych czę- jakie były i są przeprowadzane
stość preskrypcji poza CHPL w odniesieniu do leków karwynosi średnio 11%. Najwięcej, diologicznych. Najmniej leków
bo aż 26,3% preskrypcji poza poza CHPL stosowano w sekCHPL dotyczyło leczenia torze preparatów przeciwzaschorzeń centralnego układu krzepowych – takie ordynacje
nerwowego. Chodziło w dużej stanowiły zaledwie 1,7% zleceń.
mierze o leki stosowane w le- Leki przeciwhistaminowe miaczeniu depresji oraz preparaty ły 6% ordynacji poza CHPL.
przeciwpadaczkowe. Drugie Badanie przeprowadzono
miejsce zajęły leki wypisywane w 113 praktykach lekarzy rona różnego rodzaju infekcje dzinnych i objęto nim 50 823
górnych dróg oddechowych pacjentów. Było ono możliwe
– 15,2%. Następne miejsce do zrealizowania, bo wszyscy,
to 12,4% recept poza CHPL zarówno lekarze, jak i pacjenw leczeniu schorzeń przewodu ci, byli objęci elektronicznym

Źródło: Eguale T., Buckeridge D.L., Winslade N.E., Benedetti A., Hanley J.A., Tamblyn R.: Drug, patient, and physician characteristics associated
with off-label prescribing in primary care [published online April 16, 2012]. Arch Intern Med. 2012;172(10):ioi120006781-788

Czy statyny są mniej skuteczne u kobiet?
Gutierrez z Neurological Institute, Columbia University,
New York i wsp. przedstawiają
metaanalizę opartą na 11 badaniach klinicznych, którymi
objęto 43 193 pacjentów. Ogólnie patrząc, leczenie statynami
było połączone z redukcją ry-
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Dyskusja o tym, że statyny
są mniej skuteczne u kobiet
niż u mężczyzn, co jakiś czas
powraca na łamy fachowej literatury kardiologicznej. „Archives of Internal Medicine” z 26
czerwca przynosi kolejne rozważania na ten temat. Dr Jose

4

zyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u kobiet i mężczyzn
(RR 0,81 dla kobiet i RR 0,82
dla mężczyzn), jednakże nie
stwierdzono zmniejszenia ryzyka udaru mózgu u kobiet
leczonych statynami (RR 0,92)
oraz nie stwierdzono redukcji
ryzyka z powodu wszystkich
(nie tylko kardiologicznych)
przyczyn zgonów (RR 0,92).
Objęte analizą próby
kliniczne to ASCOT-LLA
(atorwastatyna), LIPID (prawastatyna), PROSPER (prawastatyna), 4S (simwastatyna),
CARE (prawastatyna), PLAC
(prawastatyna), SPARCL
(atorwastatyna), MIRACL
(atorwastatyna), Fluwastatin
on CE (fluwastatyna), CCAIT

(lowastatyna), FLORIDA
(fluwastatyna). Odsetek kobiet uczestniczących w tych
badaniach klinicznych wahał
się od 17 do 51%. Tak niska
reprezentacja kobiet stała się
powodem komentarza redakcyjnego dr Rity F. Redberg,
zatytułowanego „Nie sądźcie,
że kobiety są takie same jak
mężczyźni: włączajcie je do
badań klinicznych”.
Na aspekt niedostatecznej
reprezentacji kobiet w analizowanych badaniach zwracają
również uwagę inni komentatorzy, zaproszeni do wyrażenia
swojego zdania przez redakcję
pisma. Źródło: http://archinte.
jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1195535
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Palenie papierosów przez osoby starsze
Palenie papierosów jest powszechnie znanym czynnikiem
ryzyka wielu schorzeń. Dotychczas przedstawiano wiele
analiz wzrostu ryzyka u palaczy, ale żadna z nich nie dotyczyła wyłącznie ludzi starszych.
Ostatnio opublikowano doniesienie Gellerta i wsp. opisuje
ryzyko wynikające z palenia
papierosów u osób powyżej 60.
roku życia. Autorzy wykonali
metaanalizę opartą na 17 badaniach, przeprowadzonych
w 7 krajach. Stwierdzono, że

współczynnik ryzyka u obecnie palących seniorów wynosi 1,85. U osób w przedziale
wieku od 60 do 69 lat jest on
jeszcze wyższy i wynosi 1,94.
Można to określić prościej – co
druga osoba z tego przedziału
wiekowego paląca papierosy
zostanie zabita przez swój nałóg. Podwyższone zagrożenie
dotyczy także byłych palaczy,
wskaźnik ryzyka w ich wypadku wynosi 1,34.
W komentarzu redakcyjnym do wyników badań dr Tai

Fot. @mimax2

Nowości

Him Lang przypomina akronim AWARD, który może pomóc lekarzowi w zwalczaniu
nałogu palenia u pacjentów.
Akronim pochodzi od angielskich słów Ask – Warn – Adwise – Reffer – Do it again, czyli:
• pytaj o palenie papierosów
• ostrzegaj przed negatywnymi
skutkami
• doradzaj rozstanie się z na• zrób to wszystko jeszcze raz,
łogiem
jeśli pacjent nadal pali.
• kieruj do ośrodków zajmuŹródło: http://archinte.
jących się odzwyczajaniem od
jamanetwork.com/article.
palenia
aspx?articleid=1182214

Nowy lek na odchudzanie

Fot. @mimax2

Amerykańska agencja Food producentowi rozszerzenie
& Drug Administration za- informacji o dane dotyczące
aprobowała wprowadzenie bezpieczeństwa stosowania,
nowego leku odchudzającego w szczególności ewentualne– chlorowodorku lorkaseryny go wpływu na zastawki serca.
(nazwa firmowa Belviq, produ- Życzenie to było związane
cent Arena Pharmaceuticals) z tym, iż stosowane wcześniej
do stosowania razem z dietą leki odchudzające, takie jak
i ćwiczeniami fizycznymi w le- fenfluramina z phenterminą
czeniu otyłości. Lek może być (w Stanach Zjednoczonych
pomocny u pacjentów z BMI „fen-phen”) lub Meridia zo30 lub większym, albo BMI stały wycofane z powodu po27 i współistniejącym innymi wikłań sercowo-naczyniowych
schorzeniami, jak np. nadci- dotyczących zastawek serca.
śnienie tętnicze.
Ponadto FDA zażądało, aby po
Lorkaseryna działa przez wprowadzeniu leku Belviq na
aktywację receptora seroto- rynek przeprowadzono sześć
ninowego 2C w mózgu. Stan
aktywacji tego receptora przyspiesza pojawienie się uczucia
sytości, a dzięki temu posiłki
są spożywane w mniejszych
porcjach. W badaniach klinicznych ubytek wagi w grupie pacjentów otrzymujących
lorkaserynę wynosił średnio
3,3%, przy czym maksymalny ubytek wagi wynosił 11%
lub 25 funtów. W 2010 roku
FDA odrzuciło wniosek o rejestrację lorkaseryny, zalecając

5

badań postmarketingowych. kalorii niż masz to w zwyczaju.
Przedmiotem takich badań Lek odchudzający pomaga ci
może być porównanie leku poczuć satysfakcję, że osiągasz
z innymi obecnymi na rynku, dietę niskokaloryczną łatwiej.”
uzupełnienie dokumenów re- Dr David Katz uważa, że efekt
jestracyjnych, monitorowanie farmakologiczny leku będzie
długoterminowej skuteczności bardzo umiarkowany.
leku i jego wpływu na jakość
Z Belviqiem o uznanie
życia pacjentów, monitoro- Amerykanów konkurować bęwanie bezpieczeństwa terapii, dzie inny, dopuszczony także
określenie korzyści wynikają- w ostatnim czasie, lek Qnexa
cej z niej lub badanie farmako- (niskie dawki fenterminy i toekonomiki.
piramatu). Fentermina to meZalecone w odniesieniu tylowa pochodna amfetaminy
do lorkaseryny badania mają o działaniu anorektycznym.
przeananalizować wpływ na Powoduje ona zwiększone
takie zdarzenia sercowo-na- wydzielanie adrenaliny obwoczyniowe jak zawał serca lub dowo oraz dopaminy i noraudar mózgu.
drenaliny w mózgu. Działanie
Dietetycy oraz eksperci ds. przejawia się zwiększoną akżywienia wyrażają powściągli- tywnością psychomotoryczną
wy optymizm, jak napisano oraz zmniejszeniem łaknienia.
w komentarzu redakcyjnym na Topiramat działa centralnie
portalu www.medpagetoday. przez receptory GABA.
com. Dietetyk komentujący
Według prognoz Centers of
wprowadzenie nowego leku, Disease Control and Prevenprof. Keith-Thomas Ayoob tion około 42% dorosłych luz Albert Einstein College of dzi w 2030 roku będzie miało
Medicine, powiedział: „Od- otyłość. Jest o co się bić!
chudzanie ciągle wiąże się Źródło: www.medpagetoday.com/
z jedzeniem mniejszej ilości
Endocrinology/Obesity/33512
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Kongres American Diabetes Association 2012

przegląd najważniejszych
doniesień
Krystyna Knypl
każdym dużym kongresem medycznym wiążą
się oczekiwania, że zostanie na nim opublikowane
doniesienie o cudownej tabletce, która nie tylko wyzwoli
ludzkość od wszelkich dolegliwości, ale przede wszystkim
pozwoli na kontynuowanie niezbyt zdrowego trybu życia.
Przeładowane kaloriami talerze, ociekające tłuszczem
dania i nadmiernie słodkie desery to oczywiste przyczyny
epidemii nadwagi, otyłości i cukrzycy. Do tego dodajemy
konserwowaną związkami chemicznymi, zawierającymi
jon sodowy i nadmiernie słoną, długoterminowo ważną
żywność, której konsumpcja zwiększa zachorowalność na
nadciśnienie tętnicze i mamy gotową listę współczesnych
plag. Dlatego w kwestii stanu zdrowia współczesnego
człowieka nadal najbardziej trafne jest powiedzenie, iż
największy kawałek prawdy leży na talerzu, a potwierdzają to poważne badania epidemiologiczne, opublikowane podczas ostatniego kongresu American Diabetes
Association (ADA).
Wszystkie drogi
prowadzą do Filadelfii
Kongres ADA, który odbył się w dniach 8-12
czerwca 2012 r. w Filadelfii, zgromadził ponad 14 tysięcy uczestników. Obrady odbywały się w Pennsylvania
Convention Center (www.paconvention.com). Cent r u m to
jest położone w środku miasta,
w okolicach starego dworca
kolejowego Reading Terminal Station. Tak jak w XIX wieku kolej wyznaczała ruch w interesie, tak w XXI wieku czyni
to przemysł kongresowy.
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http://en.wikipedia.org

Z

Pobliskie hotele oferują 8500 miejsc w odległości
15-minutowego spaceru, dlatego przyjemnie jest obradować w Filadelfii.

Serwisy prasowe zwróciły uwagę na opublikowane
9 czerwca 2012 na internetowych stronach „The Lancet”
doniesienie Exenatide twice daily versus glimepiride for
prevention of glycaemic deterioration in patients with
type 2 diabetes with metformin failure (EUREXA): an
open-label, randomised controlled trial, autorstwa prof.
Baptista Gallwitz i wsp., dostępne pod adresem http://
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736%2812%2960479-6/abstract#.
Badanie polegało na porównaniu kontroli glikemii
u pacjentów z cukrzycą typu 2, leczonych dotychczas nieskutecznie metforminą, którym dodano do dotychczasowego leczenia eksenatyd dwa razy dziennie lub glipirymid
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raz dziennie. Analizę prowadzono w 128 ośrodkach,
w 14 krajach pomiędzy 2006 a 2011 rokiem. Pacjenci
byli w wieku od 18 do 85 lat, przy czym za kryterium
nieskuteczności leczenia metforminą przyjęto poziom
hemoglobiny glikowanej powyżej 9% w ciągu ostatnich 3
miesięcy leczenia i powyżej 7% w ciągu ostatnich 2 wizyt
w ciągu 6 miesięcy. Do badania randomizowano 515 chorych, którym dodano eksenatyd i 514 chorych, którym
dodano glimepiryd. W grupie otrzymującej eksenatyd
poziom hemoglobiny glikowanej poniżej 7% uzyskano
u 44% leczonych, a w grupie otrzymującej glimepiryd
u 29% (p <0,0001). Poziom hemoglobiny glikowanej
poniżej 6,5% uzyskano u 29% w grupie otrzymującej
eksenatyd v. 18% w grupie otrzymującej glimepiryd.
Nocna hipoglikemia występowała częściej u leczonych
eksenatydem. Zaprzestanie leczenia
z powodu objawów ubocznych (ze
strony przewodu pokarmowego)
było częstsze w grupie otrzymującej
eksenatyd. Miało to miejsce głównie
w ciągu pierwszych 6 miesięcy leczenia. Autorzy są zdania, że dodanie
eksenatydu umożliwia kontrolę cu�krzycy u większej liczby osób nieskutecznie leczonych
metforminą niż dodanie glimepirydu.
Zwykle spodziewamy się nowości w odniesieniu
do niedawno wprowadzonych leków, tymczasem zaskakujących wyników mogą dostarczyć leki obecne na rynku
od długiego czasu. W jedynym z badań finansowanych
przez amerykański National Institutes of Health wykazano, że lek z grupy niesterydowych przeciwzapalnych,
znany w Stanach Zjednoczonych pod handlową nazwą
Salsalate, wywiera działanie hipoglikemizujące. Jak poinformował dr Steven Shoelson, główny badacz z Joslin
Diabetes Center, w grupie 286 chorych z cukrzycą typu
2 lek ten powodował obniżenie hemoglobiny glikowanej
o 0,24% oraz poziomu cukru o 11 mg%. Stwierdzono
także, że Salsalate powodował wzrost stężenia adiponektyny i obniżenie stężenia kwasu moczowego o 11%.
Ponieważ dna moczanowa często współistnieje z cukrzycą, działanie to ma istotne znaczenie.
Ale obserwowano nie tylko pozytywne aspekty.
Odnotowano, że w ciągu roku pacjenci otrzymujący

7

Salsalate przybrali na wadze średnio o 1 kg, a także
mieli nieco podwyższony poziom cholesterolu, o 8 mg%,
natomiast poziom trój glicerydów był niższy w porównaniu z grupą otrzymującą placebo.
Powody do zadowolenia mogą mieć po kongresie
osoby leczone insuliną glargine. Jest to insulina otrzymywana na drodze inżynierii genetycznej i różni się
od insuliny ludzkiej zmianą kwasu asparaginowego na
glicynę w pozycji A21 oraz dodaniem dwóch cząsteczek
argininy w pozycjach B31 i B32. Modyfikacje te powodują zwolnienie przenikania insuliny glargine do krwi.
Z tego powodu oraz że jest to forma depot, podstawowe
stężenie insuliny jest równomierne w ciągu całej doby.
Badanie przeprowadzono w pięciu krajach północnej Europy (Norwegia, Dania, Szwecja, Finlandia
i Szkocja) oraz w Stanach Zjednoczonych (Kalifornia, Luizjana,
Massachusetts). Obserwacje nie
potwierdziły sugestii o zwiększonym ryzyku zachorowania na
raka u osób leczonych insuliną
glargine. Szczegółowo analizowano zagrożenie zachorowaniem
na raka prostaty, jelita grubego oraz piersi. W jednym
z badań stwierdzono nieznaczny wzrost zagrożenia
rakiem piersi u osób, które na nowo zaczęły leczenie
insuliną glargine. W amerykańskiej części badania
uczestniczyło 115 000 pacjentów z rejestrów ubezpieczeniowych. W europejskim The Northern European Study
of Insulin and Cancer uczestniczyło 447 821 pacjentów
z cukrzycą leczonych insuliną. W grupie tej rozpoznano
17 500 nowych przypadków raka. Średni czas leczenia
insuliną glargine był 3,1 lat oraz innymi insulinami 3,5
lat. Badacze analizowali częstość występowania raka
piersi, płuc, trzustki, jelita grubego i prostaty. Główny
badacz części europejskiej, dr Peter Boyle powiedział:
„Nie stwierdzono żadnej różnicy w ryzyku zachorowania
na raka pomiędzy osobami otrzymującymi insulinę
glargine oraz inne insuliny”.
Inne ciekawe badanie to The Outcome Reduction
with Initial Glargine Intervention (ORIGIN Study),
którym objęto 12 500 osób z wysokim ryzkiem sercowo-naczyniowym i cukrzycą typu 2. Pacjenci otrzymywali
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insulinę glargine v. leczenie bez insuliny (standard care)
przez średnio 6,2 lat. W obu grupach nie stwierdzono
różnic w odniesieniu do liczby zdarzeń sercowo-naczyniowych ani zachorowań na raka. Zdaniem dr. Hertzela
Gersteina z McMaster University Department of Medicine w Ontario, badanie dostarcza mocnych dowodów
na temat, że długotrwałe stosowanie insuliny glargine
nie wiąże się ani z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, ani z onkogennym.
Coraz więcej statystyk wskazuje na szerzenie
się epidemii nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Obecność kilku czynników ryzyka chorób układu
krążenia, wcześniejsze zapadanie na jawne postaci
schorzeń sercowo-naczyniowych to kolejny problem
współczesności.
Sprawne leczenie schorzeń występujących na
skalę masową wymaga wielu rozwiązań logistycznych,
wśród których wiarygodne rejestry są podstawą zarówno
bieżącego działania, jak i planowania. Kolejna wiadomość prasowa z 9 czerwca 2012 dotyczyła powstania
Narodowego Rejestru Chorych na cukrzycę typu 1 (www.
diabetes.org/for-media/2012/sci-sessions-t1-exchange.
html). T1D Exchange Clinic Registry to rezultat współpracy 67 centrów klinicznych oraz 25 000 uczestników
wolontariuszy. Z rejestru dowiadujemy się, że większość
chorych na cukrzycę typu 1 ma poziom hemoglobiny
glikowanej od 7,5 do 8,0%. Od 14 do 20% z nich w ciągu
roku doznaje ciężkiej hipoglikemii wymagającej wizyty
na oddziale pomocy doraźnej z powodu śpiączki lub
drgawek. Powikłania cukrzycowe u osób powyżej 40.

roku życia dotykają 20-30%.
W rejestrze tym znalazło się
ponad 13 000 dzieci i młodych
dorosłych, co było powodem zorganizowania specjalnej sesji przez
Youth Diabetes Interest Group. Warto
odwiedzić stronę internetową poświęconą młodym
pacjentom z cukrzycą typu 1: www.myglu.org.
Częstość cukrzycy typu 1 wśród młodych Amerykanów wzrosła w latach 2001-2009 o 23%. Także częstość
cukrzycy typu 2, nazywanej cukrzycą dorosłych, wzrosła
wśród amerykańskiej młodzieży o 21% (www.diabetes.
org/for-media/2012/sci-sessions-SEARCH.html). Wczesne wystąpienie cukrzycy typu 1 lub 2 stwarza większe
zagrożenie wystąpieniem powikłań narządowych w ciągu
całego życia. Szacuje się, że około 189 000 Amerykanów
poniżej 20. roku życia ma cukrzycę, z tego 168 000 ma
cukrzycę typu 1 i ponad 19 000 ma cukrzycę typu 2.
Podsumowanie
Przeglądając doniesienia kongresowe, nie sposób
oprzeć się refleksji, iż współczesny człowiek nie znajduje
umiaru w konsumpcji, a co gorsza, przekazuje złe nawyki
żywieniowe młodszemu pokoleniu. W doniesieniach
zjazdowych mocno podkreślano konieczności interwencji przez zmianę stylu życia
dzieci i młodzieży, w przeciwnym bowiem wypadku
większość z nich rozwinie
pełnoobjawową cukrzycę.

Podstawowe informacje o niektórych nowych lekach przeciwcukrzycowych
Eksenatyd jest antagonistą peptydu glukagonopodobnego
typu 1 (GLP-1 Glucagon-like-peptide 1), wytwarzanym przez
komórki L jelita cienkiego. Wiążąc się z komórką β (receptorem
dla GLP-1) wysp trzustkowych, zwiększa wydzielanie insuliny
pod wpływem glukozy. Ponadto spowalnia wchłanianie glukozy
oraz hamuje wpływ glukagonu na komórki receptorowe. W 2005
roku został dopuszczony przez FDA do leczenia cukrzycy typu 2.
Eksenatyd jest syntetycznym analogiem peptydu złożonego
z 39 aminokwasów, pierwotnie wykrytego w ślinie helodermy arizońskiej. Podawany jest podskórnie dwa razy dziennie.
Działania niepożądane: nudności, wymioty, biegunka, bóle
brzucha, hipoglikemia, refluks żołądkowo-jelitowy. W Stanach
Zjednoczonych jest zarejestrowany pod nazwą Byetta.
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Glimepiryd jest pochodną sulfonylomocznika. Działa przez
stymulowanie komórek β trzustki do wydzielania insuliny oraz
przez zwiększenie wrażliwości tkanek na insulinę. W błonie
komórek β trzustki powoduje blokowanie kanałów potasowych
zależnych od ATP, w wyniku czego dochodzi do otwarcia kanałów wapniowych, a to prowadzi do uwalniania insuliny na
drodze egzocytozy. Zwiększa też wrażliwość tkanek na insulinę
oraz zapobiega nadmiernemu wychwytowi tego hormonu przez
wątrobę. Wychwytywanie glukozy przez obwodową tkankę mięśniową i tłuszczową odbywa się za pomocą specjalnych białek
transportujących, umiejscowionych na błonie komórkowej.
Glimepiryd zwiększa liczbę aktywnych białek transportujących,
co w konsekwencji prowadzi do zwiększonego wychwytu glukozy.
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Od duszności do zatorowości
Joanna Łazęcka, Beata Wudarska

W godzinach popołudniowych zespół podstawowy WSPR w Szczecinie skierował do
SOR 68-letniego pacjenta z powodu duszności, która wystąpiła nagle dzień wcześniej
w godzinach wieczornych, bez istotnej przyczyny, i narastała przy niewielkim wysiłku fizycznym. Pacjent dotychczas bez dolegliwości, nieleczony przewlekle. Wywiad
medyczny nieobciążony pod kątem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

P

rzy przyjęciu przytomny, w logicznym kontakcie. Wydolny oddechowo
i krążeniowo. Czynność serca miarowa,
116/min, RR 135/75mmHg, Sat 76%.
Zgłaszał uczucie braku powietrza, mimo
wykonywania głębokich wdechów.
Zastosowano tlenoterapię bierną przy użyciu maski z rezerwuarem
w przepływie tlenu 10 l/min, uzyskując
częściową poprawę ze wzrostem saturacji
do 95%. Tlenozależny, podczas rozmowy
zdejmował maskę – saturacja spadała
poniżej 90%.
W badaniu fizykalnym stwierdzono prawidłową ruchomość klatki
piersiowej. Nad płucami szmer pęcherzykowy symetryczny, prawidłowy, właściwy
stosunek fazy wdechu do wydechu. Tony
serca głośne, prawidłowo zaakcentowane.
Brzuch wysklepiony w poziomie klatki piersiowej, niebolesny, bez oporów
patologicznych. Wątroba i śledziona
niepowiększone. Perystaltyka (+). Obj.
otrzewnowe ujemne. Obj. Chełmońskiego ujemny. Obj. Goldflamma obustronnie
ujemny. Węzły chłonne dostępne badaniu
palpacyjnemu niepowiększone. Skóra
prawidłowo ucieplona i nawilżona. Błony
śluzowe różowe, prawidłowo nawilżone.
Obrzęków obwodowych nie stwierdzono.
W wykonanym EKG częstoskurcz
zatokowy, normogram (z tendencją do
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Badanie

Wynik

Jednostka Min

Białko CRP
42,3
mg/l
Gazometria BE(B)
0,5
mmol/l
Gazometria ctCO2
23,3
mmol/l
Gazometria HCO3 akt.
22,4
mmol/l
Gazometria O2 SAT
82,4
%
Gazometria pCO2
29,0
mmHg
Gazometria pH
7,505
Gazometria pO2
41,4
mmHg
Glukoza we krwi żylnej
178
mg/dl
Kreatynina GRF3
powyżej 60 ml/min
Kreatynina
1,09
mg/dl
Morfologia krótka erytrocyty
4,54
mln/μl
Morfologia krótka hematokryt
40,9
%
Morfologia krótka hemoglobina
14,7
g/dl
Morfologia krótka leukocyty
10,68
tys./μl
Morfologia krótka MCH
32,4
pg
Morfologia krótka MCHC
35,9
g/dl
Morfologia krótka MCV
90,1
fl
Morfologia krótka MPV
10,4
fl
Morfologia krótka PCT
0,25
%
Morfologia krótka PDW
11,5
fl
Morfologia krótka płytki krwi
239
tys./μl
Morfologia krótka P_LCR
27,5
%
Morfologia krótka RDW
13,9
%
Na, K w surowicy – jonogram K
4,53
mmol/l
Na, K w surowicy – jonogram Na
135
mmol/l
APTT
24,32
s
D-Dimery
8,78
µgFEU/ml
PT czas protrombinowy
11,12
s
PT czas protrombinowy INR
1,00
CK-MB
12
U/L
Troponina T-HS
0,124
μg/l

Max

0
-3
22
21
90
35,0
7,350
65,0
74

5
+3
26
26
96
45,0
7,450
100,0
106

4,5
41
14
4
28
32
80
7,4
0,158
12
150

5,9
53
18
10
34
36
100
11,0
0,425
16,5
450

11,6 16,5
3,7 5,4
132 146
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prawogramu) niepełny blok prawej odnogi pęczka (Hisa),
obniżenie odcinka ST w V3-V6 do 1 mm.
W gazometrii z krwi tętniczej widoczna była
niewielkiego stopnia zasadowica z hipokapnią.
Na tej podstawie wysunięto podejrzenie zatorowości płucnej, podano pacjentowi heparynę drobnocząsteczkową oraz skierowano na badanie tomograficzne
klatki piersiowej z kontrastem.
W pozostałych badaniach laboratoryjnych stwierdzono podwyższoną wartość wysokoczułej troponiny
T, dziesięciokrotnie przekraczającą normę przy prawidłowym poziomie CKMB, zwiększoną liczbę D-Dimerów bez odchyleń w pozostałych badaniach układu
krzepnięcia.
Wykonane badanie angio-TK klatki piersiowej
wykazało cechy masywnej zatorowości płucnej – masy zatorowe widoczne w rozgałęzieniach obu tętnic płucnych
oraz w ich odgałęzieniach platowych i segmentalnych.
Pień płucny nieco poszerzony; szerokość tętnic
płucnych na górnej granicy normy.
W uwidocznionym miąższu płucnym umiarkowane cechy rozedmy centrozrazikowej.
W segmencie III płuca prawego podopłucnowo
guzek średnicy 6 mm; w segmencie VI płuca prawego
podopłucnowe zmiany bliznowate. Obustronnie rozsiane niewielkie obszary o charakterze „matowej szyby”.
W trakcie oczekiwania na wyniki badań radiologicznych stwierdzono tendencję do hipotensji, ostatni
pomiar ciśnienia tętniczego w SOR przed przekazaniem
do oddziału kardiologii: 107/75 mmHg.

Z uwagi na objawy kliniczne (hipotensja, duszność niereagująca na tlenoterapię), ich nagłe wystąpienie
oraz wyniki badań (cechy przeciążenia prawej komory,
wieloogniskowe zmiany zatorowe) stwierdzono wysokie ryzyko zgonu, zakwalifikowano pacjenta do pilnej
fibrynolizy i przekazano do oddziału kardiologii innego
szpitala. U pacjenta nie stwierdzono przeciwwskazań do
leczenia fibrynolitycznego. Jednocześnie zaplanowano
dalszą diagnostykę w kierunku wykrycia przyczyny ostrej
ZP (zespół neoplastyczny w przebiegu raka płuc?) po
wyrównaniu stanu pacjenta.
W oddziale kardiologii pacjent otrzymał leczenie fibrynolityczne, a w wykonane w dniu następnym
badanie ultrasonograficzne serca nie wykazało nadciśnienia płucnego.

W

omawianym przypadku zatorowość płucna
wystąpiła u dotychczas zdrowego pacjenta bez
czynników ryzyka, a duszność okazała się głównym objawem, który skierował uwagę prowadzących lekarzy na
to rozpoznanie. Dodatkowym atutem pacjenta był brak
przeciwwskazań do leczenia fibrynolitycznego. Wczesne
rozpoznanie potwierdzone badaniem naczyniowym
i wczesne wdrożenie docelowego leczenia pozwoliło na
uniknięcie poważnych powikłań, takich jak nadciśnienie
płucne czy nagły zgon.
Joanna Łazęcka
lekarz rezydent w SOR SPSK 1 PUM w Szczecinie
Beata Wudarska
lekarz SOR SPSK 1 PUM w Szczecinie

Nowości
Genetyka i biznes

Olbrzymi postęp, jaki dokonuje się na naszych oczach
w zakresie genetyki, jest zwykle przedstawiany jako sukces medycyny, poszerzający
naszą wiedzę oraz stwarzający możliwość dobierania
spersonalizowanych terapii.
Poza tymi oczywistymi i pozytywnymi aspektami są też
mniej pozytywne strony coraz
szerszego dostępu do testów
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genetycznych. Do tych ne- Ashley i wsp. zatytułowanym
gatywnych aspektów zalicza „Genetics and Cardiovascular
się możliwość dyskryminacji Disease. A Policy Statement
w miejscu pracy ze względu from the Amerciam Heart Asna profil genetyczny. Także sociation” omówione są szerow wypadku nabywania polis ko wszystkie aspekty związane
ubezpieczeniowych na życie z genetyką i chorobami układu
osoby o zwiększonym ryzy- krążenia.
ku zachorowania na choroby
W Stanach Zjednoczonych
genetyczne mogą otrzymywać został wprowadzony The
gorsze oferty. Zachodzi więc Genetic Information Nonkonieczność nowych regulacji discrimination Act (GINA),
prawnych. W artykule Euan A. zakazujący dyskryminacji

z powodu profilu genetycznego. Dokument ten został
podpisany przez prezydenta
George’a Busha w 2008 r., ale
jego pełne wdrożenie nastąpiło
dopiero w 2010 roku.
Autorzy podkreślają, że interpretacja testów genetycznych powinna być dokonywana
wyłącznie przez lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach.
Źródło: http://circ.ahajournals.
org/content/126/1/142.full
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VIII Łódzkie Forum Okulistyczne
Alicja Barwicka

Ponieważ obrady łódzkiego Forum Okulistycznego to
zawsze wypełnione wiedzą pełne dwa dni, to i sprawozdanie zawierające tylko najważniejsze informacje
ma dość pokaźną objętość. W poprzednim numerze
„Gazety dla Lekarzy” znalazły się wieści z zakresu okuloplastyki, jaskry, niektórych zagadnień dotyczących
zespołu suchego oka i alergicznych schorzeń przedniej
powierzchni gałki ocznej, natomiast poniżej – informacje z kolejnych ciekawych obszarów.
Leczenie okulistyczne kobiet w ciąży
jest zawsze dużym wyzwaniem. Szczególnie dotyczy
to niektórych patologii, takich jak zmiany cukrzycowe,
choroby ciała szklistego, choroby siatkówki, jaskra.
W związku ze zmianami hormonalnymi ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań cukrzycowych w zakresie narządu
wzroku u kobiet ciężarnych może być niekiedy bardzo
duże. Spośród tych najgroźniejszych i źle rokujących
co do utrzymania użytecznej ostrości wzroku, trzeba
pamiętać o klinicznie znamiennym obrzęku plamki
i o retinopatii cukrzycowej. Dlatego tak ważna jest
okresowa kontrola okulistyczna ciężarnych z cukrzycą
oraz monitorowanie ewentualnych zmian Uważa się, że
rutynowo w tej grupie chorych badanie okulistyczne powinno być przeprowadzone w 1., 4., 5. i 7. miesiącu ciąży
oraz w 3., 6. i 12. miesiącu po porodzie. Zdecydowanie
najbardziej zagrożone wystąpieniem siatkówkowych
powikłań cukrzycowych są kobiety, u których jeszcze
przed zajściem w ciążę stwierdzono nawet niewielkie
cechy retinopatii. Im te zmiany były bardziej zaznaczone
przed ciążą, tym większe jest w trakcie jej trwania ryzyko
ich nasilenia. Do pogorszenia stanu siatkówki w wyniku retinopatii proliferacyjnej, powodującej krwotoki
i jej trakcyjne odwarstwienie, oraz do nowotwórstwa
naczyniowego w tęczówce i w konsekwencji jaskry
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Jak zawsze bardzo się przydaje program Forum

neowaskularnej, dochodzi najczęściej u ciężarnych ze
źle kontrolowanym bądź niekontrolowanym poziomem
glikemii oraz z nadciśnieniem tętniczym. Niestety również przy prawidłowo kontrolowanej glikemii podczas
ciąży trzeba się liczyć z powikłaniami. O ile najważniejsze
jest tu oczywiście leczenie choroby podstawowej, to stosowanie fotokoagulacji laserowej w celu eliminowania
fragmentów niedokrwionej siatkówki i doprowadzenie
do zamknięcia nowo tworzonych naczyń pozwala na
poprawę rokowania co do zachowania użytecznej ostrości wzroku. Jeśli zmiany postępują i laserokoagulacja
okazuje się nieskuteczna, pozostaje stosowanie metod
z zakresu chirurgii witreoretinalnej, natomiast do czasu rozwiązania raczej nie stosuje się doszklistkowego
podawania leków anty-VEGF.
W jaskrze przewlekłej otwartego kąta dzięki
zmianom hormonalnym ciśnienie wewnątrzgałkowe
u ciężarnych bardzo często samoistnie się normuje i przy
zachowaniu reżimu comiesięcznych pomiarów oraz
monitorowaniu cech neuropatii n. II udaje się odstawić
leki miejscowe. Wyniki badań przeprowadzanych na
zwierzętach w zakresie wpływu na płód podawanych
miejscowo leków przeciwjaskrowych pokazują, że część
tych leków, np. prostaglandyny oraz inhibitory anhydrazy
węglanowej dają u dziecka niską wagę urodzeniową.
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Z kolei β-blokery powodują bradykardię płodu. Za
bardziej bezpieczne niż codzienne stosowanie leków
miejscowych uważa się zastosowanie trabekuloplastyki
laserowej. Trzeba pamiętać, że większość miejscowych
leków stosowanych w jaskrze przechodzi do mleka matki,
a więc ich stosowanie w okresie laktacji także jest dyskusyjne. Podobne dylematy odnoszą się do stosowania
antybiotyków do worka spojówkowego u kobiet w ciąży.
Osobnym problemem dotyczącym schorzeń
narządu wzroku u kobiet w ciąży jest ustalenie wskazań
okulistycznych do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego. Budzi to duże emocje, gdyż część ciężarnych
w swoich schorzeniach okulistycznych upatruje szansę
na ten typ zakończenia ciąży, nie zdając sobie sprawy
z ewentualnych negatywnych następstw podejmowanej
decyzji. Stanowisko w tej sprawie, wypracowane wspólnie przez towarzystwa naukowe polskich ginekologów
i położników oraz okulistów, ma nadal charakter jedynie
projektu wytycznych, ale prace zmierzające do ustalenia
ostatecznej formy dokumentu wydają się bliskie końca.
Chociaż decyzja zawsze musi być podejmowana indywidualnie, z analizą korzyści i oceną ryzyka ewentualnych
zdarzeń niepożądanych, to obecnie uważa się, że wskazaniami do zastosowania cięcia cesarskiego z przyczyn
okulistycznych są w szczególności:
• nawracające krwotoki do ciała szklistego,
• neowaskularyzacja na tarczy n. II lub siatkówkowa,
• witreoretinopatia proliferacyjna,
• trakcyjne odwarstwienie siatkówki postępujące w czasie ciąży,
• wysiękowe odwarstwienie siatkówki, które wystąpiło
miesiąc przed terminem rozwiązania,
• duża trakcja siatkówkowa,
• odwarstwienie siatkówki starsze, ale operowane w okresie do 2 miesięcy,
• nawrotowe odwarstwienie siatkówki.
Z kolei wg cytowanego projektu wytycznych
nie są wskazaniami do zastosowania cięcia cesarskiego
z przyczyn okulistycznych w szczególności:
• jaskra,
• krótkowzroczność,
• odwarstwienie siatkówki operowane wcześniej niż
przed 2 miesiącami z wynikiem przyłożenia,
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• wysiękowe odwarstwienie siatkówki, które wystąpiło
wcześniej i uległo samoistnemu przyłożeniu co najmniej
miesiąc wcześniej.
W pewnych przypadkach sprawa nie jest jednoznaczna i decyzja musi uwzględniać wiele dodatkowych
elementów. Dotyczy to:
• postępującej neuropatii (w tym jaskrowej) n. II,
• stożka rogówki, zwłaszcza po zastosowaniu terapii
typu cross-linking,
• jednooczności z wysoką krótkowzrocznością i plamą
Fuchsa,
• nowotworów wewnątrz- i pozagałkowych,
• wszczepionej soczewki po usunięciu zaćmy wrodzonej,
• choroidopatii,
• choroby Stargardta,
• zwyrodnienia barwnikowego siatkówki.
Trzeba koniecznie podkreślić, że w mechanizmie
parcia siatkówka jest przyciskana do podłoża, więc jeśli
wyjściowo jest przyłożona, to nie ulegnie odwarstwieniu
w trakcie II okresu porodu, natomiast bardziej groźna
w tej fazie jest możliwość występowania krwotoków
wewnątrz- lub pozagałkowych.
Problemy okulistyczne
w przebiegu niektórych chorób
endokrynologicznych
występują dość często, wymagając w diagnostyce i leczeniu współpracy lekarzy różnych dyscyplin. Przykładem są choroby Gravesa i Basedowa oraz Hashimoto, w przebiegu których może dochodzić do zmian
w obrębie oczodołów, dających poważne powikłania
okulistyczne. Wytrzeszcz naciekowo-obrzękowy, który
występuje aż u 25-50% pacjentów z chorobą Gravesa
i Basedowa oraz w mniej licznych przypadkach w przebiegu choroby Hashimoto, jest wynikiem procesów
autoimmunologicznych, toczących się w przestrzeni
pozagałkowej. W obrazie klinicznym poza wytrzeszczem mogą pojawić się: ból gałek ocznych, retrakcja
powiek skutkująca ciężkimi uszkodzeniami rogówki,
dysfunkcja mięśni okoruchowych spowodowana ich
obrzękiem i naciekami zapalnymi, zez i dwojenie, ale
także neuropatia n. II z obniżeniem ostrości widzenia,
o patologicznym łzawieniu i defekcie kosmetycznym nie
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wspominając. Dlatego orbitopatię tarczycową z uwagi
na możliwość wystąpienia ciężkich i niepoddających
się leczeniu powikłań rogówkowych oraz ewentualnego uszkodzenia nerwu wzrokowego traktuje się
jako bardzo groźny stan zagrożenia utratą widzenia.
Mimo iż objawy kliniczne wydają się jednoznaczne,
zdarzają się trudności diagnostyczne. Trzeba pamiętać
o różnicowaniu z miopatią, zmianami w śródmózgowiu,
przetokami tętniczo-żylnymi, zmianami w obszarze
zatoki jamistej oraz w przebiegu miastenii. Szczególnie
trudne w diagnostyce różnicowej mogą być objawy
wytrzeszczu jednostronnego, spowodowanego przez
innego rodzaju patologię pozagałkową. Także problemem trudnym diagnostycznie może być obraz rozpoczynającej się neuropatii n.II w przebiegu orbitopatii
tarczycowej. Leczenie takich zmian w narządzie wzroku
nie jest proste. Zmieniona struktura mięśni okoruchowych, a nieraz także dźwigacza powieki górnej często
decyduje o niepowodzeniu zabiegów chirurgicznych,
a niewłaściwe ustawienie gałki po krótkim okresie
poprawy – powraca. Dopóki nie udaje się przywrócić
prawidłowych warunków anatomicznych i odtworzyć
funkcji szpary powiekowej, leczenie powikłań rogówkowych sprowadza się jedynie do żmudnego ratowania ocalałych, w miarę przeziernych fragmentów. Na
szczęście zdarza się i tak, że opuszczając brzeg powieki
górnej o 2 mm w dół dzięki niewielkiej müllerectomii,
udaje się ochronić rogówkę. Bywa, że dla uniknięcia
orbitotomii wystarczająca okaże się recesja dźwigacza
powieki górnej. Niestety w wielu przypadkach dopiero
dekompresja oczodołu, będąca najbardziej radykalną
formą leczenia, pozwala zmniejszyć ucisk na gałkę,
odbarczyć nerw wzrokowy i mięśnie okoruchowe oraz
zmniejszyć stopień wytrzeszczu. Ponieważ w leczeniu
choroby podstawowej nieraz przez wiele miesięcy stosuje się między innymi dożylnie glikokortykosteroidy,
trzeba mieć na uwadze dodatkowe problemy związane
z zaćmą i jaskrą sterydową. Ale także sama orbitopatia
tarczycowa w związku z podwyższeniem ciśnienia
w żyłach nadtwardówkowych może powodować zwyżkę
ciśnienia wewnątrzgałkowego. Biorąc pod uwagę patomechanizm choroby podstawowej, leczenie w tych
przypadkach musi się nieraz wiązać z koniecznością
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pewnych modyfikacji. Takim przykładem może być
chociażby potrzeba wprowadzenia zmian w technice
operacyjnej podczas usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji u osób z orbiotopatią tarczycową.
Podobnie interdyscyplinarny problem stanowią
choroby przysadki. Z uwagi na lokalizację skrzyżowania
nerwów wzrokowych w siodle tureckim, patologia interesuje zarówno okulistów, jak i neurochirurgów. Guzy
przysadki należą nie tylko do najczęstszych w obrębie
mózgoczaszki, ale i dających charakterystyczne objawy
endokrynologiczne, związane z nadmiarem lub niedoborem wydzielania hormonów tropowych. Zmiany w polu
widzenia, związane z uciskiem zwiększającego objętość
guza, mają dla okulisty wielką wartość diagnostyczną
i dlatego są często pierwszą wskazówką, sygnalizującą
konieczność przeprowadzenia badania neurologicznego. Podczas sesji omówiono rodzaje guzów przysadki
z uwzględnieniem podziału na hormonalnie nadczynne
i nieczynne, ich objawy kliniczne, zasady diagnostyki
ze szczególnym uwzględnieniem badań obrazowych
okolic przysadki i podwzgórza oraz najnowsze techniki
leczenia. Jak wiadomo dominują tu zabiegi neurochirurgiczne i telegammaterapia, ale duże nadzieje wiąże
się z odkryciami farmakologii, które prawdopodobnie
pozwolą w przyszłości na ograniczenie stosowanych
obecnie technik inwazyjnych. Trzeba podkreślić, że
niezależnie od sposobów zastosowanego leczenia, zarówno w diagnostyce, jak i monitorowaniu efektów
terapeutycznych chorych z guzem przysadki kluczowe
znaczenie ma ciągle badanie okulistyczne.
Pogorszenie widzenia w aspekcie
trudności diagnostycznych
to częsty kłopot w praktyce okulistycznej. Co robić, kiedy
zgłaszane pogorszenie lub utrata widzenia nie znajdują
odzwierciedlenia w podstawowym okulistycznym badaniu przedmiotowym? Jakie testy subiektywne oraz
elektrofizjologiczne należy wykonać, by przeprowadzić
diagnostykę różnicową, uwzględniającą w szczególności
zaburzenia w nerwie wzrokowym? Omówiono niektóre
rodzaje neuropatii nerwu wzrokowego, utratę widzenia
na podłożu psychogennym oraz zdarzające się bardzo
często, zwłaszcza w zakresie orzecznictwa, problemy
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wynikające z symulowania obniżonej ostrości widzenia.
Nie wolno też zapominać o genetycznych przyczynach
utraty widzenia u młodych osób (choroba Stargardta,
młodzieńcze rozwarstwienie siatkówki, dziedziczne
neuropatie n II Lebera i Kjera). W tych przypadkach poza
badaniem przedmiotowym i odpowiednimi badaniami
dodatkowymi niezwykle istotne jest staranne zebranie
wywiadu, również rodzinnego. Ostateczne rozpoznanie
musi być jednak potwierdzone badaniem genetycznym,
pozwalającym na wykrycie typowej dla danego schorzenia mutacji genowej. We współczesnych realiach
życia spotykamy się również ze szczególnym rodzajem
zaburzeń widzenia, związanych ze stresem. Powstają
one w wyniku działania bodźców psychospołecznych
(interpersonalnych) i mają wpływ na funkcjonowanie
narządów i układów człowieka, w tym narządu wzroku.
Podkreślono rolę biochemicznego aspektu uszkodzeń
komórki w wyniku długotrwale działającego stresu,
co mogłoby tłumaczyć występowanie nerwicowych
zaburzeń widzenia.
Omówienie ciekawych przypadków
okulistycznych
z oczywistych powodów cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem uczestników. Tak było i podczas tegorocznego Forum. Tym razem omówiono:
• obustronne ostre zamknięcie kąta o mieszanym mechanizmie bloku źrenicznego i konfiguracji płaskiej
tęczówki,
• obecność druz jako stały element diagnostyki AMD
oraz przypadki zmiany punktu fiksacji u osób z wysiękową postacią AMD,
• przypadek pierwotnego chłoniaka wewnątrzgałkowego,
• leczenie ostrej martwicy siatkówki,
• kostniaki naczyniówki,
• drogi nacieków zewnątrzgałkowych w przebiegu czerniaka naczyniówki i ciała rzęskowego,
• powikłania oczne w dziedzicznej postaci amyloidozy
układowej,
• znamię łojowe Jadassohna,
• przypadek hidrocystoma o lokalizacji wewnątrzoczodołowej,
• waskulopatię polipoidalną naczyniówki,
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• wyniki zastosowania leków anty VEGF przed witrektomią w zaawansowanej cukrzycowej retinopatii
proliferacyjnej,
• zespół Tolosy-Hunta,
• fakoemulsyfikację w oku z przetrwałą błoną źreniczną
oraz przypadek chirurgicznego usunięcia obustronnej
przetrwałej błony źrenicznej,
• objawy kliniczne i trudności diagnostyczne w przebiegu
przetoki zatoki jamistej,
• powikłania okulistyczne w ciąży i podczas przedłużającego się porodu,
• zawodowe alergiczne zapalenie spojówek,
• przypadek rany kąsanej oczodołu.
Obrady Łódzkiego Forum Okulistycznego po raz
kolejny udowodniły, że dzielenie się wiedzą i doświadczeniem klinicznym lekarzy zatrudnionych w oddziałach
i klinikach akademickich z kolegami mającymi pierwszy
kontakt z chorymi w poradniach i ambulatoriach jest
niezbędne nie tylko nam okulistom, ale przede wszystkim
naszym pacjentom, bo to oni są odbiorcami najnowszych
możliwości w zakresie diagnostyki i leczenia chorób
oczu. Wracający po obradach do swoich zajęć krajowi
okuliści wyrażali nadzieję, że równie ciekawe zagadnienia
zostaną poruszone podczas przyszłorocznego Forum
Okulistycznego.
Tekst i zdjęcia
Alicja Barwicka
okulistka
Do zobaczenia za rok!
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ALSO (Advanced Life Support in Obstetrics)

Kurs, czyli próba odpędzenia
koszmarów ginekologa-położnika
Marta Florea
Sala porodowa, godzina 2.30, młoda mama tuli
w ramionach swe nowo narodzone dziecię.
Lekarka obecna przy porodzie reperuje szlak,
którym dziecię przybyło na ten świat. Młoda mama,
ku zdziwieniu lekarki, zamiast wzruszać się obecnością
potomstwa, zaczyna wzdychać:
– Ojejku, jejku, pani to ma straszny zawód!
– Eee, nie jest taki zły – pociesza ją lekarka.
– Pani to ma naprawdę straszny zawód – młoda
mama upiera się przy swoim zdaniu – tak zszywać
ludziom tyłki po nocy!
Kurtyna.

C

óż, zapewne chcielibyśmy, aby wszystkie nasze pacjentki (zwłaszcza te, do których wstajemy o różnych
pogańskich porach) były równie pełne miłosierdzia.
Powiedzmy sobie jednak szczerze: nie możemy na
to liczyć. Za to możemy mieć pewność, że jeśli przy
porodzie dojdzie do jakichkolwiek komplikacji, to nie
ominie nas proces sądowy wytoczony przez pacjentkę.
Poród jest procesem fizjologicznym, ale zarówno
w trakcie jego trwania, jak i tuż po nim mogą pojawić się
różne komplikacje. Nie wszystkie możemy przewidzieć,
nie każdej możemy zapobiegać. Niemniej jednak gdy
dojdzie do powikłań okołoporodowych, zawsze musimy
zmierzyć się z nimi i byłoby dobrze, gdyby nasza walka
zakończyła się sukcesem.
Koszmarami chyba każdego ginekologa położnika
są: dystocja barkowa, krwotok poporodowy, rzucawka
i kilka innych komplikacji. Ponieważ od dawna śniły mi
się one po nocach, postanowiłam przygotować się do
stawienia im czoła i zapisałam się na ALSO, czyli kurs
zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych w położnictwie. O istnieniu takiego kursu dowiedziałam się
jakiś czas temu, czytając w czasopiśmie „Ginekologia po
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dyplomie” artykuł dotyczący krwotoków poporodowych.
Dokładne informacje na temat tego kursu można znaleźć
na stronie www.also.org.uk. Ja natomiast postaram się
tutaj przedstawić kurs ALSO od kuchni, czyli jak on
wygląda od strony praktycznej.
Kurs odbywa się mniej więcej raz w miesiącu
w różnych miastach Wielkiej Brytanii. Po wybraniu
miasta i terminu, który nam odpowiada oraz wypełnieniu stosownego formularza zapisujemy się na kurs.
Opłatę należy wnieść najpóźniej 12 tygodni przed
kursem. Poza opłatą za kurs należy obowiązkowo
wnieść opłatę za podręcznik (do wyboru w wersji
elektronicznej lub papierowej) oraz opłatę za przesyłkę podręcznika. Te osoby, które nie są pracownikami
brytyjskiej publicznej służby zdrowia (określane jako
non NHS albo overseas) płacą dodatkowo 50 funtów.
Tak więc w sumie za kurs zapłaciłam 515 funtów. Cóż,
nie jest to mało, ale myślę, będąc już po kursie, że to
bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. Aczkolwiek
wolałabym nie być zmuszoną do korzystania z wiedzy,
jaką uzyskałam na tym kursie.
Zaleca się, aby osoba wybierająca się na kurs
ALSO gruntownie zapoznała się z przysłanym podręcznikiem (na internetowej stronie informują, że minimalny
czas na takie „zapoznanie” to 6 tygodni). Warto to
zalecenie wziąć sobie do serca, ponieważ dwudniowy
kurs w 90% składa się z zajęć praktycznych, podczas
których uczestnicy kursu muszą korzystać z nabytej
wcześniej wiedzy.
Ja uczestniczyłam w kursie ALSO w Croydon
w dniach 26-27 maja bieżącego roku. Było nas 50 osób:
w znamienitej większości brytyjscy lekarze w trakcie
specjalizacji z ginekologii i położnictwa oraz kilka brytyjskich położnych, 3 osoby niebędące przedstawicielami
brytyjskiej służby zdrowia, ja oraz dwie lekarki z Austrii.
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Tuż przed rozpoczęciem kursu zostaliśmy podzieleni na 10-osobowe grupy. Poza czterema miniwykładami, które odbywały się w dużej sali jednocześnie dla
wszystkich 50 kursantów, pozostałe zajęcia odbywaliśmy
ze swoją grupą. Każde zajęcia mieliśmy z innymi wykładowcami i każde rozpoczynaliśmy od krótkiego przedstawienia się, kim jesteśmy i co robimy. Dzięki temu już
po 2-3 zajęciach znaliśmy swoje imiona i miejsca pracy,
co świetnie wpływało na integrację grupy i ułatwiało
znalezienie tematu do pogawędki w czasie przerwy.
Wspomniałam wcześniej, że zarówno kursantami,
jak i wykładowcami byli Brytyjczycy. Jeśli słysząc słowa
„brytyjski lekarz” lub „brytyjska położna” wyobrażacie
sobie dystyngowanego dżentelmena albo uroczą lady,
to jesteście w błędzie. Przedstawiciele brytyjskiej służby
zdrowia są doskonałym odzwierciedleniem wielokulturowego społeczeństwa Wielkiej Brytanii. Tak więc poranne
zajęcia miałam z muzułmańską lekarką, której głowę
ściśle zakrywała tradycyjna chusta, w południe ćwiczenia
prowadziła wydekoltowana pani doktor w skąpej mini
i szpilkach do nieba, a dzień kończyłam wykładem prowadzonym przez położną w wieku „czterdzieści lat plus
vat”, ubraną w pomięty T-shirt. Uczestnicy kursu byli
równie różnorodni. Dzięki temu każdy, bez względu na
wiek, rasę, doświadczenie zawodowe, mniej czy bardziej
brytyjski akcent, mógł się czuć swobodnie, bezstresowo
i skupić się na zdobywaniu wiedzy.
Program kursu obejmował następujące
zagadnienia:

• Śródporodowy nadzór nad płodem czyli interpretacja
zapisów KTG i wdrożenie odpowiedniego postępowania
• Sepsa u kobiety w czasie porodu i w połogu
Kierunek Kalifornia
Kardiolodzy z całego świata
zgromadzą się w dniach 3-7 listopada 2012 w Los Angeles na
dorocznym kongresie American
Heart Association.
Ubiegłoroczny kongres w Orlando zgromadził 19 tysięcy
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• Rzucawka oraz stan przedrzucawkowy (diagnostyka
i leczenie)
• Dystocja barkowa
• Poród zabiegowy za pomocą kleszczy i próżnociągu
położniczego
• Krwotok poporodowy
• Resuscytacja noworodka
• Poród płodu z położenia pośladkowego
• Niewłaściwe ułożenie płodu – diagnoza i postępowanie.
Na kursie położono nacisk przede wszystkim na
naukę praktycznego postępowania w stanach zagrożenia
życia w położnictwie, więc prawie wszystkie wymienione
tematy miały formę ćwiczeń przy fantomach położniczych, takich jak te na ilustracjach.
Kurs kończył się egzaminem praktycznym, w czasie którego na fantomach sprawdzano nasze umiejętności
i postępowanie w kilku wybranych stanach nagłych, np.
„rodziliśmy” dziecko za pomocą próżnociągu, później
musieliśmy je zresuscytować, a następnie „ratowaliśmy”
matkę, u której wystąpił krwotok poporodowy.
Po egzaminie praktycznym przystępowaliśmy
do egzaminu teoretycznego. Miał on formę testu wielokrotnego wyboru (80 pytań na 40 minut) i obejmował zagadnienia omawiane na kursie, ale również te
przedstawione w podręczniku, które nie były poruszane
(np. USG, poród przedwczesny, powikłania pierwszego
trymestru ciąży i inne).
Podsumowując: kurs niezwykle intensywny,
znakomicie przygotowujący młodego lekarza do postępowania w różnych stanach nagłych w położnictwie.
Polecam go każdemu, kto chce się skutecznie zmierzyć
z koszmarami okołoporodowymi.
Marta Florea
lekarz w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa

Nowości
uczestników ze 100 krajów, 292
dziennikarzy medycznych oraz
300 wystawców.
Jest to obok konkurencyjnego
kongresu American College of
Cardiology największe wydarzenie naukowe na świecie.

6_2012

sierpień

Po dyżurze

A imię jego…

J

est w imionach pewna magia. We wszystkich kulturach
docenia się ich wpływ na życie dziecka. W niektórych
kręgach kulturowych imiona nadawano po dłuższym czasie – wiązały się one wówczas z już ujawnionymi cechami
dziecka lub ze zdarzeniami, w których brało udział. Imię
nadane maluchowi od razu niesie ze sobą bardziej nadzieje
i wyobrażenia najbliższych – ale czy tylko?
Nadanie imienia jest zawsze momentem uroczystym dla rodziny dziecka, w erze prasłowiańskiej chłopcy
otrzymywali je około 7. roku życia, podczas postrzyżyn,
w chrześcijańskiej zaś – podczas chrztu.
W czasach starosłowiańskich wierzono, że odpowiednie imię przyniesie dziecku lepszy los. Za pomocą imienia
usiłowano zapewnić dziecku pożyteczne cechy (Sędzimir,
Mirosław, Mścisław, Gniewomir itp.) lub podkreślić, że
pociecha jest bliższa Bogu niż inne (Bogumiła, Bożydar,
Chwaliboga, Bożysława itd.). Później synonimem pożądanych cech stali się święci bohaterowie; najczęściej wybierano
na patrona opiekuna dnia urodzin lub którejś z najbliższych
dat. „Skoro święty Jan zapewnił maluchowi bezpieczne
przyjście na świat w swoim dniu, niechże go osłania przez
całe życie!” „Córka obrała sobie świętą Zofiję na patronkę,
rodząc się w dniu jej poświęconym” – poddawał się wyrokom
boskim wierzący chrześcijanin, licząc na dodatkową opiekę
świętego patrona nad dzieckiem i nie zwlekając ze zmyciem
z niego grzechu pierworodnego. Często decyzję o imieniu
podejmował ksiądz. Zwyczajem XIX i pierwszej połowy XX
wieku była stygmatyzacja imieniem, tj. nadawanie podczas
chrztu dziwacznych, rzadkich imion dzieciom samotnych
matek, czyli dzieciom „poczętym w grzechu”.
Teraz rodzice muszą podjąć decyzję w ciągu miesiąca od urodzenia potomka. A nie jest to łatwa decyzja!

*„Czymże jest imię? To, co zwiemy różą, słodko pachniałoby
pod każdym innym imieniem.”
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Fot. @mimax2

What’s in a name? That, what we call a rose, by any other name
would smell so sweet* – pisał Szekspir. Czy rzeczywiście? Dla
zapachu róży jej nazwa istotnie nie ma znaczenia, ale czy los
człowieka jest zupełnie niezależny od jego imienia?

Nie wierzymy już w szczególną rolę opiekuńczego patrona,
więc staramy się dobrać imię do dziecka zgodnie z naszymi
wyobrażeń o nim, jego cechach i o tym, co będzie robić
w życiu. Pojawiają się też pytania – na ile nadane imię
będzie determinować pewne cechy u dziecka? Na ile ma
znaczenie dla jego przyszłości? Czy jeśli nadamy synkowi
imię Konstanty Ildefons, to jest większa szansa, że zostanie
poetą? Czy mała Maria Teresa będzie bardziej pobożna
niż rówieśnice? A może Ryszard, bo przecież Ryśki to
fajne chłopaki? A może Agata, bo Agaty są radosne i mają
zdecydowany charakter?
iewątpliwie działa tu znana z psychologii zasada
samosprawdzającej się przepowiedni: przekonanie
rodziny, niekoniecznie w pełni uświadomione, że dziecko
o takim imieniu jest i powinno być takie, a nie inne rzutuje na sposób wychowania oraz na sposób postrzegania
samego dziecka przez siebie.
Przykłady z życia można mnożyć. Na przykład
miłośnicy książek Szklarskiego nadają synowi imię Tomek.
Żywią przekonanie, że syn będzie dzielny, kreatywny,
chętny do przygód, zainteresowany przyrodą i geografią.
Na spacer pójdą raczej do zoo niż na tor gokartowy, nie
kupią mu albumu o architekturze, lecz raczej atlas zwierząt
oraz zauważą każdy przejaw dzielności i skomentują, że
„Tomki takie są”.
Rodzice często mają pragnienie, aby potomek
osiągnął sukces, dlatego nadają mu imię znanego sobie
człowieka sukcesu. Takie imię, na cześć idola, ma zapewnić dziecku, jak w poprzednich wiekach, magicznie
powodzenie. Sukces jest rozumiany różnie, w zależności
od poziomu i hierarchii potrzeb rodziców. Często chodzi
o aspekt finansowy oraz popularność. Stąd sezonowa
moda na imiona znanych gwiazd, często zagranicznych:
wysyp Jonatanów, Nicolek (pisanych w rozmaity sposób)
i Dżastinów (bo niejaki Bieber), pojawiają się Doroty
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wołane Doda lub Dodusia. Czasem rodzice przyznają, że
inspiracją dla imion Adam, Justyna, Tomasz byli sportowcy.
W warstwach wyższych dominują inne standardy.
Często nadawane jest imię po przodku, bo klasy wyższe
doceniają przodków, którzy coś w życiu osiągnęli i są
dumne, że mają wewnętrzny, rodzinny wzorzec sukcesu.
Czasem ten wzorzec jeszcze żyje i możliwe, że dochodzi element wyrachowania: że ze wzruszenia zwiększy
w testamencie zapis dla swojego imiennika wnuka. Bywa,
że do głosu dochodzą ambicje dynastyczne. Znany mi
Piotr III, syn Piotra i wnuk Piotra, nazywany ku swojej
zgryzocie „juniorem”, wzburzył rodzinę, odrzucając
kontynuację rodzinnej tradycji i nazywając synów Paweł
i Michał. Ludwików i tak nie przebijemy: doliczyli do
dziewiętnastu, a ostatniego ścięto! – odciął się zdecydowanie starszym Piotrom podczas świątecznego obiadu
i temat się skończył.
Zdarzają się imiona po gwieździe innego sortu,
nie tak popularnej, ale ważnej dla rodzica: Amadeusz,
Cyprian, Fryderyk (synowie nauczycieli muzyki), Zygmunt
(ojciec psycholog ;)), Albert (syn fizyka), Abel i Miriam
(matka katechetka), Jaśmina i Hiacynt (rodzice mają firmę
ogrodniczą). Większość na zasadzie myślenia magicznego
– aby zapewnić dziecku sukces podobnej miary, co odniósł
Wielki Imiennik lub w wybranej branży.
Inną tendencją jest wybieranie imienia, które rodzicom po prostu dobrze się kojarzy. Podstawą jest przekonanie, że osoby o takim samym imieniu mają pożądane
cechy wspólne. Średnią „wyciąga się” najczęściej z kilku
znajomych osób. Osobiście zaobserwowałam, że Kacperki
są bardziej ruchliwe, Ole bardziej uparte, a Marty bardziej
elokwentne. Pawełki miewają problemy z zasypianiem we
wczesnym dzieciństwie, a Kubusie są dosyć żarte… Ale –
może tylko w moim rejonie.
Niektórzy chcą być oryginalni za wszelką cenę, chcą
aby ich dziecko, tak odmienne od wszystkich, miało imię
również je wyróżniające. Efekt bywa różny. Z doświadczenia
pacjentów i rodziny wiem, że odbiór społeczny jest zdecydowanie lepszy w wypadku dziwnych imion u dziewczynek
niż u chłopców. Nikola czy Jaśmina nie dziwi, Nikoletta lub
Fabiana brzmi trochę wróżkowo, natomiast Justin, Narcyz
lub Hiacynt budzą jednak drwiny i kpiny kolegów. W tym
sensie także można wpłynąć na przyszłość potomka – że
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za oryginalność rodziców dzieciak będzie się wstydził lub
nawet dostawał bęcki w szkole...
ak czy owak, zdecydowanie większa jest obecnie
różnorodność imion będących w użyciu i znacznie
większe jest przyzwolenie na ich nadawanie. Imiona nietypowe, które w latach mojej młodości na pewno byłyby
powodem śmieszności, a nawet wyobcowania dziecka,
są powszechniejsze i akceptowane przez obecne dzieci
i młodzież. W klasach moich córek są: Kornelia, Nina,
Nicola, Antonina, Roksana, Iris, Dalia, Oliwia, Augustyna,
Maurycy, Nikodem, Olgierd, Ian, Remigiusz i Florian. Nie
ma ani jednej Joanny, Katarzyny, Moniki czy Elżbiety, a były
to imiona szalenie popularne wśród moich rówieśników.
Można również zauważyć, że męki twórcze i dylematy nadawania dziecku imienia zwykle dotyczą pierworodnego. Kolejne dzieci mają imiona nadawane na ogół
według przyjętego przy pierwszym dziecku sposobu. Na
przykład jak jest już Jaś, to córka – Małgosia. Jak pierwszy syn jest Ziemowit, to drugi niech będzie Roch albo
Mieszko. Jak pierwsza córka ma imię po babci, to synek
po dziadku. Często imiona rodzeństwa rymują się, szczególnie w zdrobnieniach, np. Mikuś i Kubuś, Nelka i Olka,
Franio i Hania, Marietta i Henrietta, znam też Huberta,
Roberta i Alberta.
Kod nadawania imion kolejnym dzieciom czasem
jest przejrzysty dla obcych, jak w powyższych przykładach,
a czasem nie; ja nie domyśliłam się na przykład, że Jan
i Mateusz to imiona po Ewangelistach, a Iwo, Ida i Jan
to imiona najkrótsze, aby pasowały do jednosylabowego
nazwiska.
ekarz pediatra jest jedną z pierwszych osób, nienależących do rodziny, która ogląda dziecko wraz z jego
nowym imieniem. Rodzice w tym okresie często mają
potrzebę mówienia o swojej decyzji – stąd moja znajomość tego, że imię jest „po dziadku” lub „bo Agnieszki
są takie słodkie”.
Słuchając od lat takich zwierzeń, mam coraz
silniejsze przekonanie, że na los dziecka wpływa nie tyle
samo imię, ile przede wszystkim właśnie kulisy wyboru,
czyli wyobrażenia rodziców o cechach związanych z imieniem, jakie nadają potomkowi, oraz skojarzenia, nadzieje
i przekonania, które z tym wiążą.
@Do-little
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Medycyna i internet

Marta Florea

Leonardo da Vinci

Czy można karmić piersią
przez internet?
Żyjemy w epoce, której bezwzględnym władcą jest
internet. Każdy lekarz musi liczyć się z tym, że pacjent przed, po lub w trakcie leczenia postawioną
diagnozę lub zaordynowaną terapię zapewne nie
omieszka skonsultować z doktorem Google. Pacjent może też zechcieć zapoznać się z internetowymi opiniami o lekarzu, który go leczy „w realu”.
Bez względu na to, co sądzimy na temat internetowego leczenia, musimy się pogodzić z tym, że jest
ono faktem, którego nie zmienimy. Może więc zanim pacjent sam zacznie gromadzić śmieci z sieci, czyli różne chaotyczne lub nie
do końca prawdziwe informacje dotyczące swojego problemu zdrowotnego, warto
podsunąć mu wartościowe strony www, gdzie znajdzie rzetelną wiedzę?

B

ędąc młodą lekarką, przygotowującą się do egzaminu
na Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego,
która radości i troski związane z karmieniem piersią
zna zarówno z teorii, jak i z praktyki, postanowiłam
się przyjrzeć, jakie informacje i porady oferuje internet.
Gdy wpiszemy w wyszukiwarce Google hasło
„karmienie piersią”, będziemy mogli obejrzeć jedynie
1 730 000 stron. Niestety jako pierwsze pojawiają się...
strony producentów mleka dla dzieci. Mimo że wszyscy
producenci starają się przestrzegać przepisów dotyczących reklamy mleka dla noworodków i niemowląt,
to jakoś trudno mi uwierzyć, że będą za wszelką cenę
promować karmienie piersią...
Przyjrzyjmy się więc stronom
fachowców od laktacji
www.laktacja.pl – strona Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią. Można tu znaleźć informacje
na temat Szpitali Przyjaznych Dziecku czy np. leków
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stosowanych w czasie laktacji. Generalnie jest to raczej
strona dla lekarzy i położnych, a nie dla pacjentki, która szuka wsparcia w karmieniu piersią. Szkoda że nie
zawiera zakładki czy linku, gdzie specjaliści z KUKP
dzielą się wiedzą z laikami.
www.kobiety.med.pl/cnol/ – strona centrum
nauki o laktacji. Tu także lekarze i położne mogą dowiedzieć się gdzie, kiedy i jak poszerzyć wiedzę na temat
karmienia piersią, ale stroskana mama karmiąca raczej
nie znajdzie tu przystępnie podanych informacji.
Fora dyskusyjne
Wiele osób chętnie korzysta z porad zamieszczanych na różnych forach dyskusyjnych. Jeśli pacjentka
lubi tę formę poszukiwania wiedzy, warto podpowiedzieć jej, aby skorzystała z forum moderowanego lub
odwiedzanego przez eksperta, na przykład:
http://forum.gazeta.pl/forum/f,570,Karmienie_
piersia.html – forum, gdzie na pytania mam karmiących
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odpowiada ekspert Malwina Okrzesik, międzynarodowy
konsultant laktacyjny.
http://konsylium24.pl/fora_prywatne/index/222 – tu mamom-lekarkom karmiącym piersią
pomaga dr Magdalena Gratzke, międzynarodowy konsultant laktacyjny, certyfikowany doradca laktacyjny.
Czasami może mamom karmiącym może pomóc
pogawędka z innymi mamami karmiącymi, na przykład
http://forum.gazeta.pl/forum/f,21000,Karmienie_piersia_powyzej_roku.html – forum reklamujące
się jako miejsce dla mam, które cenią długie karmienie
piersią…
…albo zdobycie wiedzy, gdzie mama karmiąca
może spokojnie nakarmić swoją pociechę poza domem,
nie wzbudzając sensacji
www.strefakarmieniapiersia.pl – celem strony
jest promocja oraz identyfikacja miejsc przyjaznych
mamom karmiącym piersią.
Często jest ciężko
Na ogół większość mam karmiących piersią
jest świadoma, jak ważne i jak dobre jest ono dla
ich dziecka. Niestety, mamy którym to karmienie
przychodzi od razu z łatwością i bezproblemowo, są
zdecydowaną mniejszością. Moje pacjentki walczące
o laktację często powtarzają „nie myślałam, że to
będzie aż takie trudne”. Jeśli internetowe wsparcie
eksperta czy słowa otuchy innej mamy karmiącej okażą
się niewystarczające, możemy podpowiedzieć, gdzie
skorzystać z fachowych porad.
www.laktacja.pl – tu w zakładce „konsultanci
laktacyjni” można znaleźć informacje na temat specjalistów udzielających porad telefonicznie, e-mailem
lub w poradniach.
http://www.kobiety.med.pl/cnol/ w zakładce
„doradcy” podaje listę certyfikowanych doradców laktacyjnych wraz z ich miejscami pracy, a niekiedy również
telefonami czy stronami www.
Mimo wszystko karmienie jest fajne
Teraz szanowne czytelniczki i czytelnicy westchną
zapewne: czy warto tak walczyć o to całe karmienie piersią, skoro jest ono takie trudne, skomplikowane, wymaga
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jakichś wyrafinowanych ekspertyz... Niejedna świeżo
upieczone mama tak właśnie myśli. Dlatego zadaniem
lekarza, położnej czy konsultanta laktacyjnego jest nie
tylko przekonać ją do tego, aby karmiła piersią, pokazać
jak prawidłowo powinna wyglądać technika karmienia,
udzielić wsparcia, gdy pojawiają się problemy, ale byłoby
idealnie, gdyby ci fachowcy pokazali, że karmienie może
po prostu być fajne i może otworzyć kobietę na nowe,
ciekawe doświadczenia.
Ważnym aspektem karmienia piersią jest pokazanie mamie karmiącej, że mimo iż stała się mamą
i karmi piersią, nie przestaje być atrakcyjną kobietą. A tak wyjątkowa osoba, jaką jest mama karmiąca,
wymaga wyjątkowej oprawy. Warto zwrócić mamom
uwagę na właściwe dobranie biustonoszy do karmienia
i podkreślić, że bielizną mamy karmiącej nie muszą
być ponure, szare, rozciągnięte podkoszulki i równie
tragiczne majtasy...
http://stanikomania.blox.pl/html – ten blog
prowadzony przez pasjonatkę bra-fittingu (czyli odpowiedniego dopasowania biustonosza do biustu, a nie
na odwrót, jak to zwykle bywa) jest kopalnią wiedzy
o dobieraniu biustonoszy.
A tu mamy karmiące, które zdecydują się jednak
narzucić jakoweś odzienie na swój wspaniały biust,
znajdą coś dla siebie:
www.szafamamy.pl – sklep z odzieżą dla mam
karmiących piersią, który stara się, aby „karmienie piersią
było nie tylko przyjemne i wygodne, ale także eleganckie”
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szystkie podane adresy stanowią mój subiektywny wybór, podobnie ocena ich zawartości
jest subiektywna. Mam nadzieję, że odwiedziny na
tych stronach zachęcą czytelniczki i czytelników
do dalszych połowów wiedzy dla pacjentów (i nie
tylko) w sieci.
Na zakończenie wróćmy do pytania postawionego na samym początku: czy można karmić piersią
przez internet? Odpowiedź brzmi: nie, ale bez internetu
karmienie może okazać się nader trudne :-)
Marta Florea
lekarz w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa
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Lekarz pacjentem

Przede mną
rok leczenia
herceptyną

Fot. @mimax2

Małgorzata Zarachowicz

Po tygodniu od czwartej chemii dostałam gorączki 41,3oC, a kontrolna morfologia wykazała 2% neutrofili, przy ogólnej liczbie leukocytów 2000 w mm3. Nie dało się tego dalej leczyć w trybie ambulatoryjnym ani w dowolnym ośrodku szpitalnym. Wysokospecjalistyczny ośrodek referencyjny był jedynym miejscem, który mógł mnie
z tego wyciągnąć. Trafiłam do takiego ośrodka.

L

eżałam sobie w izolowanej sali z zakazem opuszczania
oddziału. Spałam lub zapadałam w coś w rodzaju
letargu przeplatanego „międzyczasem”. Spędzałam ów
międzyczas głównie na czytaniu książek. To bardzo
przyjemne zajęcie, na które lekarz w normalnym życiu
nie może sobie pozwolić i musi kraść własny czas, przeznaczony na przykład na sen.
W żyły wlewały mi się rozmaite preparaty
chemiczne, aby nie zeżarły mnie bakterie, wirusy
i grzyby. Dostawałam oczywiście preparat pobudzający
organizm do produkcji krwinek białych, szczególnie
neutrocytów. Leżałam, czytałam, myślałam. Z tego
myślenia i obserwowania wyszły mi spostrzeżenia
nie najlepiej świadczące o polskich organizatorach
ochrony zdrowia, a nawet zdecydowanie źle o nich
świadczące.

Wnioski z leżenia i myślenia
Przede wszystkim chylę czoło przed fachowymi pracownikami opieki: lekarzami i pielęgniarkami.
Wszyscy, których spotkałam, to życzliwi, mili i zaangażowani ludzie. I nie dlatego, że byłam „casus protegus”, ale widziałam i słyszałam, jak zajmowano się
zwykłymi pacjentami – tak samo, w dzień i w nocy.
Nie wiem, skąd biorą się komentarze na popularnych
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forach internetowych o personelu śpiącym od wieczora
do rana, a za dnia pijącym kawę.
Natomiast widzę, że wg Zatroskanych Inaczej
najważniejsze nie jest dobro polskiego pacjenta, jak to
politycy zapewniają w każdym programie telewizyjnym,
ale najważniejsze są papiery! W nich musi się zgadzać,
bo najmniejsza niemerytoryczna pomyłka pozwala
owym Zatroskanym Inaczej nie zapłacić za „procedury”.
Dłubią więc lekarze, ścibolą pielęgniarki te wszystkie rubryki, wiersze i kolumny... a czas płynie i nie jest to
czas poświęcony pacjentowi, tylko urzędnikowi głęboko
zatroskanemu o dobro własne.
Obrzydliwa jest też ta biurokratyczna nowomowa. Teraz nie jestem pacjentką, osobą chorą, lecz
świadczeniobiorcą.
Bywają różni świadczeniobiorcy, a linie podziału
mogą przebiegać w najdziwniejszych miejscach – na
przykład przez łazienkę. Mój „współwłaściciel” aneksu
(osobne pokoje, wspólna łazienka, wspólna toaleta)
zapewniał mi dużą porcję adrenaliny oraz kortyzolu
endogennego i może dzięki niemu szybko powracałam
do rzeczywistości, mając za główny cel jak najszybsze uwolnienie się od jego towarzystwa. Ponieważ nie
wszyscy obywatele naszego kraju znają przeznaczenie
łazienki, pozostawała ona do mojej wyłącznej dyspozycji.
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Gorzej było z WC – czasem musiałam szukać innego
miejsca. Ale podobno na świadczeniobiorcę nie można
powiedzieć złego słowa…
Tu nieuchronna jest refleksja – dlaczego mamy
podlegać terrorowi poprawności politycznej? Dlaczego
prostakowi, brudasowi, chamowi nie powiedzieć, że
taki właśnie jest? Dlaczego jesteśmy zmuszani w imię
owej poprawności mówić „dbający o higienę w sposób
niekonwencjonalny” albo „skóra wykazująca objawy
zaniedbania higienicznego” – jak to sugerowano mi na
jednym ze „szkoleń” zorganizowanym dla świadczeniodawców, którym ponownie będę, gdy wrócę do pracy.
Broń Boże lekarzem!
Lekarz jako pacjent
to nie jest normalna osoba
Podczas tygodnia, który spędziłam jako świadczeniobiorca w szpitalu, zostałam wyrwana grabarzowi
spod łopaty przez świadczeniodawcę. Kiedy odzyskałam
zdolność logicznego myślenia, uświadomiłam sobie, że
lekarz-pacjent to nie jest normalna osoba. Gdyby ktoś
w takim stanie, jak byłam tydzień wcześniej, zgłosił się
do mnie do gabinetu, zbadałabym i wezwała niezwłocznie pogotowie ratunkowe i wysłała do szpitala. No cóż...
należy się uczyć na błędach, najlepiej na cudzych, z czego nie skorzystałam. Na szczęście wszystko dobrze się
skończyło i zostałam wypisana z zaleceniem zgłoszenia
się do poradni za 2 tygodnie.
Miałam właściwie szczęście podwójne, że się
z tego wszystkiego wygrzebałam i dlatego, że Moja Pani
Doktor przejęła kontynuację leczenia. Parę słów o Pani
Doktor – z ogromną wiedzą i z takim sposobem bycia,
że ma się wrażenie, że zna się Ją od zawsze. W wyznaczonym terminie zgłosiłam się do Mojej Pani Doktor
i rozpoczęłam cotygodniowe leczenie chemioterapeutyczne w ilości tuzina wlewów. Preparat był inny, mniej
agresywny niż poprzednie. Tak się złożyło, że pierwszy
raz leżałam obok kobiety miłej, ale mocno gadatliwej
i intensywnie kaszlącej. Na efekt nie czekałam długo –
za 2 dni miałam kwitnące zapalenie oskrzeli. Wzięłam
się za leczenie niezwłocznie, następny wlew odbył się
tydzień później, ale ja nie zważając na kaszel pognałam
do „fabryki” kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia.
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A potem było tak: we czwartek urlop na wlew,
na początku jeszcze urlop piątkowy, potem do roboty,
we wtorek na badania, w środę odbiór wyników, we
czwartek wlew... Dobrze, że miałam dużo niewykorzystanego urlopu. Tymczasem żyły były coraz gorsze,
rzadko kiedy udało się pobrać krew od jednego wkłucia – potrafiła to zrobić tylko jedna laborantka, ale nie
zawsze mogłam skorzystać z jej pomocy. Zakładanie
wenflonu do wlewu też nie było jednorazowe. Rekord
to sześć wkłuć. I wtedy zapadła decyzja założenia portu
naczyniowego. Dostałam skierowanie, zgłosiłam się do
oddziału anestezjologii. Zabieg odbywa się na bloku
operacyjnym w miejscowym znieczuleniu. Wykonywała
go pani doktor wyspecjalizowana w tej materii, bardzo
miła, energiczna. Jak ja tej kobiecie współczułam – trafiła
się jej pacjentka, znaczy ja, po 3 operacjach kręgosłupa
szyjnego z dojścia po tej stronie, po której trzeba było
założyć port. Zrost na zroście, pani doktor męczyła się,
jeden cewnik szlag trafił, ale wreszcie poszło. Natomiast
moje doznania były takie, że o wyjmowanie tej struktury
poproszę w krótkim znieczuleniu totalnym, za dopłatą.
Zresztą rozmawiałam z pacjentką, która po mnie miała
tę samą przyjemność i też uważała, że znieczulenie
miejscowe to nie jest to. No ale cóż, Zatroskani Inaczej
nie przewidzieli takiej procedury. Tylko czy pozwolą
dopłacić za znieczulenie ogólne, bo z tym też może
być problem z powodu niezwykłych przepisów prawa
w tej materii.
Następne chemie odbywały się przez rzeczony
port naczyniowy – to był zupełnie inny komfort, aczkolwiek z tyłu głowy czaiły mi się myśli o tzw. powikłaniach,
jako to zakrzepica lub zropienie. Oczywiście nie omieszkałam doczytać w szczegółach o takich możliwościach.
Drapie w okolicy portu…
Minęły dwa tygodnie. Wszystko zaczyna wyglądać dobrze. Szwy zdjęte, a ja oddaję się zgubnym
przyjemnościom przed komputerem, jak na przykład
śledzenie dyskusji na www.konsylium24.pl. Pewnego
wieczoru siedzę sobie i czuję, że coś mnie swędzi w okolicy portu, a nawet boli. W łazienkowym lustrze
stwierdziłam, że jest rumień, obrzęk. Opróżniłam więc z ropy okolicę i jak zwykle
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wysłałam „Pana Małżowina” do apteki
po antybiotyk. Następnego dnia poinformowałam Moją Panią Doktor o odkryciu
i „spadłam” z kolejnego wlewu.
Przez parę następnych tygodni było bez ekscesów,
aż do pewnej środy, kiedy obudziłam się z koszmarnym
bólem opasującym lewe piąte międzyżebrze. Nie można
było oddychać ani kichnąć, ani kaszlnąć. Znane objawy.
Wzięłam trzy dni urlopu, bo nie byłam w stanie nawet
sprawnie chodzić. Następnego dnia udałam się na kolejny
wlew i jednoczenie obfotografowano mi bolesne żebra –
wszystko w porządku. Kolejny poranek był koszmarny,
więc poczłapałam do swojej przychodni i zleciłam sobie
zdjęcie kręgosłupa piersiowego – było klasyczne klinowe
złamanie kręgu Th6. Bolało tak, że musiałam zacząć
znieczulać się doustną morfiną. No i „poszły konie
po betonie diagnostycznym” – TC niediagnostyczne
(notabene w wyznaczonym dniu badania dokładnie
kwadrans przed aparat uległ awarii i termin przesunął
się o parę dni), NMR niediagnostyczne, densytometria
absolutna norma, a w scyntygrafii oprócz uszkodzonego
kręgu Th6 także uszkodzenie trzech żeber w jednej linii
jak po urazie. Urazu nie miałam – z niczego nie spadłam,
ciężkich robót nie wykonywałam. A żeby nie było łatwo,
dołączyły mi się objawy neuropatii obwodowej.
Wymiękłam – poszłam do Koleżanki Neurolożki, dostałam leki i tzw. druk ZUS ZLA, co oczywiście
wprawiło w głębokie niezadowolenie moją zwierzchność
naczelną w „fabryce”. Neuropatia jest mocno nieprzyjemna – miałam wrażenie, że chodzę po ostrych maleńkich kamykach, a na leżąco, że przebiegają po stopach

i podudziach oraz rękach tabuny mrówek. Poza tym
z rąk leci, równowaga kiepska...
Bardzo chciałam wrócić do pracy – długotrwały
pobyt „na zwolnieniu” jest destrukcyjny dla psychiki.
Zwłaszcza że miałam sygnały od wiernych pacjentów, że
czekają i nigdzie nie pójdą. Inni, znani z poprzedniego
miejsca pracy, zaczepiali mnie na ulicy z życzeniami zdrowia. To było naprawdę budujące. Nie przypuszczałam,
że spotka mnie tyle życzliwości od prawie wszystkich
współpracowników. To naprawdę niesamowite.
Cudzy ból jest najlżejszy
Mniej więcej po 2 tygodniach wróciłam do „fabryki”, bo było trochę lepiej, a poza tym „proszki od
boleści” robiły swoje. I tu dygresja – nie rozumiałam
nigdy i nie rozumiem nadal ciągle pokutującego poglądu, że leki przeciwbólowe narkotyczne należy podawać w „ostatecznej ostateczności”, bo uzależniają. Jeśli
chory jest terminalny, to raczej wszystko jedno, czy się
uzależni czy nie. Jeśli chory jest w przejściowym „dole
bólowym”, to się nie uzależni. Po około 3 tygodniach
przestałam w zasadzie z dnia na dzień brać morfinę,
zeszłam na niższy szczebel drabiny analgetycznej i nie
miałam żadnego zespołu odstawiennego, normalnie
chodziłam do pracy.
Ostatni, dwunasty wlew został mi darowany
z powodu wystąpienia neuropatii.
Czekało mnie roczne leczenie herceptyną.
Cdn.
Małgorzata Zarachowicz
specjalista medycyny rodzinnej

Nowości
Zdrowie Polaków

2 lipca 2012 r. odbyło się
posiedzenie Komitetu Zdrowia
Publicznego PAN, zatytułowane „Jak poprawić zdrowie
Polaków? Najnowsze rekomendacje w zakresie chorób
serca i naczyń”. Przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia, podkreślając dobry stan
kardiologii interwencyjnej
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w naszym kraju, która zapewnia nam 7. miejsce w Europie
pod względem liczby wykonywanych zabiegów. Dzięki
postępowi w tej dziedzinie
poprawiło się wiele, ale jeszcze więcej jest do zrobienia
przez działania kardiologii
prewencyjnej. Nie jest to łatwe,
bo jak wiadomo promowanie
zdrowego stylu życia „źle się

sprzedaje” między innymi
z tego powodu, że „kupujących” nie ma zbyt wielu. Nasz
narodowy stosunek do zdrowego stylu życia jest bardziej
deklaratywny (60% badanych)
niż aktywny. Zdaniem gościa
konferencji, prof. T. Jorgensena z Kopenhagi, najwięcej
możemy zyskać, propagując
zaprzestanie palenia papiero-

sów oraz ograniczenie spożycia
soli. Zaproszony gość wygłosił
wykład „Population-level
changes to promote cardiovascular health”. Tematykę
ograniczenia spożycia soli promowaliśmy w numerze 2 GdL
(zainteresowanych zapraszamy
do zapoznania się z tymi materiałami, są one dostępne pod
adresem http://tnij.org/q971).
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Magnificencje

Autor uhonorowany dyplomem i medalem

Alumnus Clarissimus
Eugeniusz Niemiec

Przed pięcioma laty, wkrótce po Wielkanocy 2007 roku, dostałem zaproszenie do
wzięcia udziału w uroczystości odnowienia dyplomu fakultetu medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), w 50. rocznicę jego wydania.

Z

e zdumieniem uświadomiłem sobie wówczas, że oto
minęło pół wieku mojej lekarskiej działalności, a ponadto dyplom lekarza wydawała mi ówczesna Akademia
Medyczna, która w roku 1950, rozporządzeniem Rady
Ministrów, została wydzielona ze struktury organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i przez 30 lat funkcjonowała jako samodzielna uczelnia. Przez sześć wieków
fakultet medyczny był zawsze obecny w strukturze UJ,
więc po zaistnieniu na polskiej scenie „Solidarności”
uznano, że mimo 30-letniej absencji Akademia Medyczna
mieści się w łańcuchu historycznych dziejów UJ i de facto
zawsze uważała się za część Wszechnicy Jagiellońskiej,
więc – bez zbędnych ceregieli – medycyna powróciła na
łono UJ. W ten oto sposób absolwenci byłej AM mogą
się uważać za wychowanków UJ-u.
czerwca 2007 roku zwołano do Uniwersytetu żyjących
absolwentów z rocznika 1957, a uroczystości nadano
piękny charakter, z zachowaniem tradycyjnego ceremoniału akademickiego. Spośród 356 absolwentów mojego
rocznika przybyło nas 120 osób. To dużo. Ponad 1/3 wyjściowego stanu przetrwała ponad pół wieku. Pomyślałem,
że chyba z nie najgorszego kruszcu byliśmy ulepieni. Po
uroczystej mszy św. w naszej intencji, odprawionej w kościele Mariackim, gromadka z trudem rozpoznających się

2
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Koleżanek i Kolegów ruszyła per pedes przez krakowski
Rynek Główny, kierując się ku ul. św. Anny i Jagiellońskiej,
gdzie pod nr. 15, w średniowiecznym gmachu Collegium
Maius, zaproszono nas do piwnic, zajmowanych obecnie
przez kawiarnię „U Pęcherza”, na posiłek złożony z kanapek, kawy, herbaty, wina i innych napojów. To była
pierwsza okazja do wzajemnych wspominków, a nade
wszystko do rozpoznawania się i przypominania sobie
głównie zabawnych epizodów studenckiej doli.
Potem wszyscy spotkaliśmy się na dziedzińcu
Collegium Maius, gdzie miała miejsce wspólna fotografia,
skąd – po średniowiecznych schodkach – udaliśmy się
na zwiedzanie muzeum uniwersyteckiego, w którym
zgromadzono unikatowe i cenne pamiątki przeszłości
i po sławnych wychowankach (m.in. Mikołaj Kopernik).
Rzadko emocjonuję się muzeami, jednak to muzeum
zrobiło na mnie duże wrażenie sposobem ekspozycji
autentyków, obok których nie można przejść obojętnie.
Dziwiłem się sobie samemu, że w czasach studenckich,
gdy nieomal co dzień przechodziłem obok Collegium
Maius, nie przyszło mi nigdy do głowy zajrzeć do środka.
Z muzeum zostaliśmy skierowani do średniowiecznej
auli Collegium Maius, pogrążonej w półmroku rozpraszanym świecopodobnymi kandelabrami. Ściany auli
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wypełniają wielkie portrety królów, rektorów i innych
sławnych mężów.
Do auli dostojnie wkroczyła władza uniwersytecka, przyodziana w gronostaje i birety, w osobach
pani prorektor prof. Szewczyk i dziekana Fakultetu Medycznego prof. Nowaka, witanych powstaniem z miejsc
i oklaskami. Po zajęciu miejsc przez Magnificencje chór
akademicki wykonał pełny tekst „Gaudeamus igitur”,
po czym pani prorektor (rektor w tym czasie bawił
w Brukseli) wygłosiła wykład, w którym wyraziła wielką
radość, że dane jej jest uhonorować nas odnowionym
po pół wieku dyplomem. Również dziekan przytulił nas
do łona. Zrobiło się sentymentalnie i uroczyście, gdy
każdego z osobna proszono przed oblicze rektorskie
i wręczano okazałych rozmiarów rulon czerpanego
Dyplom UJ, trochę nierównomiernie naświetlony, ale czytelny. Oryginał na czerpanym (żółtawym) papierze jest dużego
formatu i z trudem udało się go zmieścić w kadrze. Do przechowania oryginału dano nam specjalne tuby uniwersyteckie
długości ok. 1 metra.
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W auli Collegium Maius

papieru, zadrukowanego czerwonozłotawą czcionką
w języku łacińskim oraz pamiątkowy medal, wybity
przez Mennicę Polską z okazji nadania JP II doktoratu
h.c. w czerwcu 1983 roku. Do dokumentu był obligatoryjnie dołączany uścisk dłoni i promienny uśmiech.
Oto polski przekład tekstu odnowionego dyplomu
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Przed południem...

Skrótowo ujmując, wręczony nam dokument
ogłasza co następuje: ...Z najwyższej woli Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej... my, Rektor Magnificus i... Dziekan
Wydziału Lekarskiego, pozdrawiają mających czytać...
Naszym autorytetem temuż Wielce Szanownemu Absolwentowi Medycyny, godność uświetnioną wieloma
trudami, cnotami i staraniami... dzisiaj odnawiamy i na
wieczną pamięć to pismo umocnione wielką pieczęcią
naszego Uniwersytetu, obchodzącemu pięćdziesięciolecie
godności akademickiej, gratulując, przyznajemy. Nadaliśmy w Krakowie, w dniu 2 miesiąca czerwca, w roku
2007. Dziekan-Rektor (podpisy).
Uroczystość zakończył obiad w restauracji
Domu Plastyków (Łobzowska 3), gdzie oprócz obiadu, win, wódek i napojów chłodzących były występy
aktorów, satyryków oraz rozdano książkę autorstwa
naszego kolegi dr. Zbigniewa Pudlika pt. „Błękitni
medycy”, dedykowaną naszemu rocznikowi. Dlaczego

... i po

„błękitni’? Bo czasy, o których jest mowa były ciężkie,
studenci bladzi, chudzi i źle odżywieni, a tylko błękitne
tęczówki oczu nadawały charakterystyczny rys ówczesnemu medykowi.
Opuszczając restaurację, znalazłem się od razu na
Plantach i spacerem przeszedłem sobie od Łobzowskiej
do Dworca Głównego. Planty pięknie pachniały kwitnącymi dzikimi bzami, na alejkach, szczególnie w okolicy
Barbakanu i ul. Floriańskiej, panował nastrój fiesty,
równolegle bowiem Kraków świętował 750. rocznicę
lokacji miasta. Nie dopisała tylko pogoda i co pewien
czas Kraków był obficie podlewany.
a marginesie pogody warto wspomnieć o zdarzeniu,
które miało miejsce podczas uroczystości w auli
Collegium Maius. Mówiąc o Kolegach już nieżyjących,
prowadzący uroczystość przypomniał z imienia i nazwiska Kolegę, który podczas ostatniego spotkania
zadeklarował, że podczas następnego spotkania także

N

Na dziedzińcu Collegium Maius
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Polonia, prole fecunda nobili”(Ciesz się, Matko Polsko,
bogata szlachetnym potomstwem).
Coś, co się zdarza raz na 50 lat zapewne pozostaje
w trwałej pamięci i na tym polega znaczenie takich
wyjątkowych wydarzeń. Ciekawe czy inne uczelnie
praktykują podobną tradycję?
Eugeniusz Niemiec
internista, balneoklimatolog i fizjoterapeuta

Collegium Maius od ul. Jagiellońskiej

postara się być obecny, nawet jeśli nie będzie go wśród
żywych. W tym momencie rozległ się ogłuszający huk
jedynego w tym czasie pioruna, który uderzył gdzieś
w bezpośredniej bliskości Collegium Maius. Wszyscy
obecni odczytali ten znak jako realizację obietnicy
zmarłego Kolegi i nagrodzili go oklaskami.
Z natury nie jestem skłonny do łatwego ulegania sentymentom, w tym jednak wypadku poddałem
się urokowi chwili, osadzonej w atmosferze średniowiecznych murów czcigodnej Wszechnicy, poczułem
się – choćby w tym jednym dniu – członkiem wspólnoty
wychowanków najstarszego polskiego Uniwersytetu,
który nie tylko pamiętał o naszej 50. rocznicy, ale też
określił ich pięknym łacińskim terminem „Alumnus
Clarissimus”. W opisane odczucia dobrze wkomponował
się też, pięknie brzmiący w murach i atmosferze kościoła
Mariackiego, hymn do św. Stanisława: „Gaude Mater

Maj 1955 roku – autor, wówczas student III roku, lubił spacery
po krakowskich Plantach w damskim towarzystwie

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 lekarza.
n
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internista hipertensjolog
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Po dyżurze

Włodzimierz Sodólski

17 sierpnia 2009.

Łaciatek i Pipusia

Gołąbki właśnie gruchają na
balkonie, głodne, bo próbuję
dać im do zrozumienia, że stopień zanieczyszczenia balkonu
jest odwrotnie proporcjonalny do mojej życzliwości.
Przekonałem się, że takie głupie jakie udają, to one nie
są. Nie można się z nimi nudzić.
28 sierpnia. Zacząłem
nieco inaczej patrzeć na gołębie.
Są jak dzieci. Chętnie pokazują,
czego chcą, ale zupełnie ignowizyta Czarnej Pstrorują moje życzenia. Poczułem Oficjalna
katki. Najlepiej wygląda na nasię jak „pożyteczny idiota”. Dzi- grywarce DVD.
siaj o świcie wkroczyły do mojego pokoju i zaczęły robić
harmider. Udałem, że śpię, zabrałem jedzenie i wodę.
Zaczęła się wojna na nerwy. Zobaczymy, kto ją wygra.
Wygrałem z komuną – Ruscy poszli do domu, to z tymi
„gołąbkami pokoju” chyba też sobie poradzę. Zawsze
mogą wracać tam, skąd przyszły. Wdzięczny im jestem,
bo tego lata dostarczyły mi dużo wrażeń.
9 września . Gołębie
6 września złożyły mi jajko
w nowo uwitym gnieździe.
Wpadłem w panikę, gdy na noc
jajko zostało same. Byłem przerażony, że zmarznie, bo w nocy Szaraczunia wysiaduje jajko
temperatura spada do 10 stopni Celsjusza. Wziąłem jajko,
sprawdziłem, że jest zapłodnione i przechowałem w temperaturze 26 stopni. Rano gołębie bardzo się ucieszyły,
gdy im włożyłem jajko do gniazda. Kolejnej nocy znowu
jajko zostało opuszczone, powiedziałem sobie dosyć
i zostawiłem jajko. Dzisiaj rano samiczka wysiadywała
jajko, ale nie wiem, czy po takich perypetiach jest szansa
na wyklucie się pisklaka? Gołębie nie dają mi się nudzić.
Teraz o świcie ja je budzę, a nie one mnie.
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1 października . Gołąbki jedzą cztery razy

tyle, a balkon czysty. Pewnie pojawi się problem, gdy
pisklaczek zacznie wychodzić z gniazda. On będzie miał
prawo, bo któż z nas w jego
wieku nie robił pod siebie!
Pisklak rośnie bardzo
szybko; teraz jest jak piłeczka
do tenisa, a w pierwszym dniu
Pipusia przypomina jeża. Poprzypominał kłaczek do gry kryta jest zawiązkami piór
w „zośkę”. Dzisiaj mogłem z nim porozmawiać. On: pi
pi pii, a ja do niego: ojej jakiś ty śliczny! Oby przeżył trzy
tygodnie po przejściu z ptasiego mleka na normalny
pokarm. Jest bardzo ruchliwy i ma troskliwą opiekę
ze strony rodziców. Zapanowała zgoda i wzajemne
zrozumienie. Nadal nie one mnie budzą rano, tylko
ja je. Przed drapieżnikami są
zabezpieczone, bo mają swój
namiot ze starego pokrowca na
samochód. Dzięki nim miałem Pipusia zaczyna wychodzić ze
swojego namiotu
bardzo urozmaicone lato.
10 października. Teraz zanim zjem śniadanie, przyrządzam posiłek dla gołębi. Mała będzie miała
niedługo miesiąc i jest bardzo czupurna. Czasami muszę
bronić jej rodziców przed jej
natarczywością. Ciekaw jestem,
jak ta przygoda z gołębiami dalej się potoczy. Na razie sprawia
i Szaraczunia. Kaszmi dużo radości, bo to jeszcze Czarnuszek
ka jest dobra i nieprawda, że od
jedna rzecz, która mi się udała. grochu brzuszek boli
20 października. Niedługo mała samiczka
będzie miała miesiąc. Już ma wielkość prawie dorosłego gołębia. Opuszcza gniazdo, ale jeszcze nie lata. Tak
że mam trzy dzioby do wyżywienia. Myślę, że powoli
zbliża się finał mojej przygody z gołębiami, która ciągnie
się od 1 czerwca. Wtedy ta para złożyła dwa jajka, ale
po ok. 2 tygodniach zostały zrabowane przez wrony
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albo sroki. Obecnie jajko było
zabezpieczone. I tak poznałem
obyczaje gołębi. Koszt tej przyjemności nie przekroczył 100
zł. Najdroższy był podręcznik
Pipusia. Z tych kolców zrobią
za 35 zł. Nauka kosztuje.
się pióra
5 listopada. Ostatnie miesiące nieomal w całości
wypełniają mi gołębie. Pipi już od tygodnia fruwa. Śpi na
moim balkonie. Rano obserwowałem ją, gdy zobaczyła
po raz pierwszy w swoim życiu śnieg. Jest większa i silniejsza od swojej matki – Szaraczki. Byłem oburzony, gdy
odpędzała swoją matkę od jedzenia. Otrzymałem smutną
naukę jak troska i poświęcenie
bywają wynagradzane.
Myślę, że swoim gołąbkom pomogę przetrwać zimę.
Nie wiem, jak się ta przygoda
Czarnuszek i Szaraczunia na
potoczy w późniejszym czasie. odśnieżonym lądowisku
Napotkani pacjenci mówili mi, że będę długo żył, bo
poszła fama, że umarłem. Wymyśliłem odpowiedź:
„Rzeczywiście umarłem szczęśliwie jako lekarz, natomiast
jako Władca Gołębi mam się bardzo dobrze”. Kończę,
bo o świcie pojawią się gołąbki w komplecie, domagając
się pomocy zgoła nielekarskiej.
17 listopada. Coraz lepiej poznaję naturę „gołąbków pokoju”. Pojęcie to zrodziło się we Wrocławiu tuż
po wojnie, za sprawą Pabla Picassa podczas tzw. Zjazdu
Obrońców Pokoju. To też powinno być w cudzysłowie.
A więc gołębie żyją na wszystkich kontynentach
z wyjątkiem Antarktydy (nie ma tam nic do obsrania?). Teraz w Moskwie, jak słyszałem, największym
powodzeniem cieszy się pomnik Marksa.
Moje gołąbki prowadzą ze mną wojnę. Niedawno
wykorzystałem nocną nieobecność Pipi w gnieździe do
posprzątania balkonu i odzyskania brezentowego pokrowca
na samochód. Obecnie przylatują tylko rodzice. Z tego widzę, że to nie rodzice opuszczają młodziaka, jak napisano
w podręczniku. Próbuję zrozu- Czereda gołębi na pobliskiej
mieć ich kulturę pozostawiania rynnie oczekuje na karmienie
przez Starszą Panią z naprzeodchodów. Na razie mam jeden ciwka
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wniosek: stres wywołuje defekację. Przypuszczam, że
będą jeszcze inne czynniki. Ogólnie gołębie są przebiegłe
i złośliwe. Znajduję u nich wiele analogii do postępowania ludzi. Obserwując je, nie nudzę się.
Jest świt, więc będę musiał stawić czoło kolejnym
pomysłom moich gołębi.
9 grudnia. Ten rok minął
mi pod znakiem gołębi i zbierania filmów. Pomogłem parze
gołębi dochować się na moim Czarnuszek i Szaraczunia. Słodbalkonie córeczki. Po miesiącu kie lenistwo w słoneczku
od wyklucia z jajka Pipi zaczęła latać i wkrótce poszła
na swoje. Rodzice nadal podtrzymują codzienną znajomość ze mną.
17 stycznia 2010. Swoje życie towarzyskie
staram się ograniczać do gołąbków. W Polsce żyją dziko (w lasach) dwa gatunki: grzywacz i synogarlica. Na
zimę odlatują do ciepłych krajów. Gołębie miejskie są
krzyżówkami tych, które uciekły z hodowli. Obserwuję,
jak są wytrzymałe na głód i zimno, i przy tym jeszcze
potrafią się kochać. Wiele ich zachowań pozwala zrozumieć zachowania ludzi. Od bezdomnych np. różnią
się tym, że nie piją wódki i nie
klną. Moja para gołąbków zjawi
się wkrótce.
2 lutego. Jeszcze trwa
zima, najniższa temperatura
jaką odnotowałem to -17oC. Był
Pipusia doi z Czarnuszka „ptateż okres z dużą ilością śniegu. sie mleczko”
Wtedy musiałem go odgarniać z balkonu, aby moje
gołębie miały gdzie wylądować. Widzę, że są bardzo wytrzymałe. Gdy wchodziły na moją rękę podczas jedzenia,
to czułem jak zimne miały nóżki. Mówiąc ogólnie – nie
pozwalają mi się nudzić. Pipi nie mogę rozpoznać, bo
jej nie zaznaczyłem. Teraz prawdopodobnie przylatuje
ze swoim partnerem i dają mi do zrozumienia, że będą
chcieli znieść u mnie jajko. Nie karmię ich, bo przepędzają mojego Czarnuszka.
I wychowaj sobie dzieci!
26 lutego. Mam kolejne
gniazdo, tym razem założone przez Pipusię (tak mi się Czarnuszek i Szaraczunia muszą poczekać na przygotowawydaje) i jej partnera Łaciatka. nie lądowiska
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Pewnie niedługo pojawią się jajka. Rodzice Pipusi przychodzą, by dostać trochę grochu z ręki i odlatują.
Pipusia jest najsympatyczniejsza, bo nie płoszy się, gdy
jestem na balkonie. Czasami tylko wylatuje na miasto
pozałatwiać swoje sprawy.
8 kwietnia . Gołąbki
urzędują na balkonie. Mam
nowe gniazdko, w którym siedzi Pipusia, na kilka godzin
podmieniana przez Łaciatka. Pipusia wysiaduje jajko
Jej rodzice – Czarnuszkowie przylatują z krótkimi wizytami. Obie pary nie bardzo się lubią. Czasami dochodzi
do ptasich awantur, gdy chodzi o jedzenie. Każde z nich
ma inny charakter i sposób wymuszania karmienia ich.
Myślę, że udało mi się zachować pozycję „dziel i rządź”.
One zapewne myślą, że to one rządzą przez swój urok
osobisty. W końcu ich towarzystwo jest całkiem miłe.
Mimo braku wykształcenia
i tytułów potrafią latać – a my
nie! Też mają swoje problemy
i interesy. Takie ludzie, tylko
trochę inne.
29 kwietnia. Łaciatek
chyba ma romans z Pstrokatką
i porzucił moją Pipusię. PrzyCzarnuszek i Szaraczunia
latującym Czarnuszkom (ro- posilają
się na stole. W głębi
dzicom Pipusi) mówiłem, że fragment ich budki.
nie udał im się zięć, bo jeszcze ich przepędza z balkonu.
Pstrokatka 27 kwietnia złożyła jajko, więc Łaciatek za�czął się afiszować z Pipusią. Pstrokatka bardzo troszczy
się o jajko, a czasami przylatuje do niej Pipusia jako
przyjaciółka. Tak mnie ptaszki skołowały, że mam
ich pięć na głowie i szóstego w drodze (połowa maja).
Główna korzyść z tych gołąbków to wiedza o ich życiu.
18 maja . W międzyczasie Łaciatek sprowadził
Pstrokatkę, która zniosła jajko. Po trzech dniach jajko
znikło. Łaciatek przegonił Pstrokatkę i przywrócił do
łask Pipusię, która też zniosła jajko. I to jajko zniknęło. Dzisiaj o świcie widziałem na balkonie duże, siwawe
ptaszydło z dużym dziobem
(sroka?). Sprawdziła, że nie ma
kolejnego jajka i zaraz odleciała. Łaciatek na balustradzie
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Na pięć jajek tylko z jednego
wykluł się pisklak (Pipusia).
Jeszcze odwiedzają mnie Czarnuszkowie (rodzice Pipusi).
24 sierpnia. Zobaczyłem na jezdni przed domem
Zośka Loren, świadoma swojej
rozjechanego gołębia. Sądząc urody, dumnie obejrzała siedziCzarnuszków i Łaciatków
po upierzeniu, mogła to być ibęodleciała,
pewnie szukać dla
Pipusia albo Szaraczunia. Wie- siebie pałacu
czorem Czarnuszek pojawił się z Szaraczunią. A Łaciatek
od Pipusi pojawił się sam. W nocy śniła mi się Pipusia
jako drgająca plama z psim okiem. Rano Łaciatek znowu
zjawił się sam. Został wdowcem. Żal mi się go zrobiło.
Dałem mu więcej kaszki i współczułem, że resztę życia
spędzi samotnie.
Nagle po dwóch dniach Pipusia wylądowała na
balkonie. Pewnie poleciała zwiedzać Polskę. Łaciatek
ucieszył się, zaczął przytulać się do niej. A ja odetchnąłem
z ulgą. Łaciatkowie śpią na moim balkonie. Czarnuszko�wie rano wchodzą do pokoju i budzą mnie. Potem wykłócają się, która para zostanie
nakarmiona pierwsza. Potem
przylatują napić się wody. Na
tyle się oswoiły, że nie uciekają
W upale dla Czarnuszka i Szaprzede mną. To uważam za raczuni
nie ma jak posiedzieć
w wodzie
swój sukces.
28 października . Dość długo nie pisałem.
Dalej bawię się w „gołąbkologię”. Od 7 paździer�nika mam dwa pisklaki i są już dość duże, ale jeszcze nie
opuszczają gniazda. Pewnie za tydzień-dwa zaczną latać.
Teraz na moim balkonie sypia pięć gołębi i dwa pisklaki.
Traktuję to już jak dopust Boży, choć sympatyczny.
10 stycznia 2012. Ostatnio spotkała mnie
przykrość, bo padła mi Szaraczunia, gołąbka przylatująca
codziennie od 7 lat. Była bardzo sympatyczna i teraz
muszę otaczać ciepłem wdowca po niej – Czarnuszka.
W noc sylwestrową z powodu huku petard
zaprosiłem Czarnuszków do
pokoju. Po północy okazało
się, że z zaproszenia skorzystał
niepostrzeżenie jakiś młody gołąbek. I tak w czwórkę spędziCzarnuszek i Szaraczunia na
liśmy Sylwestra. Byłem bardzo pobliskim parapecie
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Epilog. Po tej tragedii

Czarna Pstrokatka porzuciła
Czarnuszka i jego budkę. Nie
dość, że wdowiec, to jeszcze
Łaciatek patrzy w ciemną noc.
porzucony. Jego próby przy- Może Pipusia jeszcze wróci do
gruchania kolejnej partnerki niego?
są bezowocne, mimo że dysponuje własną budką i oddzielną miseczką z kaszą. Dobrze, że ja mu pozostaję.
Z pisklaków Łaciatka przylatuje Murzynek Czarnołapek.
Cieszy się, jak coś dostanie i gotów jeść z ręki. Od czasu
do czasu zjawia się Pięknota, na punkcie której Czarnuszek szalał, ale mu przeszło, gdy się zorientował, że to
materialistka. Częsty gościem
bywa Młodziaczek, sprawiający
wrażenie wiecznie przestraszonego. W tej chwili na balkonie
śpi siedem gołębi. Oj, trudna Czarnuszku, gazeta jest do zrobienia kupki, a nie do czytania.
to przyjaźń, ale za to starość Nic w niej o tobie nie ma.
przyjemniejsza.
Tekst i zdjęcia

Włodzimierz Sodólski
internista

Rys. Zen

zmartwiony, gdy 10 dni później
znalazłem swoją ulubioną Szaraczunię martwą pod drzwiami
balkonu. Rozpacz CzarnuszCzarnuszek zagląda w ulubioka pozbawiła mnie nadziei, że ny
kącik Szaraczuni. Ona jednak
może to nie moja Szaraczunia. jest już w niebie.
Po kilku dniach Czarnuszek przyprowadził mi do pokoju
swoją nową towarzyszkę Czarną Pstrokatkę. Tak mi
została przedstawiona. Ma sympatyczne usposobienie.
Poza tym mam jeszcze na głowie rozrastającą
się rodzinę Łaciatka.
28 stycznia. Łaciatkowie bez przerwy się roz�mnażają. Pod koniec stycznia spodziewam się dwóch
pisklaków. Od jesieni do teraz będzie ich szóstka. W tej
chwili na balkonie śpi siedem gołębi.
8 lutego. Teraz na balkonie mam trzy gniazda. Pierwsze – dwa pisklaki 9-dniowe,
drugie – dwa jajka od wczoraj,
trzecie – jedno jajko od dzisiaj,
Pewnie Pipusia dojrzewa
ale wdowca Czarnuszka i jego w
gniazdku pod szafką lonowej Czarnej Pstrokatki. Cie- dówki
kaw jestem, czy z tego coś będzie, bo mróz do -17oC.
27 marca . Gołąbki zniosły mrozy nienajgorzej,
chociaż parze szaraczków
zmarnowały się dwa jajka. Za to
mój pupil Czarnuszek wczoraj
został ojcem dwóch ślicznych
pisklaków. Odnoszę wrażenie,
że zrobił się bardziej poważny Pstrokatka
przy swojej nowej Czarnej Pstrokatce. Widać, że u gołębi
kobieta też dużo może. Łaciatki od wczoraj mają dwa
jajka, a jeszcze ich dwa pisklaki nie opuszczają gniazda.
Ja także powinienem spoważnieć, bo za kilka
dni kończę 70 lat.
31 marca . Moje dwa
pisklaki Czarnuszka zagryzł
szczur, który wdrapał się po
murze.
Szarak, a może to Pipusia, na
Taki los spotkał także plastikowym kuble do śmieci.
Teraz są tam zapasy różnych
dwa małe pisklaki Łaciatka. kaszek.
Z tego powodu byłem u weterynarza i mogłem popatrzeć
na problemy, z jakimi boryka się profesjonalny hodowca
gołębi pocztowych. Piękne gołębie poszły pod nóż.

PS 11 lipca 2012. Teraz mam dwa niedawno wylęgnięte pisklaki Czarnuszka i jego nowej Malutkiej oraz prawie
dwutygodniowego i przypominającego małego jeża pisklaka Łaciatków. Na domiar złego (lub dobrego) jakiś Szarak
z dwiema panienkami próbuje na moim balkonie zamieszkać.
Zaczął znosić gałązki na gniazdo. W tej chwili śpi 7 gołębi + 3
pisklaki. Rano zjawi się jeszcze kilku stołowników. Jedzą nawet
z ręki. Nie piszę więcej, bo już jestem skołowany. O świcie
będę obudzony.
W.S.
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Czas urlopów, weekendów w ogródkach i działkowych wieczorów. Lato
w pełnym rozkwicie barw dojrzało. Widać to również w bogatej palecie
barw na owocowo-warzywnych straganach. To sygnał, aby zmodyfikować naszą dietę. Nikogo nie trzeba przekonywać, że ogórki gruntowe,
krajowe pomidory czy truskawki z plantacji pod chmurką mają smak
konkretny, zdecydowanie inny niż występujące pod tą samą nazwą
oraz kształtem frukty zimowe. Adekwatnie do zmiany smaku zmienia
się też zawartość składników odżywczych – również na naszą korzyść.
A zatem nie omijajmy darów letniej przyrody i serwujmy owocowe smaki sobie i całej
rodzinie!
A oto kilka przepisów, które nieodmiennie kojarzą mi się z radośnie wyczekanymi
wakacjami.

Rys. Zen

Letnie przepisy dr @Do-little*

Sałatka à la grecka – z arbuza

Kuskus z małosolnymi

Składniki: • kasza kuskus • pęczek koperku (dla miłośników – mogą być dwa • 3 ogórki małosolne • 1 czerwona
papryka • puszka tuńczyka w sosie własnym • łyżeczka Vegety (ew. Warzywka).
Kuskus zalać wrzątkiem razem z łyżeczką przyprawy – woda powinna zakryć kaszkę i być około 1 cm ponad jej powierzchnią. Po 5minutach, kiedy wchłonie wodę, zamieszać widelcem. W międzyczasie pokroić koperek,
pokroić w małą kostkę ogórki małosolne oraz paprykę. Połączyć z kaszką, dodać tuńczyka z puszki, wymieszać. Ta
sałatka musi chwilę się „przegryźć” – należy ją odstawić na co najmniej pół godziny do lodówki.

Placek z truskawkami

• 25 dag mąki • 12 dag masła • 1 żółtko • łyżka cukru – ugnieść • rozwałkować • upiec (np.
w tortownicy) na rumiano w temperaturze około 190oC.
Kilka białek – ubić na sztywno, dodać cukier.
Na rumiany placek ułożyć umyte i odsączone truskawki (mogą być też maliny, poziomki),
na nich – rozsmarować pianę z białek i wsadzić do średnio gorącego piekarnika (u mnie to
170…180oC) na kilkanaście minut, aż się piana zarumieni.
Truskawki zwykle trochę ciekną, ale to nie przeszkadza w całokształcie. Ciasto podobno
jest też świetne na zimno, ale u mnie zawsze jest pożerane jeszcze ciepłe przez dzieci i męża...
* Pediatra
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Zapraszamy Czytelników do dzielenia się swoimi przepisami

Składniki: • arbuz • ser feta • czarne oliwki (wygodniej drylowane) • świeża mięta (lepsza z ogródka, ale hydroponiczna też spełnia swą funkcję).
Kroimy arbuz na kostki, starając się ominąć najbardziej pestkowe części, kroimy również ser feta. Wrzucamy
do miski, posypując oliwkami, delikatnie mieszamy (aby feta się nie rozpaćkała) i dekorujemy hojnie listkami mięty.
Wersja dla ambitnych: podawać w wydrążonej połówce arbuza.

Podróże
http://pl.wikipedia.org

Z Bicheno do Hobart

Spotkałam diabła!
Anna Lach-Czerwińska

Tasmania
Trzeciego dnia naszego pobytu na Tasmanii udaliśmy się w drogę do stolicy.
Od Hobart dzieliło nas tylko 300 km, ale przecież naszym celem nie było jeżdżenie
po całkiem dobrych drogach asfaltowych (pustych!!!), lecz zwiedzanie. Więc dystans 300 km pokonywaliśmy do późnego wieczora. Z małą, w części zapełnioną
kartą w jedynym aparacie pojechaliśmy 7 km na południe do Nature World Bicheno, podziwiać zgromadzone na 160 akrach zwierzęta i ptaki. Park jest położony
nad słoną zatoczką, której nazwy nigdzie nie mogłam znaleźć.

N

ie zrobiłam zdjęcia małemu śpiochowi koali, ponieważ podobne miałam w zbiorach z 2009 r.,
zdjęcie wombata też już miałam, różnego rodzaju papugi,
kury, kaczki i węże też sobie darowałam, bo pamięci na
karcie mało. Natomiast nie potrafiliśmy odmówić sobie

paszczy, charakterystyczne dźwięki przypominające
chichot, drapieżny apetyt i szalone zachowanie spowodowały nazwanie zwierzęcia „diabłem”. Są to największe
w świecie torbacze mięsożerne. Osobniki dorosłe ważą
od 6 do 12 kg, mierzą 50-65 cm. Żywią się padliną,
Diabeł tasmański

Kangur wygląda na zadowolnego ze spotkania

Ja do niego z sympatią, a ten, proszę, jak się rozwrzeszczał!

fotografii z kangurami drepczącymi za nami. Kupiliśmy
na terenie parku specjalną karmę, którą można te zwierzęta paść do woli.
Wielką sympatią zapałałam do diabła tasmańskiego. Jest to tak brzydkie stworzenie, że aż piękne,
przypominające nie tylko połączenie kota i psa, ale
jakby miało coś jeszcze z prosiaczka. Czarna sierść
z białym kołnierzykiem i zębiska w często otwartej

podobno na głównej wyspie Australii nie występują
dlatego, że przegrały walkę o pokarm z psami dingo.
Psów dingo nie ma na Tasmanii. Diabły potrafią zjeść
na raz równowartość ok. 40% masy swego ciała.
Okres godowy w niewoli daje się zauważyć w marcu smutkiem „panów” i niechęcią do jedzenia. Pracownicy organizują wtedy randki z „paniami”, w kwietniu
rodzą się 2-4 diablątka, które jak wszystkie torbacze
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Coles Bay

wędrują do toreb mam, gdzie przebywają ok. 16 tygodni. Po 6 miesiącach usamodzielniają się i stają się już
konkurentami do pokarmu dla dorosłych. Na wolności
żyją krotko, od 6 do 8 lat, w licznych parkach w niewoli
– kilka lat dłużej. Diabły mają słabo rozwinięty wzrok,
wychodząc na jezdnię w poszukiwaniu zabitych zwierząt
często giną pod kołami samochodów.
Obserwowałam dwójkę braci mieszkających na
terenie parku w jednej budzie, biegających dość radośnie
po jednym wybiegu. Były zgodne, wdrapywały się na
drzewa (stad skojarzenie z kotem), ale podczas karmienia
wałczyły ze sobą bardzo brutalnie „do pierwszej krwi”,
wydzierając sobie jedzenie z pyszczków, mimo że obok
nich leżały kawałki mięsa.
Od ponad 15 lat zwierzęta te są gnębione chorobą,
której ogniska wywodzą się z północnego wschodu, właśnie ze zwiedzanego przez nas wcześniej William Parku.
Choroba ta to rak okolicy twarzowej (o ile diabły mają
twarz). Różne były teorie dotyczące zakaźności raka –
od wirusowych po pasożytnicze. Do tej pory znany był
w świecie tylko jeden rodzaj zaraźliwego raka zwierząt
– guz weneryczny, którym zarażają się psy i wilki. W październiku 2011 roku naukowcy przedstawili najnowszą
teorię. Zainfekowany diabeł gryzie innego osobnika
podczas walki o jedzenie czy podczas krycia i przenosi
na niego komórki rakowe. Powstają klony raka. Komórki
są w stanie „zamieszkać” w nowym organizmie po cichutku, bez odpowiedzi immunologicznej gospodarza.
Rak szczęki występujący u diabłów tasmańskich przejawia stosunkowo niewielką liczbę mutacji, co oznacza
stabilność genetyczną, która sprzyja rozprzestrzenianiu
się choroby wśród ich populacji (http://www.cell.com/
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abstract/S0092-8674%2812%2900081-5). Dlaczego taki
„wszczep” nie jest odrzucany przez organizm? Naukowcy
z Australian National University, prowadzący badania
nad tą chorobą, jeszcze nie znaleźli odpowiedzi. Gdy będzie znana przyczyna, zostanie opracowana szczepionka.
Bez niej, jak oceniają uczeni, za 20…30 lat diabły znikną
z Tasmanii. Od zakażenia choroba wyniszcza zwierzę
w czasie od 9 tygodni do12-18 miesięcy, taka rozbieżność
przeżycia zależy od umiejscowienia się zmiany – jeśli
bardzo utrudnia odżywianie, zwierzę pada wcześniej.
Od 1996 r. wyginęło 80% populacji, obecnie
ocenia się, że żyje tylko 30-40 tysięcy diabłów. Uruchomiono rządowe programy walki z rakiem, pozyskuje się
fundusze ze sprzedaży maskotek oraz z datków turystów
odwiedzających parki. (Zwiedzanie parku 20 dol. od
osoby, maskotka 5 dol., taka sama jak w Ross, ale jeszcze
wstrzymam się z kupnem, może tańszych nie znajdę, ale
droższych nie ma co kupować, tym bardziej że muszę
obdarować wszystkich przyjaciół.)
o opuszczeniu Bicheno Nature World w małym
sklepiku w wiosce kupiliśmy 2-gigabajtową kartę
do mojego olympusa i wreszcie mieliśmy święty spokój
ze zdjęciami, pamięci powinno wystarczyć do końca
pobytu na Tasmanii. W drodze do Freycineto National
Park zatrzymaliśmy się, by zatankować paliwo. Zupełnie
nie wiem czemu, ale jakieś może głupie skojarzenie
tankowanie-ładowanie spowodowało, że w pewnym
momencie gorąco uderzyło mi do głowy mimo włączonej
klimatyzacji. Ładowanie... nie można powiedzieć, że pamięć mam tak całkowicie złą... kabelka do przegrywania
zdjęć do komputera co prawda zapomniałam, ale teraz
doskonale pamiętam, jak wyjmuję z ładowarki baterie

P
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wie, co w takiej zatoce pływa, chociaż Neil przekonywał,
że jedyne co może się tu trafić to zbłąkany rekin, a żadne
inne niebezpieczeństwo nam nie grozi.
Rozłożyliśmy prowiant na skałach i siedząc na
leżących wyschniętych konarach drzewa, w pięknym
słońcu zjedliśmy lunch. Opalanie nie wchodziło w grę po
wcześniejszym użyciu dużej ilości factora +30. Podobno
nad Australią dziura ozonowa jest największa. Ludzi też
niewielu tu spotkaliśmy, tacy spóźnieni jesienni turyści
jak my. Teraz syci i wypoczęci, pełni miłych wrażeń wracamy do Bicheno i następnie Tasman HWY do Hobart.

Honeymoon Bay

i wkładam do aparatu i doskonale też pamiętam, jak
ładowarka zsuwa się ze stolika na podłogę (podniosę
przy pakowaniu się) i doskonale pamiętam... że na pewno
jej nie pakowałam do żadnego z moich licznych bagaży.
Powiedzieć… nie powiedzieć… no nie, dziecko jestem?!!!
Przecież ta nowo kupiona karta na nic się nie przyda
jutro bez ładowarki. Ale wcale nie krzyczeli, nie machali
rękami, nie popatrywali spode łbów, nic z tych rzeczy.
Postanowili tylko – najpierw piknik, a potem wrócimy
(około 100 km) do Bicheno. Zadzwonili, oczywiście
obsługa hotelu znalazła ładowarkę i obiecała powiesić
ją na klamce, na zewnątrz drzwi. Uff, chłodniej trochę
mi się zrobiło.
Dojechaliśmy nad Coles Bay, a właściwie nad
Honeymoon Bay w zatoce Coles (zatoka w zatoce, ale
taka jest prawda) nad Morzem Tasmańskim. Z naszego
brzegu widzieliśmy pasmo The Hazards, za którym
bezpośrednio już było morze, w wodzie kąpali się ludzie i jakaś sekcja kajakarska zmierzała w stronę gór.
Nie odważyłam się jednak pływać, chociaż woda była
niebieska, płytka i – co sprawdziłam nogą, ciepła. Licho
Dobre miejsce na nasz piknik

W drodze do Hobart

Na drodze szybkiego ruchu w mijanych
przez nas lasach postawiono znaki ostrzegawcze
przed zderzeniem z kangurami, mimo to trup
małego kangura ścielił się dość gęsto. Pomyślałam, że gdyby tak jakąś siatkę pociągnąć wzdłuż
tej drogi, to mniej zwierzaków by ginęło. Tuż
przed zapadającym zmierzchem zmienił się krajobraz
na bardziej stepowy, po obu stronach drogi pasły się
duże stada szaroburych owiec i nie zawsze wiedziałam,
czy to może snopki wysuszonej trawy czy zwierzaki.
Późnym wieczorem dotarliśmy do naszego hotelu
w Hobart, gdzie mieliśmy spędzić dwie noce. Doba ze
śniadaniem kosztowała 175 dol. Hotel to prawie stuletni
budynek, jednak o wysokim standardzie. Stąd wyruszaliśmy na dalsze wycieczki.
Cdn.
Tekst i zdjęcia
Anna Lach-Czerwińska
stomatolog

Stary hotel w Hobart
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A może tym razem Hongkong?
Alicja Barwicka

Widok ze szczytu Victoria Peak trochę zamglony, a ja pod względem zdrowotnym ciągle jeszcze niewyraźna

K

iedy na tranzytowym lotnisku we Frankfurcie
oczekiwałam na lot do Hongkongu, moją uwagę
zwróciła pewna młoda Azjatka, czytająca przy sąsiednim
stoliku książkę (jak to zwykle bywa w „poczekalniach
dworcowych”), tyle że książka była w języku angielskim.
To zawsze budzi mój respekt, jako że sama mam kiepską
samoocenę umiejętności w tym zakresie. Kiedy już
zaczęłyśmy gawędzić, okazało się, że moja sąsiadka
jest Chinką, powracającą do domu po półrocznej nieobecności w związku z obowiązkami służbowymi przy
uruchamianiu jakiejś fabryki na terenie południowych
Niemiec. Teraz była jedną z osób oczekujących na lot
do Pekinu, który miał nastąpić z sąsiedniego gate’u,
około 20 minut po moim. Ona jeszcze nigdy nie była
w Hongkongu, chociaż bardzo miała na to ochotę. Miała
nadzieję, że obecny status tej byłej kolonii brytyjskiej
otworzy szerzej drogę „kontynentalnym” Chińczykom
do zwiedzania tego maleńkiego, ale jakże ciekawego
zakątka ich ogromnego kraju. Chłonęłam przekazywane
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mi informacje z pierwszej (chińskiej) ręki, by później móc
je weryfikować w naturze. Do dziś pamiętam wyjątkowo
trafne stwierdzenie, że Hongkong to miejsce, w którym
jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo wody i bardzo
mało ziemi. Kiedy za szybą hali odlotów, położonej na
wysokości drugiego piętra, pojawiło się okienko pilotów mojego dwupiętrowego airbusa, pożegnałyśmy się
serdecznie, a każda z nas rozpoczęła swoją podróż do
dwóch różnych pięknych chińskich metropolii.
Jakkolwiek w linii prostej miałyśmy przed sobą
jednakowo długą drogę, to moja była chyba trudniejsza,
ponieważ przemycałam na drugi kontynent okropną
infekcję, coś w rodzaju grypy europejskiej (a nie azjatyckiej). Co gorsza jeszcze na frankfurckim lotnisku
podjęłam decyzję o wzięciu antybiotyku i nie tylko jej
nie uzasadniłam odpowiednią dokumentacją, ale nie
jest wykluczone, że terapia nie była do końca zgodna
z charakterystyką produktu leczniczego! Biorąc pod
uwagę różnicę czasu, kolejne dawki też nie były brane
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tak jak trzeba, ale mimo to leczenie okazało się skuteczne,
a ja do kraju wróciłam z przekonaniem, że nie stałam się
źródłem nowej odmiany infekcji transkontynentalnej.
Podróż do Hongkongu jest oczywiście długa i męcząca, ale widoki jakie można podziwiać przez ostatnie
pół godziny, kiedy samolot podchodzi do lądowania, są
warte każdego zmęczenia. Mniejsze i większe zielone
wyspy i wysepki, głównie górzyste, połączone mostami
wśród bezmiaru wód Morza Południowochińskiego
wyglądają przepięknie i trochę groźnie.

Przylot. Nowy, bardzo nowoczesny i przestronny międzynarodowy port lotniczy Chek Lap Kok jest
położony około 20 km od centrum miasta. Zbudowano
go na sztucznej wyspie powstałej przez wyrównanie
terenu dwóch sąsiadujących wysp i usypaniu między
nimi czegoś w rodzaju wielkiej platformy. Terminal
główny przypomina kształtem wielki samolot i jest tu
wszystko, co turyście może być potrzebne, ale istotną
ciekawostką jest możliwość zorganizowania w lotniskowym centrum rezerwacji Hong Kong Hotels Association
zakwaterowania w dobrym hotelu ze zniżką sięgającą
40-50% od oficjalnej ceny.

w środkowej części południowego wybrzeża Chin nad
Morzem Południowochińskim. Ta wielka aglomeracja,
której liczba mieszkańców przekroczyła już 7 mln, jest
położona na niewielkim obszarze (1096 km2) składającym się z kawałka lądu stałego i 236 wysp połączonych
mostami i podmorskimi tunelami. Wyspy są pagórkowate,
niektóre o dość sporych wzniesieniach.
Główna wyspa Hong Kong (tylko 80 km2) wraz
z sąsiadującym obszarem 47 km2 półwyspu Kowloon to
serce metropolii. Żeby to serce wzmocnić, aż 60 km2 lądu
dodatkowo odzyskano z morza. Faktycznie jest tam dość
ciasno, a szczególnie w pobliżu turystyczno-handlowego
centrum Hongkongu, w dzielnicach położonych wzdłuż
ulicy Nathan Road. To tam księga rekordów Guinnessa
odnotowuje najgęściej zaludnione miejsce na ziemi (165
tys. osób/km2)!

A gdzie to w ogóle jest? Generalnie rzecz
biorąc dość daleko, bo w Azji Południowo-Wschodniej,

Mapy Google

Dlaczego w Hongkongu wszyscy mówią po angielsku? Jak na standardy europejskie,

37

historia miasta Hongkong jest dość krótka, ale też bardzo
urozmaicona. W latach 40. XIX wieku obszar odpowiadający dzisiejszej aglomeracji stał się kolonią brytyjską,
a na terenie zajmowanym przez kilka niewielkich chińskich wiosek rybackich zostało założone miasto Victoria.
Z uwagi na strategiczne położenie miasto szybko się
bogaciło, stając się nowoczesnym ośrodkiem handlowym.
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Na mocy wspólnej Deklaracji Chińsko-Brytyjskiej z 1984
roku, 1 lipca 1997 roku odbyła się uroczysta ceremonia
zwrotu Hongkongu Chinom. Obecnie jest to Specjalny
Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej,
rządzony według specjalnych praw ekonomicznych
i społecznych w myśl zasady wprowadzonej w latach 70.
XX wieku przez Deng Xiaopinga „jedno państwo, dwa
systemy”. Odrębności formy rządzenia pozwalają na
zachowanie przez Hongkong szerokiej autonomii, gdyż
jedynie polityka zagraniczna i obronna są zastrzeżone
dla władzy centralnej w Pekinie. Dzięki takim uwarunkowaniom Hongkong zachował swoją walutę HK$, ma
prawie niezmieniony w stosunku do epoki kolonialnej
system funkcjonowania administracji i sądownictwa
oraz pozostaje odrębnym terytorium celnym i wizowym. Deklaracja Chińsko-Brytyjska gwarantuje taki stan
prawny przez 50 lat (do 2047 roku), ale co będzie potem?
Zobaczymy… Ponieważ okres kolonialny skończył się
bardzo niedawno, mieszkańcy nadal hołdują brytyjskim zwyczajom, posługują się angielskimi nazwami
ulic i obiektów, respektują w pracy przerwy na lunch
i oczywiście przestrzegają zasad lewostronnego ruchu
drogowego. Mają też trochę londyńskich czerwonych
piętrowych autobusów. Według oficjalnych danych
językami urzędowymi są chiński (dialekt kantoński) i angielski, przy czym w tym wielkim światowym centrum
gospodarczo-finansowym cała dokumentacja handlowa
prowadzona jest w języku angielskim, a co ciekawe,
najczęściej używanym językiem obcym w Hongkongu
jest… dialekt mandaryński języka chińskiego!

Jak się poruszać po mieście? Biorąc
pod uwagę możliwości wszelkich zakupów, jakie oferuje nam po przylocie lotnisko, pierwszą rzeczą, którą
powinniśmy zrobić (nie licząc oczywiście załatwienia
lub potwierdzenia rezerwacji miejsca w hotelu i wymiany waluty) jest zakup elektronicznej karty Octopus,
służącej do poruszania się wszystkimi środkami komunikacji publicznej, a także dającej zniżki na zakupy
w niektórych restauracjach typu fast food i sklepach „ze
wszystkim” z sieci „7 & eleven”. Karta kosztuje 50 HK$
(kurs waluty jest dość stabilny, a za 1 USD otrzymamy
około 7,80 HK$) i można ją doładować na stacjach
38

Pomosty dla pieszych nad skrzyżowaniem zastępują „zebry”.
Tu przykład rozwiązania mieszanego. Jest też przechodzień,
który manifestuje swój indywidualizm.

metra, przystaniach promowych oraz w znajdujących
się dosłownie co kilka kroków sklepach „7 & eleven”.
System komunikacji w mieście jest doskonale zorganizowany i składa się z 5 linii metra (MTR), dwóch
kolejek miejskich (EastRail i WestRail) i „lekkiej” (bo
w części nadziemnej) kolejki LRT. Do tego dochodzą
autobusy (część to typowe dla Londynu piętrusy), mikrobusy, taksówki, jedna linia tramwajowa i oczywiście
promy. Promów jest kilka i kursują co kilka minut
wahadłowo pomiędzy głównymi wyspami. Najstarszy
i znany z pocztówek Star Ferry jest najtańszym środkiem transportu w mieście. Opłata za podróż II klasą
wynosi tylko 1,70 HK$. Dla porównania cena biletu
na metro, zależnie od długości i rodzaju trasy (tunel
podmorski – to wyższy koszt) waha się w granicach
4-20 HK$. Na wielopoziomowych stacjach metra nie
sposób się zgubić, bo poza doskonałym oznakowaniem
(zawsze dwujęzycznym) są tam bardzo uczynni „dyżurni
ruchu”, którzy wyjaśnią problem i podpowiedzą z jakiej
przesiadki skorzystać i na którym przystanku wysiąść.
Dumą mieszkańców jest jedyna linia tramwajowa
założona w 1904 roku i biegnąca wzdłuż północnego
wybrzeża wyspy Hong Kong (koszt przejazdu to jedynie
2 HK$). Obsługują ją stylizowane na „przedpotopowe”
wagoniki, podobnie jak w także ponadstuletniej „lekkiej”
kolejce linowo-terenowej kursującej na wzgórze Victorii. Warto też zwiedzać miasto pieszo, stając się jego
częścią, zwłaszcza że jest to bardzo bezpieczne. Wśród
zatłoczonych samochodami szerokich alei nie musimy
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Centrum biznesowe robi wrażenie

czekać na zmianę świateł drogowych. Dla pieszych
zbudowano bezkolizyjne pomosty, w części zadaszone.
Z takiego pomostu można wejść od razu do centrum
handlowego, parku, restauracji, stacji metra czy sklepu.

Co trzeba zobaczyć? Atrakcji w Hongkon-

gu nie brakuje, gdyż jest to w końcu jedno z najciekawszych miast Azji Południowo-Wschodniej, gdzie tradycja
miesza się z nowoczesnością, a kultura wschodnia i zachodnia przenikają się na każdym kroku. Całe szczęście,
że wszędzie jest dość blisko, więc przy dobrej organizacji
uda się obejrzeć główne miejsca w ciągu kilku dni.
Najbardziej znaną częścią miasta, w której znajduje się
tętniące życiem centrum biznesowe z pięknymi, wręcz
futurystycznymi wieżowcami jest wyspa Hong Kong.
Wzdłuż jej północnego wybrzeża aż roi się od wspaniałych drapaczy chmur, eleganckich hoteli, obiektów
biznesowych i wystawowych. Mimo iż w Hongkongu
z uwagi na brak terenów wszystko buduje się jak najwyżej,
obraz metropolii wcale nie jest przytłaczający. W tym
„Pazurkowiec” o poranku
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lesie pięknych wieżowców każdy jest inny i niepowtarzalny. Według mojego własnego rankingu miejsce
pierwsze zajmuje oryginalny kompleks International
Finance Centre 2 (najwyższa budowla w Hongkongu –
414 m) zwany na mój prywatny użytek „pazurkowcem”
z uwagi na charakterystyczne zwieńczenie dachu. Drugie miejsce przyznaję strzelistemu (368 m) i zarazem
świetlistemu, bo złożonemu z jakby oddzielnych tafli
szkła, budynkowi Bank of China Tower, trzecie zaś – budynkowi Hong Kong and Shanghai Bank, za szczególną
urodę centralnie spłaszczonego kształtu, z „bufkami”
po bokach. Architekci dołożyli Trójkątne okna hotelu
rzeczywiście ogromnych starań, The Harbourview
by zachować odrębny charakter
budowli, zróżnicować je tak, by
tworzyły harmonijną całość, i by
okna, niezależnie od lokalizacji,
zapewniały widok na cieśninę
Victorii. Świetnym tego przykładem jest hotel The Harbourview,
który chociaż stoi bokiem do
linii wybrzeża, zapewnia gościom
pocztówkowy widok z każdego
pokoju przez ogromne dwuskrzydłowe trójkątne okna. Ale na
wyspie znajdziemy też świetnie
się prezentujące przykłady architektury kolonialnej. W samym
centrum, w dzielnicy Wan Chai
stoi sobie niski, biały, co prawda
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Kwiat lotosu jest symbolem narodowym

A tu już biedniej

dość okazały, ale wśród wieżowców wyglądający na
zabawkę – budynek starej poczty, natomiast w niedalekiej odległości widać zaledwie kilkupiętrową, pięknie
utrzymaną siedzibę Rady Legislacyjnej (Legco), w której
wcześniej mieścił się Sąd Najwyższy. Bardzo szczególnym fragmentem nadbrzeżnej promenady wyspy jest
Golden Bauhinia Square. To właśnie tutaj miał miejsce
historyczny moment zwrotu Hongkongu Chinom. Dla
upamiętnienia tego faktu, w sąsiedztwie imponującego
wielkością złoconego pomnika kwiatu lotosu (bauhinii),
będącego jednym z symboli narodowych (jest obecny
również na fladze Hongkongu), postawiono wysoki,
czarny, bazaltowy obelisk z informacją historyczną wypisaną złotymi ideogramami. Z pewnością najbardziej
znanym miejscem wyspy jest Victoria Peak (położone
na wysokości 554 m), słynącym głównie z przepięknej
panoramy miasta oraz sieci atrakcyjnych krajobrazowo
szlaków turystycznych. Można się tam dostać zabytkową
linią tramwajową lub równie stara kolejką linową. Na
szczycie Victorii wybudowano nowoczesny kompleks
widokowy, handlowo-rozrywkowy i restauracyjny. Można tu nie tylko odpocząć, nasycić się widokami, odwiedzić galerię M-me Tussauds, ale też podziwiać miejsca
o najwyższych w tym regionie cenach nieruchomości,
gdzie światowi celebryci mają swoje snobistyczne rezydencje. W zachodniej części wyspy można obejrzeć

architekturę i poczuć atmosferę
starego Hongkongu. Na ponad Slumsy też rosną w górę
100-letniej Ladder Street i w jej okolicy nie znajdziemy
drapaczy chmur, ale za to mnóstwo tu niskich domków,
mniejszych i większych świątyń, z których wydobywa
się zapach kadzidła. Szczególnie ładnie z uwagi na kolorystykę ornamentów prezentuje się niewielka świątynia
Man Mo Temple.
W południowej części wyspy znajduje się wielki
park rozrywki (Ocean Park), zapewniający świetną
zabawę dla małych i dużych, a nawet bardzo dużych
dzieci. Można tu także znaleźć eleganckie rezydencje
położone wzdłuż pięknych plaż. Ale nie to przykuwa
uwagę turysty. Gdy zbliżamy się do wybrzeża, krajobraz
bardzo się zmienia. Widać, że w tym mieście mieszkają
też biedacy. Owszem budynki nadal są bardzo wysokie,
ale ich wygląd przypomina raczej brudne, niszczejące
mrowisko. Cóż, tu nawet na slumsy nie ma dużo miejsca,
więc ludzie gnieżdżą się w klitkach „blokowisk” w niewyobrażalnej ciasnocie. Ale już za chwilę można (a nawet
trzeba) obejrzeć znany z każdego filmu o Hongkongu
Aberdeen Harbour. Południowo-zachodnie wybrzeże było
portem „od zawsze”. Z uwagi na obfitość ryb i spokojne
wody jeszcze 100 lat temu w zakotwiczonych przy brzegu łodziach mieszkało i pracowało ponad 6000 rodzin.
Dzisiaj większość rybaków ma już swoje stałe domy na

Aberdeen Harbour

Pływająca restauracja w Aberdeen Harbour
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Nie ma skwerku bez kwiatów
Na Tsim Sha Tsui inwazja reklam

lądzie, ale ten specyficzny port, w którym przeładowuje
się towary, łowi ryby i prowadzi handel, nadal przez
okrągłą dobę tętni życiem. Uwieczniana na zdjęciach
pływająca restauracja „Jumbo” ma już ponad 100 lat,
ale zachwyca niecodziennym wyglądem i oczywiście
stale cieszy się wielkim powodzeniem.
Północne wybrzeże wyspy Hong Kong jest oddzielone od półwyspu Kowloon cieśniną Victorii, zwaną
przez mieszkańców morzem Victorii. Mimo iż jest to
morska cieśnina, dla miasta to po prostu jeszcze jedna
dzielnica, do której poza promami (przejazd trwa 7-10
minut) można dostać się jednym z trzech tuneli zbudowanych pod morskim dnem (metrem zajmuje to około
2 min, a samochodem odpowiednio dłużej, tj. około 10
min). Kiedy tylko znajdziemy się na lądzie, a dokładnie na
Tsim Sha Tsui, uderza nas natłok kolorowych reklam oraz
mnogość sklepów, sklepików i restauracji przeznaczona
zdecydowanie dla mniej zamożnych klientów. Stąd już
tylko krok do wielkich turystycznych bazarów: Ladies
Market, Flower Market i Bird Market oraz do oferującego
chyba najbardziej zróżnicowany asortyment towarów
bazaru przy Temple Street.
Każdy, kto znajdzie się w ścisłym centrum Hongkongu musi być mile zaskoczony ilością zieleni. To
naprawdę warte wielkiego uznania, iż w tej zatłoczonej
metropolii każdy skwerek, placyk czy chociażby wejście do biurowca jest precyzyjnie zagospodarowanym
zielonym zakątkiem. Musi być kilka ławeczek, nieraz
fontanna i przede wszystkim pięknie skomponowana
z dużym znawstwem tematu różnorodna roślinność.
Można by tu z powodzeniem urządzać warsztaty z dziedziny „architektura krajobrazu”. Ponieważ mieszkańcami Hongkongu w 95% są Chińczycy, to na każdym
takim zielonym skrawku ziemi i każdego dnia widzimy
(szczególnie rano) pojedyncze osoby lub całe grupy,
oddające się tradycyjnym ćwiczeniom ciała i umysłu
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– Tai Chi. Ćwiczą wszyscy:
młodzi i starsi. Zatrzymują
się na chwilę w codziennym
pośpiechu i przez kilka, kilkanaście minut stają się innymi postaciami. To naprawdę
imponujące, jak młody spieszący do pracy biznesmen,
w nienagannie skrojonym
garniturze, przystaje na chwilę w miniaturowym zielonym parku, zdejmuje marynarkę, przez chwilę wykonuje
ćwiczenia, a potem już odpowiednio nastrojony udaje
się do codziennych zajęć.

Ćwiczyć (Tai Chi) każdy może

Zielone przez większą część roku zbocza Victoria
Peak są wspaniałym miejscem wypoczynku dla mieszkańców i gości, ale znacznie większe obszary zieleni,
stanowiące płuca Hongkongu, znajdziemy dopiero
na sąsiednich wyspach i wysepkach regionu. Oczywiście przeciętni mieszkańcy jedynie pracują w centrum,

6_2012

sierpień

Podróże
w każdym mniejszym i większym sklepie, a restauracje
typu fast food (McDonald’s, Kentucky Fried Chicken
i wiele innych) wyżywią nas za niewielką cenę (15-35
HK$ za posiłek).

Gdzie i co kupować? Będąc w jednym

W królestwie herbat liściastych reklamuje się herbata torebkowa

a zamieszkują tzw. Nowe Terytoria, czyli największą
i jednocześnie najrzadziej zaludnioną część metropolii.
Kiedyś rozsiane po wyspach i wysepkach urodzajne
ziemie nazywano spichlerzem Hongkongu, dziś –jako
że mieszka tu w tzw. nowych miastach ponad 1/3 mieszkańców – Nowe Terytoria zwane są sypialnią tego miasta.
Krajobraz wysp jest bardzo zróżnicowany, a najciekawsze
miejsca zostały połączone szlakami turystycznymi.

Gdzie i czym się żywić? W Hongkongu
można znaleźć doskonałe restauracje serwujące dania
kuchni z prawie wszystkich zakątków świata. Sama
kuchnia chińska jest niezwykle zróżnicowana, ale jej podstawowe kategorie to: kuchnia syczuańska (najostrzejsza,
pikantna, przykładem jest kurczak z orzeszkami i chili)),
kuchnia pekińska znacznie łagodniejsza w smaku, z niewielką ilością warzyw (oczywiście kaczka po pekińsku
serwowana z naleśnikami i sosem śliwkowym), południowa kuchnia kantońska najbardziej znana w świecie jako
„chińszczyzna” (przeważają owoce morza i ryby gotowane
na parze, smażony ryż, pierożki, makaron sojowy, dużo
warzyw) i kuchnia szanghajska (cięższa i bardziej słodka
niż pozostałe, preferuje zupy, ryby w wielu postaciach
oraz makarony i pierożki, rzadziej ryż).
Trzeba też pamiętać, że w Hongkongu, tak jak
w całych Chinach, obchodzi się wiele tradycyjnych świąt,
których istotnym elementem jest jadanie specjalnie na
taką okazję przygotowanych potraw. Przykładem niech
będą ciastka księżycowe (moon cakes), które od XIII
wieku podaje się podczas Święta Środka Jesieni (Mid
Autumn Festiwal), pierożki z kleistego ryżu serwowane podczas Dragon Boat Festiwal, czy zupa z płetw
rekina zarezerwowana na czas obchodów Chińskiego
Nowego Roku. Jeśli jednak boimy się eksperymentów,
powszechnie znane produkty żywnościowe dostaniemy
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z wielkich centrów biznesowych świata nie można zapomnieć o zakupach. Wybór miejsc do ich robienia jest
ogromny, począwszy od bazarów, na wielkich centrach
handlowych kończąc. Można w Hongkongu kupić doskonały sprzęt fotograficzny, ale ten z najwyższej półki
jest naprawdę dość drogi, a dodatkowo międzynarodowa
gwarancja wystawiona przez sklep i lokalnego dystrybutora może nie być honorowana w kraju. W dzielnicy
Tsim Sha Tsui w Kewloon jest dużo taniej, ale zdarzają
się oszustwa w sklepach fotograficznych. Częstym przykładem jest sprzedaż sprzętu wadliwego lub używanego,
wymagającego dodatkowego zakupu drogich akcesoriów,
bez których podstawowa rzecz jest bezwartościowa. Pomijając osobiste preferencje, np. płyty z muzyką chińską,
uważam, że w Hongkongu należy kupić przynajmniej
jeden z siedmiu rodzajów produktów:
• chińskie rękodzieło artystyczne – małe dzieła sztuki,
stanowiące niezwykle piękne i niepowtarzalne tradycyjne
pamiątki z podróży;
• piękne, wysokogatunkowe ubrania wykonane z chińskiego jedwabiu bądź takie tkaniny;
• chińską herbatę w różnych rodzajach, smakach, także
o właściwościach leczniczych;
• tradycyjne chińskie ciasta i ciasteczka o zupełnie wyjątkowym smaku, przepięknie dekorowane i w opakowaniach gwarantujących możliwość bezpiecznego
przewozu;
• lokalne suszone zioła i przyprawy hermetycznie zapakowane, by móc wzbogacać polską kuchnię odrobiną
smaku Dalekiego Wschodu;
• chińską porcelanę (sklepy pakują ją w sposób gwarantujący dowiezienie w nienaruszonym stanie) – jest tak
piękna, iż nawet jedna filiżanka będzie przez lata zachwycała nas samych i pewnie jeszcze następne pokolenia;
• chińską złotą biżuterię – dla jej elegancji i niepowtarzalnych ornamentów występujących zarówno we wzorach
nowoczesnych, jak i tradycyjnych.
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Witała nas przyszłość (medyczna) narodu...

... i tradycyjne instrumenty

Hongkong to także miejsce międzynarodowych
spotkań naukowych, konferencji i sympozjów. Poza
wieloma ośrodkami naukowymi dysponującymi odpowiednim zapleczem, na terenie miasta znajduje się kilka
ogromnych centrów kongresowych, na czele z przepięknym architektonicznie (zlokalizowanym na kolejnej
sztucznie usypanej wyspie) i nowocześnie wyposażonym
Hong Kong Exhibition and Convention Centre, będącym
jedną z najbardziej charakterystycznych budowli miasta.
Dbałość gospodarzy nie tylko o właściwy poziom merytoryczny i organizację międzynarodowych spotkań
naukowych, ale i o piękną oprawę budzi ogromny szacunek. Ta wielka metropolia jest miejscem przyjaznym
turystom i bardzo bezpiecznym. Oczywiście trzeba być
uważnym i dbać o swoje bezpieczeństwo, ale w razie
nieprzewidzianych zdarzeń zawsze można liczyć na

pomoc tamtejszej policji, no i oczywiście pracowników
konsulatu RP, który znajdziemy w samym centrum,
w dzielnicy Wan Chai, na Queen’s Road East 183.
Alicja Barwicka
okulistka zawsze ciekawa świata

No nie, nie tylko zwiedzałam...

Budynek Exhibition and Convention Centre sprawia wrażenie
płynącego...
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Tajlandia i Kambodża

Sabai, sabai*

สบาย สบาย

Artur Bartoszcze
Paweł Januszek

Świątynia Chiang Mai

Zima, zima, 25 stopni mrozu, śnieg, zawieje i zamiecie śnieżne – czytamy doniesienia z kraju, siedząc w urokliwym Old Bangkok Inn w Bangkoku.
Kilka miesięcy wcześniej z przyjaciółmi planujemy kolejną wyprawę. Na hasło Tajlandia
wszyscy uśmiechają się od ucha do ucha, więc – postanowione. Rezerwacja biletów na samolot, termin wyjazdu za pół roku, jest dużo czasu na zaplanowanie wszystkiego. Tym razem jednak dzięki przypadkowi zdecydowaliśmy się na biuro podróży, trochę nietypowe,
bo mieści się w Tajlandii i jest prowadzone przez polskie małżeństwo: Małgosię i Piotra.
Posłuchaliśmy ich sugestii dotyczącej wyboru hoteli, miejsc i programu, dokonując tylko
niewielkich zmian. Generalnie chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej zabytków, poznać kulturę,
przyrodę, kuchnię, ludzi i oczywiście troszkę odpocząć.
Bangkok
Tak więc jesteśmy w Bangkoku. Moja rada: jeśli
rezerwujecie hotel, to warto wybrać lokum w „starym Bangkoku”: piękna zabudowa, zieleń, ulice pełne

Widok ze Złotej Góry, Bangkok

Sabai, sabai, w pisowni tajskiej สบาย สบาย – dosłownie
„dobrze, dobrze”, ale to nie oddaje sensu i znaczenia tych słów,
więc cóż to znaczy? Hmmm spróbujemy to wyjaśnić najlepiej
jak możemy. Sabai, sabai – spokojnie, zwolnij, znajdź czas,
wycisz się. Sens tytułu tego artykułu: usiądź spokojnie z nami,
opowiemy Ci o podróży, cieszmy się życiem i tą chwilą.
*
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Świątynia, Wielki Pałac, Bangkok

Targ wodny Damnoen Saduak

Leżący Budda

Bangkok –  Wielki Pałac 

Wat Po

 Wielki Pałac 

Wat Po

Dzwony, Złota Góra

 Złota Góra, mały Budda.
Trudno nie odwzajemnić uśmiechu.

Jeden
z licznych
detali architektonicznych
Bangkoku
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Bangkok, Wat Po

Jedna z wielu atrakcji Kao San

restauracji i wieczorem przyjemnie pospacerować, kiedy
na Kao San tylko 10 min wolnym krokiem. Myślę, że na
Bangkok i okolice wystarczy zarezerwować 3 lub 4 dni. Co
warto zobaczyć? Wybór bardzo duży i na coś trzeba się
zdecydować, dlatego z zabytków polecam: Wielki Pałac,
Wat Po z leżącym Buddą, Złotą Górę, z innych atrakcji
koniecznie chińska dzielnica i Kao San, rejs kanałami
i targ wodny Damnoen Saduak, który jest ok. 100 km od
Bangkoku, dlatego warto wyjechać wcześnie rano, aby
uniknąć korków, most na rzece Kwai, „Świątynia Tygrysa” – Wat Paluangtabua Yannasampanno. Moc wrażeń,
przede wszystkim przeskok z zimowej Polski do upalnej
Tajlandii, inna kultura, świetne jedzenie, wspaniali ludzie,
egzotyczne zabytki i zwyczaje, to początek podróży,
a już jesteśmy zachwyceni, trzy
dni mijają błyskawicznie, a my
od świtu do późnych godzin
nocnych staramy się zobaczyć
i doświadczyć jak najwięcej.

„Wypasiony” tuk tuk

Rejs kanałami Bangkoku

Ulice Bangkoku nocą
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 Wejście na Kao San
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Idzie nasz słoń

Schody do świątyni Chiang Mai

Posągi Buddy w świątyni Chiang Mai

Chiang Mai
Opuszczamy
Bangkok wczesnym
rankiem, ruszamy
na lotnisko, po godzinie lotu jesteśmy Dziecko w tajskim stroju na schodach
w Chiang Mai. Z ca- świątyni Chiang Mai
łego naszego pobytu właśnie to miejsce zrobiło na mnie
na największe wrażenie. Myślę, że jest kilka powodów,
dla których tak właśnie było. Na pewno
Na szlaku
ludzie: uśmiechnięci,
pogodni, nieskażeni
komercyjnym podejściem do turystów;
zabytki: piękne świątynie wtopione w dzi- W wiosce w górach
ką przyrodę, hotel oddający nastrój miejsca
i klimat egzotycznej
kultury, oczywiście
kuchnia, targ nocny
i spacer po ulicach, ale
to był początek, bo…
… n a z aj u t r z
Baza trekkingowa w dżungli
o świcie wyruszamy
na trekking. Po godzinie jazdy jesteśmy
w bazie w górach,
gdzie zostawiamy
Człowiek mały, a drzewa ogromne
bagaże, przepakowujemy rzeczy na 2 dni do małych plecaków, pijemy kawę
wszystkim to wysokie góry, jesteśmy u podnóża takiej,
i odkrytym pikapem jedziemy w głąb Parku Narodowego,
która ma ponad 2500 m, a temperatura w cieniu 38oC. Ale
w dżunglę. To miał być spacerek, a nie jest lekko, przede
krajobrazy i przyroda wynagradzają trudy. Zwiedzamy
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Taki mieliśmy widok z szałasu
(bez okien)

Trekking, widok na góry

jaskinię, w której dla odmiany jest chłodno, cieszymy się,
że przewodnicy dali nam kaski, bo w jaskini trzeba się
przeciskać przez wąskie przejścia i kaski ocaliły nasze
głowy przed guzami. Na lunch wchodzimy do wioski
w górach, pyszne tajskie jedzenie i krótki odpoczynek,
po czym ruszamy dalej. Około godziny 18 docieramy
do wioski w górach, gdzie śpimy w szałasach. W wiosce
całą noc trwa impreza, jak dowiadujemy się rano, to
był pogrzeb. W tym regionie Tajlandii, kiedy umrze
mężczyzna, „stypa” trwa 9 dni i nocy. Stypa to tutaj
wesoła impreza, na której wszyscy jedzą, piją, śpiewają
i odpalają fajerwerki. Rano ruszamy w dalszą drogę
przez dżunglę, kolejna porcja egzotycznej przyrody,
pięknych krajobrazów, odwiedzin w górskich wioskach,
lunch w dżungli i dalej przez wąwóz do wodospadu,
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a późnym popołudniem docieramy do bazy, z której
wyruszyliśmy dwa dni wcześniej. Jeszcze przejażdżka
na słoniach i ruszamy na lotnisko.
Phuket
Po godzinie lotu lądujemy na Phuket późną
nocą. Hotel na Phuket przy pięknej plaży i cieplutkim
morzu, z pięknym basenem i spa pozwala nam troszkę
zregenerować siły. Na Phukecie opiekują się nami Gosia
i Piotr – właściciele biura podróży, które zorganizowało
wyprawę. Gospodarze nie pozwalają się nam nudzić i tak
zwany czas wolny można wykorzystać na kurs gotowania
czy nurkowanie. Kolejny dzień to wyprawa na laguny
Morza Andamańskiego w zatoce Phan-Nga Bay. Pływamy
statkiem między wapiennymi górami wyrastającymi

Małpy na Phuket

Zatoka Phan-Nga Bay, na kajakach
Widok na morze Phuket

Las
bambusowy

Plaża jak plaża
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Morze Andamańskie, wioska na palach

z morza, podziwiamy lasy namorzynowe, krótki wypad
kajakami do wysepek, ciasnych, dostępnych tylko podczas odpływu wapiennych jaskiń i lagun wewnątrz wysp.
Krajobraz jak z filmu Avatar. À propos filmu: wyspa
Jamesa Bonda, czyli Ko Khao Phing Kan, znana z filmu
Człowiek ze złotym pistoletem, to kolejna atrakcja. Obiad
jemy w wiosce na palach w jednej z zatoczek i wracamy
do hotelu. Kolejny dzień – poznajemy kulturę i religię
Tajlandii, zwiedzamy świątynie buddyjskie i chińskie,
doświadczamy tradycyjnego tajskiego masażu i jak co
dzień świetnej tajskiej kuchni.
Morze Andamańskie, wapienne góry w chmurach wyrastające
z morza

Zatoka Phan-Nga Bay, wioska na palach

Morze Andamańskie, niesamowite kształty gór

Wyspa Jamesa Bonda – Ko Khao Phing Kan
Morze Andamańskie
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Kambodża
Kolejny dzień zaczynamy wcześnie rano, wyjazd
na lotnisko i lecimy do Kambodży.
W Kambodży mamy świetnego przewodnika Ra,
bardzo dużo opowiada nam o kraju, historii, ludziach,
zwyczajach, organizuje nam czas i pomaga, jeśli chcemy
zobaczyć coś poza wcześniej ustalonym programem.
Siem Reap wita nas tropikalnym upałem, ale
nie ma czasu na odpoczynek, szybko do hotelu, lunch
i jedziemy zwiedzać Angkor Wat. Warto widzieć ją
w świetle zachodzącego słońca.
Hotel mamy w centrum starego miasta Siem Reap,
więc wieczorkiem spacer, który kończymy w knajpce przy
muzyce na żywo i zabawie do późnych godzin nocnych.
Rano ruszamy zwiedzać kolejne świątynie: Banteay Srei – niewielka, przepiękna świątynia z różowego
piaskowca ze wspaniale zachowanymi rzeźbami i detalami architektonicznymi.
Angkor Thom – piękny monumentalny kompleks świątynny z 54 wieżami, na każdej wyrzeźbione
4 twarze Buddy.
Dzień kończymy kolacją, po której możemy obejrzeć występ z regionalną muzyką i tańcami. Wracamy
pieszo przez miasto, oczywiście kończąc dzień zabawą
do późnych godzin nocnych.
Kolejnego dnia jedziemy zwiedzać pływającą
wioskę na jeziorze Tonie Sap. Z jeziora wypływa rzeka
wpadająca do Mekongu, ale tak jest w porze suchej, bo
w porze deszczowej, kiedy Mekong przybiera dopływem,
woda „cofa się” z Mekongu, zalewając olbrzymie tereny,
a jej poziom w jeziorze wzrasta czterokrotnie.
Kolejne świątynie Preah Khan – świątynia
w dżungli zapierająca dech w piersiach. Niesamowite
połączenie dzikiej przyrody i kamiennych budowli,
korzenie przeplatające się z rzeźbami, olbrzymie drzewa wsparte na ścianach i murach. To ostatni wieczór
w Kambodży, więc ruszamy w ulice Siem Reap pełne
knajpek, muzyki i zabawy.
Rano kolejnego dnia ruszamy w drogę powrotną,
na lotnisku w Bangkoku pożegnalny obiad z obowiązkowym Tom Jam i lecimy do Polski.
A w Krakowie śnieg i mróz… o refundacji nie
wspomnę.
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Okolice Siem Reap

Tradycyjna łódź

Na jeziorze Tonie Sap

Słodki sen w świątyni Angkor Wat
Angkor Thom
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Angkor Thom

Preah Khan

Banteay Srei

Banteay Srei
Na jeziorze Tonie Sap

Angkor
Thom

Banteay Srei

Banteay Srei

Artyści regionalnego
zespołu Siem Reap

Przed wyjazdem
Nie szczepiliśmy się dodatkowo, jednak, jeśli
chcecie jechać do dżungli, przemyślcie przynajmniej
szczepienia przeciw tężcowi. Oczywiście warto dowiedzieć się o inne zalecane szczepienia dla tego regionu.
Słuchając rad naszych opiekunów, nie stosowaliśmy profilaktyki przeciwmalarycznej, ale trzeba
pamiętać, że odbyliśmy podróż w lutym, to znaczy
w końcu pory suchej, komarów praktycznie nie było,
w dżungli mieliśmy moskitiery i byliśmy w wysokich
górach. Każdy musi podjąć samodzielnie decyzję, co
robić i przed wyjazdem warto przeanalizować zalecenia.
Stosowaliśmy jedynie tajskie żele i spreje odstraszające
owady oraz szkockie trunki, które świetnie się sprawdziły.
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Chciałbym udzielić Wam najważniejszej rady:
jeśli planujecie wyjazd w tamte strony, zbierzcie zgraną
paczkę przyjaciół lubiących dobrą zabawę i podróżowanie. Miejsca takie jak Bangkok, Phuket czy Siem Reap nie
śpią, całą noc można przesiadywać w knajpkach, jeść i pić
w restauracjach czy bawić się przy muzyce, wspominać
co nas urzekło w ciągu minionego dnia i planować dzień
następny. Po powrocie miło się spotkać przy tajskim
jedzeniu i planować kolejne wyprawy.
Przez cały pobyt nie spotkała nas żadna niebezpieczna sytuacja, mało tego, nie spotkało nas nic
przykrego czy niesympatycznego, było wspaniale.
Artur Bartoszcze, kardiochirurg
Paweł Januszek, pediatra
Fotografie
Artur Bartoszcze, Artur Kotulski, Paweł Januszek

Wyjazd zorganizowali dla nas Małgorzata i Piotr Paulo, biuro@
asiandivers.pl; http://www.nurkowanie.info.pl. Zainteresowanym udostępnimy więcej informacji.
Gdyby ktoś chciał pojechać tylko do Kambodży, podajemy
kontakt do przewodnika (piszcie po angielsku): Mr. Ra Rath,
monira_rath@yahoo.co.uk.
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Po dyżurze

Refundacja Rity (1)
W loży VIP

Rys. Zen

Przelatująca mucha z hukiem przecięła powietrze.
Siedzący na parapecie komar spojrzał na nią z wyrzutem – wiadomo, kobieta, nie rozumie, co oznacza ten
gwizdek – a jego partnerka z obawą rzuciła okiem na
Siedzących.
Mucha, przestraszona własną niewczesną beztroską, cicho przysiadła na suficie.
Mijały ciężkie
minuty.
Tablica wyników świeciła prosto
w okno Loży, nieubłaganie uświadamiając zebranym stan rzeczy.
Na pasku TV pojawiło się nieuchronne pytanie odnośnie do nowego
wakatu na stanowisku
Narodowego Łowcy
Talentów.
Siedzący w skupieniu nie odwracali
wzroku od Wyniku,
wyczuwając w eterze
konsolidującą się
powoli Chmurę
Decyzyjną. Gęstniejąca atmosfera
zapowiadała już Opad Decyzyjny. Słowa wisiały w powietrzu, brakowało już tylko jednego.
Z głębi loży dobiegł trzask otwieranych powiek.
Ciśnienie atmosferyczne opadło do normy.
„Jesteśmy dobrymi gospodarzami”.
Rzeczniczka podeszła do aparatu i wcisnęła wywoływacz Loży numer 4.
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Maggy Woland
M.D. , Ref.D.* ;))

W loży numer 4

„Jak to oceniacie?” zapytała Prowadząca.
„Dla mnie to oczywiste” odparła Komentator 1
„zawiódł lekarz kadry”.
„To skandal, żeby za takie uchybienia dostawać
tylko 300 PLN” wtórowała jej Komentator 2 „oni uciekają od odpowiedzialności, a potem cierpi i wstydzi
się cały Naród”.
„Ja słyszałam, że w proteście każdemu, kto zgłosi
się do lekarza, będą łamali nogi” wtrąciła Komentator 3.
„No to już niesłychane, należy ich wszystkich
zamknąć” orzekła Komentator 2.
„Wydaje mi się, że mówili raczej o zakładaniu
gipsu” odezwał się z kąta Komentator 4.
„Wszystko jedno” zaskrzypiała Komentator 5
„dowody można uznać za wystarczające i niepodważalne”.
Prowadząca podeszła do telefonu. „Jesteśmy dobrymi gospodarzami” powiedziała, odkładając
po chwili słuchawkę.
Komentatorzy wyciągnęli laptopy i pogrążyli się w pracy.

W loży PZPL

„Podobno jesteśmy uzwiązkowieni” zagaił Prezes Polskiego
Związku Piłki Lekarskiej.
„I to od ilu lat…” westchnął ktoś z tylnych szeregów.
„Niewątpliwie część z nas jest” rzucił Jeden z Działaczy „na szczęście niektórzy w kilku
centralach…”
„Ja tam sobie wypraszam, Prezesie” odparł z godnością Działacz „jeżeli, to raczej uizbowieni”.
„To ja sobie wypraszam” odparł Prezes „jesteśmy
latarnią morską środowiska, wskazujemy wam drogę”
Zapadła cisza, po której Prezes westchnął „To
jak, na międzynarodowo, czy jak?”
*Refundologia – najnowsza gałąź nauk medycznych
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„No jasne, na bank” odrzekł chór „na 100%”.
Grymas cierpienia odmalował się na twarzy
Działacza.
„A tak swoją drogą, Hamak” rzucił „czym ty
leczysz tą swoją żonę, że aż Pasza nam wojnę trojańską
urządził?”

Na trybunach

„Za czym oni tak biegają?” zapytał, ocierając czoło
chusteczką, Widz 1.
„Kto to zgadnie, oni zawsze się gdzieś spieszą,
a potem pogadać nie ma czasu” odrzekł Widz 2.
„Ja tam jestem na nie” orzekła Widz 3.
„To pani wie, o co chodzi?” zainteresował się
Widz 1.
„Zawsze chodzi o pieniądze” zawyrokowała Widz 3.
„Albo o seks” dorzuciła zalotnie Widz 4.
„Wstydziłby się pan przy kobietach!” zatrzęsła się
z oburzenia Widz 3, kierując wzrok na Widza 1.
„Ależ ja jestem na nie” bronił się Widz 1.
„Jak ta pani jest na tak, to ja jestem na nie” rzucił
Widz 2, patrząc na Widz 3.
„Proszę pana, ja byłam na nie, jestem i będę”
dumnie oświadczyła Widz 3.
„Ja tam zawsze uważam, że warto spróbować …”
rozmarzyła się Widz 4.

Na murawie

„Przyszłam do pani po receptę” orzekła Pacjentka,
siadając na krześle.
„Ma pani dowód osobisty?” zapytała Rita.
„Oczywiście, oto mój dowód” odrzekła Pacjentka,
podając dowód osobisty.
„W takim razie poproszę RMUA” powiedziała
Rita po sprawdzeniu tożsamości Pacjentki.
„Proszę bardzo” triumfowała Pacjentka, wyciągając
RMUA z torebki „dzisiejszy wydruk, jeszcze brudzi”.
„Rzeczywiście, trudno to ukryć” skrzywiła się
Rita „na co będziemy pisać receptę?”
„Na sulfasalazynę” odrzekła rezolutnie Pacjentka.
„Na co pani choruje?” zapytała Rita.
„Miło, że pani jednak kiedyś o to pyta” odparła
Pacjentka „na seronegatywne zapalenie stawów”.

53

„Oszczędzam nasz czas” zaripostowała Rita „czy
ma pani zaświadczenie od reumatologa?”
„Oczywiście, jestem przygotowana do wizyty”
odrzekła Pacjentka „oto ono”.
„Dziękuję, niczego tu nie brakuje” stwierdziła Rita
po przestudiowaniu dokumentu „ale niestety nadal nie
wiem, jaki mam wstawić poziom refundacji”.
„Ostrzegano mnie, że przy moim kolorze włosów
mogę mieć problemy u lekarza” z przekąsem odparła
Pacjentka.
„Ale tylko jeżeli refundacja trzymiesięczna przekroczy 24 koma 7% składki na ubezpieczenie określone
na dany miesiąc składkowy przez właściwy dla miejsca
zamieszkania organ ZUS” odrzekła Rita, spoglądając
na ognistą fryzurę Pacjentki „a poza tym ten kolor
upoważnia panią do zniżki na leki przeciwpadaczkowe”.
„A przeciwdepresyjne?” zainteresowała się Pacjentka.
„Może pod koniec roku, w tej chwili trudno
przewidywać rozwój wypadków” odrzekła Rita znad
ChPL „obawiam się, że muszę jakoś skonsultować się
z reumatologiem”.
„Ale ja się tak leczę od jakiegoś czasu i nie mam
problemów…” zdębiała Pacjentka.
„Rozumiem” westchnęła Rita „lecz nie wiem, czy
w sensie refundacyjnym seronegatywne zapalenie stawów
to nadal część RZS, czy też osobna, nierefundowana jednostka, a poza tym muszę panią choć pobieżnie zbadać
reumatologicznie, koleżanka miała niedawno staż na
reumatologii, może powie mi, jaki jest prawidłowy kąt
dla stawów dłoni…”
„Ja również rozumiem” powiedziała Pacjentka,
powoli unosząc się z krzesła i ostrożnie wycofując „może
niech pani napisze na 100%, to ja pójdę nieopodal na
SOR, akurat mam przy sobie 25 zł…”
„Pani przypadek rzeczywiście jest nagły, ostatecznie, jak rozumiem, zabrakło pani leku” odparła
Rita „w szpitalu jest oddział ortopedyczny, może mają
tam telefon do jakiegoś reumatologa”.
„Na pewno, na pewno” szybko odpowiedziała
Pacjentka, opuszczając gabinet.
„Następny pacjent, proszę” zawołała Rita.
•
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Zapalenie krtani
Co to jest?
Jest to choroba infekcyjna, z reguły wirusowa
lub bakteryjna. Wirusowe zapalenie krtani często przenosi się z osoby na osobę (jest zakaźne). Bakteryjne
zapalenie krtani 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.
Zakażenie krtani niezależnie od etiologii z reguły
prowadzi do obrzęku. Nasilony obrzęk krtani może być
niebezpieczny dla życia.
Jakie są objawy?
Przede wszystkim ból przy przełykani, płytki
kaszel (suchy – bez odrywania się wydzieliny, mokry
– z odrywaniem się wydzieliny), chrypką lub utratą
głosu. Może występować gorączka, ból szyjnych węzłów
chłonnych. Jeżeli kaszel jest mokry, czyli z wydzieliną,
warto ocenić jej kolor; wydzielinę o barwie żółtej lub
zielonej określamy jako ropną – jest to objaw zakażenia
bakteryjnego.
Co mogę zrobić,
by uniknąć zapalenia krtani?
Profilaktyka obejmuje przede wszystkim unikanie kontaktów, zwłaszcza bezpośrednich, z osobami
zakażonymi oraz zaprzestanie palenia.
Jak się przygotować do wizyty u lekarza?
Trzeba znać dokładne i wyczerpujące odpowiedzi
na następujące pytania:
• Czy występuje gorączka?
• Czy występuje ból przy przełykaniu?
• Czy występuje kaszel?
• Gdzie „zaczyna się” kaszel (w krtani? poniżej?)?
• Czy kaszel jest mokry, czy suchy? Jeżeli mokry, jakiego
koloru jest wydzielina?
• Jakie inne choroby leczę i jakie biorę leki?
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Źródło ilustracji: http://pl.wikipedia.org
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Zakażenia dróg oddechowych

• Czy mam alergię na jakieś leki?
• Czy palę tytoń?
Jakie trzeba przeprowadzić
badania?
Lekarz po dokonaniu oceny może
Krtań
skierować pacjenta na: • morfologię, CRP
(pobranie krwi) • dodatkowe badania, jeżeli okażą się
potrzebne.
Jakie leki mogę otrzymać?
Podstawą leczenia zapalenia krtani 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. W przypadku wirusowego
zapalenia krtani nie jest wymagane podanie antybiotyku,
lecz jedynie leczenie objawowe i odpoczynek w domu.
Bakteryjne zapalenie krtani często wymaga podania antybiotyku. Najczęstsze grupy leków stosowane
w bakteryjnym zapaleniu krtani to:
• Pochodne penicyliny, najczęściej amoksycylina – leki
pierwszego wyboru w zapaleniu gardła, 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, jeżeli
u pacjenta występuje alergia albo nietolerancja penicyliny
i jej pochodnych. Z reguły w zapisach rejestracyjnych,
od których zależy refundacja leku, znajduje się stwierdzenie, że lek stosuje się w razie 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 czas leczenia przestaniemy palić papierosy.
Dr n. med. Joanna Rzymkowska
specjalista chorób wewnętrznych
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Zapalenie oskrzeli
Co to jest?
Oskrzela to dolne drogi oddechowe, swego rodzaju
przewody między tchawicą i tkanką płucną. Zapalenie
oskrzeli jest chorobą infekcyjną. Z reguły jest wirusowe lub
bakteryjne. Wirusowe zapalenie oskrzeli często przenosi
się z osoby na osobę (jest zakaźne). Bakteryjne zapalenie
oskrzeli może przenosić się z osoby na osobę przy bliskim
kontakcie (drogą kropelkową), 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.
Jakie są objawy?
Przede wszystkim kaszel (suchy – bez odrywania
się wydzieliny, mokry – z odrywaniem się wydzieliny).
Może występować gorączka, duszność. Jeżeli kaszel jest
mokry, czyli z wydzieliną, warto ocenić jej kolor; wydzielinę o barwie żółtej lub zielonej określamy jako ropną – jest
to objaw zakażenia bakteryjnego.

Dodatek specjalny

Co mogę zrobić,
by uniknąć zapalenia oskrzeli?
Profilaktyka obejmuje przede wszystkim unikanie
kontaktów, zwłaszcza bezpośrednich, z osobami zakażonymi oraz zaprzestanie palenia.
Jak się przygotować do wizyty u lekarza?
Trzeba znać dokładne i wyczerpujące odpowiedzi
na następujące pytania:
• Czy występuje gorączka?
• Czy występuje kaszel?
• Gdzie „zaczyna się” kaszel (w klatce piersiowej? wyżej?)?
• Czy kaszel jest mokry, czy suchy? Jeżeli mokry, jakiego
koloru jest wydzielina?
• Jakie inne choroby leczę i jakie biorę leki?
• Czy mam alergię na jakieś leki?
• Czy palę tytoń?
Jakie trzeba przeprowadzić badania?
Lekarz po dokonaniu oceny może skierować pacjenta na: • morfologię, CRP (pobranie krwi) •Rtg klatki
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Tchawica

piersiowej – dla oceny,
czy nie rozwinęło się
zapalenie płuc •dodatkowe badania, jeżeli
okażą się potrzebne.

z oskrzelami

Źródło ilustracji: http://pl.wikipedia.org
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Zakażenia
Materiały dróg
edukacyjne
oddechowych

Jakie leki
mogę
otrzymać?
Podstawą leczenia zapalenia oskrzeli 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
oskrzeli nie jest konieczne podanie antybiotyku, lecz
jedynie leczenie objawowe i odpoczynek w domu.
Bakteryjne zapalenie oskrzeli wymaga podania
antybiotyku. Najczęstsze leki stosowane w bakteryjnym
zapaleniu oskrzeli 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 – leki drugiego wyboru lub pierwszego, jeżeli występuje
alergia albo nietolerancja penicyliny i jej pochodnych.
Z reguły w zapisach rejestracyjnych, od których zależy
refundacja, znajduje się stwierdzenie, że lek stosuje się
w razie stwierdzenia bakterii wrażliwych na ten antybiotyk,
co wymaga wykonania posiewu plwociny z antybiogramem. Ale taki posiew trwa co najmniej kilka dni, a poza
tym nie zawsze udaje się uzyskać wzrost bakterii, więc
w praktyce recepta będzie bez refundacji.
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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Edukacja podyplomowa ;))

Muzeum Długopisu

albo jak i z kim kocha się
Big Pharma
Krystyna Knypl

#1

Długopis to złoty standard podarunku repa dla
doktora podczas wizyty w gabinecie. Gdy wskutek
działania refustawy zaniknie zawód repa, a wraz z nim
dostarczane doktorom długopisy, trzeba będzie stworzyć
Muzeum Długopisu ;))
Relacje między Big Pharmą a lekarzami są na całym
świecie przedmiotem zainteresowania, dociekań i komentarzy. Trzeba tu od razu powiedzieć: komentarzy w zupełnie
innym stylu niż w naszej Umiłowanej Refunlandii. Przede
wszystkim nikt nie występuje w mediach z groźną lub nadąsaną miną i nie obwieszcza, że rozpoczął opracowywanie
katalogu kar dla chciwej Big Pharmy i nie mniej pazernych
doktorów. Promowane są wszelkiego rodzaju standardy
relacji, a podanie „disclosure”, czyli ujawnienie konfliktu interesów jest obowiązkowym punktem programu prezentacji
na kongresach. Zwykle konfliktu interesów dotyczy drugi
slajd, po przedstawieniu tytułu doniesienia oraz nazwisk
autorów. Inna sprawa, że wykładowcy taki slajd prezentują
nie dłużej niż 5 sekund, ale prezentują! Nie udają dziewicy
w noc poślubną, które nie wie, jak „to” się robi. ;))
Znanym komentatorem tego zagadnienia jest dr
Steven Nissen, który na jednym z posiedzeń kongresu American
College of Cardiology w 2010
roku w Atlancie
przedstawił taki
„disclosure”.
Podczas tego posiedzenia przytoczono dane o tym,
jak Big Pharma prowadzi marketing, rozumiany nie
tylko jako zaproszenie na konferencję lub wręczenie drobnego gadżetu, ale także
jako bardzo szeroki front
wpływu na treść szkolenia podyplomowego.
Co znaczy skrót
CME? Nie wiedzieliście?

#2
#3
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To już wiecie ;))! CME to wcale nie Continuing Medical
Education, czyli ciągłe dokształcanie się, lecz Commercial
Marketing Efforts, czyli komercyjne działania marketingowe
– niebezpieczne dla twojego zdrowia, jak głosi tytuł slajdu!
Nieciekawą wpadkę zaliczyło American Heart
Association, publikując badanie na temat wpływu
soft-drinków na zespół metaboliczny, z którego to badania
dowiedzieliśmy się, że
soft-drinki
nie są takie
groźne, jak
to niektórzy sugerują, tylko ich konsumenci za dużo
jedzą... Wydano nawet specjalny „statement”, czyli dość
wysokiej rangi dokument, gdy z czasem okazało się, że...
Jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi
o to samo...
Coca-cola przeznaczyła całkiem godziwy fundusz
na bardzo wyrafinowaną kampanię promocyjną, którą przeprowadzała z pomocą American Heart Association, również na zjazdach. Promowano
czerwone sukienki i znaczki
w kształcie sukienek – nawet
miałam taki znaczek z stoiska AHA w 2005 r. i jakiś
czas nosiłam go w klapie. Oferowano nie tylko
małe oznaki, ale można się było sfotografować
z czerwoną suknią. Pisano, że te czerwone
suknie symbolizują czerwone policzki, które powstają,
gdy biegamy i oczywiście powinniśmy biegać, AHA to
poleca – jakżeby nie! A obok czerwonej sukni czerwienił
się napis Coke. Ile osób powiedziało sobie po obejrzeniu tej reklamy – pobiegam
jutro, a dziś napiję się tej
zdrowej Coke, wiedzą tylko
jej producenci...
•
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