G
L

dl@

• Nowości

miesięcznik

• Artykuł
poglądowy

8_2012_październik

azeta
ekarzy

• Zdanie odrębne

• Ochrona zdrowia
W Australii

ISSN 2084-5685

ISSN 2084-5685

• Dylematy

• Po dyżurze
• Podróże
• Gazeta dla
Pacjentów

Tożsamoś�
lekarza

Koleżanki i Koledzy,

N

adchodzi pora na uświadomienie sobie dość trudnego do przełknięcia faktu, że dziewiętnastowieczna otoczka emocjonalno-literacka, jaka ciągle towarzyszy wykonywaniu
naszego zawodu, jest niczym innym niż historyczną ramotką. Żyjemy nie w XIX, lecz w XXI
wieku, w którym wykonywanie zawodu lekarza nie ogranicza się do udzielania pomocy
człowiekowi jej potrzebującemu i cierpiącemu.
orada lekarska stała się jedną z wielu różnorakich porad udzielanych we współczesnym świecie. Może być skierowana
do chorego, zdrowego, pracownika wydelegowanego przez pracodawcę lub czytelnika internetu, któremu wyobraźnia podpowiada najczarniejsze scenariusze. Wszyscy oni mają status pacjenta, choć osobiście wielu z nich określiłabym
raczej mianem konsumenta usług medycznych. Jak to z konsumentami bywa, mają oni swoje oczekiwania i wymagania,
prawo do doznawania satysfakcji i parę innych praw, którymi pożywia się współczesny menedżeryzm. Konsumenci
usług medycznych różnią się od pacjenta, bo ich oczekiwania nie są zogniskowane na otrzymaniu pomocy w cierpieniu.
I tak oto wykonywanie naszego zawodu w warunkach usług kontraktowanych przez państwo coraz mniej ma wspólnego
z tradycyjnie pojmowaną rolą lekarza, niosącego pomoc cierpiącym – jest uczestnictwem w reglamentowaniu usług dostarczanych konsumentom. Konsumpcja zaś usług ma to do siebie, że jest na ogół trudna do zaspokojenia, bo taką ma naturę.
związku z tymi nowymi zadaniami, jakie są nam przydzielane, dochodzi do bezprecedensowego zawłaszczania
naszej lekarskiej tożsamości. Każdego dnia odrywany jest jakiś jej kawałek i ulepiany na potrzebę chwili oraz
według wyobrażeń wszystkich tych, którzy wszystko wiedzą, a niewiele potrafią.
unkcjonowanie rynku ochrony zdrowia składa się z wielu elementów, poczynając od takich niewymiernych jak
empatia wobec pacjenta, przez czysto lekarskie zadania jak stawianie diagnozy, na całościowych zagadnieniach,
jak organizacja ochrony zdrowia w skali kraju, kończąc.
Każdy pacjent wie, jak empatyczny powinien być lekarz, ale nikt z tych „wiedzących lepiej” nie zgłasza się jako wolontariusz na ostry dyżur, aby trzymać za rękę oczekujących w kolejce do zbadania i emanować empatią wobec otoczenia.
Każdy internauta potrafi postawić każdą diagnozę, tylko dziwnym zbiegiem okoliczności nie ma do tego zadania uprawnień. Złudzenie powstałe z lektury internetu nie jest tożsame z wiedzą specjalistyczną i umiejętnościami fachowymi.
Każdy polityk wie, jak powinna działać ochrona zdrowia, tylko nie wdraża tych genialnych idei w życie.
rzyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Niewątpliwie są wśród nich powszechność dostępu do specjalistycznej wiedzy
lekarskiej oraz bezkarność w głoszeniu bzdur. Rozumiem i cenię prawo do wolności wypowiedzi, nie utożsamiam
go jednak z prawem do propagowania głupoty.
Nikt jednak z tych niby-to-wszechwiedzących nie skończył medycyny i nie wdraża swojej wiedzy w codziennej pracy,
lecz doradza, zaczynając od słynnej frazy BO-MI-SIĘ zdaje… Mamy więc bomisie, takie wszechwiedzące istoty rodem
znad Wisły, zawsze wiedzące lepiej niż lekarz.
omisie, aby poczuć siłę własnych teorii, stworzyły obfite nowe słownictwo: znika z dokumentów urzędowych słowo
lekarz, pojawia się świadczeniodawca, nie ma szpitala, zastąpił go podmiot leczniczy, znika leczenie, panoszy się
procedura, terapia gdzieś chowa się po kątach, bo rządzi świadczenie medyczne.
astała inna epoka i odmienne rządzą nią reguły – warto to sobie uświadomić. Czy wyjdziemy z tej twardej rynkowej
gry obronną ręką? Nie wiem. Czy nadal będziemy lekarzami, czy tylko urzędnikami medycznymi odhaczającymi
w check-liście kolejne kratki? Czas pokaże. A tymczasem przypatrzmy się pilnie naszej tożsamości zawodowej.
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Nowości

Patologiczne zbieractwo,
zwane też zespołem Diogenesa,
polega na gromadzeniu oraz
trudności z pozbywaniem się
przedmiotów o małej użyteczności. Zbieractwu towarzyszy
często trudność w podejmowaniu decyzji, perfekcjonizm oraz niska aktywność
społeczna, smutek, skłonność

do niepokoju oraz obniżonego
nastroju. Zaburzenie to dotyka
około 3% społeczeństwa, jak
wykazują badania dr. B. Tolina
i wsp., których wyniki opublikowano na łamach „Archives
of General Psychiatry”. Okolica przedniego zakrętu obręczy
oraz okolica wyspy (insula)
w badaniu fMRI wykazywa-

Fot. Mieczysław Knypl

Mózg patologicznych zbieraczy pracuje inaczej
ły większe ukrwienie u osób
z zespołem patologicznego
zbieractwa w porównaniu
z osobami zdrowymi. W badaniu uczestniczyły 43 osoby
z zespołem zbieractwa oraz
30 osób zdrowych. Zakręt obręczy jest częścią układu limbicznego, który bierze udział
w regulacji zachowań.

Źródło: Tolin D, et al. "Neural mechanisms of decision making in hoarding disorder" Arch Gen Psychiatry
2012; 69: 832-841.

Nowe wytyczne zapobiegania udarom mózgu u pacjentów
z migotaniem przedsionków
Migotanie przedsionków
jest jednym z częściej występujących zaburzeń rytmu.
Może mieć postać napadową
lub utrwaloną. Głównym i najgroźniejszym powikłaniem
migotania przedsionków jest
udar mózgu, który dotyka około 4,5% osób cierpiących na to
zaburzenie rytmu (statystyki

są dość rozbieżne i podają American Stroke Association 1-12%/rok. W ostatnich latach
od 1 do 20%). W sierpnio- pod redakcją dr Karen L. Furie pojawiło się kilka nowych lewym numerze pisma „Stroke” i dr. Larry’ego B. Goldsteina ków przeciwzakrzepowych,
ukazał się artykuł Oral An- oraz wsp. Ustalenie wskazań przy stosowaniu których rytithrombotic Agents for the do leczenia przeciwzakrze- zyko to jest mniejsze i dlatego
Prevention of Stroke in No- powego jest zadaniem dość powstały nowe wytyczne. Te
nvalvular Atrial Fibrillation. trudnym, bo z leczeniem wiąże nowe leki to dabigatran, będąA Science Advisory for Heal- się ryzyko. W razie stosowania cy inhibitorem trombiny oraz
thcare Professionals from the warfaryny ryzyko wystąpienia riwaroksaban i apiksaban, bęAmerican Heart Association/ krwawienia jest szacowane na dące inhibitorami czynnika Xa.
Źródło: http://stroke.ahajournals.org/content/early/2012/08/02/STR.0b013e318266722a.full.pdf+html)

Zdrowo i owocowo
Panie po siedemdziesiątce, które wykonują ćwiczenia
fizyczne oraz spożywają owoce i warzywa, mają większe
szanse na długowieczność
w porównaniu z tymi, które
tkwią w bezruchu nad talerzem z kotletem schabowym
– takie wnioski płyną z artykułu dr Emily J. Nicklett i wsp.,
opublikowanego na łamach
„Journal of the American

na długowieczność. StwierGeriatrics Society”. Badacze dzono, że w ich krwi poziom
przeanalizowali losy 713 ko- karotenoidów był wyższy niż
biet w wieku od 70 do 79 lat, u tych kobiet, które unikały
które brały udział w Wome- warzyw i owoców. Uprawian’s Health and Aging Studies. nie ćwiczeń fizycznych przez
W badaniu tym oceniano kobiety w tym wieku nie było
czynniki mające wpływ na niestety częste – aż 53% badadługowieczność kobiet. Oka- nych nie wykonywało żadnych
zało się, że kobiety bardziej ak- ćwiczeń, 21% wykazywało
tywne fizycznie i spożywające umiarkowaną aktywność fiwięcej owoców i warzyw miały zyczną, a 26% było aktywne
aż 8-krotnie większą szansę fizycznie. W ciągu 5-letniego

okresu obserwacji 11% kobiet
zmarło. Poziom karotenoidów
we krwi był o 12% wyższy
u tych kobiet, które przeżyły,
a u kobiet aktywnych fizycznie poziom karotenoidów był
dwukrotnie wyższy. Autorzy
podkreślają, że czynnikami
najbardziej sprzyjającymi
długowieczności jest niepalenie papierosów, aktywność
fizyczna i spożywanie warzyw
oraz owoców.

Źródło: http://www.americangeriatrics.org/press/news_press_releases/id:3150

Aspiryna i nowotwory
Na łamach pisma „Journal
of Cancer National Institute”
ukazał się artykuł dr. Johna
A. Barona na temat korzystnego wpływ aspiryny, której

4

stosowanie ma zmniejszać
ryzyko rozwoju choroby nowotworowej.
Ochronne działanie aspiryny ma dotyczyć szczególnie

nowotworów przewodu pokarmowego (jelita grubego,
przełyku i żołądka) i występować u osób zażywających
ją przez co najmniej 5 lat.

Zmniejszenie ryzyka wynosi
8% w grupie stosującej aspirynę w porównaniu z osobami niezażywającymi tego
leku.

Źródło: http://jnci.oxfordjournals.org/content/early/2012/08/10/jnci.djs338.full
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Nowości
Nowy wirus świńskiej grypy
Amerykańskie Centres of
Control Diasease and Prevention (CDC) potwierdza
rosnącą liczbę przypadków
zachorowania na świńską grypę. Były one wywołane przez
wirusa określanego mianem
H3N2v. Od lipca 2012 wykryto
zachorowania w dziewięciu
stanach USA i dotyczyły one
głównie dzieci mających kontakt ze świniami na farmach
hodowlanych lub targach
rolniczych. Najwięcej takich

zdarzeń było w stanie Indiana
Tegoroczny wirus może
(122) oraz Ohio (31), w po- być potwierdzony za pomocą
zostałych były to pojedyncze „CDC Flu Real-Time Reverse
przypadki. Eksperci z Centres Transcription Polymerase
of Control Disease and Preven- Chain Reaction Dx Panel”,
tion podkreślają, że rutynowo który nie jest testem podostępne testy, pozwalające na wszechnie dostępnym. CDC
potwierdzenie infekcji grypo- widzi potrzebę opracowania
wej spowodowanej wirusem testu do powszechnego stoA H3N2, nie są odpowied- sowania.
nie do wykrywania infekcji
W 2012 roku nie stwierdzonowym wirusem A H3N2v no przenoszenia infekcji gryi mogą dawać fałszywie ujem- py z człowieka na człowieka,
ne odczyty.
a wszystkie rozpoznane przy-

padki dotyczyły osób mających
kontakt ze świniami. Przebieg
tegorocznej świńskiej grypy
ma charakter łagodnej infekcji
górnych dróg oddechowych.
Nie bacząc na sezonowe
infekcje grypowe, izraelska
firma Biond Vax pracuje nad
wielosezonową uniwersalną
szczepionką przeciw grypie.
Nazywa się ona Multimetric-001 Universal Flu Vaccine i jest w II fazie badań
klinicznych

Źródło: http://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/swineflu/34051; http://www.medpagetoday.com/InfectiousDisease/SwineFlu/34148
http://www.biondvax.com/

Food and Drug Agency w tajnym głosowaniu 26
lipca 2012 roku zatwierdziła rozszerzenie wskazań dla
ranibizumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki.
Te zmiany w przebiegu retinopatii cukrzycowej powodują pogorszenie widzenia
centralnego i są drugą pod
względem częstości przyczyną upośledzenia wzroku po
zwyrodnieniu. Komitet dermatologiczny i okulistyczny

FDA rekomendował stosowanie leku w dawkach po 0,5 mg,
w odstępach miesięcznych.
Ranibizumab ma już rejestrację w leczeniu zwyrodnienia plamki, które jest związane
z wiekiem. Dotychczas nie
było leków zarejestrowanych
w leczeniu zwyrodnienia cukrzycowego plamki, a schorzenie to leczono fotokoagulacją.
Efekty tego leczenia nie były
zadowalające, a ponadto pacjenci często zgłaszali obni-

Seks kobiet z cukrzycą nie jest dobry!
Cukrzyca jest znanym
czynnikiem ryzyka wystąpienia dysfunkcji seksualnej
u mężczyzn. Jeżeli chodzi o kobiety, to wpływ tego schorzenia na seksualność jest słabo
poznany.
K. Copeland i wsp. opublikowali wyniki badania 2270
kobiet w średnim wieku 55 ±
± 9,2 lat, analizującego seksualność. W badanej grupie

21,4% kobiet miało rozpoznaną cukrzycę. 34,9% z nich było
leczonych insuliną. Kobiety
cierpiące na cukrzycę zgłaszały
ogólnie mniejszą satysfakcję
z życia seksualnego, a wśród
leczonych insuliną najczęstszą
dolegliwością były problemy
z lubrykacją (nawilżeniem
ścian pochwy w czasie stosunku). Dolegliwość ta występowała dwukrotnie częściej

żenie wrażliwości widzenia
kolorów.
Badanie kliniczne, na podstawie którego zarejestrowano
ranibizumab w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki,
przeprowadzono na 750 pacjentach. Otrzymywali oni lek
w dawce 0,5 lub 0,3 mg. Leczenie było kontynuowane przez
24 miesiące i w niektórych
przypadkach przedłużane do
36 miesięcy. Po dawce 0,3 mg
poprawę widzenia odnotowano

u kobiet z cukrzycą w porównaniu z kobietami zdrowymi.
Ponadto kobiety chorujące na
cukrzycę dwukrotnie rzadziej
osiągały orgazm.
Pogorszenie jakości życia
seksualnego dotykało częściej
te kobiety, u których występowały narządowe powikłania
cukrzycy, takie jak choroby
serca, udar mózgu, uszkodzenie nerek i polineuropatia obwodowa.

u 38,6% leczonych, a po dawce
0,5 mg u 50% leczonych. Objawy niepożądane występowały
u ponad 30% leczonych w obu
grupach dawkowania. W ocenie
badania zwrócono uwagę, że 11
osób z grupy leczonych zmarło
w trakcie leczenia. Przyczynami
zgonu były: zawał serca, zapalenie płuc i niewydolność nerek.
Inne nowoczesne leki stosowane w leczeniu cukrzycowego zwyrodnienia plamki to
bevacizumab i pagabtanib.
Źródło: http://tnij.org/rkg4

Fot. Mieczysław Knypl

Rozszerzenie wskazań w okulistyce dla ranibizumabu

Źródło: http://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/2012/08000/Diabetes_Mellitus_and_Sexual_Function_in.21.aspx
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Kongres American Society for Metabolic and Bariatric Surgery

Chirurgiczne leczenie otyłości
Krystyna Knypl

Nadwaga i otyłość stają się epidemią ogarniającą wszystkie cywilizowane kraje świata,
a jej nasilenie w Stanach Zjednoczonych osiąga rozmiary niespotykane nigdzie indziej. Łatwy dostęp do żywności, jej wszechobecność, wysoka kaloryczność posiłków
z reguły tłustych i słodkich, brak wzorców prawidłowego żywienia – to wszystko powoduje, że sylwetka współczesnego człowieka jest otyła.

S

iła woli nie wystarcza, kolejne próby leczenia farmakologicznego zawodzą, co więc robić? Okazuje się,
że pomocna może być chirurgia. Gdy po raz pierwszy
zobaczyłam nazwę „chirurgia metaboliczna i bariatryczna”, miałam pewne wątpliwości, czy chirurgia może być
metaboliczna. Jednak po zapoznaniu się z abstraktami
prezentowanymi na 29th Annual Meeting of American
Society for Metabolic and Bariatric Surgery, który odbył
się w czerwcu 2012 r. w San Diego, zmieniłam zdanie.

Gdybyśmy chcieli
dotrzeć do San Diego…
Podróż do Kalifornii można polecić każdemu
miłośnikowi słońca, pięknych widoków, dobrej kuchni,
aromatycznych win, no i oczywiście najnowszej medycznej wiedzy kongresowej. Na zachodnim wybrzeżu
Stanów Zjednoczonych duże kongresy organizowane są
głównie w San Diego i Los Angeles. Ale taka podróż to
wydatek ok. 3500 złotych za bilet lotniczy, w dodatku
na trasie wymagającej sporego hartu ducha. Do tego
dochodzą koszty zakwaterowania, które mogą wynosić
od tysiąca do kilku tysięcy złotych. W tej sytuacji wybieramy uczestnictwo on line, czyli internetowe, przez
stronę http://2012.asmbs.org/, na której znajdziemy
program i abstrakty kongresu.
Dla wprowadzenia się w atmosferę jaka panuje
w San Diego oglądamy kilka widoków, jakie możemy
napotkać podczas takiej wyprawy http://www.youtube.
com/watch?v=dPmEnsU3LsY. Zapamiętujemy, że jest to
metropolia druga pod względem wielkości w Kalifornii

6

i dziewiąta w Stanach Zjednoczonych. Nie zabieramy
superoficjalnych strojów, bo jak mówią w reklamówce,
San Diego jest „extremly casual”. Zanim jednak wyruszymy na spotkanie z nowinkami z zakresu chirurgii
bariatrycznej, podszkolimy się trochę w podstawach
tej dyscypliny.
Co można wyciąć skalpelem?
Metoda chirurgicznego leczenia otyłości jest już
dość stara, bo pierwszy zabieg przeprowadzono ponad
50 lat temu. Mimo to w Europie specjalizowanie się
w tego rodzaju chirurgii nie jest zbyt powszechne. Natomiast w Stanach Zjednoczonych chirurgia bariatryczna
jest prężnie rozwijającą się gałęzią usług medycznych,
a American Society for Metabolic and Bariatric Surgery
jest największą organizacją naukową tego typu na świecie.
National Institutes of Health zaleca zabiegi chirurgii bariatrycznej dla osób otyłych, niecierpiących
z powodu innych schorzeń, gdy ich wskaźnik Body
Mass Index (BMI) przekracza 40 lub gdy przekracza 35
i współistnieją poważne inne schorzenia, jak cukrzyca czy
nadciśnienie tętnicze. Gdyby ktoś podczas lektury tego
artykułu poczuł przemożną chęć obliczenia własnego
BMI, wystarczy kliknąć na adres http://www.obliczbmi.
com.pl/, by dowiedzieć się być może przykrej prawdy, że
wynik może jeszcze nie leży w zakresie zainteresowań
chirurga bariatrycznego, ale wymaga pewnej korekty
dietetycznej. Przeciętne BMI amerykańskiego pacjenta
leczonego chirurgicznie wynosi 46 dla kobiet i 51 dla
mężczyzn.
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W Europie, gdzie stopień otyłości jest nieco
niższy, najczęstszy zabieg polega na założeniu regulowanej silikonowej opaski żołądkowej (w skrócie zabieg
LAGB). Opaska dzieli żołądek na dwa zbiorniki – górny,
mniejszy i dolny, większy. Natomiast na kontynencie
amerykańskim najczęściej wykonywanym zabiegiem
chirurgii bariatrycznej jest zespolenie omijające żołądkowo-jelitowe z pętlą Roux-en-Y (w skrócie zabieg
RYGB). Stosowany jest u osób ekstremalnie otyłych,
których wskaźnik BMI przekracza 50.
Po RYGB chudnięcie przebiega szybciej, ale jest to
zabieg skomplikowany i obarczony większym ryzykiem.
Natomiast zabieg LAGB jest bezpieczniejszy, ale rezultaty wolniejsze i nie tak spektakularne jak przy RYGB.
Oczywiście poza ubytkiem wagi trzeba się liczyć
z możliwością wystąpienia powikłań, które dotykają
około 15% leczonych, przy czym im wyższe BMI, tym
większe zagrożenie powikłaniami zarówno związanymi z samym zabiegiem, jak i ogólnymi. Do powstania
powikłań może usposabiać wyjściowy stan pacjenta
poddawanego zabiegowi chirurgii bariatrycznej.
Dr Adma Eltorai i wsp. ze Stanford University
przeanalizowali stan kardiologiczny 573 osób leczonych
z powodu znacznej otyłości (n=398, BMI średnio 56,1)
oraz otyłości (n=175, BMI średnio 42,8). W grupie
znacznej otyłości częstość serca była szybsza, prawie trzykrotnie częściej występowało migotanie przedsionków,
dwukrotnie częściej był przebyty zawał serca. Z kolei
doniesienie dr Ali Ardestani i wsp. z Brigham and Womens Hospital z Bostonu wykazało, że ryzyko wystąpienia
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powikłań jest większe u mężczyzn niż u kobiet oraz
wzrasta z wiekiem. U mężczyzn leczonych chirurgicznie
częściej występowała cukrzyca przed zabiegiem. Także
w okresie pooperacyjnym śmiertelność w ciągu trzech
miesięcy była dwukrotnie wyższa u mężczyzn.
Powikłania miejscowe po zabiegach bariatrycznych polegają na zaburzeniach pasażu pożywienia
przez przewód pokarmowy, występowaniu krwawień
pooperacyjnych lub zaburzeń ze strony układu krążenia i krzepnięcia. Śmiertelność przy zabiegach wynosi
2,5%. Czas trwania zabiegu w wysokospecjalistycznych
centrach amerykańskich wynosi około 60 minut.
Poza zabiegami LAGB i RYGB innym, bardzo
radykalnym zabiegiem bariatrycznym jest tzw. rękawowe wycięcie żołądka, stosowane o osób ekstremalnie
otyłych, których BMI przekracza 60. Rezultaty to ubytek
nadmiaru masy ciała od 33 do 83%, przy zagrożeniu
powikłaniami na poziomie do 24% i śmiertelnością
0,39%. Rzadziej stosowaną metodą chirurgicznego leczenia otyłości jest elektrostymulacja żołądka – jednak
jej rezultaty nie są zachęcające, bo utrata nadmiaru ciała
wynosi około 5%.
Korzyści metaboliczne po zabiegu
Bardzo istotną korzyścią zabiegów jest znacząca poprawa profilu metabolicznego pacjentów leczonych chirurgicznie. Następuje w wielu przypadkach
poprawa kontroli cukrzycy lub jej całkowite cofnięcie
się. Poprawia się także poziomu cholesterolu. Stopień
poprawy wskaźników metabolicznych jest różny i zależy od zastosowanej metody chirurgii bariatrycznej
oraz przestrzegania zaleceń przez pacjenta w okresie
pooperacyjnym. Po zabiegu RYGB obniżenie poziomu
cukru sięga 30 mg%, cholesterolu może sięgać 40 mg%,
a trójglicerydów 60 mg%. Dzięki poprawie parametrów
metabolicznych zmniejsza się zagrożenie powikłaniami
narządowymi cukrzycy, takimi jak polineuropatia czy
nefropatia.
Są też próby chirurgicznego leczenia pacjentów ze
stosunkowo niedużą nadwagą i współistniejącą cukrzycą.
Chirurdzy z Tajwanu przedstawili podczas kongresu
doniesienie opisujące wyniki leczenia 21 pacjentów
z BMI <27 mg/m2 z cukrzycą, którym wykonano zabieg
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RYGB. U 25% z nich stwierdzono poprawę kontroli
cukrzycy. Niezależnie od tego jak definiowane są wskazania do leczenia chirurgicznego, z pewnością zabiegi
bariatryczne przyczyniają się do poprawy nie tylko wagi,
ale i innych parametrów.
Poza korzyściami metabolicznymi po zabiegach
chirurgii bariatrycznej obserwuje się poprawę profilu
hormonalnego u kobiet, zwłaszcza w zakresie hormonów
regulujących miesiączkowanie i owulację. Poprawia
się także nastrój, co jest istotne, bo osoby ze znaczną
nadwagą często mają skłonności depresyjne. Należy tu
zaznaczyć, że zaawansowana depresja jest przeciwwskazaniem do zabiegu chirurgii bariatrycznej.
Zrównoważony nastrój jest ważnym czynnikiem
wpływającym na współpracę ze strony pacjenta w okresie pooperacyjnym. Stosunkowo częstym problemem
u osób po tego rodzaju zabiegach, bo dotyczącym około
10% leczonych, jest większa konsumpcja alkoholu niż
w okresie przedoperacyjnym. Zjawisko jest częstsze
u pacjentów po zabiegach typu RYGB, a przyczyna nie

jest do końca wyjaśniona. Problemy ze zwiększoną konsumpcją alkoholu pojawiają się z jednakową częstością
zarówno u osób, które w wywiadzie przedoperacyjnym
zgłaszały tego rodzaju zachowania, jak i u osób wcześniej
nienadużywających alkoholu.
Niby oczywiste,
ale warto podkreślić
Zabiegi bariatyryczne są jednym z etapów leczenia znacznej otyłości. Wymagają one wyspecjalizowanego
zespołu chirurgicznego i powinny być przeprowadzane
w ośrodkach referencyjnych. Pacjenci muszą mieć świadomość, że samo przeprowadzenie zabiegu nie kończy
procesu leczenia otyłości i że niezbędna jest aktywna
postawa w zakresie zmiany stylu życia. Dla uzyskania
pełnego efektu leczniczego konieczna jest modyfikacja
diety oraz trybu życia, a także stała i regularna kontrola
lekarska w ośrodku specjalistycznym.
Krystyna Knypl
internista

Ceramidy w prognozie choroby Alzheimera
Sfingolipidy są obecne
w błonie komórek nerwowych i uczestniczą w przekazywaniu sygnałów. Dzielą
się na sfingomieliny, ceramidy,
glikosfinolipidy (cerebrozydy, gangliozydy, sulfatydy)
oraz fosfosfingozydy (sfingomieliny). Chronią powierzchnię komórek przed
niebezpiecznymi czynnikami

zewnętrznymi. Ponadto ceramidy i fosforany sfingozyny
są mediatorami w kaskadach
sygnałów blokujących apoptozę i negatywne skutki stresu.
Sfingolipidy są syntetyzowane
w aparacie Goldiego. Nie występują w błonach wewnątrzkomórkowych otaczających
mitochondriom i reticulum.
Natomiast w błonach ze-

uczestniczyło 99 kobiet wieku
wnętrznych stanowią 20-30% od 70 do 79 lat. Z grupy tej u 27
ich składu.
kobiet rozwinęła się choroba
Dr Mielke i wsp. z Mayo Alzheimera. Wszystkie miały
Clinic Rochester opisali na wysoki poziom ceramidów.
łamach pisma „Neurology” Z uwagi na prognozowany
pracę, w której wykazano, że wzrost częstości występowapodwyższony poziom cerami- nia choroby Alzheimera audów we krwi jest wskaźnikiem torzy są zdania, że oznaczanie
prognozującym wystąpienie poziomu cerwidów może być
choroby Alzheimera nawet dobrym wskaźnikiem zagrona 9 lat wcześniej. W badaniu żenia tym schorzeniem.

Źródło: http://www.neurology.org/content/early/2012/07/18/WNL.0b013e318264e3e2.excerpt
http://www.aan.com/press/index.cfm?fuseaction=release.view&release=1093

Joga pomaga chorym po udarze mózgowym
Na łamach lipcowego numeru pisma „Stroke” ukazał
się artykuł Arelene A. Schmid
i wsp., podsumowujący wyniki
amerykańskiego badania nad
terapią za pomocą ćwiczeń
jogi u pacjentów z przebytym
udarem mózgowym. Tym

prospektywnym randomizowanym badaniem objęto 10 osób
zakwalifikowanych do grupy
kontrolnej oraz 37 osób zakwalifikowanych do grupy uczestniczącej w sesjach ćwiczeń jogi.
Rehabilitacja była prowadzona
przez terapeutę jogi w sesjach

odbywanych 2 razy w tygodniu
przez dwa miesiące; w programie były ćwiczenia wykonywane w pozycji siedzącej, stojącej,
leżącej, a także medytację.
Oceniano jakość życia oraz
równowagę za pomocą testów
oraz na podstawie samooce-

ny pacjentów. Wyniki testów
równowagi uzyskane przez
grupę ćwiczącą jogę aktywnie
były o wiele lepsze niż w grupie
kontrolnej. Autorzy uważają, że
ćwiczenia jogi mogą być uzupełnieniem klasycznej rehabilitacji
poudarowej.

Źródło: http://stroke.ahajournals.org/content/early/2012/07/24/STROKEAHA.112.658211.abstract
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AMD – zwyrodnienie plamki
związane z wiekiem
Alicja Barwicka

Wydłużenie średniego czasu trwania życia człowieka jest wielkim osiągnięciem nauki,
ale ma też negatywne strony w wymiarze medycznym i społecznym. Szczególnym
problemem jest istotne zwiększenie zachorowalności związane z fizjologicznym procesem starzenia się organizmu. Część schorzeń w swoim naturalnym przewlekłym
przebiegu ogranicza lub wręcz uniemożliwia codzienną aktywność, przez co z czasem staje się niezbędna stała pomoc osób trzecich, a to z kolei wiąże się z dalszymi
kosztami społecznymi.
postępująca choroba plamki żółtej, a więc centralnej
części siatkówki, która odpowiada za ostrość widzenia,
dostrzeganie szczegółów, rozpoznawanie barw i poczucie
kontrastu. AMD jest główną przyczyną poważnej utraty
widzenia centralnego u osób po 65. roku życia i może
prowadzić do praktycznej ślepoty. W początkowej fazie
proces chorobowy dotyczy najczęściej jednego oka,
ale w ciągu roku u 5-15% chorych rozwija się w oku
drugim, natomiast w okresie 5 lat – drugie oko jest

Fot. Mieczysław Knypl

Epidemiologia i patogeneza
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (z angielskiego age – related macular degeneration) to problem globalny, ale wzrost zachorowań dotyczy przede
wszystkim państw, których populacja gwałtownie się
starzeje. Liczba chorych na świecie przekracza 30 milionów, stąd AMD określane jest często jako „epidemia
ślepoty XXI wieku”. W Polsce mamy obecnie około
1,5 miliona chorujących, przy czym rocznie przybywa 10-15 tys. nowych zachorowań. Jest to przewlekle

Tak widzi osoba zdrowa
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Ten sam obraz postrzegany przez osobę z zaawansowaną
postacią AMD
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dotknięte schorzeniem aż u 42%. Chociaż na szczęście
u większości chorujących na AMD nie dochodzi do
całkowitej utraty widzenia centralnego, to jednak jego
pogorszenie znacząco obniża jakość życia. Jest to o tyle
ważne, że z problemem borykają się również ludzie
znacznie młodsi, często aktywni zawodowo.
Mimo tak niepokojących danych, nie jest to
schorzenie powszechnie znane i to nie tylko pacjentom,
ale i części lekarzy innych specjalności. Pomimo prowadzonych wieloośrodkowo i na szeroką skalę badań,
mechanizm powstania AMD nie jest do końca jasny,
a więc również znane dziś formy leczenia są ciągle
niedoskonałe. Uważa się jednak, że powstawanie zmian
chorobowych ma bezpośredni związek z normalnym
procesem starzenia się siatkówki. Fizjologicznie obejmuje
on zmiany: w samych fotoreceptorach, których liczba
i gęstość maleje z wiekiem, w nabłonku barwnikowym,
w błonie Brucha oraz w choriokapillarach. Mechanizmy,
które powodują, że te do pewnego stopnia naturalne
procesy przybierają formy patologiczne, nadal są badane,
wiadomo jednak, że przyczyną utraty widzenia w AMD
jest śmierć fotoreceptorów siatkówki w przebiegu procesów zwyrodnieniowych.
Z uwagi na zakres przemian fizykochemicznych
w siatkówce, następuje tu wyjątkowo wysokie zużycie
tlenu. Jednocześnie w związku z narażeniem tkanki
na działanie światła widzialnego, na drodze reakcji
fotouczulających dochodzi równolegle do powstawania
dużej ilości reaktywnych postaci tlenu, zwanych wolnymi
rodnikami tlenowymi. Są to cząsteczki mające jeden
niesparowany elektron, a więc w kontakcie z białkiem
komórki pobierają z niego „brakujący” elektron, uszkadzając tym samym strukturę związku chemicznego.
Dodatkowo proces fagocytozy zachodzący w nabłonku
barwnikowym siatkówki skutkuje powstawaniem toksycznego nadtlenku wodoru.
Na obecnym poziomie wiedzy przypuszcza się,
że w etiopatogenezie AMD poza przedstawionym wyżej
stresem oksydacyjnym biorą udział złożone interakcje
wielu innych czynników metabolicznych, genetycznych
i środowiskowych. Wielu badaczy podkreśla zapalne tło
schorzenia, nie kwestionuje się też roli układu dopełniacza w indukowaniu zmian w AMD.
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Czynniki ryzyka
Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest wiek.
Między 50. a 60. rokiem życia choruje 2% populacji,
ale po 75. roku życia odsetek chorych w populacji to
już 30%. Pozostałe czynniki ryzyka to w szczególności:
• zależności genetyczne – u bliskich krewnych ryzyko
jest większe,
• rasa biała, przy czym ryzyko jest wyższe u osób o jasnej
karnacji skóry,
• płeć – częściej chorują kobiety, co prawdopodobnie
wiąże się ze zmniejszeniem poziomu estrogenów po
menopauzie; u kobiet, u których menopauza wystąpiła
przed 45. rokiem życia – ryzyko wystąpienia AMD jest
jeszcze wyższe,
• niewłaściwa dieta, zwłaszcza niedobór w niej antyoksydantów, ale i nadmierne spożywanie alkoholu, a także
pokarmów bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe
i cholesterol sprzyja zwiększeniu w tkankach zawartości
wolnych rodników tlenowych,
• palenie papierosów (zwiększa ryzyko pięciokrotnie),
• nadmierna ekspozycja na światło słoneczne, zwłaszcza
w zakresie wysokoenergetycznego widma niebieskiego,
które ma uszkadzający wpływ na komórki nabłonka
barwnikowego siatkówki, a przecież bez ich pracy nie
jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie fotoreceptorów siatkówki,
• choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienie tętnicze i miażdżyca, gdyż w związku z zaburzeniami przepływu krwi w tkankach oka tworzą się
warunki sprzyjające rozwojowi AMD,
• nadwaga i otyłość – u takich osób stwierdzono obniżenie w plamce żółtej zawartości karotenoidów (luteiny
i zeaksantyny), które są naturalnymi „wymiataczami”
wolnych rodników z komórek centralnej części siatkówki.
Jak widać czynniki ryzyka wystąpienia AMD
dotyczą najczęstszych chorób, zaburzeń metabolicznych,
nawyków i nałogów. Dlatego niezastąpioną rolę we
wczesnym wykryciu schorzenia ma lekarz pierwszego
kontaktu, do którego zgłaszają się osoby z różnymi
dolegliwościami, także okulistycznymi. Odpowiednio
ukierunkowany wywiad może więc spowodować, że
mimo nawet niewielkich zaburzeń widzenia, bardzo
szybko pacjent zgłosi się do okulisty. Pozwoli to na
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szybkie przeprowadzenie badań diagnostycznych i zastosowanie właściwie ukierunkowanego leczenia.

Fot. Mieczysław Knypl

Postacie i objawy
AMD występuje w dwóch postaciach.
Postać sucha (zwana także niewysiękową lub
zanikową) charakteryzuje się powolnym przebiegiem,
dzięki czemu nie prowadzi do gwałtownego pogorszenia widzenia. Objawia się nieznacznym przymgleniem
widzenia przy patrzeniu na wprost, lokalnymi ubytkami
w polu widzenia oraz zniekształceniem obrazu (metamorfopsje). Ta odmiana choroby występuje u zdecydowanej większości (około 80%) chorych. Na dnie oka
obserwuje się druzy. Te depozytowe struktury, zawierające resztkowe produkty przemiany materii komórek
nabłonka zmysłowego siatkówki w postaci fagosomów,
lipofuscyny i innych związków fosfolipidowych, są pierwszym sygnałem prognozującym początek schorzenia.
W stadium zaawansowanym na dnie oka spotyka się
charakterystyczny obraz zaniku geograficznego.

Tak widzi osoba zdrowa
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Przykład metamorfopsji:
zniekształcenie pnia drzewa

W postaci wysiękowej (zwanej także tarczowatą
lub wilgotną) występującej na szczęście jedynie u około
20% pacjentów dochodzi do nieprawidłowego wzrostu
naczyń pod siatkówką w postaci utworzenia tzw. błony
neowaskularnej. Umiejscowienie podsiatkówkowej
błony neowaskularnej w centrum, często podołkowo,
może prowadzić do ciężkiej i nieodwracalnej utraty
widzenia centralnego. Wnikające do struktur siatkówki
nieprawidłowe naczynia niszczą jej warstwy, prowadząc
do krwawień, przesięków i włóknienia podsiatkówkowego. AMD w postaci wysiękowej ma często gwałtowny
przebieg i wiąże się z szybką (niekiedy nawet w ciągu
kilku dni) utratą widzenia centralnego. Wyraźne pogorszenie widzenia poprzedzają najczęściej dokuczliwe
metamorfopsje. W badaniu dna oka można zaobserwować centralny surowiczy obrzęk siatkówki, często
z towarzyszącymi krwotokami, neowaskularną błonę
podsiatkówkową w postaci szarozielonego lub różowożółtego ogniska, krwotoki śródsiatkówkowe, krwotoki
do ciała szklistego, a w bardzo zaawansowanym stanie
włóknistonaczyniową bliznę podsiatkówkową. Zależnie
od rodzaju i lokalizacji neowaskularyzacji podsiatkówkowej dla celów klinicznych wyróżnia się kilka postaci
wysiękowego AMD.
W typowym przebiegu AMD pierwsze objawy
pojawiają się między 50. a 60. rokiem życia i polegają na:
• zniekształceniu obrazu oglądanych przedmiotów i wrażeniu zmiany ich wielkości (metamorfopsje, mikropsje,
makropsje),
• utrudnieniach występujących podczas czytania – z tekstu „uciekają” części wyrazów lub pojedyncze słowa,
• pogorszeniu ostrości widzenia – obraz jest niewyraźny,
zamazany, pojawiają się trudności w rozpoznawaniu
rysów twarzy,
• obniżonej wrażliwości na kontrast i trudnościach
w rozpoznawaniu barw – kolory są jakby wyblakłe,
mniej nasycone.
Bardzo ważne jest to, że objawy nie mają charakteru przemijającego i stale postępują.
W zaawansowanej formie AMD wszystkie objawy
nasilają się, a w środku pola widzenia pojawia się ciemna
plama, która z czasem ulega powiększeniu całkowicie
uniemożliwiając korzystanie z widzenia centralnego.
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Test Amslera

Podstawowym badaniem diagnostycznym, niezbędnym dla wstępnej oceny widzenia centralnego, jest
test Amslera. Badanie jest bardzo proste i może być
wykonywane w każdym gabinecie lekarskim, a także
samodzielnie przez pacjenta. Pozwala wykryć mroczki
centralne i metamorfopsje, jest więc niezwykle przydatne
w codziennej praktyce. Test Amslera to kartka białego
papieru z narysowanym czarną linią dużym kwadratem
podzielonym na szereg małych, równych kwadratów
tworzących siatkę. Na środku obrazu jest zaznaczony
punkt fiksacji w postaci czarnej kropki. Pacjent skupia
wzrok (po ewentualnym zastosowaniu korekcji do bliży)
badanego oka w punkcie fiksacji, obserwując jednocześnie całą siatkę i zgłasza widziane zmiany. Jeśli już sama
fiksacja sprawia trudność, bo obraz jest zamglony lub
zupełnie niewidoczny, trzeba myśleć o mroczku centralnym względnym lub bezwzględnym. Jeśli natomiast
w konkretnej lokalizacji schematu kwadraty nie są równe,
linie proste widziane są jako krzywe, powyginane, mamy
do czynienia z metamorfopsjami. Pozytywny wynik testu
wskazuje na konieczność pilnego badania okulistycznego
i często poszerzenia diagnostyki o dalsze badania.
Podstawowe badanie okulistyczne przeprowadzane
z różnych przyczyn (np. dobór szkieł korekcyjnych do
czytania) u osób po 50. roku życia zawsze uwzględnia
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możliwość występowania AMD. Jednakże pewne jego
elementy, takie jak badanie ostrości wzroku przy użyciu
tablic ETDRS, gdzie w każdym rzędzie jest jednakowa
liczba optotypów, czy badanie poczucia kontrastu np. testem Pelli-Robson, gdzie optotypy są jednakowej wielkości,
ale mają różne wysycenie barw, mogą być szczególnie
przydatne we wczesnej diagnostyce schorzenia. Nie
można oczywiście pominąć znaczenia biomikroskopii,
która pozwala na wykrycie w przednim odcinku gałki
ocznej innego rodzaju zmian patologicznych, które także
mogą upośledzać widzenie centralne. Nieoceniona jest
mikroperymetria, dzięki której zmiany w centralnej części
pola widzenia można ocenić jakościowo i ilościowo, ale
zdecydowanie najważniejsze i absolutnie niezastąpione
jest stereoskopowe badanie dna oka, przeprowadzone
najlepiej po rozszerzeniu źrenic. Tylko ono pozwala na
bezpośrednią i bardzo dokładną ocenę tylnego bieguna
gałki ocznej. Kiedy w części centralnej dna oka stwierdza
się druzy, wybroczyny, uniesienie lub obrzęk siatkówki
czy podsiatkówkowe szarozielonkawe ognisko przy
współistniejących zmianach w teście Amslera, osłabieniu
percepcji kolorów i pogorszeniu ostrości wzroku, istnieją
wskazania do poszerzenia diagnostyki przede wszystkim
o badanie OCT i angiografię fluoresceinową (AF).
Angiografia fluoresceinowa to złoty standard diagnostyczny, szczególnie jeśli podejrzewana jest wysiękowa
postać AMD i dlatego przesłanką do podjęcia decyzji
o skierowaniu na AF powinno być zawsze podejrzenie
tej formy choroby. Ponieważ szansę na utrzymanie
lub poprawę ostrości widzenia w wysiękowej postaci
AMD daje jedynie wcześnie rozpoczęta terapia, pilne
wykonanie AF ma często fundamentalne znaczenie. Po
dożylnym podaniu roztworu fluoresceiny, która w około
80% łączy się z białkami krwi, wykonuje się zdjęcia dna
oka (przy wykorzystaniu funduskamery) w tempie odpowiadającym kolejnym fazom przepływu. Badanie daje
bardzo dokładny obraz, uwidoczniając stan nabłonka
barwnikowego siatkówki i jej naczyń oraz pozwala na
lokalizację uszkodzeń naczyniowych w obrębie siatkówki
i naczyniówki. Dzięki AF można nie tylko potwierdzić
postać wysiękową choroby, ale także precyzyjnie określić
anatomiczną lokalizację neowaskularyzacji podsiatkówkowej (pod nabłonkiem barwnikowym – forma ukryta
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Badanie OCT – okolica centralna z dołkiem środkowym bez cech AMD

Dokumentacja OCT z archiwum autorki

Badanie OCT – obecność druz

albo po przedostaniu się pod siatkówkę sensoryczną –
formy jawne, klasyczne, a także formy mieszane). Wartość
diagnostyczna AF jest także nieoceniona podczas monitorowania wyników stosowanej terapii. W niektórych
przypadkach w celu zobrazowania głębiej położonych
błon podsiatkówkowych, tzw. ukrytych, stosowana jest
angiografia indocyjaninowa. Analogicznie jak w AF,
także w tej metodzie wykorzystuje się zjawisko łączenia
barwnika (w tym wypadku indocyjaniny) z białkami
krwi, co dzięki zastosowaniu funduskamery umożliwia
uzyskanie dokumentacji fotograficznej dna oka.
Optyczna koherentna tomografia (OCT) ma tyle
zalet, że trudno już sobie wyobrazić, że jeszcze nie tak
dawno nie można było z jej dobrodziejstw korzystać.
Opiera się na analizie echa powstałego w wyniku odbicia
fali elektromagnetycznej (świetlnej) przechodzącej przez
tkanki. Ocenie poddaje się reflektywność poszczególnych
warstw siatkówki zależnie od rodzaju nieprawidłowości.
To metoda łatwa i szybka w wykonaniu, bezkontaktowa
i nieinwazyjna, a przy tym cechująca się wysokim stopniem czułości. Rzadko kiedy nieprzezierność ośrodków
optycznych jest na tyle duża, że uniemożliwia przeprowadzenie badania, więc u większości pacjentów nie ma
przeszkód do dokładnej oceny tkanek bieguna tylnego.
Wynik badania cechuje się wysoką rozdzielczością,
co daje możliwość obejrzenia struktur tkankowych
w jakości porównywalnej z obrazami histologicznymi,
a dzięki obrazowaniu przestrzennemu możliwe jest precyzyjne określenie stopnia zaawansowania zmian. OCT
umożliwia w szczególności pomiar grubości siatkówki
w poszczególnych segmentach plamkowych (bardzo
istotne przy obrzęku śródsiatkówkowym), ocenę nabłonka barwnikowego, fotoreceptorów i choriokapillarów
oraz ocenę granicy siatkówki z ciałem szklistym. Co
bardzo ważne, ocena jest nie tylko precyzyjna, ale i porównywalna, gdyż wszelkie parametry są odnoszone do
normatywnej bazy danych, uwzględniającej przedziały
wiekowe i płeć.
Alicja Barwicka
dr n. med., specjalista chorób oczu
Piśmiennictwo u autorki.

Badanie OCT – okolica centralna z dołkiem środkowym u osoby
z postacią wysiękową AMD
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Możliwości leczenia i działań profilaktycznych w AMD zostaną
omówione w drugiej części artykułu.
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Tożsamość
zawodowa
lekarzy
Maria Lechwacka-Krawczyk

Każdy człowiek ma wyobrażenie swoLuke Fildes, Lekarz (The Doctor), 1891, Tate Gallery
jego wizerunku, ale rzadko jest on
tożsamy z tym, jak widzą go inni ludzie. Istnieje też wizerunek zbiorowy.
My, lekarze, mamy własny wizerunek zawodowy. Jest on niestety odmienny od
tego, jak postrzegają nas inni.
Ocena własna lekarzy
Ocena samych siebie jest u lekarzy na ogół znakomita. No powiedzmy, że lokujemy siebie grubo ponad
poziomem umysłowym nie tylko przeciętnego obywatela
RP, ale i ponad poziomem większości obywateli z cenzusem fachowym czy naukowym. Uważamy, i poniekąd
słusznie, że lata studiów, praktyk, stażów, stypendiów
krajowych i zagranicznych oraz specjalizacji owocują
bezdyskusyjną wiedzą i fachowością, a obszar naszych
działań – ludzki organizm – jest tak wyjątkowy, że
monopol na jego naprawianie musi przesądzać o naszej
wysokiej pozycji w oczach reszty obywateli (zdrowie jest
najważniejsze!).
Tak o sobie myślimy, choć minęły lata od czasów
panowania wielkich sław lekarskich i paternalistycznego
modelu kontaktów lekarz-pacjent, co zwłaszcza było
widoczne w szpitalach.
Po ostatniej transformacji ustrojowej zakłady
opieki zdrowotnej, aby funkcjonować, potrzebują finezyjnego zarządzania i biegłych w ekonomii menedżerów,
co lekarze przyjęli jako oczywistość, ale przecież, nie bez
racji, uważają, że w procesie leczenia to oni – lekarze są
nie do zastąpienia.
Wizerunek lekarzy w społeczeństwie
Wizerunek ten zbliża się ostatnimi laty, i to dość
szybko, do wizerunku... komornika, który wiele może,
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którego każdy się boi, podejrzewa o niejasne intencje
i stara unikać kontaktów z tym osobnikiem, bo na ogół
wynikają z nich same kłopoty. Wskutek bombardowania
narodu medialnymi niusami o niecnych lub kreowanych na przestępcze działaniach lekarskich – zaufanie
do lekarza prawie zniknęło. Tylko my wiemy, jaka
to szkoda dla pacjentów, a dziennikarze i redaktorzy
szukający medialnych sensacji kompletnie nie biorą
tej straty pod uwagę.
Na coraz bardziej pikującą pozycję lekarza
w oczach pacjentów, czy potencjalnych pacjentów, mają
też wpływ znamiona czasu, efekty rozwoju nauk podstawowych i technik diagnostycznych, terapeutycznych
oraz informatyki. Mają tu również swój udział techniki
socjomanipulacji i marketingu, w praktyce balansujące
nierzadko na krawędzi prawa i przyzwoitości (ta ostatnia
ma szczególnie słabiutkie uważanie w narodzie). Chory,
szukający pomocy i zestresowany swoim stanem zdrowia,
może łatwo zostać uwiedziony przez samozwańczych
diagnostów, kuszących aparaturą niejasnej proweniencji
i wątpliwej wiarygodności, ale pomimo tego to ich właśnie obdarzy zaufaniem, a kontakty z lekarzem będzie
odwlekał i opóźniał. Nie chodzi nawet o szarlatanów
czy tzw. healerów – ci byli zawsze. Chodzi o zamazanie
granicy między ich polem działania a polem działania
lekarza. W oczach pacjentów oni zyskali (z wielu powodów), my straciliśmy i nadal tracimy. Częściowo na
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własne życzenie, bo unosząc się na fali samozadowolenia
nie potrafimy „się sprzedać”.
Sprzedać – w dobrym znaczeniu – sprzedać
swoją wiedzę, swoje umiejętności, swoją władzę (tak,
właśnie władzę nad chorobą), nie dbamy o rozbudzenie
przekonania, że jesteśmy ważni, i że to my możemy
skutecznie pomóc potrzebującemu takiej pomocy pacjentowi. Daliśmy się sprowadzić, a raczej zepchnąć
do roli tzw. świadczeniodawców. Z całym szacunkiem
– ale świadczeniodawcą to może być właściciel zakładu
gastronomicznego, a nie lekarz!
Postrzeganie lekarzy przez władze
Każda władza, i to niezależnie od opcji politycznej
czy partii, zna zapewne zasadę, funkcjonującą w transakcjach biznesowych, że tyle jest coś warte, ile w danej
chwili ktoś chce za to dać kasy, a ujmując problem nieco
szerzej – na tyle jakaś grupa zawodowa jest podatna na
zniewolenie i manipulacje, na ile godność i etos pracy
stanowią dla tej grupy dobra warte obrony.

Zatem to, że usiłujemy ostatnio pracować pod
dyktando bardzo dla nas krzywdzącej ustawy refundacyjnej z całym jej bagażem niejasności, dwuznaczności
i niespotykanej restrykcyjności – jest ilustracją tego, ile
dla rządzących jesteśmy, jako grupa zawodowa, warci. Jest
argumentem dla nich, że można nas jeszcze bardziej (bo
to zapewne nie koniec) pomówić, posądzić o działanie na
szkodę chorych ludzi, postraszyć niespotykanymi nigdzie
na świecie (w odniesieniu do powodów ich nałożenia)
karami finansowymi, zniechęcić do zawodu, zmęczyć
i stresować metodą szklanej góry (księżniczka umieszczona przez ojca na szklanej górze była nie do zdobycia
dla zalotników, którzy nie mieli szans dotarcia do niej).
Czy możemy coś zmienić?
Możemy, ale czy chcemy i uświadamiamy sobie tę
potrzebę, to jest inna kwestia. Nasz wizerunek w oczach
decydentów systemu ochrony zdrowia jawi się nieciekawie. Czy to tylko ich wina? Śmiem twierdzić, że nie.
Maria Lechwacka-Krawczyk
specjalista neurolog

Do redakcji przyszedł list…
Mamy już czytelników na wszystkich kontynentach.
Mieszkają w ponad 300 miejscowościach. Jednym z nich
jest dr Ian Kozlowski, okulista z Johannesburga. Otrzymaliśmy od niego ulotki reklamujące usługi afrykańskich
uzdrowicieli. Problematyka zdrowotna, w której uzdrowiciele
oferują swoje usługi jest dość szeroka, ale na większości ulotek
powszechne są oferty związane z usuwaniem wszelkich problemów związanych ze sferą seksualną. Dość powszechne są
terapie z użyciem ziół i zabiegów magicznych.

skład chemiczny, co
potwierdzają naukowe

złe;). W dodatku zioła rosnące w słonecznych krajach Afryki

analizy.
Ponieważ kierunek rozwoju farmakoterapii nie jest możliwy do określenia wobec złożoności aktualnych przepisów,
przypominamy więc tą drogą o innych metodach znanych
ludzkości. W końcu przekonanie sporej rzeszy obywateli, że
zakres usług medycznych im należnych nie ma końca, ma

czy Ameryki Południowej mają zupełnie inny aromat, a także

też coś z magii. Europejskiej magii.

Nie mamy należytej wiedzy z zakresu ziołolecznictwa,
a może warto. Stosowanie ziół w różnego rodzaju schorzeniach
jest stare jak świat, a nie od dziś wiadomo, że dobre zioło nie jest
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Krystyna Knypl
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Rozstanie
z sieciówką
Anna Malinowska
Miałam pracę w sieciówce,
w sąsiednim bloku...
Właściwie we franczyzie sieciówki.
To nie była zła praca. Miała wady:
ciągły pośpiech, bo pacjenci rejestrowani
co 15 min, a oczekujący, że lekarz poświęci
im więcej czasu i uwagi, niż w POZ.
Nieustające poczucie winy, bo
znów opóźnienie sięga 30 min, co oznacza 2 zniecierpliwionych pacjentów pod
gabinetem i zdenerwowaną, bezsilną
rejestratorkę, na której odbija się agresja
pacjenta... Na szczęście czasem ktoś się
nie zgłaszał na wizytę, nie odwołując jej,
co pozwoliło ratować sprawę. Niestety,
powszechne nieodwoływanie wizyt prowadziło do sytuacji, w której utylizacja*) lekarza była
niezadowalająca przy słabej do tegoż lekarza dostępności.
Wobec powyższego nieusatysfakcjonowani byli zarówno
kierownicy, jak i pacjenci, a wszystkiemu winien był
oczywiście lekarz i to on musiał tłumaczyć się przed
pacjentem, dlaczego nie można się do niego dostać...
Ale trzeba przyznać, że w chwili wystawiania
rachunku pod koniec miesiąca poziom frustracji nieco
opadał, równolegle nieco podnosiło się morale i nawet
ta nieszczęsna świadomość, że jest się przedmiotem
*) Naprawdę tym terminem, który wg słownika wyrazów ob-

cych oznacza „przemysłowe przerabianie odpadów lub innych
bezużytecznych materiałów na produkty nieszkodliwe lub
użyteczne”, określa się w sieciówce na M (w innych pewnie
też :)) liczbę wizyt wykorzystanych przez pacjentów w grafiku
lekarza w stosunku do wszystkich udostępnionych w danym
okresie slotów. Dostawałam np. informację, że w miesiącu X
miałam 70% utylizację, a jeśli w dniu Y zgłosili się wszyscy
pacjenci, to utylizacja była 100%. Byłam w szoku, jak pierwszy
raz to do mnie dotarło, ale myślę, że to po prostu idealnie oddaje stosunek ś(m)ieciówek do zatrudnionych w nich lekarzy.
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utylizacji, bolała trochę mniej... Rekompensatę stanowiły
też praktycznie nieograniczone możliwości diagnostyki
ambulatoryjnej, co potrafił docenić każdy, komu dane
było pracować wcześniej w POZ, i sprawnie działający
system komputerowy. Do pracy udawałam się więc na
ogół bez wstrętu, a przeważnie z entuzjazmem. Największym jednak atutem tej pracy była jej bliskość od domu.
Jeden z kolegów zauważył kiedyś z rozrzewnieniem, że
ostatni raz takiego luksusu doświadczył w podstawówce...
Biorąc pod uwagę te okoliczności i zdając sobie
sprawę z nieuchronności nadejścia chwili, w której
będę zmuszona wybierać, czy podpisać quasiumowę
z NFZ na wypisywanie recept refundowanych, czy
stracić pracę, cały czerwiec biłam się z myślami, co
robić? Roboty szkoda, a podpisać cyrografu się nie da...
Byłabym nieuczciwa, twierdząc, że zupełnie nie brałam
pod uwagę opcji podpisania umowy, niemniej jednak
wizja ta wprawiała mnie niezmiennie w przygnębienie
i totalną rezygnację. Zdałam sobie w końcu sprawę,
że konieczność takiego poświęcenia swojego honoru
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i godności zupełnie pozbawi mnie satysfakcji z pracy,
ale z wrodzonym optymizmem trzymałam się myśli, że
jest jednak szansa uniknięcia rozwiązania ostatecznego.
Cała nadzieja spoczywała w solidarności kolegów
lekarzy, dlatego informacje z początku lipca, że tylko
10% koleżeństwa umowy podpisało, wprawiła mnie
w zachwyt i uniesienie. Przyszedł jednak czarny piątek
6 lipca, NIL zawiesiła protest, a poddana przy okazji
komisyjnie eutanazji nadzieja wyzionęła ducha na oczach
całego narodu, wobec czego niespodziewanie większość kolegów odetchnęła z ulgą. Wreszcie publicznie
zwolnieni z obowiązku stawiania oporu władzy, rześko
pobiegli do NFZ podpisywać umowy. Do 15 lipca było
„pozamiatane”...
Sieciówki, uradowane takim rozwojem sytuacji,
wystosowały do pracowników pisma z żądaniem podpisania umów, głównie dla dobra pacjenta oczywiście.
Coś trzeba było robić. W odpowiedzi napisałam petycję,
domagając się przejęcia przez firmę odpowiedzialności
za niezależne od lekarza, a skutkujące możliwością
nałożenia przez NFZ kary, nieprawidłowości zaistniałe

podczas wystawiania recept. Zebrałam podpisy od
kolegów i z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku
udałam się na tygodniowy urlop (bezpłatny oczywiście
– jestem kontraktowcem).
W dniu powrotu do pracy przemknęło mi co
prawda przez myśl, że moi szefowie mogą zapragnąć
pozbyć się takiego niepokornego wywrotowca jak ja,
tym bardziej że w styczniu także skutecznie zmobilizowałam kolegów do walki. Ale nie potraktowałam tego
przebłysku intelektu poważnie. Toteż gdy natychmiast
po stawieniu się na stanowisku zostałam poproszona
na rozmowę z szefem, który oświadczył mi, że wraz ze
swoim wspólnikiem nie widzą możliwości kontynuowania ze mną współpracy, wobec czego rozwiązują ze mną
umowę z miesięcznym terminem wypowiedzenia i od
tej chwili jestem zwolniona z obowiązku świadczenia
pracy, nieco mnie zatkało. Otóż w swym zadufaniu
byłam jednak przekonana, że kogo jak kogo, ale MNIE
NIE MOŻNA ZWOLNIĆ!
Relatywnie często zmieniam pracę: zawsze gdzieś
lepiej płacą albo dają lepsze warunki, albo jest bliżej, albo
wypalenie zawodowe staje się na tyle dotkliwe, że zmiana
zatrudnienia wydaje się jedyną alternatywą do zmiany
zawodu... Nijak się ma taka postawa do pryncypiów
dyscypliny, jaką jest medycyna rodzinna, a zwłaszcza
do idei ciągłości opieki nad pacjentem, ale życie jest
życiem i jakoś trzeba sobie radzić. Jednak dotychczas
to ja zawsze podejmowałam decyzję o zmianie pracy,
pozostawiając po sobie nieutulonych w żalu szefów
i pacjentów.
Czas rozterek i decyzji
Nie mając nic lepszego do zrobienia, oraz licząc
na profesjonalne zrozumienie i wsparcie, zadzwoniłam
do koleżanki, lekarza oczywiście. I ta koleżanka, pierwsza z którą postanowiłam się skontaktować, podała mi
namiary na gabinet lekarski do wynajęcia w okolicy.
Umówiłam się na rozmowę następnego dnia rano.
Gabinet należy do osoby, która prowadzi z powodzeniem, od kilku lat, całkowicie prywatne i niezależne
od NFZ laboratorium. Funkcjonuje on w godzinach porannych jako miejsce pobrań, ale jest zarejestrowany jako
gabinet lekarski i dysponuje stosowną opinią sanepidu.
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Był wynajmowany w ubiegłych
latach przez lekarzy na godziny
na takiej zasadzie, że właścicielka
zapewniała wszystko z rejestracją
włącznie i inkasowała 50% ceny
wizyty. Miała już dość zamieszania z rejestracją i całą resztą,
wobec czego podjęła decyzję, że
będzie wynajmować za konkretną stawkę godzinową lekarzom,
którzy byliby skłonni sami zająć się rejestrowaniem swoich
pacjentów i zadbać o niezbędny
sprzęt, środki czystości, oraz zająć się sprzątaniem gabinetu po
zakończeniu przyjęć.
Warunki dla mnie idealne, gabinet po 10.30 codziennie
pusty, więc możliwość ustalenia dogodnych godzin
przyjmowania. Był jeden problem: właścicielka dopiero
zamierzała dać ogłoszenie i jeszcze nie orientowała się
w cenach. Spędziliśmy z mężem wieczór, omawiając
pomysł i zastanawiając się, na jaką stawkę moglibyśmy
sobie pozwolić, pełni obaw, że projekt nie wypali, bo
cena będzie zaporowa. To duże miasto, informacje
o wysokości stawek podawane przez kolegów z portalu
lekarskiego nie nastrajały optymistycznie, choć rozbieżność danych jakieś nadzieje pozostawiała. Na drugi dzień
dobra wiadomość: cena jest raczej przystępna, głównie
ze względu na okoliczność, że zamierzam wynajmować
aż 15 godzin w tygodniu. Czyli można poważnie zabrać
się za realizację przedsięwzięcia.
Myślałam o podjęciu zupełnie samodzielnej pracy
i otwarciu prywatnego gabinetu już w czerwcu, ale rezygnacja ze stałego, niemałego dochodu na rzecz ryzyka
finansowego związanego z nakładami niezbędnymi do
uruchomienia takiego przedsięwzięcia i niepewnością
co do szans na jego powodzenie, to trudna decyzja. Co
prawda większość kolegów i koleżanek z branży, z którymi rozmawiałam w tym okresie twierdziło, że też się
noszą z takim zamiarem, albo mieli podobny pomysł,
ale zabrakło czasu i odwagi do jego realizacji. To jednak
wcale nie oznacza, że musi się udać!
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Za możliwością powodzenia przemawia fakt, że gdy
przed dwoma laty jeździłam na
wizyty domowe, dałam tylko
jedno ogłoszenie w internecie
i zainteresowanie pacjentów było
na tyle duże, że w sezonie często nie byłam w stanie przyjąć
wszystkich wizyt. No właśnie:
w sezonie... Praca lekarza mojej
specjalności, zwłaszcza leczącego dzieci (a nie ukrywam, że na
tę populację, mieszkając w stosunkowo „młodej” i rozwojowej
dzielnicy miasta, liczę najbardziej), to głównie leczenie infekcji, a więc zatrudnienie sezonowe.
Trzeba się liczyć z tym, że po
miesiącach tłustych nadchodzą chude i wkalkulować
ten aspekt w ryzyko.
Dlatego asekuracyjnie wpadłam na pomysł, że
równolegle zaczepię się gdzieś w POZ na 1/2 etatu, żeby
jednak jakiś stały dochód generować, przynajmniej na
pokrycie potencjalnych strat. Nie od rzeczy też była
perspektywa, że mogłabym wtedy wypisywać recepty
refundowane rodzicom: oboje przyjmują stale leki
z powodu przewlekłych schorzeń, a te zażywane przez
ojca bez refundacji tanie nie są. Odbyłam kilka rozmów
z właścicielami okolicznych NZOZ-ów. Wszędzie raczej
zainteresowanie, najchętniej na cały etat, oczywiście
wszystko jest kwestią oczekiwań płacowych.
Plan był ustalony, należało przystąpić do konkretnych działań. Przewidziałam rozpoczęcie działalności na
wrzesień, więc miałam cały miesiąc w zapasie. Dysponując taką oszałamiającą dla świeżo wyzwolonego niewolnika ilością wolnego czasu, pojechałam do rodziców.
Mieszkają w uroczym miejscu, pod lasem, co
sprzyja zresetowaniu się i refleksjom. Pieląc chwasty
w rozległym ogrodzie z zapałem i determinacją, acz bez
pośpiechu i w zadumie, zdałam sobie sprawę z tego, że
uwolnienie się od sieciówki i NFZ nie oznacza bynajmniej
końca zniewolenia mojego umysłu. Jakaś część mnie
rozpaczliwie trzymała się idei powrotu pod „opiekuńcze”
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skrzydła NFZ w celu zapewnienia sobie względnej finansowej stabilizacji, kosztem utraty wolności, niezależności
i przede wszystkim nakładów własnego czasu, a także
ponoszenia ryzyka związanego z wystawianiem recept
refundowanych jako LUZ.
Konfrontacja spokojnego, wiejskiego znoju z wizją powrotu do kieratu, konieczności pogodzenia pracy
w poradni z pracą w gabinecie i wizytami domowymi
oraz prowadzeniem domu i zajmowaniem się dziećmi
(mąż jest lekarzem dyżurującym), skłoniła mnie zastanowienia się, czy rzeczywiście ma sens wykonywanie
ruchów pozornych wiodących z deszczu pod rynnę?

Mój plan na kolejne 3 miesiące: przyjmować 3x
w tygodniu po 5 godzin, dwóch, maksymalnie trzech
pacjentów na godzinę. W dni wolne od pracy w gabinecie pojechać na kilka dobrze płatnych wizyt domowych.
Mieć nareszcie czas i siły na regularne czytanie prasy
medycznej i dokształcanie się oraz na uprawianie sportu.
Być wyrozumiałą żoną, spokojną i niewrzeszczącą matką,
którą stać na więcej, niż tylko odgrzanie w mikrofalówce
obiadu ugotowanego przez babcie.
To wszystko wydaje się tak piękne, że aż nierealne,
ale im więcej o tym myślę, tym bardziej jestem skłonna
postawić wszystko na jedną kartę.
Idę na swoje
Nie miałam pojęcia, jak się zabrać za organizowanie gabinetu od strony formalnej. W pierwszym
odruchu naiwnie zadzwoniłam do działu prawnego
Izb. Przedstawiłam pokrótce swoją sytuację i zadałam
pytania: czy mając zarejestrowaną praktykę w PPL
i w miejscu wezwania muszę zarejestrować kolejny
rodzaj praktyki, jakie dokumenty będą mi do tego
potrzebne, oraz czy będę musiała zawrzeć odrębną
umowę na wywóz odpadów medycznych, jeśli właściciel

19

gabinetu stosowną umowę ma. Niestety pan w IL nie
był w stanie udzielić mi odpowiedzi, stwierdził, że
wymaga to przeanalizowania aktów prawnych, obiecał
odpowiedzieć pilnie i poprosił o napisanie mejla. Zrobiłam więc to, co powinnam była zrobić od razu, czyli
zamieściłam post na K24 i po kilku godzinach wiedziałam
już prawie wszystko. Pilna odpowiedź z Izb nadeszła
równiutko po 2 tygodniach od wysłania zapytania...
W sprawie odpadów wykonałam kilka telefonów
do sanepidu i piąta z kolei urzędniczka udzieliła mi odpowiedzi, że właściciel gabinetu może dopisać lekarza
podnajmującego gabinet aneksem do swojej umowy.
Wyrejestrowanie dotychczasowych praktyk i zarejestrowanie nowej na adres gabinetu zajęło mi w IL
30 min. Pani urzędniczka bardzo miła, kompetentna
i konkretna, umowa na wynajem gabinetu niepotrzebna,
konieczna opinia sanepidu dotycząca odbioru lokalu
i polisa OC. Oczywiście na decyzję o rejestracji nowej
praktyki trzeba poczekać i małe szanse, że dostanę ją
przed 1 września, ale skoro papiery złożone, można
zaczynać.
Wizytujemy gabinet: przyjemnie, czysto, bez
fajerwerków, ale w dobrym punkcie. Dowiaduję się,
gdzie znajdują się dokumenty, które należy przedłożyć
w razie kontroli sanepidu, że do podłogi używa się innego
mopa w strefie skażonej, innego w korytarzu, że lampę
bakteriobójczą po zakończeniu przyjęć należy codziennie
włączyć na co najmniej 15 min, a jeśli w gabinecie była
przyjmowana osoba ewidentnie zakaźna, to na 30 min
i skrzętnie odnotować to w stosownym kajeciku, itp.
rzeczy, które dotychczas w ogóle mnie nie interesowały.
Na liście zadań dwie główne pozycje: sprzęt
i informacja o nowej praktyce. Sprawę ułatwia fakt, że
ten sam gabinet decyduje się podnajmować koleżanka,
więc koszty sprzętu rozłożą się po połowie. Niezbędne
rzeczy: stetoskop, otoskop i ciśnieniomierz posiadam.
Mam też EKG, oftalmoskop, kieszonkowe UDT płodu,
glukometr. Koleżanka ma nebulizator, worek ambu,
rurki ustno-gardłowe, kupi spirometr. Musimy jeszcze
nabyć: zestaw przeciwwstrząsowy, szybkie testy diagnostyczne (CRP, Strep A test, influenza A/B test), szafkę
na to wszystko, uchwyt do leżanki na jednorazowe
prześcieradła, zasobnik na ręczniki, środki czystości
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i dezynfekujące (koniecznie z listy zatwierdzonej przez
sanepid), pojemniki na odpady.
Trzeba się zatroszczyć o druki recept i dokumentacji medycznej, papier do EKG i do spirometru, paski
do glukometru, automatyczne jednorazowe nakłuwacze,
gaziki do dezynfekcji skóry, jałowe kompresy i bandaże;
trochę tego jest, ale wykreślam kolejne pozycje z listy
i powoli zbliżam się do końca. W gabinecie nie ma internetu, ale dzwonią z propozycją wykupienia abonamentu
na mobilny internet z notebookiem za 1 zł, przeliczam,
opłaca się, faktury wliczy się w koszty, więc wchodzę
w to. Kurierzy nieustannie pukają do mych drzwi i po
tygodniu w zasadzie większość dostaw jest zrealizowana.
Należy jeszcze zadbać o to, by do potencjalnych
pacjentów dotarła informacja. Zaczynamy od zamieszczenia ogłoszenia na portalu internetowym, który przed
2 laty przysporzył mi wielu pacjentów. Ceny wizyt
ustalam na takim poziomie, żeby raczej przyciągnąć
pacjentów do gabinetu, a wizyty domowe jako dodatkowa, a nie podstawowa oferta. Zamówiłam wizytówki
z adresem gabinetu, mąż pomógł mi ze stworzeniem
strony internetowej (http://lekarzbialoleka.cokto.pl/).
Niespodziewanie zadzwonili z poczytnej gazety z propozycją umieszczenia informacji w lokalnym dodatku 6
września w dziale „Zdrowie i Uroda”. Cena przystępna,
więc się decydujemy.
Jeszcze tylko przypomnieć sobie listę najtańszych leków. Po 6 tyg. wolnych od świadczenia usług
medycznych niektóre rzeczy z głowy mogły wypaść,
ale wolę to, niż studiowanie kolejnej wersji listy leków
refundowanych. Nie będę świadczyć, będę leczyć, nie
mam umowy z NFZ, więc nie muszę też martwić się
nadmiernie o ChPLe.
W połowie sierpnia bardzo miłe i napawające
optymizmem zdarzenie. Gdy mam już ustalony grafik,
dzwoni pacjentka, której dziecko leczyłam w sieciówce.
Chce się zapisać na wizytę. Tłumaczę, że zaczynam od
września, ona to wie, ale wolała wcześniej się skontaktować, w obawie że później będą odległe terminy... :)
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I drugi epizod: okazuje się, że mam już profil na znanym
lekarzu, założony przez pacjenta. O dziwo wdzięcznego,
z jednym, ale za to bardzo pozytywnym wpisem. :)
Mam nadzieję, że będzie dobrze.
Jak nie, to i tak sobie poradzę (mam plan awaryjny) i też będzie dobrze.
Ruszam od poniedziałku, życzcie szczęścia :)

Tekst i zdjęcia
Anna Malinowska
specjalista medycyny rodzinnej
W kolejnym odcinku między innymi: ile to kosztowało i ile
„umoczyłam” w ciągu pierwszego miesiąca. ;)
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Gdy inni szli po zagrychę,
my pobiegliśmy po etos!
@GRYPA

Trudno rozstrzygnąć bez namysłu, czy lekarz, prawdziwy lekarz, ma tożsamość. Już
to dlatego, że musi utożsamiać się z pacjentem, już to dlatego, że musi działać jako
dysponent i siłą rzeczy marnotrawca środków systemu. Można oczywiście upierać się,
że to nie przeszkadza mieć jeszcze jednej, tajnej, własnej tożsamości, ale wierzcie mi,
że w tym ścisku tożsamości o własną czasem najtrudniej zadbać.

L

ekarza wychowują sobie środki masowego przekazu,
a jest to surowe i szorstkie chowanie.
Pacjenci też wychowują. Lekarz jeszcze nie zdąży
podjąć decyzji o pomaganiu bliźnim, a już we własnej
kuchni, w ogródku i czasem w sklepie, różni obywatele
dają mu szansę zostać street-konsultantem, dopuszczają do
tajemnic rodzinnych, jak np. badanie moczu, czy po prostu
chcą podyskutować o ostatnim odcinku „Na dobre i na złe”.
Ciekawe, że o „Dr House” nikt z pacjentów nie piśnie…
System również dba, by wychować lekarza podług
zapotrzebowania społecznego, żeby w razie czego takim
doktorem osuszyć łzy pacjentowi, otrzeć pot z czoła…
Żeby, jak to się mówi, każdy miał swojego doktora. Takiego oswojonego, co to wypisze receptę na antybiotyk
o północy zaskoczony w piżamie i jeszcze zapyta na
drugi dzień, czy groszki, pardon, tabletki smakowały.
Moja ulubiona pacjentka, gdy kolejny raz wcisnęła
się przed kolejkę, skutkiem czego przyjmowałem poza
godzinami, nagrodziła mnie najlepszym, w jej mniemaniu, komplementem: „Panie doktorze, teraz będę, jak
mi co będzie potrzeba, zawsze do pana przychodziła…”
Poczułem swąd palonej gumy o poranku i usłyszałem
w głowie cytat z „Czasu Apokalipsy”: Zgroza, zgroza…
Można oczywiście próbować wyrwać się z tych
toksycznych związków, zapracowując sobie na opinię
nieużytka, osoby zarozumiałej i pozbawionej współczucia.
Wielokrotnie zbierałem się, żeby znajomych z klanu
adwokackiego popytać, jak oni to robią, że petentowi
nawet przez głowę nie przejdzie, żeby zasięgać porady
prawnej na ulicy czy np. w w.c.
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Nawet po potwierdzenie autentyczności podpisu
ludzie walą jak w dym do lekarza, nie do notariusza, bo
tam, uwaga, za takie rzeczy trzeba płacić. No więc zbieram się z tymi zapytaniami, ale jakoś nie mam śmiałości…
arówno NFZ, jak i pacjenci stale testują lekarzy,
stosując popularne shit-testy i starannie oceniając
reakcję obiektu doświadczalnego.
Tu mała dygresja o shit-testach. Jest to niezastąpione narzędzie kobiet, testujące samca w jego przydatności w gospodarstwie domowym jako męża, płatnika
składek etc. Testy zaczynają się już na pierwszej randce
i trwają, uwaga panowie, przez całe życie samca. Nie
ma takiej opcji, żeby w nich nie uczestniczyć. Tu nie
da się opędzić papierkiem typu „zwolnienie z zajęć wf.”.
Pacjenci, świadomie lub nie, stosują całą gamę
różnorodnych narzędzi, służących do selekcjonowania
i oswajania takiego lekarza, który co prawdy pogryzie
sobie łapę, ale ostatecznie zrobi jak trzeba pod dyktando.
W kwestii nomenklatury. Shit-testy dzielimy na
kilka kategorii:
1. Test cierpliwości. Pacjent nie odczuwa żadnego limitu
czasowego i swobodnie może indagować lekarza kolejny
raz, sprawdzając, czy lekarz aby na to samo pytanie nie
odpowie inaczej za piątym razem.
Wadą testu jest to, że dla mniej cierpliwych
pacjentów może być sam w sobie uciążliwy. Żeby przeciągać rozmowę, dobrze jest przeczytać w internecie
parę wpisów pacjentów leczonych z grubsza na to samo.
2. Test dostępności. Wymaga znajomości danych osobowych lekarza, jego komórki, adresu zamieszkania

Z
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oraz zwyczajów. Zdarzyło mi się podać komórkę kolegi
pacjentce, będącej, jak to sama określiła, „w potrzebie”.
Okazało się, że potrzeba była, że tak powiem, wyższego
rzędu i pacjentka molestowała kolegę, proponując mu
romans. Gwarantowała przy tym dyskrecję. Kolega w to
nie wszedł, a nawet powiadomił oficjalną małżonkę, co
mu się bardzo chwali.
3. Test wiedzy. Lekarza sprawdza się na okoliczność
znajomości nazw leków, przy czym nie jest okolicznością
łagodzącą nieumiejętność zgadywania leków po pierwszej literze, zresztą najczęściej pomylonej. Przykład: Taki
lek na „E” od zawału. Oooooczywiście chodzi o pentaerythritol… Przed wizytą dobrze zaopatrzyć się w listę
dostępnych badań laboratoryjnych, żeby zawstydzić
lekarza, gdy zleci oklepane „mocz i morfologię”.
4. Test skuteczności. Świadomy konsument usług medycznych zawsze pyta lekarza, czy da mu gwarancję,
najlepiej na piśmie, że schorzenie ustąpi całkowicie
i nieodwołalnie, oraz że nie wystąpią żadne powikłania
opisywane w sposób harmonijny w długaśnej ulotce.
Widząc lekarza plątającego się w statystycznych dywagacjach, pacjent wróciwszy do domu trzyma w jednej
ręce maść końską rozgrzewającą, a w drugiej chłodzącą,
obie kupione... na poczcie.
Nie wszystkie shit-testy są subtelne, a niektóre
bywają wręcz dosłowne.
Koleżanka pediatra ma sąsiadkę, która zwykła wpadać w porze obiadowej
i okazywać stolce swojej pociechy
w transparentnym pojemniczku
owej lekarce i całej obiadującej
rodzinie lekarskiej. Jedynym
rozsądnym wyjściem w takiej
sytuacji jest natychmiastowa
wizyta u producenta owych
fekaliów, o co zresztą od początku chodziło…
Ale, ale, nadszedł koniec części testowej
wywodu.

N

iewątpliwym zaczynem tożsamości lekarza jest,
oprócz wrodzonej wrażliwości, przysięga Hipokratesa. Niesiona prze z wieki, od starożytnej, komercyjnej
medycyny do obecnego „zdrowia dla wszystkich w roku
2000…” Lekarze przez wieki kosztowali moczu chorych,
by wykryć diabetes mellitus, ćwiczyli siłę i sprawność,
by dokonywać sekundowych amputacji, chorowali
i umierali na przypadłości swoich pacjentów.
Empatia, chęć ulżenia w bólu, pocieszenie i danie
nadziei – to się nie zmieniło przez stulecia.
Może selekcja lekarzy jest obecnie mało nastawiona na tę współczującą stronę osobowości. Testy
wstępne na medycynę, a obecnie także matura, promują
bezwzględnie osoby o wysokim intelekcie, sprawności
naukowca, opanowujące materiał w sposób komputerowy. Może to dobrze, bo patrząc na obecne ogólne
bezrobocie i nadmiar możliwości pracy w zawodzie
lekarza, mielibyśmy w kraju samych lekarzy, którzy jak
wiadomo, sami niczego nie produkują… Jednak ludzi
nie zastąpimy komputerami, a kompetencje empatyczne
lub wręcz telepatyczne są w tej pracy niezastąpione.
ie mam wesołych refleksji na temat polskiej medycyny, widzianej jako zbiór interakcji między
pacjentami a pracownikami medycznymi.
Tożsamość polskiego lekarza w kraju jest nieco
inna niż kolegi, który wyemigrował. Reguły, w których
działamy, nieodmiennie wpływają na nasze samopoczucie, satysfakcję w pracy, a w konsekwencji i na zdrowie
fizyczne…
Zawsze z zainteresowaniem słucham pacjentów
opowiadających o swoich doświadczeniach w zetknięciu
się z medycyną zagraniczną. Mniej tam jest narzekań na
lekarza, bo zakres jego
pracy i dostępność są
ostro określone.
Tym większy

N

szacunek budzi w pacjentce
wracającej z Irlandii to, że lekarz osobiście otwiera drzwi,
zaprasza do środka każdego pacjenta indywidualnie.
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Tożsamość lekarza
Uśmiałem się z „takiej kultury”, gdyż u nas byłoby
to niemożliwe. Niemożliwe, bo gdy wychodzący otwiera
drzwi, przez tak powstałą szczelinę natychmiast jest wpychany do środka przez trzech kolejnych, podnieconych
petentów, z których pierwszy jest „z godziny”, drugi
czeka od rana, a trzeci poczuł się gorzej na sercu lub
brzuchu, przy czym ten z sercem ma dodatkowo pierwszeństwo. Pytanie: który z nich ma być najważniejszy?
Oczywiście najpierw umożliwiamy wyjście pacjentowi
już załatwionemu. Najważniejszy zaś jest ten, który najgłośniej krzyczy… Kartka na drzwiach, że o kolejności
przyjęć decyduje lekarz, jest dobra w teorii. W praktyce
trzeba zawsze wybrać mniejsze zło. Jak wiadomo z etyki,
mniejsze zło to nie to samo, co małe dobro…
Czym w takim razie różni się codzienna selekcja
chorych pod gabinetem od pracy lekarza frontowego
(„amputacja, zakopać, dać wódki”)? Ano tym, że nad
nami czuwa wielki rozjemca NFZ. Prawdziwym talentem
lekarskim jest zgadnąć, który pacjent tylko pokrzyczy,
a który będzie skłonny iść na skargę.
Te i poprzednie dywagacje obok tematu snuję
z pozycji lekarza poz, choć robię też inne rzeczy w życiu.
Jeśli komuś te rozważania wydadzą się zbyt egzotyczne,
to gratuluję i poproszę o adres enklawy, w której żyje.
askakujące jest, jak wiele pisze się obecnie o zespole
przewlekłego zmęczenia, w fizyce zwanym po prostu
zmęczeniem materiału, agresji pacjentów wobec lekarzy
i stałym spadku pozycji lekarza w durnym rankingu
zawodów cieszących się zaufaniem społecznym.
I również zaskakujące jest, jak niewiele z tym
się robi. Oczywiście lekarz zmęczony swoją misją może
sobie zafundować szkolenie, jak radzić sobie ze stresem,
zanim pozabija swoją rodzinę i napisze obraźliwy list
do dyrektora NFZ. Z doświadczenia wiem jednak, że
prędzej pojedzie na kolejny płatny kurs doskonalący,
niż przyzna się, że „sobie nie radzi”.
Zmienił się też odbiór społeczny zawodu lekarza.
Niektórzy widzą w nim wręcz leniwego dorobkiewicza,
żerującego na cierpieniu innych, zmieniającego samochody,
domy i kochanki. Czyli jako grupa społeczna awansowaliśmy do bycia obrabianymi prawie jak rodzina królewska.
Zmieniło się nastawienie pacjentów. Żądają natychmiastowego efektu leczenia, kulturalnej i sprawnej obsługi
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i przerzucają swoje wieloletnie zaniedbania i zaniechania
zdrowotne oraz nie zawaham się powiedzieć – higieniczne
na barki lekarza. I co pan na to, panie doktorze?
Dzięki zintegrowanej tożsamości łączącej w sobie elastyczność kompozytu i sztywność nanowłókien
węglowych, odpowiadamy, że zgodnie z panującymi
obecnie standardami medycznymi, w oparciu o fundusze
pochodzące z dobrodziejstwa NFZ, zalecamy… dietę
i oczywiście umartwianie…
W ogóle sytuacja lekarza jest dziwna. Mając tysiące
pomysłów na diagnostykę bólu palca, siłą rzeczy skupia
się najpierw na najczęstszych. Nie cieszy to pacjenta, który
przestudiował już kazuistykę i wie, że tylko wszystkie
badania plus rezonanse mogą potwierdzić lub wykluczyć
choroby, o których nawet w serialach medycznych nie
słyszeli. Ból co prawda przechodzi po jednej tabletce ibuprofenu, ale w badaniach nie ma śladu „co to mogło być”.
A wiadomo, że nie ma nic gorszego niż niewiedza.
Poza tym trzeba od najwcześniejszych lat zbierać papiery
na rentę… A wystarczyłoby delikatne partycypowanie
w kosztach, żeby pacjent nie miał wrażenia, że wszyscy
na nim oszczędzają.
Na zakończenie chciałbym szczerze pogratulować
kolegom, którzy przez lata zmiennych warunków pracy,
borykając się z problemami finansowymi i zdrowotnymi,
wykonują ten piękny zawód, niezmiennie trzymając
standardy, dla których etos pracy lekarza nie jest tylko
kolejnym trudnym słowem.
@GRYPA
internista

PS Miałem przyjemność i obowiązek pracować przez
miesiąc przed studiami na tzw. praktyce robotniczej. Lata
80. Rzucono nas w obowiązkowych gumofilcach na budowę blokowiska. W podziemiach powstającego wieżowca
trwała narada i podział funkcji. Szef brygady budowlanej
wysłał jednych pracowników po piwo i zagrychę, innych
po ogórki. My, studenci medycyny, pobiegliśmy po etos. J
Autor o sobie
20 lat praktyki, specjalizacja II st. z interny, medycyny rodzinnej,
od 20 lat aktywnie dyżuruję w pogotowiu, izbie wytrzeźwień
(zanim ją zamknęli, ale nie mam z tym nic wspólnego:)), na
oddziale wewnętrznym, a ostatnie 5 lat – oddz. kardiologii.
Ponadto przez około 6 lat przyjmowałem w poradni diabetologicznej, ale wypłoszył mnie z niej NFZ.
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Zdanie odrębne

Prawo do opieki zdrowotnej
nie istnieje?*
Andrew Napolitano,

W

ciągłym i ostrym dyskursie publicznym nad
prezydencką propozycją federalnego zarządzania służbą zdrowia zwolennicy zwiększenia roli rządu,
zarówno z partii demokratycznej, jak i republikańskiej,
ludzie którzy chcą, by rząd opiekował się nami od kołyski
aż po grób, poparli tezę, jakoby opieka zdrowotna była
prawem. To fałszywe założenie i powinniśmy je odrzucić.
Czym jest opieka zdrowotna?
Opieka zdrowotna nie jest prawem, to dobro.
Tak jak jedzenie, dach nad głową i ubranie. Prawo zaś
to dar od Boga, który rozszerza nasze człowieczeństwo.
Myśliciele, od św. Tomasza z Akwinu do Tomasz
Jeffersona, od pastora Martina Luthera Kinga jr. do
papieża Jana Pawła II, wszyscy argumentowali, że nasze
prawa są naturalną częścią naszego człowieczeństwa.
Posiadamy swoje ciało, zatem posiadamy dary
wywodzące się z niego. Mamy prawo do życia, prawo do
rozwoju osobowości, prawo do swobodnego mówienia
i myślenia, do publikowania tego, co mówmy, prawo do
wiary lub niewiary, do dysponowania własnością wg
uznania, prawo do uczciwego i sprawiedliwego procesu
bez strachu przed rządem.
Wszystkie te prawa wywodzą się z naszego człowieczeństwa. Są one naszymi prawami naturalnymi,
z którymi urodziliśmy się. Rząd ich nam nie dał i rząd
za nie nic nie płaci. Chyba że ława przysięgłych uzna,
że pogwałciliśmy prawa kogoś innego.
Czym jest dobro?
W pewnym sensie jest to przeciwieństwo prawa.
Mamy nasze prawa od urodzenia, ale potrzebujemy
rodziców, gdy jesteśmy dziećmi. Potrzebujemy samych
siebie, by kupić dobra potrzebne nam do życia.
Tak więc jedzenie jest dobrem. Edukacja jest
dobrem. Posiadanie adwokata jest dobrem. I dostęp
do opieki zdrowotnej jest dobrem. Czy rząd daje nam
dobra? Cóż, czasem zabiera nam pieniądze i daje je innym. Możecie nazwać to opodatkowaniem lub możecie
nazwać to kradzieżą.
Nasz prawa wywodzą się z naszego człowieczeństwa. Dobro jest czymś, co kupujesz lub ktoś kupuje
dla ciebie.

*Znalezione w internecie.
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były sędzia Sądu Najwyższego
w stanie New Jersey i były gospodarz autorskiego programu
w amerykańskiej stacji telewizyjnej Fox Business

Kiedy spojrzysz na konstytucję Stanów Zjednoczonych, kiedy uznasz amerykańską wartość prymatu
jednostki nad pobożnymi życzeniami rządu, wtedy staje
się widoczne, że ci którzy twierdzą, iż opieka zdrowotna
jest prawem, po prostu chcą rozszerzyć stopień rządowej
opieki socjalnej.
Gdy przedstawiam ten argument zwolennikom
wielkiego rządu, odpowiadają: „Cóż, jeśli ludzie nie będą
mieli ubezpieczenia zdrowotnego, po prostu pójdą do
szpitali i skończy się tym, że i tak za nich zapłacimy”.
Dlaczego tak miałoby być?
Przecież nie pozwalamy ludziom kraść jedzenia
z supermarketu lub mieszkania jego właścicielowi ani
ubrań z lokalnego sklepu. Dlaczego więc pozwalamy im
uzyskiwać opieką zdrowotną od szpitala bez płacenia
za nią?
Moi przyjaciele zwolennicy wielkiego rządu
twierdzą, że o dobroczynność.
Ale przecież nie można być dobroczyńcą dzięki
pieniądzom kogoś innego. Dobroczynność pochodzi
z własnego serca. Nie od rządu, który wydaje twoje
pieniądze. A on te pieniądze rozdaje, więc to nie jest
dobroczynność, lecz pomoc socjalna.
Kiedy rząd bierze od nas więcej, niż potrzebuje
na zabezpieczenie naszych wolności, wtedy to nie jest
dobroczynność, lecz kradzież.
Kiedy rząd zmusza szpitale do zapewnienia darmowej opieki zdrowotnej dla tych, którzy nie mogą lub
nie chcą zadbać o siebie, wtedy to nie jest dobroczynność,
lecz niewolnictwo.
Dlatego mamy dziś konstytucyjny chaos, Ameryko.
A my już dawno wyjęliśmy spod prawa takie działania. •

8_2012

październik

Ochrona zdrowia na świecie
Kulinaria i medycyna, czyli niewiele brakowało, a nie zwiedziłabym Tasmanii

Trafiłam na australijski SOR
Anna Lach-Czerwińska

Barbecue w lokalu

Szaszłyczek

Barbecue, czyli miłe złego początki
W Nowej Południowej Walii czas na barbecue
jest cały rok. Zimą co prawda krótsze dni i chłodniejsze
wieczory, ale to nikomu nie przeszkadza jechać ponad
godzinę w jedną stronę do któregoś z licznych parków
znajdujących się w Sydney, by zgromadzić się ze znajomymi przy grillu, gazowym lub elektrycznym, i to
bezpłatnym. Można również spotkać się w restauracji,
gdzie podawane są tylko grillowane mięsa, warzywa
i owoce morza. Z mięs grillowana jest przeważnie baranina, jagnięcina, wołowina, kurczak. Do tego sosy
rożnego rodzaju – czosnkowe, pomidorowe, sałatki
ziemniaczane z majonezem. Zanim dania będą gotowe,
goście pogryzają chipsy wielosmakowe, maczając je
w przeróżnych dipach.
Po obfitym sobotnim grillu w marcową niedzielę
na śniadanie Linda zrobiła naleśniki, ja jej się zrewanżowałam mielonymi na obiad i czekając na spotkanie
skype’owe z mężem, również ja pogryzałam z Neilem
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Grillowany ananas

chipsy... No i w czasie internetowej pogawędki dopadł
mnie silny ból w okolicy żołądka. Cierpiałam w milczeniu,
ale około północy zaczęłam nad tym rozmyślać – mam
wywiad wieńcowy, a ból umiejscowił się wysoko pod
mostkiem. Sprytnie nie wzięłam nic przeciwbólowego,
tylko sporo acardu i czekałam, że przejdzie, wtedy wstanę
i popiję wodą, bo trochę utkwił mi w przełyku ten acard.
Mijały długie minuty, a dolegliwości nie ustępowały.
Sięgnęłam po ciśnieniomierz, bo znajdował się w zasięgu mojej ręki, i po zmierzeniu automatem ciśnienia
przecierałam oczy w boleściach: jak byk 199 na bodajże
108. To już teraz leżałam plackiem i oczywiście co chwilę
wciskałam przycisk w aparacie. Spadało do 160, następnie sobie znów wzrastało, ból przeszywał na wylot. Ani
chybi zawał bez pakietu objawów zawałowych. Obudzić
córkę czy nie obudzić? Przeliczyłam ewentualny koszt
pochówku (upierałam się wcześniej, że w razie czego
proszę o odesłanie do kraju...) i mając na uwadze jej
finanse, jednak obudziłam Lindę kilka minut po 1.00.
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Ochrona zdrowia w Australii
Nie chcę sprawiać przykrości,
czyli zjazd na SOR
Linda zadzwoniła na Health Direct i przekazywała
mi pytania: boli? poty? strach? Na większość zgodnie
z prawdą odpowiadałam „nie”. Po telefonie za 5…8 min
przyjechała jednak karetka i do mieszkania wkroczyły
dwie ratowniczki, jedna solidnie zbudowana, druga
drobna. Wykonano mi EKG, które w – moim zdaniem
– szczycie dolegliwości nie wykazało zawału. Super, chociaż ból nie odpuszczał, a nawet się nasilił. Ale byłam
już spokojna, wezmę tabletkę i będzie dobrze. Panie
jednak bardzo nalegały, że zabiorą mnie na ichniejszy
SOR w celu oznaczenia troponiny. Nie chcąc robić im
przykrości, uległam, zeszłam po schodkach na ulicę, gdzie
z rozłożonymi noszami czekała ta solidniej zbudowana.
Na miejscu młody, sympatyczny doktor z potarganą trochę czupryną, wyglądający na zaspanego
(było około drugiej w nocy), chyba Irlandczyk – kazał
mi usiąść, nie uprzedził jednak, że pod moimi żebrami
zastawił pułapkę ze swoich palców. Dzielnie wykonałam
polecenie i po ujrzeniu chyba jakiegoś krzyża północnego, bo Krzyż Południa to to nie był (poznałabym), też
wiedziałam co to, mimo że wcześniej nigdy nie miałam
objawów kolki żółciowej.
Przyłóżkowe USG, wykonane przez lekarza, sugerowało cholecystitis. Ucieszyłam się, że to nie serce,
a i kroplówka z czymś tam przeciwbólowym zaczęła
działać, więc usiadłam na wózku w poszukiwaniu cywilnego odzienia (zdążyli mnie już przebrać w koszulinę).
Ale gdzie tam, leżeć! leżeć! Córka wpłaciła przy przyjęciu
mnie 90 dolarów australijskich zaliczki na konto mojej
chwilowej – miałam nadzieję – obsługi na SOR-ze, niestety protestować w języku angielskim nie umiałam tak,
żeby znów nie sprawić im przykrości. No to wykonano
rtg płuc (wcześniej ponowne ekg) i leżałam sobie.
Morfina, czyli pouczające obserwacje
Leżałam blisko wydzielonego pośrodku wielkiej
hali stanowiska medycznej obsługi SOR-u, było to
pomieszczenie oddzielone kontuarem w kształcie koła
z kilkunastoma chyba komputerami, gdzie było wiele
różnobarwnych postaci. Każda medyczna służba miała
swój mundurek w innym kolorze. Pan z administracji,
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który informował mnie o dalszych moich losach – granatowy, lekarz jeden, ten co mnie badał, ciemniejszy
zielony, pozostali trzej lekarze byli ubrani biznesowo,
pewnie w garnitury, tylko zdjęli marynarki i wszyscy
byli w białych koszulach, pielęgniarka, która mierzyła
mi ciśnienie, temperaturę i zbierała wywiad – jasnoniebieski mundurek, panowie, którzy wozili mnie na
badania – ciemne, głowy nie dam, ale chyba czarne.
Policzyłam... stanowisk SOR-owskich było 18.
Leżałam od około 2 w nocy do rana, obserwując sytuację
dokoła. Pacjenci wjeżdżali na wielką salę podwójnie,
przeważnie dwupłciowo, w przeciwnym razie miałabym
wrażenie, że to skutek podanej mi morfiny. Za wózkiem
z zaintubowanym starszym otyłym mężczyzną podążała
również wiekowa żona na swoim elektrycznym wózku
inwalidzkim, wioząc przed sobą kapelusz i laseczkę
męża. Pan był przywieziony z podejrzeniem zawału,

Sala szpitalna chirurgii w Sydney

ale pani też nie wyglądała najlepiej. Obok mnie młoda
kobieta, a przy niej trwał dzielnie do rana jej maż. Na
łóżko naprzeciwko mnie, trochę oddalone, bo bardzo
musiałam wytężać wzrok, przywieziono starszą, siwowłosą, uśmiechniętą kobietę, znów podejrzewałam, że
to morfina, jak zobaczyłam, że na jej łóżku pielęgniarka
zawija w szpitalny ręcznik czy kołdrę (biała w niebieskie
pasy) maleńkie dziecko i jak ta pani tuli je do siebie;
bardzo się napracowałam, by rozszyfrować tę sprawę.
Okazało się, że pani jest z oddziału psychiatrycznego
i nie rozstaje się ze swoją lalką nawet w szpitalu, ale
żeby siostra na oddziale ratunkowym zawracała sobie
głowę sprawianiem jej radości???
Na stanowiskach wokół mnie pacjenci zmieniali
się dosyć szybko, kierowani na oddziały lub do domów.
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Ochrona zdrowia w Australii
Około 10 rano zawieziono mnie do pracowni na następne
usg brzucha, gdzie pan wykonujący to badanie z radością
pokazał mi na monitorze może 5-6 ziarenek w woreczku,
wielkości 3-4 mm. No dobra, o.k.! kamyczki to kamyczki,
trzeba będzie uważać na te ich barbecue, żeby dowieźć te
kamyczki do domu, znów sięgam po ciuchy (jeździły ze
mną pod wózkiem) i znów nieporozumienie!!! Nigdzie
mnie nie chcą puścić, w związku ze stanem zapalnym muszę zostać ze dwa dni w szpitalu!!! No trudno, zaczęłam
się godzić z tą myślą, podpatrzę jak pracują, odpocznę,
bo Gniewka coraz więcej wymaga... Znalazłam się na
oddziale chirurgicznym w czteroosobowej sali, gdzie
nadal nawadniano mnie kroplówkami. Widząc mnogość
i wielorakość znanych mi płynów, pomyślałam nawet, że
przecież gdzieś muszą je upchnąć. Boże broń żadnego
picia i jedzenia, bo „operejszen”. Cha, cha... „operejszen”
z moim pechem!!! Zegnaj, Tasmanio!!! (za kilka dni
mieliśmy wyruszyć na tygodniową wycieczkę). Bólu
prawie już nie czułam i postanowiłam zachować swoje
kamyczki do powrotu do kraju.
Rysunek na mundurku,
czyli lekarz zawsze się dogada
Przed przeniesieniem na oddział należało zapłacić całą sumę za pobyt i badania w szpitalu – 770 dol.
Około godziny 14 pojawił się przy moim łóżku, również
szeroko uśmiechnięty jak poprzedni (i czego tak się
cieszą?), doktor o azjatyckich rysach, przedstawił się
tylko imieniem – Solomon i zorientowawszy się, że ma
przed sobą pacjentkę, której długo musiałby tłumaczyć
po angielsku zawiłości diagnozy, po prostu na swoim
błękitnym (ładnie wyprasowanym) mundurku wykonał
długopisem anatomiczny rysunek wątroby z zaznaczeniem przyczyny moich dolegliwości i zamaszystym
przekreśleniem namalowanego woreczka wyjaśnił, co
należy wykonać, by mnie uzdrowić. Wyraźnie nie liczył
na żadną odpowiedź, więc się nie wysilałam z moją angielszczyzną, „see you later” załatwiło sprawę polubownie.
Około 17 przyszła córka, której zdecydowanie poleciłam
odkręcenie tej całej operacyjnej sprawy, umówiła się
z lekarzem prowadzącym, dr S. Kuo, nazajutrz rano.
Na sali leżałam ja i ponaddziewięćdziesięcioletnia
kobieta, która dosyć często słabym głosem zaczepiała
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Plan rozmieszczenia budynków rozległego szpitala stanowego
w północnej dzielnicy Sydney – Hornsby, do którego trafiłam

pielęgniarki, które naprawdę patrzyły ponad nią, udając,
że nie słyszą. Kiedy rano zorientowałam się, że zdejmują
jej gips z ręki, pod którym zebrał się ropień, pomyślałam,
że miała powód wołać pomocy i że starych ludzi jednakowo się słucha i u nas, i na antypodach, tylko u nas
starość zaczyna się po 60-ce a tutaj po 90-ce.
Późnym wieczorem przyszła młoda lekarka,
przedstawiła się Eva. Nijak dogadać się z nią nie mogłam, zauważyłam, że ten mój słaby angielski w rozmowie z rodowitymi Australijczykami wypada dużo
gorzej niż z przybyszami z krajów nieanglojęzycznych.
Eva była zdecydowanie Australijką. Wyszło mi więc
60% obcokrajowców wśród lekarzy i taka jest prawda.
Stanęło na tym, że nazajutrz po południu wrócimy do
tematu w obecności tłumacza. Rano znów pobrano mi
krew i wymaz z gardła na antybiogram, mimo że otrzymywałam gentamycynę dożylnie od kilkunastu godzin.
Dostałam skromne śniadanie składające się z jednego
tosta, odrobiny masła i jogurtu. Tak, jestem na diecie,
jestem leczona i dziś wyjdę ze szpitala.
Linda po spotkaniu z lekarzami wyglądała na
zakłopotaną, prawie ją przekonali o konieczności zabiegu!!! Nie, odmawiam poddania się operacji, tylko
proszę bez jakichś podpisów, że wyjście na żądanie... itp.,
zostaję tu przecież jeszcze kilka miesięcy i nie wiadomo,
kiedy mi ten woreczek podskoczy.
Dopiero w obecności tłumacza i córki ujawniłam
swój zawód Evie – jak kazała do siebie mówić. Usiadła
wygodniej na moim łóżku i porozmawiałyśmy sobie
o ewentualnych rozwiązaniach. Byłam za tym, że po
powrocie do Polski pod koniec roku zapiszę się na
cholecystectomię planowaną... za długo? No dobrze, to
zgłoszę się do tutejszego szpitala w listopadzie… też nie?
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to może w październiku. A Evunia: „Ja myślę o najwyżej
kilku tygodniach, a ty mi tu, Anna, wyjeżdżasz z listopadem”. Tak to mniej więcej zrozumiałam. Stanęło na tym,
że jak ból się powtórzy, zgłoszę się natychmiast i tak mi
wpisała w kartę wypisową. Uradowana opuściłam szpital.
Finanse,
czyli nie dałam na sobie zarobić
W ciągu miesiąca zostałam zasypana przesłanymi
pocztą fakturami za laboratorium, pracownie rtg, usg
i Emergency Ambulance, które najpierw musiałam zapłacić, w sumie z zapłaconymi wcześniej około 1700 dol.,
a następnie przekazać do mojej firmy ubezpieczeniowej
o wdzięcznej nazwie Bupa, gdzie ubezpieczyłam się
w wariancie „standard” za 286 dol. za kwartał. Pieniądze
przesłano mi na konto po 3…4 tygodniach. Mieszkańcy
Australii (rezydenci) ubezpieczeni są w Medicare i rachunki za nich są wysyłane od razu do ubezpieczyciela,

Punkt odbioru kosztów leczenia

chyba że korzystają z prywatnych szpitali czy przychodni,
wtedy płacą całość, a około 40% (zależy od udzielonej
porady czy zabiegu) odzyskują w punktach do tego
przeznaczonych.
Minęło kilka miesięcy, omijam barbecue, troszkę
uważam na to, co jadam i jak na razie jest w porządku,
Bupa nie zarobiła na mnie ani centa, po powrocie do
Polski, gdzie od wielu lat opłacam ubezpieczenie, na
pewno bez problemów załatwię sprawę w wybranym
przeze mnie miłym szpitalu, a NFZ zachowa się jak
Bupa i bezszmerowo zapłaci za moje leczenie.

Pomoc medyczna
na odległość
Rozmowa z Joanną Bednarz*,
registered nurse w Sydney.
• W czasie pobytu w Sydney – stolicy Nowej Południowej Walii (jeden ze stanów Australii) wymagałam
pilnie pomocy lekarskiej. Moja córka zadzwoniła
do Health Direct, instytucji funkcjonującej obok
popularnego Emergency – odpowiednika naszego
Pogotowia Ratunkowego. Jesteś jedną z około 200
pielęgniarek i pielęgniarzy (mężczyźni w tym zawodzie
nie są tu rzadkością, jest ich około 25%) pracujących
jako konsultanci Health Direct na terenie Australii.
Wiem, że telefony „prostej pomocy” działają tu od
niedawna. Opowiedz, jak trafiłaś do tej pracy.
Po skończeniu studiów pielęgniarskich na Uniwersytecie w Sydney zaczęłam studiować prawo. Pracowałam na oddziale ratunkowym i jednocześnie uczyłam
się. Było ciężko. Właśnie wtedy dowiedziałam się o wprowadzeniu nowego rozwiązania w australijskiej służbie
zdrowia. Praca w domu, przy komputerze i telefonie,
polegająca na pierwszym kontakcie z pacjentem poszukującym pomocy. Mieszkając w Sydney, pracowałam dla
innego stanu – odległej Victorii, ponieważ najpierw tam
powstało Health Direct. Było to pięć lat temu, obecnie
nasze telefony są znane we wszystkich stanach Australii,
a każdy stan odpowiada za swoją służbę zdrowia.
• Jakiej konkretnie pomocy udzielasz?
Dzwonią do nas ludzie zaniepokojeni swoim
stanem zdrowia lub najbliższych. Naszym zadaniem
jest na przykład doradzenie rozmówcy, co może przyjąć
w razie wysokiej temperatury spowodowanej infekcją,
kiedy wysypka u dziecka może poczekać do zdiagnozowania przez lekarza, pomóc odróżnić zawał od bólu
zęba (jak się pacjentowi wydaje). Jeśli orientuję się, że
pacjentowi grozi niebezpieczeństwo, wzywam do niego

Tekst i zdjęcia
Anna Lach-Czerwińska
stomatolog
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*Asia jest Polką, przybyła z rodzicami do Sydney w wieku 7 lat
na fali emigracji w latach osiemdziesiątych.
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• Jest to dość nowa forma kontaktu pacjenta ze służbą
zdrowia. Właśnie z pielęgniarką, a nie z dyspozytorem czy lekarzem. Przeprowadzasz wstępną selekcję
pacjentów. Jak długo musiałaś się uczyć, jak wygląda
w Australii proces kształcenia pielęgniarki, która
pomaga, ewentualnie zastępuje lekarza?
Studiowałam pielęgniarstwo przez 3 lata, następnie odbyłam roczną praktykę ogólnopielęgniarską
i roczną specjalistyczną. Tytuł registered nurse upoważnia do pracy na oddziale, gdzie pielęgniarka zajmuje się
przeważnie siedmioma chorymi (jeśli stan chorego jest
ciężki, opiekuje się tylko jednym). Do pomocy dostaje
przeważnie asystentkę i studenta pielęgniarstwa, który
w ten sposób odbywa praktykę. Asystentka lub asystent są
po jednorocznym technikum pielęgniarskim i mają prawo wykonywać tylko niektóre czynności przy pacjencie:
mierzą ciśnienie, temperaturę, zajmują się pielęgnacją,
zmianą opatrunków i przygotowywaniem kart wypisowych. Praca po 3 latach studiów jest rozszerzona o samodzielne wykonywanie zabiegów – kroplówki, iniekcje.
Od niedawna istnieje jeszcze jeden tytuł pielęgniarski,
zdobywany przez lata doświadczenia i nauki na kursach
uzupełniających, to tzw. practition nurse – pielęgniarki
te mają prawo np. wypisywać samodzielnie recepty na
niektóre leki, wykonywać lżejsze zabiegi chirurgiczne.
• Czy dużo ludzi korzysta z waszej telefonicznej porady
i ew. pomocy w postaci przysłania karetki?
Początkowo było 4-8 telefonów w ciągu 8-godzinnego dyżuru, obecnie jest około 30. Pracujemy na zmiany
i na jednej zmianie w całej Australii dyżuruje około 30
pielęgniarek i pielęgniarzy. Telefon dzwoni non stop i my
decydujemy, czy np. po pacjenta w z uczuciem „autobusu” na piersi pojedzie karetka z najbliższego szpitala.
• Na pewno jest to bardzo stresująca praca. Czy zawsze
wiesz, który pacjent wymaga opieki szpitalnej?
Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani z diagnostyki, ponadto posługujemy się skryptami, które działają
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Fot. Anna Lach-Czerwińska

karetkę. Mogę również przekierować rozmowę do dyżurującego lekarza. Lekarze dyżurują w Health Direct
od jakiegoś roku.

Joanna Bednarz z córkami

jak procedury; jeśli występuje kilka charakterystycznych
objawów, pacjent jest wysyłany do szpitala. Najważniejsze
jest tak pokierować rozmową z zestresowanym, cierpiącym pacjentem, by wydobyć z niego sedno niepokoju.
Czasami rozmowa zaczyna się właśnie od skargi na
ból zęba, a po chwili dochodzimy do objawów zawału.
Pacjentka (około 100-letnia) tak długo opowiadała mi
o okolicznościach swojego upadku na schodach, że do
szpitala trafiła ze znacznym wykrwawieniem z rozciętego
naczynia krwionośnego. Matki dzwoniące z powodu
długiego płaczu dziecka dziwią się, że po sugestii nakarmienia dziecka wszystko jest w porządku. Rozmawiamy
z wielką cierpliwością, która prowadzi do uchwycenia
istoty problemu zdrowotnego.
Nasi przełożeni czuwają nad fachowością udzielanych porad. Wszystkie rozmowy są nagrywane i raz
w miesiącu kontrolujący nas wybiera i odsłuchuje 10
rozmów, sprawdzając ich poziom merytoryczny i nasz
stosunek do pacjenta.
• Jaki przypadek utkwił ci szczególnie w pamięci?
Mama, która w ostatniej chwili zauważyła swoje
roczne dziecko wiszące na łańcuszku rolety, w stanie
zasinienia. Zanim wybrała numer, uwolniła dziecko
z pętli i oddech powrócił... jednak karetkę wysłałam.
Dosyć często dzwonią ludzie chcący popełnić
samobójstwo, jakimś skokiem z okna czy przez przyjęcie dużej ilości tabletek nasennych czy innej trucizny.
Niezauważalnie łączę się wtedy z biurem, odpowiednie

8_2012

październik

Ochrona zdrowia w Australii
służby ustalają numer telefonu i miejsce pobytu delikwenta, a moim zadaniem jest tak przedłużać rozmowę,
aby pomoc zdążyła dotrzeć do zdesperowanej osoby.

jada co trzy godziny zamiast co dwie, że inne dzieci
też miewają „godziny” płaczu. Pielęgniarka i położna
w zasadzie tylko kierują dyskusją, a odpowiedzi udzielają
wtedy, gdy żadna z mam nie spotkała się z podobnym
problemem. Te spotkania dotyczą dzieci do 3 miesiąca.
Dla starszych dzieci są przychodnie, gdzie też pracują
pielęgniarki i wskazane jest, by mamy korzystały z porad
okresowo, nie tylko w razie niepokoju, tam są dzieci
ważone i mierzone, sprawdzana jest budowa, skóra,
ustawienie stawów biodrowych, rozwój psychiczny
i fizyczny. W razie potrzeby pielęgniarka kieruje dziecko
do lekarza pracującego w takiej przychodni.

• Czy pielęgniarki w Australii czują się doceniane i są
odpowiednio wynagradzane?
Dobre pielęgniarki są doceniane, podczas pierwszych 8 lat pracy zarabiają około 35 dol. za godzinę, potem
co roku awansują. Zatrudniane są na etacie w szpitalach
lub przychodniach, jak również przez firmy pośredniczące, agencje, wtedy są pracownikami agencji, nie
szpitala. Zdarza się, że dziś pracujemy w jednym szpitalu,
jutro w innym, gdzie akurat jest pilne zapotrzebowanie
na nasze usługi, bo przyjęto więcej pacjentów, czasem
pracujemy kilka miesięcy w jednym szpitalu, jest to
sposób na tzw. szybkie pieniądze, dyżury popołudniowe
są wyżej opłacane.

• Z tego co mówisz wynika, że lekarze są tu bardzo
odciążani przez inny personel medyczny. Czy mało
jest lekarzy w Australii? Ilu pacjentów przypada na
lekarza?
Według mojego rozeznania lekarzy jest za
mało. Więcej ich pracuje w miastach, na prowincji
zatrudniają się niechętnie, więc w terenie jest duże
zapotrzebowanie na lekarzy; specjalistów jest mało,
są sytuacje, że w regionie obejmującym 85 tys. ludzi
w Nowej Południowej Walii nie ma kardiologa, pacjenci
są kierowani do odległej Adelajdy.

• Zaważyłam, że nie ma tu poradni dla dzieci zdrowych. Kto zamiast lekarzy nadzoruje prawidłowy
rozwój dzieci?
W szpitalu stanowym każda kobieta po porodzie
jest poddawana testowi psychologicznemu, mającemu
za zadanie wykryć ewentualną depresję poporodową,
później położna odwiedza rodzinę i udziela porad co do
pielęgnacji i karmienia. Są organizowane cotygodniowe,
grupowe spotkania matek z położną i pielęgniarką, same
mamy wymieniają się doświadczeniami, uspokajają
się nawzajem, dowiadując się, że nie tylko ich dziecko

• Jak widać każdy kraj boryka się ze swoimi specyficznymi problemami. Bardzo dziękuję za interesującą
rozmowę.
Anna Lach-Czerwińska
stomatolog

Poradnia dla dzieci zdrowych w Hornsby (dzielnica na północy
Sydney)

Fot. Anna Lach-Czerwińska

Budynek australijskiego
oddziału ratunkowego
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Dzieci i media
Krystyna Knypl

Globalizacja obejmuje wiele aspektów naszego życia. Podobnie jak mieszkańcy
innych kontynentów nie tylko zjadamy tak samo wyglądające dania, nabywane
w barach szybkiej obsługi, ale także nosimy ubrania tych samych marek, używamy
takich samych komputerów i samochodów. Skoro tak, to i styl naszego życia jest
podobny. Naśladujemy gesty kiedyś uważane za typowo amerykańskie, wydajemy
okrzyki do niedawna znane tylko z filmów wyprodukowanych za oceanem. Im
młodsi, tym bardziej jesteśmy podatni na to, co płynie z wszechobecnych mediów.
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Czas spędzany z mediami to głównie popołudnia,
ale 22% dzieci robi to również w ciągu wieczoru. W 70%
przekazów zawarte są treści związane z seksualnością,
ale tylko w 10-14% w programach tych poruszane jest
ryzyko i odpowiedzialność.
Bez punktu odniesienia
Dziecko amerykańskie w wieku od 2 do 7 lat widzi
w ciągu roku 4400 reklam zachęcających do jedzenia,
a dziecko w wieku od 8 do 12 lat widzi takie reklamy
7600 razy w ciągu roku. Aż w 34% reklamy dotyczą
słodyczy i przekąsek, w 10% fast foodów, a tylko w 4%
żywności przygotowywanej w domu i w 1% soków
owocowych. To bardzo niepokojące dane i choć dotyczą
dzieci amerykańskich, powinny nas bardzo martwić.
Rodzice mają świadomość kontekstu: pamiętają inne
czasy, lektury, wiedzą, że było inaczej, wychowały się na
innych wzorcach. A młodzież i dzieci? Dla nich media
stają się dostawcą wzorców we wszystkich dziedzinach
życia.
•

Fot. @mimax2

Niepokojąca statystyka
Z badań przeprowadzonych przez Kaiser Family
Foundation i opublikowanych w The Media Family:
Electronic Media in the Lives of Infants, Toddlers, Preschoolers, and Their Parents, May 2006, wynika, że już
nawet 1-roczne dzieci mają do czynienia z zabawkami
o typie mediów z ekranem. Aż 66% dzieci amerykańskich
w tym wieku ma kontakt z takimi zabawkami. Dzieci
2-3-letnich dotyczy to w 88%, a 4-6-letnie dzieci w 90%
są użytkownikami takich zabawek.
Co roku systematycznie wydłuża się czas obcowania z mediami: 7.29 godziny wynosił w 1999 roku,
8.33 godziny w 2004 roku, 10.45 godziny w 2009 roku.
Najwięcej czasu na kontakt z mediami poświęcają dzieci
w wieku od 11 do 14 lat. Nieco mniej, bo 11.23 godziny
na kontakt z mediami poświęca młodzież w wieku od 15
do 18 lat. Dzieci w wieku od 8 do 10 lat spędzają w taki
sposób 7.51 godziny.
Dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 lat spędzają 10.45 godziny obcując z mediami. Z tego 4.29
godziny przypada na oglądanie telewizji, 2.31 godziny
na słuchanie muzyki, 1.29 godziny na użytkowanie
komputera, 1.13 godziny na gry komputerowe, 0.63
godziny na inne aktywności.
Z uwagi na wielonarodowość społeczeństwa
amerykańskiego zbadano także czas w poszczególnych
grupach rasowych. Dzieci rasy latynoskiej i czarnej spędzały po 13.00 godzin dziennie w kontakcie z mediami.
Dzieci rasy białej poświęcały na media 8.36 godziny.
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Lekarskie wyspy szczęśliwe
Krystyna Knypl

Nie od dziś wiadomo, że aby sprawdzić, jak często jakieś zjawisko występuje w rzeczywistości, zaczynamy od wpisania odpowiedniego hasła w wyszukiwarkę Google. Hasło
Szczęśliwy lekarz nie daje imponujących efektów, a wyświetlane słowa są zwykle oddzielone przecinkiem, który jawi się jako wprawdzie mały znak graficzny, ale zdecydowanie
rozdzielający te dwa słowa. Szczęście lekarza ma mieć w naszej wyobraźni jeden tylko
wymiar – związany z jego pracą zawodową. Demonstrowanie innych przejawów szczęścia jest zgoła niestosowne!
Każdy ma prawo do szczęścia
Inaczej na tę kwestię patrzą Amerykanie, którzy
mocno wierzą w to, że naprawdę każdy ma prawo do
szczęścia i nie obsadzają nikogo w z góry określonej roli.
Portal Medscape zapytał o poczucie szczęścia ponad
29 tysięcy lekarzy, reprezentujących 25 specjalności,
wybranych z grupy przeszło 292 tysięcy praktykujących w tym kraju. Przyjęto skalę 5-punktową, przy
czym 5 punktów oznacza „bardzo szczęśliwy”, a 1 punkt
„nieszczęśliwy”. W podziale na specjalności uzyskano
interesujące wyniki (obok).
Rola czasu wolnego
Czas wolny od pracy, którego sposób spędzania
w dużej mierze wpływa na nasze poczucie życia szczęśliwego, amerykańscy lekarzy przeznaczają na czytanie
(70%), aktywności fizyczne (prawie 70%), podróże (60%),
uczestnictwo w imprezach kulturalnych (50%), zajęcia
kulinarne (50%), surfowanie po internecie (35%), zajmowanie się ogrodem (25%), inwestycje finansowe (20%),
twórczość artystyczną (15%). Lekarki nieco częściej niż
ich koledzy przeznaczają czas na podróże, czytanie, zajęcia kulinarne, ogrodnictwo i sztukę. Natomiast lekarze
częściej wybierają ćwiczenia fizyczne, surfowanie po
internecie oraz zajmowanie się inwestycjami. Na pytanie
o uczestnictwo w pracach typu wolontariat około 35%
ankietowanych lekarzy odpowiedziało, że nie uczestniczy w tego rodzaju aktywnościach, natomiast 20-25%
udziela się w ramach swojej profesji na rzecz lokalnych
społeczności, ponad 20% udziela się w organizacjach
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Interna ............................................. 3,88
Gastrologia ...................................... 3,88
Neurologia ...................................... 3,88
religijnych, 10% w międzynarodowych misjach humanitarnych, a 5% w niesieniu pomocy poszkodowanym
w klęskach żywiołowych.
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Na urlop dłuższy niż 4 tygodnie pozwala sobie
połowa anestezjologów i radiologów, tylko niespełna
30% patologów i kardiologów, i około 10% przedstawicieli pozostałych specjalności. Najczęstszą formą
urlopu, wybieraną przez około 50% lekarzy, są podróże
zagraniczne i wakacje nad morzem. Pozostałe formy,
takie jak podróże samochodem, spędzanie wakacji
na statkach lub w ośrodkach typu spa, pozostawanie
w domu, zajmowanie się sportami preferuje po około
20% ankietowanych.
Stan zdrowia i nie tylko
Około 70% lekarzy jest żonatych i 60% lekarek
zamężnych w pierwszym małżeństwie. Swój stan zdrowia w skali 5-punktowej (5 – zdrowy, 1 – niezdrowy)
najlepiej oceniają dermatolodzy – 4,23; najgorzej lekarze
opieki paliatywnej – 3,98. Prawidłową masę ciała ma
57% mężczyzn i 65% kobiet. Ponad lekarzy 85% nie
pali papierosów. Tylko 2% mężczyzn i 1,28% kobiet
pali. Jeden do dwóch drinków dziennie pije około 15%
ankietowanych. Poziom oszczędności pieniężnych jako
adekwatny ocenia około 50% ankietowanych. Natomiast
38% ankietowanych powiedziało, że ma minimalne
oszczędności lub nie ma ich wcale. Nieco ponad 12%
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ocenia swoje oszczędności jako więcej niż adekwatne.
Zdaniem badaczy taki rozkład odpowiedzi wynika
z problemów finansowych, jakie mają lekarze młodszego pokolenia. Około 40% uważa się za religijnych
i praktykuje, podobny odsetek deklaruje się jako osoby
religijne, ale nie praktykuje. Ponad połowa lekarzy do
50-tki używa Facebooka. Aż 72% urodziło się w USA,
a 20% przybyło do tego kraju jako dorośli ludzie. Ulubione marki samochodów to Toyota i Honda (kilkanaście
procent użytkowników).Marki takie jak Lexus, BMW,
Mercedes mają po 7% fanów.
•

Prośba o wyspy szczęśliwe
A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.
Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.
Konstanty Ildefons Gałczyński, 1930
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Refundacja Rity (2)
W kuluarach

Tłum przemieszczał się z szybkością, na jaką
pozwalała duża ilość sprzętu.
„Proszę państwa, proszę wybaczyć, proszę zgłosić
wszystkie pytania do rzecznika, dziękuję bardzo, naprawdę, dzisiaj nie mam czasu, bardzo przepraszam…”
tłumaczył uśmiechnięty mężczyzna, który zniknął następnie za drzwiami z napisem Główny Urząd Rolniczy.
Tłum rozrzedził się nieco, by po chwili na nowo
skoncentrować się wokół mężczyzny opuszczającego
gabinet opisany jako „Główny Urząd Drogowy”.
„Proszę wybaczyć, drodzy państwo, spieszę się
niezmiernie, naprawdę dziś nie mogę, umówimy się
na inny dzień, albo proszę przesyłać pytania, zostawić
sekretarce, rzecznik się do państwa odezwie…”
„Ciężko dziś idzie” westchnęło kilka osób i podzieliwszy się na ekipy, skupiło się na dopracowywaniu
materiałów.
Z gabinetu, na którym widniała tabliczka „GUZ”
wysunął się mężczyzna w szarym garniturze w towarzystwie ciekawej blondynki oraz budzącej respekt szefowej
sekretariatu. „Szef udaje się na negocjacje” ogłosiła
sekretarz tonem nieznoszącym sprzeciwu i z powrotem
zniknęła za drzwiami.
„Jakie stanowisko – auuu! Nie po kostkach!” krzyknął ktoś z tyłu.
Po krótkiej chwili wahania mężczyzna w szarym
garniturze i atrakcyjna blondynka skierowali się ku
wyjściu.
„Co się stało?” zapytał niedoszły interlokutor.
„Daj mu spokój, to i tak nie ma już znaczenia”
odpowiedziała jego koleżanka „nie słyszałeś?”
„Niby że?”
„Fazę grupową przetrwał, ale w półfinałach się
pogubił, a finał przewidywał na 5:0, wyobrażasz sobie?”
odparła koleżanka „już nic z tego nie będzie”.
„Przestańcie gadać, wydaje mi się, że idzie wice
od gospodarki” rzucił gniewnie kolega ze sprzętem
„wiecie, ten, co podał prawidłowe ustawienie na 4 dni
przed meczem…”.
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Maggy Woland
M.D. , Ref.D.* ;))

W korytarzach Studia 4

Na korytarzu stała grupka osób, kończąc dyskretną dyskusję.
„Centrala nie czuje się usatysfakcjonowana” orzekła Komentator Martynika. „My zrobiliśmy już, co
mogliśmy, chodzi o was. Pisaliśmy o molestującym
urologu, o zgonach w szpitalach, wykupywaniu klinik przez firmy, a na jutro napiszemy o lekarzu, który
narażał swoje pacjentki z gruźlicą na promieniowanie
rentgenowskie, najprawdopodobniej miał układ z miejscowym radiologiem”.
„Pismo o moim profilu niewiele może zrobić”
odparł z godnością Komentator 1 „mieliśmy już umówioną rozkładówkę z Rzecznikiem Poszkodowanych
przez Konowałów, ale w ostatniej chwili popsuł nam się
sprzęt i wyciągnęliśmy modelkę z archiwum”.
„Jesteś niesprawiedliwa, Martyniko” broniła się
Komentator 2. „Nasz artykuł ‘Mój mąż lekarz zdradził
mnie z inną kobietą, też lekarką’ miał bardzo duży
oddźwięk wśród czytelniczek i napisało do nas bardzo
wiele kobiet w podobnej sytuacji”
„My też zrobiliśmy swoje” skarżyła się Komentator 3. „Nie czytałaś naszego przepisu na ‘schabowy
po lekarsku’? Wyraźnie napisaliśmy: natrzeć cyankiem
i obtaczać w arszeniku, mamy już nawet pierwsze skargi”.
„Naprawdę, nie powinnaś nas pouczać” powiedziała z wyrzutem Komentator 4. „Jak możemy wyszukiwać
pikantne kąski, skoro gdziekolwiek nie dotrzemy, wy nas
uprzedzacie? Te wszystkie tematy, które wymieniłaś, to
nasze niedoszłe zdobycze. Spada nam nakład”.
„Mimo to uważam, że tylko my coś tak naprawdę
robimy w sprawie” odparła Komentator Martynika.
„Tylko my podchwyciliśmy myśl o zwracaniu kosztów
za studia jako kompromisowej karze umownej za nieprawidłowo wystawioną receptę”.
Kompromisu nie osiągnięto.

*Refundologia – najnowsza gałąź nauk medycznych
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Zasłyszane w korytarzu siedziby
PZPL

Klimatyzacja w siedzibie Polskiego Związku Piłki
Lekarskiej nie działała od rana i jedynym sposobem
wentylacji pomieszczenia było otwarcie okien i drzwi
na korytarz.
„Zacznijmy może chociaż spisywać raport z posiedzenia” zaproponował Prezes. „Od czego zacząć?”
„Gorąco…” jęknął ktoś w kącie sali.
„Napiszmy, że atmosfera spotkania była ciepła,
a temperatura dyskusji gorąca” podpowiedział Jeden
z Działaczy „oraz że doszło do zbliżenia stanowisk”
dodał, mrugając na sekretarkę.
„Ja tam nie przypominam sobie żadnego zbliżenia”
westchnął ciężko Działacz.
„Typowe męskie stwierdzenie, jak tylko pojawiają
się kłopoty” żachnęła się Działaczka.
„Proszę zabrać stąd te ręce” powiedziała sekretarka.
„Ale jakie wnioski, jakie wnioski…?” zastanawiał
się Prezes.
„Ja w ogóle nic nie wiem o żadnych wnioskach”
apatycznie stwierdził Działacz. „A to przecież ważne
spotkanie”.
Twarz Prezesa rozjaśniła się.
„Pani pisze: Z uwagi na wagę spotkania wnioski
utajono do następnego zebrania” rzucił w stronę sekretarki. „Po ciężkiej pracy zapraszam do restauracji
naprzeciwko, mają klimatyzację i świetne lody na deser”.

„Pani, to niby teraz okulista pisze na taniej niż
ginekolog?” dociekała Pani S „względem tej ustawy, co
to nowa?”
„Nikt nie wie, co on pisze” odezwał się Pan T znad
gazety „pisze jakieś długie nazwy, potem człowiek idzie
do apteki i dostaje cokolwiek, co jest na składzie, bo one
też nie mogą rozczytać. Żona poszła ze skaleczonym
palcem, a w aptece dali jej środki antykoncepcyjne”.
„A pomogło chociaż?” chrypnął Pan C.
„A po co do okulisty poszła z palcem?” nie wytrzymała Pani G.
„Akurat się termin zwolnił” odparł Pan T. „Chociaż wolała do diabetologa, bo on pisze jakoś na 30 czy
tam 50%”.
„To ja pójdę do ginekologa” zawyrokowała Pani S
„nie chcę żadnych wybrakowanych recept na pół gwizdka,
no wiecie państwo, żeby 30% recepty napisać, to też
trzeba być leniem…”
„Ja też idę do tego ginekologa” charchnął Pan C
„nie będę sprzedajnym konowałom płacił za jakieś zniżki.
Żeby biednym ludziom kazać dopłacać za leczenie, fajki
też drożeją, czas umierać…”
„Święta racja” zawtórował Pan G.
„Ty bądź cicho, nie pogrążaj się już” rzuciła w jego
stronę Pani G.

„Pani, za czym ta kolejka?” spytała Pani S Panią G.
„Za okulistą” odparła Pani G.
„A on pisze na 100%?” dociekała S.
„Na 100% to pisze ginekolog” odpowiedziała G.
„O tam, tam gdzie te panie stoją”.
„A może ja bym tam stanął?” prosząco zaproponował Pan G.
„A tobie co znowu w głowie, stary świntuchu!?”
wrzasnęła Pani G.
„No ja bym już wziął na te 100%, Anulko” tłumaczył Pan G „i poszlibyśmy do domu”.
„Do domu to pan dziś chyba nie wejdziesz” zachrypiał Pan C, stojący przed Państwem G.
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„Czy pani pisze na 100%?” zapytała Pacjentka
w drzwiach.
„Tak, ja na 100%” odrzekła Rita.
„No to dobrze” powiedziała Pacjentka, wchodząc
do gabinetu i sadowiąc się na krześle. „Co pani może
napisać najdroższego?”
„Coś z leków psychiatrycznych, jak rozumiem?”
zgadywała Rita.
„O, nie, wstydziłabym się przyjść do lekarza
z czymś takim” zaprotestowała Pacjentka „coś innego,
drogiego, co tu się pisze drogiego?”
„Insuliny, heparyny” odpowiedziała Rita. „Bo co?”
„A co to są te insuliny? To coś na gruźlicę? zapytała Pacjentka.
„Cukrzycę” poprawiła Rita.
„Tak mi się właśnie kojarzyło” odparła Pacjentka.
„To się od gołębi dostaje. Mój sąsiad trzymał w domu
gołębie, a potem bardzo utył i brał insulinę. Nie, to
tego nie chcę, źle mi się kojarzy, a to drugie to co
to było?”
„Heparyny” odpowiedziała Rita. „Ale na co pani
choruje, tak naprawdę?”
„Heparyny, niech będzie, ja wezmę coś z tych
heparyn” zdecydowała Pacjentka „tylko koniecznie
na 100%”.
„Niczego pani nie napiszę i dlaczego tak pani
zależy na tych 100%?!” zirytowała się Rita.
„Ale pani nie może mi tego zrobić” jęknęła Pacjentka. „Pani mi musi wystawić taką receptę, absolutnie.
Inaczej będę zrujnowana.”
„Nie rozumiem” westchnęła Rita.
„No bo ja mam ratę kredytu, a miałam kilka
wydatków” konfidencjonalnie szeptała Pacjentka. „No,
a przecież taka recepta to czek, czyli prawie żywa gotówka, tylko żeby się pani nie pomyliła w PESEL-u, to
ja to mogę zanieść do kantoru i mi wymienią. Ostatnio
30-procentową płaciłam w sklepie”.
„Kto pani coś takiego powiedział?”
„No toż o tym trąbią na całym mieście, w telewizjach, gazetach, a pani doktor co taka niezorientowana?
Tera wszyscy kombinują…”
•
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Nowa
medycyna

1.

Na Kowalskiego przypuścili szturm wszyscy: prasa,
telewizja, radio – słowem: media, rodzina, sąsiedzi,
znajomi, żony znajomych, miejscowy proboszcz, znajoma
aptekarka, rząd (pod postacią kampanii społecznej) oraz,
co nie pozostawało bez wpływu na warunki lokalowe
i jakość życia, własna połowica.
Jako człowiek obdarzony przez los już od dłuższego czasu małżonką, a od dość niedawna dodatkowo
rakiem jelita grubego, był człowiekiem cierpliwym.

Rys. Zen

W gabinecie POZ

Po otrzymaniu diagnozy ograniczył się do refleksji
(w zaciszu własnego sumienia), że zamiast starej żony
i nowego raka wolałby nową żonę i starego raka, po
czym bez dalszych komentarzy podjął proponowane
przez onkologa leczenie.
Obecnie jego równowaga psychiczna wystawiona
była na ciężką próbę przez rosnącą liczbę współobywateli,
wymienioną powyżej.
Z niechęcią odsunął więc na bok gazety, których
pierwsze strony okupowały tytuły „Nowa metoda leczenia
raka! Leczenie indywidualne!”, „Rząd dopłaci do metody
leczenia raka dobranej do wymagań pacjenta”, „Przełom
w medycynie! Twojego raka załatwisz tak, jak lubisz”, „Wiemy, czego nie lubi twój rak”, oraz „Minister przywali w raka
indywidualnie!”, zagłębiając się w piśmie branżowym.
„Musisz ją o to koniecznie zapytać” przerwała
jego niepewny spokój Kowalska. „Koniecznie zapytaj
ją jutro na wizycie o to nowe leczenie.”
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„Tak, zapytam” odpowiedział Kowalski znad pisma
branżowego.
„Czy Malinowskiej nie przybyło ostatnio zmarszczek?” w sposób typowy dla siebie umysł Kowalskiej
przeskoczył płynnie na inny temat, co sama Kowalska
lubiła określać jako ‘pracę wielotorową’.
„Zapytam” jak od tygodnia mechanicznie odpowiedział Kowalski.
„Ty mnie wcale nie słuchasz” obruszyła się Kowalska.
„Oczywiście, kochanie” pień mózgu Kowalskiego
zanotował niebezpieczeństwo i zareagował odruchowo,
acz nietrafnie.
„Ty zawsze mnie nie słuchasz, a potem są z tego
same problemy, ja po prostu muszę wszystko załatwiać
z tobą, bo inaczej to nic z tego nie będzie. Jutro też pójdę
z tobą i zapytam o to leczenie” uniosła się Kowalska.
„Ależ, Alu, zapytam ją sam” bronił się wyrwany
już do końca z lektury Kowalski.
„Jak ci nie przypomnę tuż pod gabinetem, to nie
zapytasz, powinnam w ogóle z tobą wchodzić do tego
lekarza, bo ty się na wszystko zgadzasz, co oni ci tam
mówią, a kto to wie, co oni ci tam dają, trują ciebie
tym samym co tego faceta, co siedział wtedy z nami na
poczekalni, a widziałeś, jakie on miał brudne spodnie?”
z godnością oświadczyła Kowalska.
Kowalski wolno złożył pismo branżowe i jednym
sprawnym oraz wprawnym ruchem zabił wałęsającą się
po stole muchę.

2.

„Dzień dobry, pani doktor” rzekł Kowalski, wchodząc do gabinetu.
„Dzień dobry, proszę usiąść” odpowiedziała Rita
znad wyniku morfologii. „Wyniki ma pan dobre, zapytam
jak zwykle, czy nie ma pan objawów infekcji?”
„Tylko alergii…” odparł Kowalski.
„Jakie objawy, na co alergia?” zaniepokoiła się Rita.
„Nie, nie to miałem na myśli – tak naprawdę, pani
doktor” chrząknął niepewnie Kowalski „muszę panią
zapytać o tę indywidualną terapię…”
„Pan też…” westchnęła ciężko Rita.
„Na czym to polega?” westchnął równie ciężko
Kowalski.
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„Oznaczamy receptory w pana konkretnej tkance
nowotworowej i dobieramy odpowiedni lek” wyrecytowała Rita.
„Czy w wypadku mojego raka ma to jakieś zastosowanie?” zapytał ponuro Kowalski.
„Być może” odparła Rita. „Nie znam poziomu pana
receptorów, do niedawna wszakże nie oznaczaliśmy ich.”
„Ale teraz oznaczacie?” zapytał niechętnie Kowalski.
„Teraz oznaczamy, oczywiście” odparła równie
niechętnie Rita.
„A u mnie też oznaczycie?” ciągnął dalej Kowalski,
intensywnie myśląc o małżonce siedzącej pod gabinetem.
„Mam nadzieję, że jeszcze długo nie będziemy
mieli okazji” uśmiechnęła się Rita.
„Dlaczego?” indagował Kowalski, tym razem
z wyraźnym zainteresowaniem.
„Bo ministerstwo płaci tylko za oznaczenie receptorów w materiale sekcyjnym, a wykonanie tych badań
prywatnie, u żywego, kosztuje jedną czwartą budżetu
tego szpitala na cały rok” odparła Rita.
„Chwilowo nie dysponuję materiałem ze swojej
sekcji zwłok, ale w testamencie umieszczę konkretne
wskazówki dla małżonki pod groźbą pozbawienia spadku”
odpowiedział wyraźnie rozluźniony Kowalski, po czym
zerknął na kartkę zapisaną wypracowanym pismem pani
Kowalskiej. „Ale podobno można wystąpić do NFZ również
w trybie nadzwyczajnym, bo ministerstwo uruchomiło
specjalny program finansowania nowych leków.”
„Tak, to prawda” odrzekła Rita.
„Czy w takim razie będzie pani występowała
z takim wnioskiem?” zasępił się Kowalski.
„Tak, naturalnie, pana dokumentacja automatycznie została zakwalifikowana do wystąpienia z wnioskiem
o takie leczenie” odpowiedziała Rita. „Aczkolwiek nie
spodziewałabym się pozytywnego rozpatrzenia tego
wniosku.”
„Dlaczego?” zainteresował się Kowalski.
„Ponieważ kwestionariusz takiego wniosku wymaga perfekcyjnych parametrów krwi oraz 100% stopnia
sprawności” informowała Rita, przerzucając opasły
kwestionariusz. „Akurat pan takie ma, ale mimo to
raczej leków pan nie dostanie.”
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„Dlaczego?”
pytał dalej wyraźnie
rozbawiony Kowalski.
„Ponieważ
na końcu kwestionariusza jest napisane, że program
jest skierowany do
najciężej chorych
i trzeba dołączyć
zaświadczenie o zakończeniu leczenia
standardowego oraz
o ciężkim stanie
chorego, dla którego
takie leczenie jest
więc ostatnią i jedyną szansą poprawy.”
„Ale jeżeli coś
takiego wystąpi, nie
będę spełniał warunków podania leku?” rozpromienił
się Kowalski.
„Dokładnie tak. O wynikach wnioskowania będzie pan powiadomiony natychmiast po uzyskaniu
odpowiedzi od NFZ, czyli za jakieś 2-3 miesiące. Do
tego czasu proponuję leczenie standardowe, na które,
przypominam, uzyskał pan całkiem dobrą odpowiedź”
rzeczowo zakończyła Rita.
„Nie mam żadnych objawów infekcji” triumfalnie
oświadczył Kowalski.

3.

„Alu, wystąpią z wnioskiem, ale na odpowiedź
będzie trzeba trochę poczekać” zgrabnie podsumował wizytę Kowalski po wyjściu z gabinetu.
„Daj spokój, chodźmy stąd, już się wszystkiego
dowiedziałam.” Kowalska spiesznie żegnała się z pozostałymi pacjentami w poczekalni i ciągnęła Kowalskiego
za rękaw na zewnątrz.
„Alu, ja naprawdę o wszystko pytałem i wniosek
złożą…” bronił się Kowalski bezlitośnie ciągnięty za
rękaw do wyjścia.
„Nawet mi nie mów o tych wszystkich idiotach
konowałach” niecierpliwiła się Kowalska. „Jedna pani
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w poczekalni już mi na szczęście powiedziała, jak to
się załatwia.”
„Co?...” jęknął Kowalski.
„Składa się wniosek samemu, a do wniosku
dołącza się zaświadczenia o złożeniu do prokuratury,
ministerstwa, CBA oraz NFZ” zerkała w spieszne notatki Kowalska „co najmniej 15 skarg na co najmniej
5 lekarzy, może być nawet tej samej specjalności. Co
najmniej jedna skarga musi dotyczyć korupcji i jeszcze co najmniej jedna błędu w sztuce, reszta może być
na nieuprzejmość czy tam inne, jak można, to jakieś
błędne recepty albo dokumentację trzeba skserować,
ta pani mówiła, że spokojnie można coś podopisywać,
oni nawet podpowiedzą co…”

4.

Mimo fatalnego humoru Kowalski musiał się
uśmiechnąć i spojrzał z wdzięcznością w niebo.
Człowiek, gdy choruje, musi czuć się bezpiecznie.
Musi mieć poczucie, że obraca się w rzeczywistości, którą
dobrze zna, we własnym, nie jakimś obcym, kraju…
Starych drzew się nie przesadza….
Maggy Woland
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Artykuł poglądowy
Rola jonu magnezowego i wapniowego w procesach ustrojowych

Część 1

Magnez
Krystyna Knypl

Magnez i wapń obok potasu i sodu należą do najważniejszych jonów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Odgrywają ważną rolę w wielu
procesach fizjologicznych układu krążenia, nerwowego, mięśniowego oraz kostno-szkieletowego. Z uwagi na znaczenie nie tylko w procesach fizjologicznych, ale również w wielu stanach chorobowych, wskazane jest okresowe oznaczanie stężenia jonów magnezu i wapnia w surowicy krwi, a w razie stwierdzenia niedoborów – wdrożenie odpowiedniego postępowania leczniczego i dietetycznego.
Metabolizm jonu magnezowego
Magnez jest pierwiastkiem dwuwartościowym
z grupy berylowców, został odkryty w 1828 r. Jest aktywatorem ponad 300 reakcji enzymatycznych w procesie
przemiany białek, lipidów, kwasów nukleinowych oraz
fosforowych związków wysokoenergetycznych, należy
więc do bardzo ważnych pierwiastków.
W organizmie człowieka znajduje się ok. 24 g
jonu magnezowego. Jest on jonem głównie wewnątrzkomórkowym. Ok. 60% zasobów magnezu ustrojowego
jest zlokalizowane w kościach, 38% w tkankach miękkich,
takich jak wątroba czy mięśnie szkieletowe. Zaledwie
2% zasobów ogólnoustrojowych magnezu znajduje się
w surowicy. Stężenie magnezu w surowicy waha się
w granicach 1,8-2,5 mEq/l, z tego ok. 1/3 jest związane
z białkami. Z uwagi na głównie wewnątrzkomórkowe
zlokalizowanie magnezu, możliwe jest powstanie niedoborów ogólnoustrojowych tego jonu przy prawidłowym
jego stężeniu w surowicy krwi.
Magnez podany z pokarmem ulega wchłanianiu
w jelicie cienkim w 24-76%. Najwięcej magnezu wchłania
się w dalszych odcinkach jelita cienkiego. Zwiększenie
wchłaniania magnezu następuje pod wpływem diety bogatej w białka zwierzęce lub tłuszcze nienasycone, selenu,
witaminy B6, witaminy D. Zmniejszenie wchłaniania
ma miejsce w środowisku zasadowym, pod wpływem
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białek pochodzenia roślinnego, tłuszczów nasyconych,
niedoboru potasu.
Dobowe zapotrzebowanie na magnez jest bardzo
zróżnicowane. U osób dorosłych wynosi ono 300-350 mg,
u młodzieży w okresie wzrastania i kobiet ciężarnych
lub karmiących 400-700 mg. Osoby znajdujące się
w przewlekłym stresie wymagają podaży 400-700 mg
magnezu na dobę.
Wydalanie magnezu odbywa się głównie przez
nerki. W stanach niedoboru następuje zwiększenie
zwrotnego wchłaniania magnezu w części wstępującej
pętli Henlego. Takie czynniki jak wzrost objętości płynu
pozakomórkowego, spożycie alkoholu, hiperkalcemia lub
leczenie diuretykami zmniejszają zwrotne wchłanianie
magnezu w nerkach. Największy wpływ na ograniczenie
zwrotnego wchłaniania magnezu mają diuretyki pętlowe,
ponieważ punkt ich działania znajduje się w tym samym
miejscu pętli Henlego.
Kliniczne objawy
niedoboru magnezu
Najczęściej spotykaną przyczyną niedoboru
magnezu są jego straty przez przewód pokarmowy oraz
nerki lub niedostateczna podaż w diecie. Do hipomagnezemii (stężenie magnezu poniżej 1,4 mEq/l) mogą
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prowadzić przewlekłe biegunki, niedobory żywieniowe,
nadużywanie środków przeczyszczających. U osób
nadużywających alkoholu poza niską podażą występuje
także upośledzenie wchłaniania magnezu.
Straty magnezu przez nerki mogą mieć charakter
pierwotny lub wtórny. Pierwotny niedobór magnezu powstaje w przypadku upośledzenia wchłaniania zwrotnego
magnezu w przebiegu chorób nerek. Wtórny niedobór
magnezu powstaje najczęściej w przebiegu leczenia
diuretykami pętlowymi. Również diureza osomotyczna
w przebiegu źle kontrolowanej cukrzycy sprzyja wystąpieniu hipomagnezemii.
Niekiedy niedobór magnezu może powstać
w przebiegu laktacji lub ciąży. Objawy kliniczne hipomagnezemii są przede wszystkim związane z układem nerwowym, mięśniami oraz układem krążenia.
W ogólnej populacji USA hipomagnezemię stwierdza
się u 2% badanych.
Częstość niedoboru magnezu wśród osób hospitalizowanych z różnych przyczyn wynosi 10-20%,
a wśród pacjentów na oddziałach intensywnej opieki kardiologicznej wzrasta do 50-60% Dość wysoka
jest częstość występowania hipomagnezemii wśród
alkoholików oraz osób z cukrzycą (25%). Na niedobór
magnezu narażone są także osoby spożywające duże
ilości herbaty lub kawy.
Pacjenci z hipomagnezemią skarżą się na osłabienie, kurcze mięśniowe, szybkie bicie serca, zawroty
głowy, depresję. W badaniu przedmiotowym stwierdza
się objawy wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej, takie jak wzmożone odruchy ścięgniste, kurcze
mięśniowe, drżenie mięśni. Mogą wystąpić zaburzenia
rytmu serca – napadowe migotanie przedsionków lub
dodatkowe skurcze komorowe.
W wypadku objawów klinicznych sugerujących
niedobór magnezu konieczne jest oznaczenie stężenia
tego jonu w surowicy. Należy pamiętać, że mogą występować ogólnoustrojowe niedobory magnezu przy
prawidłowym stężeniu jonu w surowicy krwi.
W badaniu EKG w przebiegu hipomagnezemii
można stwierdzać takie odchylenia jak wysokie ostre
załamki T, fala U, obniżenie woltażu, wydłużenie odstępu
PR lub rozszerzenie zespołów QRS.
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Rola jonu magnezowego
w schorzeniach
układu sercowo-naczyniowego
Wiele uwagi w piśmiennictwie poświęca się
związkom niedoboru jonu magnezowego ze schorzeniami układu krążenia. Badania kliniczne wykazują, że
suplementacja magnezem powoduje obniżenie ciśnienia
krwi, zwłaszcza rozkurczowego. Autorzy japońscy badali
wpływ 8-tygodniowej suplementacji tlenkiem magnezu
u 60 osób z nadciśnieniem tętniczym. Stwierdzono,
że w grupie otrzymującej suplementację magnezem
ciśnienie krwi było znamiennie niższe w pomiarach
domowych, gabinetowych, a także w badaniu 24-godzinnym. Autorzy stwierdzają, że większe obniżenie
obserwowano wśród pacjentów z wyjściowo wyższymi
wartościami ciśnienia krwi.
Interesujących danych dostarczyły badania A.
Ascherio i wsp. na temat zależności między spożyciem
magnezu w diecie a zapadalnością na udar mózgu. Na
podstawie 8-letniej obserwacji 43 738 mężczyzn stwierdzono, że zachodzi ujemna korelacja między spożyciem
magnezu a zapadalnością na udar mózgu. Zależność
ta była bardziej zaznaczona u osób z nadciśnieniem
tętniczym w porównaniu z osobami z prawidłowym
ciśnieniem krwi.
W prospektywnych badaniach Nurses’ Health
Study, obejmujących 85 764 kobiety, również analizowano wpływ ilości spożywanego w diecie magnezu
na zapadalność na udar mózgu. Stwierdzono ujemną
zależność między spożyciem potasu oraz magnezu
a zapadalnością na udar niedokrwienny mózgu.
FM Sacks i wsp. zwracają uwagę, że jon magnezu
oddziałuje bardziej korzystnie w połączeniu z innymi
jonami. M. Shechter i wsp. w badaniu obejmującym
50 pacjentów z chorobą wieńcową podawali przez 6
miesięcy magnez lub placebo. W grupie otrzymującej
magnez stwierdzono poprawę funkcji śródbłonka tętnicy
ramieniowej oraz lepszą tolerancję wysiłku fizycznego.
Szczególną rolę odgrywa jon magnezowy u kobiet
z nadciśnieniem tętniczym w przebiegu ciąży. Nadciśnienie tętnicze jest rozpoznawane u 5-10% ciężarnych,
przy czym u ok. 70% pacjentek rozwija się ono dopiero
podczas ciąży, a u ok. 30% jest stwierdzane wcześniej.
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Panuje zgodny pogląd, że pacjentki z ciężkim nadciśnieniem w przebiegu ciąży powinny być hospitalizowane
oraz leczone hipotensyjnie. Natomiast odnośnie do
postępowania w łagodnym nadciśnieniu tętniczym
poglądy są zróżnicowane. Wybór leku hipotensyjnego
zależy od takich czynników jak stan matki i płodu, ogólna
wiedza na temat stosowania danego leku u ciężarnych
oraz osobiste doświadczenie lekarza w prowadzeniu
takich pacjentek.
W. Afifi i D. Churchil podają, że siarczan magnezu jest bardziej skuteczny w zapobieganiu nawrotom
drgawek u kobiet z rzucawką ciążową. J.C. Livingston
i wsp. przedstawiają wyniki próby klinicznej z użyciem
placebo, którą przeprowadzono u 222 pacjentek z łagodnym stanem przedrzucawkowym w przebiegu ciąży.
W grupie tej 109 kobiet otrzymywało siarczan magnezu,
a 113 placebo. Jako łagodny stan przedrzucawkowy
autorzy zdefiniowali 2-krotne stwierdzenie ciśnienia
≥140/90 mmHg, bez białkomoczu. Z obserwowanej
grupy otrzymującej siarczan magnezu u 12,8% wystąpiły
objawy ciężkiej rzucawki. Natomiast w grupie otrzymującej placebo ciężka rzucawka wystąpiła u 16,8% kobiet.
Magpie Trial Collaboration Group przedstawiła
w 2002 r. wyniki dużej międzynarodowej próby klinicznej,
oceniającej przydatność siarczanu magnezu w profilaktyce rzucawki. W badaniu uczestniczyło 5071 kobiet

otrzymujących siarczan magnezu oraz 5070 pacjentek
zakwalifikowanych do grupy placebo. Stwierdzono, że
w grupie otrzymującej siarczan magnezu ryzyko rozwoju
rzucawki jest o 58% mniejsze w porównaniu z grupą
otrzymującą placebo. Także śmiertelność w grupie
leczonej magnezem była znamiennie niższa.
Postępowanie w przypadkach
niedoboru magnezu
W razie łagodnego lub umiarkowanego niedoboru magnezu zalecane jest uzupełnienie go za pomocą
preparatów doustnych. Tak dzieje się w codziennej
praktyce lekarskiej. Preparaty magnezu do doustnego
podawania występują w postaci związków nieorganicznych lub organicznych. Mogą one mieć postać tabletek,
tabletek dojelitowych, syropu, granulatu musującego,
proszku, a także tabletek powlekanych.
W stanach ciężkiego niedoboru konieczne może
być uzupełnienie magnezu drogą dożylną, w warunkach
szpitalnych.
Postępowanie profilaktyczne polega na edukacji
pacjentów w zakresie unikania stanów, prowadzących do
hipomagnezemii oraz stosowania diety bogatej w magnez.
Krystyna Knypl
internista
Piśmiennictwo u autorki.

Rozszyfruj pacjenta
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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 do lekarza.
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Krystyna Knypl
internista
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Jak zrobić obiad na 20 osób
Alicja Barwicka
i nie zwariować?
Okres jesienno-zimowy sprzyja spotkaniom rodzinnym
i domowym biesiadom. Gdy
jednak przesadzi się z gościnnością, liczba zaproszonych
może okazać się przytłaczająca. 20 osób przy stole to poważny problem. Jak wszystko
zorganizować i rozłożyć siły,
aby nie zwariować i też trochę
ze wszystkimi pobiesiadować? Optymalnie jest, gdy można liczyć na pracę zespołową
i pomoc domowników. A jeżeli pomocy nie będzie albo okaże się symboliczna? Przecież nie można stchórzyć… Przedstawiam kilka sprawdzonych przez lata zasad, których przestrzeganie nieraz ratowało mnie z kuchennej opresji.
Gdy termin spotkania został ustalony, należy
w szczególności:
• Zrobić listę gości, których nie powinno być więcej
niż krzeseł, które możemy ustawić przy stole. Lista
musi uwzględniać rezerwę (2 lub 3 osoby). Gości zawiadamiamy, zapraszamy i (zależnie od relacji) mniej
lub bardziej stanowczo naciskamy na potwierdzenie
obecności. Przynajmniej na kilka dni przed godziną
„0” dobrze byłoby wiedzieć, ile dokładnie osób (w tym
ile dzieci i w jakim wieku) się pojawi.
• Opracować menu w podziale na: przystawki, dania
gorące i deser. Pamiętajmy, by menu uwzględniało
potrawy, które potrafimy przygotować! Impreza na 20
osób to nie czas na kulinarne eksperymenty.
Ciasta mogą być przygotowane dzień wcześniej
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• Zrobić listę zakupów z uwzględnieniem terminów
ich dokonania (zaczynamy od produktów trwałych, np.
napoje, produkty w puszkach, a kończymy na rybach,
wędlinie, mięsie, warzywach i owocach oraz kwiatach
na stół).
• Odpowiednio wcześnie przejrzeć, uzupełnić i przygotować obrusy, serwetki, zastawę stołową.
• Sporządzić harmonogram działań na ostatnie 2-3
dni, zostawiając na ostatni dzień absolutne minimum
czynności, a to, co tylko się da, koniecznie zrobić
wcześniej (w dniu imprezy i tak będzie nam brakować
czasu). Niezbędna jest także rezerwa czasu dla domowników, którzy muszą się spokojnie przygotować
do spotkania.
Robiąc zakupy, nie zapomnijmy o kwiatach
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• W przeddzień przygotować stół, nakrycia, miejsca do
siedzenia, dobrze przy tym przewidzieć miejsca dla dzieci
na węższych krzesłach. Ułatwia to rozplanowanie stołu.
Dobrze jest też w tym dniu odpowiednio przygotować
mieszkanie, tak by znalazło się miejsce na okrycia dla
gości, a łazienka była właściwe doposażona.
• W dniu imprezy jak najwięcej z zaplanowanych czynności trzeba wykonać przed pojawieniem się gości. Nawet
najprostsze zajęcia zabierają cenny czas.
Miłego biesiadowania!

Zapraszamy Czytelników do dzielenia się swoimi przepisami

Domowy barszcz czerwony (gotuje się długo, ale za to co za smak!)
Składniki: • 75 dag buraków • 50 dag kwaśnych jabłek • 3 cebule • 2 lub 3 suszone
grzybki albo kilka pieczarek • sok z cytryny • cukier • sól i • pieprz do smaku.
Przygotowanie: Buraki myjemy, zalewamy wrzątkiem, gotujemy do miękkości.
Po wystygnięciu obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Oddzielnie
gotujemy obrane i opłukane cebule z dodatkiem umytych grzybów. Gdy cebule
zaczynają mięknąć, dokładamy obrane i pokrojone jabłka i dalej gotujemy całość do miękkości. Teraz wszystko łączymy z utartymi burakami, dopełniamy
wrzątkiem, solimy i przez kilka minut gotujemy. Odstawiamy na 1 godzinę, żeby
wszystkie składniki „dobrze sobą przeszły”. Po tym czasie barszcz podgrzewamy, doprawiamy do smaku sokiem
z cytryny, cukrem, solą i pieprzem. Na końcu przecedzamy przez gęste sito i – można podawać.

Mieszki z ciasta francuskiego

Składniki: • 1 opakowanie ciasta francuskiego • 25-30 dag pieczarek • 1 cebula • łyżka oleju • szczypiorek • sól
i • pieprz do smaku.
Przygotowanie: Na łyżce oleju lekko podsmażamy drobno posiekaną cebulę i odstawiamy do oddzielnej miseczki.
Na tę samą patelnię wrzucamy umyte i starte na grubej tarce pieczarki, stawiamy na ogniu i przykrywamy, żeby
puściły sok. Potem przynajmniej częściowo odkrywamy, żeby odparowały, a następnie dusimy przez około 15 min.
Uduszone pieczarki łączymy z podsmażoną cebulą, dodajemy sól i pieprz, a powstały farsz dokładnie mieszamy.
Ciasto rozwijamy i kroimy na kwadraty (z opakowania wyjdzie 10…12). Na kwadrat ciasta nakładamy łyżeczkę
przestudzonego farszu, podwijamy do góry rogi i formujemy mieszek (woreczek). Na koniec każdy przewiązujemy
szczypiorkiem.
Tak przygotowane mieszki wkładamy do gorącego piekarnika na około 20 minut. Podajemy gorące. Idealne
do czerwonego barszczyku. Smacznego!   
Tekst i zdjęcia
Alicja Barwicka
okulistka

Kroimy ciasto francuskie
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Robimy farsz z pieczarek

Przyda się szczypiorek

Mieszki przed włożeniem do piekarnika ...i po wyjęciu z niego
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Ryba z „Batorego”

Marynarze kochają morze i najlepiej, żeby na talerzu było wszystko, co z morza. Nie może nie być ryb
w marynarskim domu, więc są, a ten przepis, to przepis szczególny…
Dawno, dawno temu, kiedy Polska potęgą morską była i nawet flotę pasażerską miała, pływał pod naszą
banderą „Batory”, transatlantyk, zdobywca Błękitnej Wstęgi Atlantyku (dla szczurów lądowych – honorowe wyróżnienie statku pasażerskiego, najszybciej pokonującego Atlantyk). Dzieckiem będąc, odbyłam
fascynujący rejs tymże statkiem, i od kucharza z tego właśnie statku mam przepis.
• Kilogram białej ryby (lubimy dorsza, byle grube płaty, ale może być sola, morszczuk,
co komu pasuje) oprószyć • przyprawą do ryb i obficie • sokiem z cytryny. Po 15 minutach
pokroić na części i usmażyć na • oleju. Pokroić w kostkę • 3 duże cebule, • 3 lub 4 różnokolorowe papryki w paski, • ananasa z puszki na cząstki. Cebulę zeszklić, dorzucić paprykę, jak
trochę zmięknie, dodać ananasa, • 3 lub 4 łyżki keczupu (o dowolnym smaku i ostrości, ja
daję domowy) i podlać sokiem z ananasa, całość poddusić kilka minut. W salaterce układać
rybę, na nią gorące warzywa, znowu rybę, na przemian, u góry warstwa warzyw. Całość po
przestudzeniu przynajmniej na 12 godzin do lodówki. Świetna na zimno, na gorąco – podgrzać
dopiero po 12 godzinach, jak się przegryzie. Smacznego!

Cevapcici

• 1 kilogram mięsa wołowego zemleć, dodać posiekane • 6-8 ząbków czosnku, • łyżkę pieprzu, • łyżkę ostrej
papryki i • soli do woli (znaczy do smaku, bo więcej redaktor naczelna wykreśli ). Dokładnie wyrobić, i rękami,
moczonymi każdorazowo w zimnej wodzie, formować wałeczki. Wałeczki można: usmażyć tradycyjnie na patelni
z odrobiną tłuszczu albo upiec w piekarniku. Można też na grillu na tacce, obracając dla równomiernego upieczenia.
Podaje się z • cebulą w piórka pokrojoną, najlepsza – słodka, do dostania na targowiskach.
Oczywiście przyprawienie cevapcici nie musi być takie – zamiast łyżki papryki można
pokroić drobniutko • papryczkę chili – pięknie będzie wyglądać, można zamiast czosnku
dać • garść ulubionych ziół. A jeśli przypadkiem trochę wałeczków zostanie – pokrojone
na grube plastry świetnie nadają się do szaszłyków z warzywami. Pamiętajcie – mięso jest
zwarte i takie ma być.

Sałatka do grilla i nie tylko

Prosta, smakowita. Sporej wielkości • kalafior albo • brokuł (podzielony na różyczki) gotu-

jemy kilka minut we wrzątku • trochę posolonym i z • 1 łyżeczką cukru. (Albo można wziąć
mały kalafior i mały brokuł – będzie ładniejsza sałatka). • 4 jajka na twardo pokroić w ósemki,
• 4 średniej wielkości pomidory, po obraniu ze skóry – tak samo. Przygotować sos – • słoik
majonezu light albo jogomajo, • kilka łyżek gęstego jogurtu – wymieszać, dodać • ulubione
przyprawy ziołowe (idę na łatwiznę, daję przyprawę do sałatek, pół paczki), wymieszać. Na
dno salaterki trochę sosu, potem warstwami brokuł, kalafior, pomidor, jajko i sos. Kończymy
warstwą sosu na kalafiorze. Całość obficie posypujemy zielonym (najfajniejsza jest mieszanka
• natki pietruszki, • koperku i • szczypiorku). Do lodówki na 2 godziny – smacznego. Jako
dodatek do mięs grillowanych albo samodzielna kolacyjka.
Danuta Przerwa, okulistka
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Zapraszamy Czytelników do dzielenia się swoimi przepisami

Zawsze można pogrillować, nawet po sezonie. Byle smacznie, byle zdrowo – i tak będzie!

Podróże

http://pl.wikipedia.org

Z Hobart do Strahan

Nie ucałowałam
kolczatki

Tasmania

Anna Lach-Czerwińska

W niedzielę rano opuściliśmy stolicę Tasmanii i udaliśmy się w stronę północno-zachodniego wybrzeża. Docelowym miasteczkiem, gdzie mieliśmy spędzić noc
było Strahan, a przed nami następne 300 km. Jechaliśmy autostradą LYELL HWY.

T

eren był wyżynny, pokryty wypłowiałą trawą z pojedynczymi drzewami. Wzdłuż autostrady przez
kilka kilometrów jechał pociąg towarowy, pojawienie
się którego uświadomiło mi, że rzadko widziałam tu
pociągi, a osobowych wcale. Na Tasmanii nie istnieje
komunikacja kolejowa, a między miastami jeżdżą autobusy. Ostatnie osobowe pociągi były likwidowane na
początku lat siedemdziesiątych.
Oczywiście owce były wszechobecne i gdzieniegdzie stada krów. Pierwszy postój zaplanowaliśmy przy
elektrowni wodnej sieci Hydrotasmania, zasilanej przez
górskie rzeki. Takich elektrowni na Tasmanii jest 30, na
wschodnim wybrzeżu widziałam też liczne pola z wiatrakami. Tasmania słynie z czystego powietrza, co przy
pozyskiwaniu energii ze źródeł naturalnych i niewielkiej
liczbie samochodów jest oczywiste. W północnej części
wyspy, w pobliżu Launceston są pokłady, z których węgiel
jest wydobywany i eksportowany, węglowa elektrownia
jest tylko jedna. Z Tasmanii do Wiktorii pod wodami

Krajobraz z pociągiem
Hydroelektrownia Tungatinah na rzece Derwent

cieśniny Bass przeprowadzono kabel elektryczny i w latach deszczowych nadwyżka energii jest przekazywana
Wiktorii. W czasie suszy prąd dostarczany jest na Tasmanię tą samą drogą.
Dojeżdżając do punktu widokowego na rzekę
Derwent, widzieliśmy wielkie błyszczące w słońcu rury,
które doprowadzają wodę do elektrowni. Rury, zdawało
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Dolina rzeki Franklin

Rzeka Franklin

się wychodzące spod nieba, jakby płynąca rzeka rtęci
z gór porośniętych zieloną roślinnością, odbijając ostro
słońce – były nad nami, a w dole widać było wzburzoną
rzekę i rtęciowe, również błyszczące w słońcu, nitki przewodów rozpiętych między słupami wysokiego napięcia,
rozprowadzających prąd po zalesionej okolicy. Bardzo
mi się podobał ten widok.
Dalsza droga wiodła przez Franklin-Gordon
National Park, nazwa pochodzi od dwóch głównych
rzek, które płyną w jego granicach. Rzeka Franklin jest
dopływem rzeki Gordon.
Trasa wzdłuż rzeki Franklin zachwycała widokami szczytów górskich z łańcucha West Coast Range,
bliskością lasów tropikalnych, głębokimi, zielonymi
dolinami dopływów i wąwozami, błękitnym niebem
odbijającym się w lustrze wody.
O te okolice w latach 1982-83 toczyła się polityczna walka zwolenników budowania tamy na rzece
pod nową elektrownię z przeciwnikami tej budowy.
Spiętrzenie wody spowodowałoby zalanie terenu i bezpowrotną utratę walorów widokowych, roślinności
pierwotnej i jedynie tu występujących w świecie zwierząt,
m.in. dziobaka i kolczatki. Doszło do tego, że ponad
tysiąc obrońców doliny spędziło jakiś czas w więzieniu,
jednak po wyroku Sądu Najwyższego Franklin River,
jedna z ostatnich australijskich rzek z naprawdę dziką
przyrodą ocalała i została wpisana na listę UNESCO.
rzejeżdżając krętą drogą przez park, za kolejnym
zakrętem o mało nie wylądowaliśmy na drzewie,
bo jezdnią w stronę pobocza wolno szła sobie kolczatka.
Zięć zręcznie ją ominął i ostro zahamował. Ja biegiem
wróciłam na spotkanie zwierzęciu i byłabym je ucałowała

z radości, że od szkoły podstawowej wiem, że istnieje,
a dziś widzę na własne oczy. Ale zięć przestrzegł: „to
nielegalne” i obyło się bez całusów. Po chwili prezentacji kolczatka zwinęła się w imponujący rudy kłębek
z połyskującymi, sterczącymi dłuższymi kolcami i nie
dało rady jej ucałować, legalnie czy nielegalnie.

Kolczatka w parku Franklin-Gordon

Powoli krajobraz zmieniał się ze stepowego w iście
zielony raj i... „to jest prawdziwa Tasmania”, Neil odzyskał
spokój. Rzeczywiście widoczne łąki były szmaragdowozielone i pasły się na nich nie bure owce, ale czarne
krowy. Na tej zielonej równinie i w lasach położonych
„To jest prawdziwa Tasmania”

P
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Ule w pobliżu jeziora St.Clair

Jezioro St.Clair

w pobliżu autostrady widać było dużo białych uli, nieco inaczej skonstruowanych niż znane mi dotychczas,
pewnie dlatego zwróciłam na nie uwagę.
Za Derwent Bridge około 2,5 km na północny
wschód znajduje się jezioro St. Clair.
Ze względu na Gniewcię wybraliśmy jeden z krótszych wariantów zwiedzenia okolicy, spacer brzegiem
jeziora. Ścieżka zagłębiała się w las, miałam nadzieję
spotkać jeszcze dziobaka, ale zamiast tego atrakcyjnego
stekowca atakowały nas pospolite pszczoły i utrudniały
powrót do auta, musieliśmy się bardzo starać, by nie
zabrać w dalszą drogę żadnej natrętnej autostopowiczki.
Ze schroniska nad jeziorem turyści, zaopatrzeni
w mapy, wyruszali na dłuższe wyprawy w celu pieszego
zwiedzania Franklin-Gordon Park. Dziwiło mnie, że
objuczeni plecakami szli pojedynczo, później przestałam
się dziwić, bo często spotykałam samotnych wędrowców
i wędrowniczki w licznych parkach Australii.
Z zielonych łąk krajobraz zmienił się w górzysty,
droga stała się kręta i coraz bardziej stroma, wjeżdżaliśmy w Cradle Mountain. W górach tych widzieliśmy
pozostałości po kopalniach miedzi, złota, żelaza. Nad

drogą, którą jechaliśmy, na stalowych linach zawieszone
były wózki – wykorzystując spadek terenu przewożono
nimi urobek do górniczego miasteczka Qeenstown.
Złoża nie były zbyt bogate, bo do dziś wydobywa się
tylko niewielkie ilości miedzi, a chyba ostatnie 7 ton
złota, czyli jeszcze sporo, wydobyto w latach 2003-2004.

Cradle Mountain
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Wózki, może kiedyś

ze złotem

Pobocza drogi miejscami miały kolor czerwony;
podobnie jak na powierzchni góry Uluru piasek zawiera
sporą ilość tlenków żelaza.
Czerwone pobocza
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Kolejka w Strahan

Z Queenstown można wybrać się kolejką parową
na wycieczkę trwającą około 6 godzin. Odtworzona
sprzed stu laty pierwotna trasa wąskotorowej kolejki,
dowożącej niegdyś kopaliny do portu w Strahan, jest
często odwiedzana przez turystów. Za 130 dol. od osoby
zapewniony jest 35-kilometrowy przejazd z przewodnikiem, lunch, a pasażerowie I klasy mogą liczyć na
dobrze zaopatrzony bar.
Trasa przekracza rzekę King i biegnie wśród prehistorycznego lasu deszczowego, drewnianymi wysokimi
mostkami nad wąwozami, wśród porośniętych dziką
roślinnością wzgórz. Po korekcie z poprzedniego dnia
wycieczka nam niestety odpadła, ale należy wierzyć, że
ominęło nas jedno z najwspanialszych/12/ „doświadczeń
kolejowych” na świecie – jak zapewniali organizatorzy
przejazdów.
My powlekliśmy się naszym nissanem do punktu
docelowego, jakim dla nas był hotel w Strahan. Widoki też
mieliśmy piękne i przekraczaliśmy zadziwiającą mnogość
strumyków oznaczonych tablicami, mimo że nie zawsze
był nad nimi mostek, czasami biegły niewidoczne
pod szosą, a tablica – np. Scarlett Greek – była.
hotelu byliśmy po 19, dość wcześnie jak na
nasze wyprawy. Każdy podróżujący samolotem na pewno stawał kiedyś przed dylematem:
dopłacać za bagaż czy wziąć mniej ciuchów i jestem przekonana, ze ta druga opcja wygrywała, bo
prawdziwemu turyście każdy dolar przydaje się na
zwiedzanie. My też ograniczyliśmy naszą garderobę
(nastawiając się raczej na chłodne dni) do cieplejszego
odzienia i wzięliśmy niewystarczającą ilość letnich
ubrań. Korzystając z dobrze wyposażonej „pralni”

W
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Wagon II klasy

przyłazienkowej w hotelu, postanowiliśmy zrobić pranie.
Jakaś nerwowa atmosfera się wytworzyła: pralka dzwoni,
Neil biega między sypialnią a pralnią i mruczy pod nosem
„petroil, petroil...”. Linda woła z kuchni „o co mu chodzi?”,
ja domyślnie „może benzyna podrożała?”. Linda na to
„ale co ma wspólnego pikająca pralka z benzyną? Przecież
pralka na prąd jest”. Zajrzałam do pralni i zobaczyłam
otwartą pralkę sygnalizującą głośno tę właśnie nieprawidłowość (podczas prania, jak każda pralka, powinna
być absolutnie zamknięta) i Neila wyciągającego po kolei
wszystkie portki i sprawdzającego mokre kieszenie, cały
ociekał wodą.... Okazało się, że szukał bonów na paliwo,
które jak mu się zdawało, znajdowały się w kieszeniach
właśnie pranych jego spodni. Tak więc tym razem pralka
miała coś wspólnego z benzyną, a bony leżały na łóżku
w sypialni, wcześniej wyciągnięte ze spodni przez właściciela – o czym zapomniał.
Cdn.
Tekst i zdjęcia
Anna Lach-Czerwińska
stomatolog
Widok w drodze
z Qeenstown
do Strahan
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Zapalenie tchawicy
Co to jest?
To choroba infekcyjna krtani. Z reguły wirusowa
lub bakteryjna. Wirusowe zapalenie tchawicy często
przenosi się z osoby na osobę (jest zakaźne). Bakteryjne
zapalenie tchawicy 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.
Jakie są objawy?
Przede wszystkim kaszel (suchy – bez odrywania
się wydzieliny, mokry – z odrywaniem się wydzieliny). 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 zpalenia tchawicy?
Profilaktyka obejmuje przede wszystkim unikanie kontaktów, zwłaszcza bezpośrednich, z osobami
zakażonymi, a także 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
(z tchawicy? wyżej? poniżej?)? • 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
piersiowej – dla oceny, czy nie rozwinęło się zapalenie
płuc • Dodatkowe badania, jeżeli okażą się potrzebne.

49

Tchawica
z oskrzelami
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Zakażenia dróg oddechowych

Jakie leki mogę
otrzymać?
Podstawą leczenia zapalenia tchawicy
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 wypadku wirusowego zapalenia tchawicy
nie jest wymagane podanie antybiotyku, lecz jedynie
leczenie objawowe i odpoczynek w domu.
Bakteryjne zapalenie tchawicy często wymaga
podania antybiotyku. Najczęstsze grupy leków stosowane
w bakteryjnym zapaleniu tchawicy 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 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 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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Zapalenie płuc
Co to jest?
To choroba infekcyjna. Z reguły bakteryjna
i może przenosić się z osoby na osobę przy bliskim
kontakcie (drogą kropelkową), ale jest groźna raczej
dla osób z osłabioną odpornością – pacjentów onkologicznych, cierpiących na inne ciężkie choroby, osób
starszych, małych dzieci.
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 ona objawem zakażenia bakteryjnego.
Co zrobić, by uniknąć zapalenia
płuc?
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 piersiowej – dla potwierdzenia zmian zapalnych.
• Dodatkowe badania, jeżeli okażą się potrzebne.
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Zakażenia dróg oddechowych

Płuca

Jakie leki mogę otrzymać?
Podstawą leczenia zapalenia płuc 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.
Bakteryjne zapalenie płuc wymaga podania antybiotyku. Najczęstsze grupy leków to:
• Pochodne penicyliny, najczęściej amoksycylina – leki
pierwszego wyboru, aczkolwiek należy koniecznie
poinformować lekarza o alergii lub nietolerancji
pochodnych penicyliny, jeżeli takie objawy kiedykolwiek wystąpiły. Większość preparatów jest refundowana
w tym wskazaniu.
• 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. A taki posiew trwa co najmniej
kilka dni, a poza tym nie zawsze udaje się uzyskać wzrost
bakterii, więc 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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Przewlekła obturacyjna choroba
płuc (POChP)
Co to jest?
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest często mylona
z „astmą”. Polega na przewlekłym zapaleniu i trwałym zwężeniu oskrzeli.
A zwężenie oskrzeli ogranicza dopływ
powietrza do płuc i jego odpływ, czyli
utrudnia oddychanie. Rozwój choroby
ma zazwyczaj ścisły związek z paleniem
tytoniu. W dłuższym czasie nieleczona
choroba może prowadzić do rozedmy
płuc i ciężkiej niewydolności oddechowej. Zaostrzenia POChP zazwyczaj są
wynikiem zakażeń (infekcji) dróg oddechowych, które w grupie pacjentów palących występują częściej, trwają dłużej
i leczą się trudniej, mogąc powodować
zwiększenie uczucia duszności w miarę
narastającego zwężenia oskrzeli.
Jakie są objawy?
Objawy POChP zazwyczaj na
początku są trudne do odróżnienia od
przewlekłego kaszlu, będącego stałą dolegliwością palaczy. Wraz z czasem trwania choroby narasta duszność
(szczególnie trudność w wydychaniu powietrza), nasila
się kaszel, zwłaszcza przy zaostrzeniach. Często pojawia
się dużo śluzu w oskrzelach. Duszność narasta zarówno
wskutek dalszego zwężania się oskrzeli, jak i postępującej
rozedmy płuc. Zaostrzenie zapalenia oskrzeli w zaawansowanym POChP może prowadzić do zgonu pacjenta,
zwłaszcza jeżeli nie zostanie podjęte właściwe leczenie.
Przy ciężkiej POChP lub zaostrzeniu choroby
może być słyszalny świst w klatce piersiowej w fazie
wydechu.
Każdy przypadek krwioplucia (obecności krwi
– czerwonawe lub brunatne zabarwienie plwociny) wymaga konsultacji lekarza.
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Układ oddechowy

Co mogę zrobić, by uniknąć
przewlekłej obturacyjnej choroby
płuc?
Profilaktyka obejmuje przede wszystkim zaprzestanie palenia tytoniu oraz unikanie długotrwałego
narażenia na pyły.
Jak się przygotować do wizyty
u lekarza?
Trzeba znać dokładne i wyczerpujące odpowiedzi
na następujące pytania:
• Czy występuje uczucie duszności?
• Czy występuje kaszel? Ile (orientacyjnie) miesięcy
trwa w ciągu roku?
• Czy występuje obfita wydzielina z oskrzeli?
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• Czy występowało krwioplucie?
• Jakie inne choroby leczymy i jakie bierzemy leki?
Trzeba także mieć ze sobą listę leków stale przyjmowanych, starą dokumentację (w tym rtg klatki piersiowej – klisze oraz opisy) dotyczącą chorób współistniejących, zwłaszcza nadciśnienia, choroby wieńcowej.
Jakie trzeba przeprowadzić badania?
Lekarz po dokonaniu oceny może skierować
pacjenta na:
• Spirometrię – jest to badanie przepływów powietrza
w oskrzelach i płucach, mające na celu określenie, jaki
jest stopień zwężenia oskrzeli. Polega na mocnym
dmuchaniu w rurkę z ustnikiem, która jest przyłączona
do aparatury pomiarowej.
• Rtg klatki piersiowej – w celu wykluczenia innych
chorób przebiegających z dusznością.
• Dodatkowe badania, jeżeli taka potrzeba wyniknie
z oceny zagrożenia innymi powikłaniami chorobami.
Jakie leki mogę otrzymać?
Podstawą leczenia jest zaprzestanie palenia i unikanie przewlekłego narażenia na pyły. W każdym wypadku leczenie jest dobierane indywidualnie i uwzględnia
współistniejące choroby i przyjmowane leki.
Najczęstsze leki stosowane w POChP to:
• Ipratropium (jedyny czysty preparat w aerozolu – Atrovent N) – lek wziewny powodujący rozszerzenie oskrzeli.

Dodatek specjalny

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Centrilobular_emphysema_865_lores.jpg&filetimestamp=20090330221150

Obraz rozedmy centralnej zrazików charakterystycznej dla palaczy
tytoniu. Widoczne liczne jamy wypełnione złogami węglowymi

Jest to podstawowy lek stosowany w tej chorobie, który
powinien przyjmować każdy pacjent, o ile nie ma przeciwwskazań. Lek jest refundowany w POChP.
• Betamimetyki (końcówka nazwy międzynarodowej
-ol) – leki rozszerzające oskrzela w innym mechanizmie
niż ipratropium (wyżej). Stosowane jako lek wspomagający, jeżeli nie wystarcza przyjmowanie ipratropium.
Większość leków została zarejestrowana do leczenia
POChP, więc jest dostępna po cenie refundowanej.
• Sterydy wziewne – leki działające przeciwzapalnie,
a więc hamujące narastanie zmian zapalnych w oskrzelach. Leki te nie są stosowane od początku choroby,
a jedynie jeżeli pacjent w ocenie lekarza wymaga dołączenia ich do terapii. Większość leków została zarejestrowana do leczenia POChP, więc jest dostępna po
cenie refundowanej.
Dostępne są też preparaty złożone, łączące powyższe grupy leków, z których nie wszystkie zostały
zarejestrowane do leczenie POChP, a więc nie wszystkie
są refundowane.
Możemy też otrzymać leki z innych grup, w zależności od oceny lekarza.
Refundacja leków
Jeżeli pacjent został skierowany do pulmonologa,
wracając do lekarza POZ (rodzinnego, internisty), musi
dostarczyć zaświadczenie o tym, jakie jest rozpoznanie,
jakie badania zostały przeprowadzone oraz jakie leczenie
zostało zalecone. Zaświadczenie jest ważne przez rok,
a więc co najmniej raz w roku pacjent musi zgłosić się
do pulmonologa, chociażby po to, aby uzyskać nowe
zaświadczenie. Jeżeli pacjent nie dostarczy lekarzowi POZ
aktualnego zaświadczenia, otrzyma receptę pełnopłatną.
Podobna sytuacja zachodzi, jeżeli lekarz POZ
stwierdzi, że musi dokonać zmiany leczenia zaleconego
przez pulmonologa – pacjent musi odbyć ponowną wizytę
po zaświadczenie. Przepisy niestety nie rozstrzygają, czy
w czasie oczekiwania na wizytę u specjalisty pacjentowi
należy się refundacja zmienionych leków (preparatów
lub dawek). Recepta będzie więc pełnopłatna.
Dr n. med. Joanna Rzymkowska
specjalista chorób wewnętrznych
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Spotkanie po latach
Jagoda Czurak

To był uroczy wieczór. Alicja przygotowała prawdziwą ucztę na słodko. Tartę z truskawkami zdobiły prażone migdały, sernik na zimno uwodził kolorowymi warstwami, skrywającymi orzechy włoskie z własnego ogrodu i rodzynki-mamuty. Sencha
z kawałkami ananasa, zaparzona w bajecznym czajniczku w kształcie domku z piernika, była znakomita. Schłodzone Chateau les Ganfards, w którym wyczuwałam delikatny aromat mango, znakomicie pasowało do brzoskwiniowego sorbetu. Gawędząc, sączyłyśmy jeden kieliszeczek za drugim. W tle Leonard Cohen zniewalająco
podśpiewywał o niespełnionej miłości. Powietrze przenikał zapach jaśminu i czarnego bzu. Gwar miasta przycichł. Wspominałyśmy szkolne czasy, koleżanki i kolegów z XIa, oglądałyśmy zdjęcia. Nie widziałyśmy się ponad 20 lat. Opowieści płynnie
przechodziły jedna w drugą. A pamiętasz…? Wyznawałyśmy sobie ze szczegółami,
co się w naszym życiu wydarzyło. Żegnałyśmy się z postanowieniem, że na następne
spotkanie nie będziemy czekać tak długo.

W

racałam pustą ulicą, zamyślona i upojona wspomnieniami, jaśminem i winem. To dlatego straciłam poczucie czasu i przestrzeni i nieoczekiwanie się
zorientowałam, że weszłam przez uchyloną furtkę na
cmentarz. No tak, przecież tędy prowadzi najkrótsza
droga do pensjonatu. Szłam dalej. Wtem coś nieopodal
zatrzeszczało. Z olbrzymiego starego dębu, wyciągającego ku niebu kikuty bezlistnych konarów, osunęła się
sucha gałąź. Całkiem blisko rozległo się „U-huuu, u-huuu”, po czym moich uszu dobiegł szelest trzepocących
skrzydeł i cichy świst. W ciemnościach migotał płomyk
znicza. Nagły podmuch wiatru zaszeleścił w zaroślach
i zdmuchnął to nikłe światełko. Pomruk dalekiego grzmotu zwiastował nadciągającą burzę. Zygzaki błyskawic
już przecinały ciemnogranatowe niebo. Obejrzałam się
– jakiś cień przykucnął za pomnikiem. Przyspieszyłam
kroku. Dwa kolejne cienie wynurzyły się zza krzewu
bukszpanu. Rzuciłam się do ucieczki. Z tyłu słyszałam
niewyraźne głosy. Byle szybciej… byle do furtki. Jej
kształt już rysował się przede mną. Nagle potknęłam
się o sterczący kamień. Ostatnie, co zapamiętałam, to
czerń nagrobka i tępy ból.
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Z

najdowałam się w długim mrocznym korytarzu,
słabo oświetlonym dwoma rzędami zniczy nagrobnych o różnych kształtach. Stąpałam powoli, czubkiem
stopy macając przestrzeń przed sobą. Po prawej stronie
spostrzegłam przerwę między kinkietami. Podmuch
wilgotnego i stęchłego powietrza nieprzyjemnie uderzył
moje nozdrza. Z głębi odnogi korytarza dobiegały ledwo
słyszalne szmery. Zrobiłam dwa, może trzy kroki w tym
kierunku, gdy usłyszałam coś jakby trzaśnięcie drzwi
i walnęłam głową w ścianę. Dlaczego tu tak ciemno?
Światło słabych płomyków ledwo rozpraszało zatęchłe,
gęste powietrze. Podeszłam do jednego ze zniczy, omiotłam go ręką, chcąc sprawdzić, jak jest przytwierdzony do
ściany. Nie wyczułam żadnego uchwytu. Nie wyczułam
też żadnej ściany, przynajmniej tak daleko, jak mogłam
sięgnąć ręką. Wtem z ciemności wyłoniła się zakapturzona postać o niewyraźnych konturach i zaczęła sunąć
do mnie. Kiwnęła dłonią, odwróciła się i popłynęła tam,
dokąd prowadził szpaler tych osobliwych kinkietów.
– Gdzie ja jestem? – pomyślałam, trwożnie podążając za przewodnikiem. Postać odwróciła się, a jej
wskazujący palec nakazał milczenie. Najwyraźniej to
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coś czytało w moich myślach. Zauważyłam następną
odnogę korytarza, a moje ucho wyłowiło słabe jęki
i szczęk metalu. Przewodnik zwrócił głowę w moją
stronę i bez słowa przyspieszył. Po chwili korytarz zaczął
się rozszerzać, a znicze utworzyły krąg. Zadarłam głowę.
Z wysoka, przez malutki otwór, sączyło się nikłe światło. Padało na fotel, w którym ktoś siedział.
Przewodnik zdecydowanym gestem zatrzymał mnie.
Usiłowałam wyłowić z mroku dalsze szczegóły nad
wyraz skąpo oświetlonej przestrzeni. Drewniany stół,
koszyk, butelka. Na stole kolorowy owalny kształt. Nie
wierzyłam własnym oczom – to była pisanka! Bardziej
wyczułam, niż dostrzegłam, że z ciemności wyłaniają
się niewyraźne postaci i suną w moją stronę. Wszystkie
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miały opuszczone głowy. Otoczyły mnie. Mimo wysiłków
dostrzegałam tylko ciemny zarys kapturów i niewyraźne
sylwetki. Ktoś chrapliwie chrząknął, po czym z fotela
dobiegł mnie słaby głos.
– Zapewne chcesz zadać nam pytania. Możesz
zadać tylko trzy. Masz niewiele czasu…
Zaczęłam się zastanawiać, od czego zacząć, bo
rzeczywiście chciałam pytać o wszystko, co widziałam,
od kiedy znalazłam się w tym dziwnym miejscu. Ale
dlaczego mam niewiele czasu?
– Kim jesteś? – spytałam.
– Jestem najstarszym mieszkańcem tego miasta. –
Postać mówiła męskim głosem, z wyraźnym wysiłkiem,
ciężko świszcząc. – Moje imię nic ci nie powie, zresztą
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my tu nie używamy imion, lecz numerów. Każdy z nas
ma swój numer, datę przybycia w te okolice. Są umieszczone o tu – wskazała rękawem płaszcza w górę, nie
podnosząc głowy.
Wytężyłam wzrok i na kapturze zauważyłam cyfry: 1, 6 lub 8, chyba jednak 8, znowu 6 i 3. Wpatrywałam
się uważnie, ale cyfry znikły. Rozejrzałam się ponownie
wkoło. Dostrzegłam tylko jakby iskierki migające to
tu, to tam. Krąg otaczających mnie postaci ani drgnął.
– Pytaj dalej, mamy mało czasu – ponaglił mnie
głos.
– Tu tak cicho, a po drodze słyszałam jęki i szczęk
metalu. Co to było?
– No cóż, nie wszyscy przybyli w to miejsce po
odbyciu długiej podróży po innych krainach. Niektórzy
chorowali, będąc niewinnymi dziećmi, inni w sile wieku,
przed upływem swojego czasu. A te nieuki, cyrulicy, czy
jak ich tam nazywacie, lekarze, nie pomogli potrzebującym. Ale w końcu sami też tutaj przyszli. Trzymamy
ich w odosobnieniu, by już nigdy nikomu nie mogli
zaszkodzić. – Zamilkł, a po chwili ciągnął jeszcze słabszym głosem. – Masz jeszcze jedno pytanie, zanim…
– charczenie z głębi gardła nie pozwoliło mu dokończyć.
Moje serce przyspieszyło. Zanim co? Zanim co?
– pytanie pulsowało w mojej głowie.
– No, więc jakie jest twoje pytanie?
– Skąd się wzięła pisanka na stole? – wyrwało mi
się. Postaci zafalowały.
– Pisanka? – głos był wyraźnie zdziwiony. – No
tak, skoro to cię interesuje bardziej niż … – przerwał
na chwilę – musieliśmy się jakoś zorganizować, bo
przybywało nas tu coraz więcej, niekiedy tworzyły się
zatory. Na przykład jest tu nas wielu z numerem 1914
czy 1939. Potrzebowaliśmy choć odrobiny oświetlenia,
by się nie zagubić w gąszczu korytarzy. Tam, na górze,
ludzie przychodzą i zostawiają znicze, które się szybko
wypalają. Zabieramy je. U nas palą się wiecznie. Niektórzy
tam, na górze, zostawiają jedzenie, a nawet pisanki czy
ciasto. My nie potrzebujemy wiele. Przecież nie jemy
po to, by żyć. – Po tych słowach wszyscy zgromadzeni
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zarechotali, a złowrogie echo odpowiedziało im w mroku.
Zaczęłam pojmować, że znalazłam się…
– Tak, to było twoje ostatnie pytanie – głos z fotela
wtargnął w moje myśli. – A teraz powiedz, czy jesteś
gotowa dołączyć do nas? – Kaptur uniósł się, pozostałe
kaptury za nim, a ja ujrzałam owale twarzy bez oczu, nosa,
ust. Krąg bladych kształtów przerażająco się zacieśniał…
Słabo, z oddali, po chwili coraz wyraźniej i bliżej
dobiegły mnie dźwięki muzyki. Tutaj, w tym dziwnym
miejscu, słyszę menueta z Symfonii Jowiszowej Mozarta?!
Czyżby miał się odbyć bal? A ja miałabym dołączyć do
tych upiornych zjaw? NIEEEEEEEEEEEEEE!
Wtem spadła na mnie sieć. Zaczęłam rozpaczliwie wierzgać nogami, ale nie mogłam się wyswobodzić.
Sieć ciasno oplotła moje ciało, po czym jej uścisk zelżał.
Poczułam czyjąś rękę na moim ramieniu. I usłyszałam
śmiech.

A

licja stała obok i zaśmiewała się do łez. Leżałam
na trawie, nade mną kołysał się hamak. Dźwięki
menueta dochodziły z mojego telefonu. Pani z recepcji
pensjonatu spytała, czy dotrę na nocleg, bo jest już po
północy.
– To pewnie sambunigryna. Mówiłam Piotrowi,
żeby wyciął ten bez. Ale on uważa, że zapach kwiatów
i owoców odstrasza komary. Ludzie opowiadają historie
o omdleniach spowodowanych aromatem tego krzewu.
Jak to dobrze, że udało mi się ciebie dobudzić...

N

astępnego dnia poszłam na cmentarz. Znicze na
grobie rodziców paliły się jeszcze. Poprawiłam
wiązankę, którą wczoraj zostawiłam. Bez trudu odszukałam czarny marmurowy nagrobek przy piaszczystej
alejce. Obok leżał spory kamień. Przykucnęłam. Na
piasku widniał napis MEMENTO MORI. A pod nim,
trochę mniejszymi literkami Welcome nr 2… Pozostałe
cyfry ktoś zatarł.
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej
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Zmierzch południa
Krystyna Knypl

Biorę na przechowanie ludzkie lęki
Smugą cienia podążające za mną,
Niedające się oswoić ani pomniejszyć.
Zwalczam polimorficzny gen służebności,
Nienaturalnie wybujały i patologiczny,
Wyhodowany na zbyt częste okazje.
Zdrowy egoizm skrywam chorobliwie,
Chowam go przed światem ze wstydem,
Niczym łokcie z przetartym ubraniem.
Odczepiam cień na krótką chwilę,
Jedynie w samo południe.
Niczym samotny rewolwerowiec
Idę pustą drogą, wypatrując,
Kto skrywa się za zamkniętymi oknami.
Nie możesz chybić! – wołają zza zasłon.
Banalne rady z wyprzedaży idei,
Która potrwa nie dalej niż do jutra.

