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Koleżanki i Koledzy,

U

prawianie medycyny jest ciągle interesującym zajęciem, przynoszącym wiele satysfakcji
i niejednokrotnie zapewniającym należyte honoraria. Oczywiście nie w każdym wypadku tak się dzieje, co więcej, specjalności uchodzące kiedyś za nudne i mało dochodowe,
niespodziewanie zyskują na atrakcyjności. Dzieje się tak za sprawą nowych technik, zmian
organizacyjnych czy inwestycji kapitałowych. Niektóre specjalności zyskują inwestorów,
także zagranicznych, którzy pragmatycznie zachęcają nas do zainteresowania się konkretną
dziedziną. Wielu z nas nie orientuje się, że na polskim rynku usług medycznym poważnym
graczem są międzynarodowe banki, a także Bank Światowy.

W

szystkie te przesunięcia rynkowe wymagają szkolenia się nie tylko w zakresie rozumianym tradycyjnie. Natura otaczającego nas świata zmienia się i musimy opanowywać
wiele nowych umiejętności. Zmieniamy już nie tylko specjalności, ale i zawody. Kiedyś zdobycie dyplomu lekarza wydawało się inwestycją zawodową na całe życie, dziś niejeden lekarz
zastanawia się, co jeszcze poza leczeniem ludzi potrafi robić. Czy do końca życia musimy
być wykonawcami cudzych poleceń? Niekoniecznie. Oczywiście mam świadomość, że są
pośród nas koledzy, którzy nie wyobrażają sobie innego życia niż bycie lekarzem.

O

bsługa komputera jest oczywistym standardem i wszyscy mają tego świadomość. Z umiejętnością posługiwania się możliwościami jakie niesie internet, jest już inaczej. Wiele
osób nie potrafi opanować reguł działania światowej sieci, nie czuje jej potęgi. Tymczasem
internet wkradł się do wszystkich dziedzin naszego życia i medycyna nie jest tu żadnym
wyjątkiem. Musimy uczyć się jak to medium działa i to w zakresie daleko szerszym, niż
obsługa poczty elektronicznej czy zalogowanie się na ulubionym portalu.

C

hoć powszechnie uważa się, że tylko zdobywanie coraz wyższych kwalifikacji lekarskich
jest ważne i tylko kolejny urzędowy dokument się liczy, to pamiętajmy też o tych nietypowych umiejętnościach. Dodają one naszemu życiu zawodowemu głębi.

N

owoczesne techniki, szeroki dostęp do informacji, otwarte granice powodują, że możemy
realizować najróżniejsze marzenia i rozbudzać kolejne strefy uzdolnień. Możemy zmienić
zawód, zostać gwiazdą mediów albo projektować ogrody. Warto podążać za swoimi marzeniami, podejmować się nowych zadań i sprawdzać, czy jest nam do twarzy w nowej kreacji.

Krystyna Knypl
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Nowości
Mitt Romney opublikował zaświadczenie o stanie zdrowia
Osobisty lekarz kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych Willarda Mitta Romneya wystawił zaświadczenie o stanie
zdrowia swojego pacjenta, które zostało podane do publicznej
wiadomości. Ponieważ nie ma w naszym kraju powszechnego
zwyczaju pisania i publikowania takich zaświadczeń, warto
zobaczyć, jak robią to inni. Być może zwyczaj wystawiania zaświadczeń dotrze do nas. Wobec braku dobrych wzorców tego
rodzaju specyficznej dokumentacji, publikujemy tłumaczenie
tego ciekawego od strony medycznej, a także obyczajowej
dokumentu.
Oto jego treść.
„Celem tego listu jest podsumowanie oceny lekarskiej,
przeszłości chorobowej i aktualnego stanu zdrowia Willarda Mitta Romneya.
Praktykuję w Massachusetts General Hospital
w Bostonie, Massachusetts.
Jestem lekarzem osobistym
Willarda Mitta Romneya
od 1989 roku do chwili
obecnej. Przeprowadzam
okresowe badania lekarskie pacjenta oraz badania dodatkowe.
W przeszłości pacjent doznał wypadku motocyklowego ze
złamaniem lewej kości piszczelowej. Ma uczulenie na penicylinę. Zażywa małe dawki: aspiryny 81 mg na dobę i lipitoru
10 mg na dobę. Nie zażywa innych leków. Przebył w 1965 roku
appendektomię, w 1985 roku usunięcie tłuszczaka na plecach,
w 1987 roku uraz prawej dłoni wymagający założenia szwów
chirurgicznych.
Jest całkowitym abstynentem – nie pije żadnych napojów
alkoholowych, nie pali papierosów, nie zażywa żadnych niedozwolonych leków. Jego dieta jest bogata w błonnik, zawiera dużo
warzyw i owoców, mało tłuszczu i cukrów prostych.
Obecne odchylenia w stanie zdrowia to hiperlipidemia z niewielką hipertrójglicerydemią 179 mg%, cholesterol 169 mg%,
niewielki przerost gruczołu krokowego, bradykardia zatokowa
bez uczucia szybkiego bicia serca, omdleń, bólów w klatce
piersiowej, duszności.
Pacjent nie ma astmy, krwioplucia, niedoczynności tarczycy,
nadczynności tarczycy, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego,
choroby wieńcowej, szmerów sercowych, zapalenia wątroby,
żółtaczki, choroby wrzodowej, zapalenia trzustki, krwawienia
z przewodu pokarmowego, raka, chromania przestankowego,
padaczki, drgawek, udaru, przemijającego niedokrwienia
mózgu.
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Wywiad rodzinny jest dodatni w kierunku zaburzeń rytmu,
ataków serca, raka prostaty. Z uwagi na to będzie kontynuowana
obserwacja prostaty, z okresowym oznaczeniem PSA i badaniem
urologicznym.
Pacjent wie, że powinien poinformować lekarza w razie
wystąpienia zawrotów głowy, bicia serca, duszności lub bólów
w klatce piersiowej.
Pacjent będzie miał okresowo wykonywany lipidogram oraz
ocenę serca z monitorowaniem ekg. Ostatnie badanie lekarskie
przeprowadzone 9 sierpnia 2012 roku wykazało zdrowo wyglądającego, energicznego, silnego, wydolnego fizycznie mężczyznę.
Wygląda on młodziej
niż wynikałoby z jego
wieku. Jego parametry
życiowe: temp. 98,4oF,
tętno 40/min w spoczynku i 107/min po wysiłku,
wzrost 6 stóp i 15 cali,
waga 184 funty. Badanie
serca wykazało wolny
rytm, bez szmerów czy
skurczów dodatkowych,
bez oznak powiększenia
serca. Pozostałe wyniki
badania były prawidłowe.
Pacjent wykazuje zdolność do angażowania się w różne, liczne,
jednoczesne aktywności wymagające umysłowych, społecznych,
emocjonalnych i przywódczych umiejętności. Jest żywotnym
mężczyzną, który doskonale dba o swoje zdrowie. Ma zasoby
sił, energii i wytrzymałości, które pozwalają mu stawić czoło
nieoczekiwanym wymaganiom. Nie ma żadnych fizycznych
odchyleń, które utrudniałyby mu kontynuowanie politycznej
kariery jako następny Prezydent Stanów Zjednoczonych.”
Źródło:
www.mittromney.com/disclosure/health/mitt
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Starzejemy się! Niezależnie wającą Komisję Europejską
od tego, co sobie wyobrażamy i państwa członkowskie do
na temat naszego wieku i kon- uznania choroby Alzheimera
dycji zdrowotnej, każdego dnia za priorytet polityki zdrowotjesteśmy starsi, a któregoś dnia nej oraz zalecił opracowanie
także chorzy.
narodowych planów alzhePrognozy demograficzne imerowskich i Europejskiego
przewidują, iż do roku 2050 Planu Działania. Koncepcje
liczba osób w wieku powyżej takie są już wdrażane w 13 kra65 lat wzrośnie prawie dwu- jach europejskich, w których
krotnie, a osób powyżej 80 lat opracowano narodowe plany
– ponad trzykrotnie. Starzenie alzheimerowskie.
się populacji Polski to równoPolska do tej pory nie
cześnie wzrost liczby osób cier- wdrożyła żadnej koncepcji dopiących na dolegliwości zwią- tyczącej choroby Alzheimera.
zane z chorobami otępiennymi,
Założenia Narodowego
w tym na chorobę Alzheimera, Planu Alzheimerowskiego
która w naszym kraju dotyka zakładają zapewnienie chorym dostępu do nowoczesnych,
około 250 tysięcy osób.
W lutym 2009 Parlament w pełni refundowanych leków.
Europejski przyjął Pisemną W Polsce dysponujemy takimi
Deklarację nr 08/2008, wzy- samymi lekami, jakie są do-

stępne na całym świecie. Do
niedawna występowały one
jedynie w postaci tabletek podawanych raz lub dwa razy na
dobę, które wielu pacjentom
trudno było stosować ze względu na działania niepożądane.
Pojawienie się w ostatnim
czasie terapii transdermalnej
(postać plastra) zdecydowanie
wpłynęło na poprawę jakości
życia chorych i ich opiekunów.
W stosowaniu terapii opieku- nia właściwego efektu terapeunowie podkreślają łatwiejszy tycznego – złagodzenia objaschemat dawkowania, mniej- wów choroby, a także opóźniesze obciążenie w codziennej nia jej rozwoju. Na podstawie
opiece nad chorym, a przede The Cochrane Collaboration
wszystkim wysoką skuteczność („Cholinesterase inhibitors
podawania leku. Przyjmowa- for Alzheimer’s disease”, The
nie leku regularnie, w określo- Cochrane Library 2012, Isnej dawce oraz zapewnienie sue 5) szacuje się, że w Polsce
stałego jego poziomu we krwi liczebność tej grupy pacjentów
jest bardzo istotne dla uzyska- wynosi około 8 tysięcy.
Fot. @mimax2

Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Oprac. K.K.
Źródło: materiały prasowe konferencji zorganizowanej przez Koalicję Alzheimerowską 21 września 2012, w dniu będącym Światowym Dniem
Choroby Alzheimera

Urodziny
Rozszyfruj
Receptę
W listopadzie mamy urodziny rubryki „Rozszyfruj receptę”, której renoma
nie przemija, a wspomnienia rozkoszy
łamania głowy, jakich dostarczała, ciągle są
żywe w środowisku. Z tej okazji postanowiliśmy
zamieścić kolejny przykład do rozwiązania, aby miłośnicy
tej rozrywki nie wyszli z wprawy. Nadsyłajcie odpowiedzi
pod adresem: krystyna.knypl@compi.net.pl.
Czekamy na Wasze mejle do 31 grudnia 2012.
Redakcja

PS Tę jubileuszową receptę dedykuję zaprzyjaźnionym z redakcją
Koleżankom Okulistkom.
Krystyna Knypl
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Nowości
Accelerating Progress Against Cancer

ASCO’s Blueprint for Transforming Clinical and Translational Cancer Research

Oblicze nowej medycyny
Krystyna Knypl

Każdy, kto śledzi rozwój nowoczesnych metod diagnostyki i terapii jest pod wrażeniem tego, co się dzieje we współczesnej onkologii. Postęp w tej dziedzinie jest chyba
najbardziej spektakularny ze wszystkich specjalności medycznych. Zbiór czynników
sprzyjających chorobom nowotworowym stale się powiększa, chemizacja życia nasila
się, naruszenie równowagi środowiska naturalnego pogłębia, a zapał do przestrzegania zasad zdrowego trybu życia maleje. Taka kombinacja zapewnia onkologom nieprzerwanie bardzo dużo pracy.

D

zięki postępowi w onkologii diagnoza choroby
nowotworowej już dawno przestała oznaczać tylko
lokalizację i histologię zmiany. Dziś pełna diagnoza to
także określenie zmian w profilu genetycznym, białkowym czy receptorowym. Na pierwszy rzut oka pacjenta,
ale i lekarza o specjalności odleglejszej od specyfiki
szpitalnej tak nowoczesna diagnoza onkologiczna wygląda na kod dostępu. A może jest właśnie takim kodem
dostępu do niekontrolowanego namnażania się komórek
i dopiero gdy poznamy antykod każdego złodzieja, który
kradnie zdrowie, będziemy w stanie opanować wszystkie
szalone białka i nadaktywne receptory?

Kamienie milowe w onkologii
W ramach prezentowania dotychczasowego dorobku w zwalczaniu nowotworów American Society of
Clinical Oncology (ASCO) przedstawiło wiele dokumentów, stron internetowych, informacji prasowych.
Wśród nich jest uruchomiona w maju 2011 strona
www.cancerprogress.net. Ciekawa jest jej podstrona
zatytułowana „Kamienie milowe w onkologii”, która
dzieli czas osiągnięć na zakresy do 1970 roku oraz po
tej dacie. Punkt graniczny wyznacza podpisany przez
prezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona
dokument National Cancer Act, który umożliwił i zapoczątkował burzliwy rozwój onkologii. Zanim to się

6

stało, onkologia rozwijała się w tempie, nazwijmy to,
dostojnym. Jakie kamienie milowe wyznaczały wcześniejszą drogę? Poznajmy je!
Lata 1846-1959
1846 – bostoński dentysta (tak! tak!) dr Wiliam T.G.
Morton po raz pierwszy zastosował znieczulenie ogólne
eterem, dzięki któremu mógł bezbólowo zoperować
guza szczęki.
1880 – radykalna mastektomia wykonana przez dr. Wilama Halsteda otwiera nową erę leczeniu raków piersi.
1903 – po raz pierwszy zastosowano naświetlania w terapii onkologicznej (pięć lat po odkryciu radu przez
Marię Skłodowską-Curie).
1937 – powstaje amerykański National Cancer Institute,
wniosek o jego utworzenie podpisuje prezydent Roosevelt.

9_2012

listopad

Raport
W roku 1938 budżet tej placówki wynosił 400 000 dol.
(nie zapominajmy o innej wartości ówczesnego dolara!).
1943 – wprowadzenie przez G. Papanicolau wymazów
z szyjki macicy, co bardzo poprawia wykrywalność
i rokowanie.
1947 – uzyskano pierwszą remisję w białaczce leczonej
aminopteryną.
1949 – FDA zatwierdziło chlorometynę do leczenia
mięsaka limfatycznego.
1958 – zastosowanie kilku leków jednocześnie powoduje
ustąpienie białaczki.
Lata 1960-1969
1960 – na podstawie wielu badań powstaje raport opublikowany przez General Surgeon US, który informuje
o związku palenia papierosów z rozwojem chorób nowotworowych.
1960 – stwierdzono związek nieprawidłowości w chromosomach z rozwojem białaczki („chromosom Philadelphia”). Odkrycie to stanie się podstawą do podjęcia
terapii celowanej imatynibem w białaczce szpikowej.
1965 – ustalono schemat leczenia MOPP.
1967 – wprowadzenie testu na obecność krwi utajonej
w kale znacznie zmniejsza śmiertelność w raku jelita
grubego.
Lata 1970-1979
1970 – po raz pierwszy zastosowano CT do wykrycia
guza mózgu.
1970 – ustalono związek ekspozycji na azbest z rozwojem raka płuca.
1975 – zaobserwowano, że chemioterapia zastosowana
po chirurgicznym usunięciu raka piersi wydłuża życie.
Lata 1980-1989
1981 – pierwsza szczepionka przeciw wzwB.
1986 – test na PSA pozwala na wczesne wykrycie raka
prostaty.
1986 – bierne palenie jest kancerogenne.
1987 – tamoxifen redukuje nawroty raka piersi.
1986 – pierwsze wytyczne leczenia bólu nowotworowego
1989 – wprowadzenie leków pozwalających na leczenie
anemii i leukopenii w przebiegu chemioterpaii.
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Nowości
Lata 1990-1999
# Zastosowanie chirurgii laparoskopowej w leczeniu
nowotworów powoduje zmniejszenie bólu w okresie
pooperacyjnym i zapewnia szybszy powrót do zdrowia.
# Chemioterapia po leczeniu chirurgicznym raka jelita
grubego zapobiega nawrotom.
# Zofran, pierwszy lek zmniejszający wymioty w przebiegu chemioterapii.
# Technika 3D umożliwia dokładniejsze stosowanie
terapii naświetlaniami.
# Po raz pierwszy odnotowuje się spadek zachorowań
na nowotwory: pomiędzy 1991 a 1995 rokiem o 2,6%
(pomiędzy 1991 a 2008 rokiem o 18%).
# Coraz więcej doniesień wskazuje na związek zwiększonej ekspozycji na słońce z rozwojem czerniaka.
# Paclitaxel zostaje zastosowany do leczenia raka jajnika.
# Rituximab, będący przeciwciałem monoklonalnym,
zostaje wprowadzony do leczenia choroby Hodgkina
w przypadkach niereagujących na inne leczenie (1997).
# Możliwe jest leczenie przerzutów raka jelita grubego
do wątroby dzięki zastosowaniu pozytronowej tomografii emisyjnej do dokładnego lokalizowania guzów
przerzutowych (1997).
# Stwierdzono zwiększone zagrożenie nowotworami
piersi, endometrium, prostaty, jelita grubego u osób
ze znaczną nadwagą.
# Odkryto, że mutacja w genach BRC1 i BRC2 jest
silnie skojarzona z rodzinnym występowaniem raka
piersi i raka jajnika.
# Zastosowano trastuzumab (heceptyna) po leczeniu
chirurgicznym kobiet z HER+ (1998).
Lata 2000-2009
2003 – rozkodowanie ludzkiego genomu w ramach
Human Genome Project, w którym biorą udział Stany
Zjednoczone oraz sześć innych krajów. Prace trwały
13 lat.
Gefitynib i erlotynib – pierwsze leki wiążące receptor
EGFR (receptor naskórkowego czynnika wzrostu).
2003-2004 – stwierdzono, że ekspresja białka zwanego
EGRF występuje u ponad połowy chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc, a u 10% z nich jest znamienna
odpowiedź na leczenie.
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2004 – zatwierdzony zostaje do leczenia bevacizumab,
pierwszy lek antyangiogenetyczny.
2004-2006 – cetuksimab i panitumumab zostają zatwierdzone do leczenia zaawansowanych postaci raka
jelita grubego.
2005 – ruszają badania nad Cancer Genome Atlas Project
2005 – Childhood Cancer Survivor Study wykazuje, że
dzieci wyleczone z nowotworów są w dorosłym życiu
kilkakrotnie bardziej zagrożone problemami zdrowotnymi (choroby serca i płuc, ponowne nowotwory) niż
ich niechorujące rodzeństwo.
2004-2005 – wykazano, że chemioterapia zastosowana
po leczeniu operacyjnym raka płuc istotnie wydłuża
czas przeżycia.
Lata 2010-2019
2010 – badanie National Lung Screening Trial wykazuje, że niskodawkowa tomografia spiralna (LCCD)
wykonywana w grupie osób wysokiego ryzyka rozwoju
raka płuc (palacze, byli palacze) skuteczniej wykrywa
raka płuc w porównaniu z rutynowym badaniem rtg
klatki piersiowej i z powodu tego ma wpływ na redukcję
śmiertelności.
2010 – ipilimumab zastosowany w zaawansowanych
postaciach czerniaka pozwala na wydłużenie życia.*
2011 – czterokrotnie wzrosła liczba Amerykanów wyleczonych z raka płuc w porównaniu z 1971 r.

T

o oczywiście amerykańskie spojrzenie na historię rozwoju onkologii, ale w pełni uzasadnione,
nie ma bowiem drugiego kraju bardziej systemowo
zorganizowanego i zaangażowanego w badania nad
nowotworami. Profesor Richard Schilsky z University
of Chicago uważa, że w nadchodzącym dwudziestoleciu
postęp w zwalczaniu chorób nowotworowych będzie
jeszcze bardziej spektakularny.

* Podczas kongresu European Society of Medical Oncology
2012 przedstawiono wyniki długofalowej obserwacji badaniu
III fazy nad ipilimumabem. Wykazano, że spośród uprzednio
nieleczonych pacjentów, którzy otrzymywali ipilimumab
w eksperymentalnej dawce 10 mg/kg oraz dakarbazynę (DTIC),
po 4 latach przy życiu pozostało 19,0% w porównaniu z 9,6%
pacjentów, którzy otrzymywali DTIC w monoterapii.
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Raport
Sukcesy 2011 roku
Raport ASCO dotyczący minionego roku wymienia kilkanaście osiągnięć w zakresie zapobiegania,
wczesnego ich wykrywania, zmniejszenia częstości
nawrotów oraz rejestracji nowych leków.
Zapobieganie i wykrywanie
# Skrining za pomocą niskodawkowej CT powoduje
zmniejszenie śmiertelności w grupach wysokiego ryzyka. Narodowy amerykański program, który objął 50
tysięcy intensywnych palaczy, wykazał, że trzykrotne
wykonanie w ciągu roku niskodawkowej CT powoduje
redukcję zgonów w tej grupie o 20% w porównaniu
z grupą intensywnych palaczy, u których wykonywano
tradycyjne rtg klatki piersiowej.
# Eksemestan (inhibitor aromatazy powodujący zmniejszenie ilości estrogenów w organizmie) powoduje zmniejszenie ryzyka rozwoju raka piersi u kobiet po menopauzie z grupy wysokiego ryzyka. Inne leki stosowane
w podobnych wskazaniach to tamoksifen i raloksifen,
jednak związane z częstymi działaniami niepożądanymi.
Leczenie nowotworów opornych na leczenie
# Vemurafenib, będący inhibitorem BRAF, wydłuża przeżycie chorych z zaawansowanymi postaciami czerniaka.
# Ipilimuman (aktywuje system immunologiczny komórek T) plus chemioterapia stosowane u chorych z czerniakiem z przerzutami przedłużają życie o 2 miesiące
w porównaniu z grupą otrzymująca tylko chemioterapię.
# Bevacizumab opóźnia progresję w nawrotowym raku
jajnika.
# Nowa wysokodawkowa terapia busulfanem i melfalanem u dzieci z opornym na leczenie neuroblastoma
zmniejsza śmiertelność w porównaniu z osobami leczonymi tradycyjnie karbiplatyną plus etopozyd plus
melfalan. Częstość przeżycia w grupie leczonej terapią
wysokodawkową jest 49%, w grupie leczonej metodą
tradycyjną 33%.
Redukcja nawrotów nowotworów
# Imatinib, będący inhibiotrem kinazy tyrozynowej,
podawany przez trzy lata chorym po leczeniu chirurgicznym nowotworów podścieliskowych przewodu
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pokarmowego (GIST – gastrointestinal stroma tumors),
mających wysokie ryzyko nawrotu choroby, daje lepsze
wyniki w zakresie przeżycia oraz uniknięcia nawrotu
choroby niż terapia trwająca rok.
# Nowy sposób podawania metotreksatu w dużych, stałych dawkach u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną
jest lepszy niż podawanie w dawkach standardowych
– powoduje większe przedłużenie życia i zapobiega
nawrotom choroby u 80% leczonych.
# Naświetlanie węzłów chłonnych zmniejsza ryzyko nawrotu choroby u kobiet z wczesnymi stadiami raka piersi.
Wdrażanie nowych leków
# Kryzotynib u chorych z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc z rearanżacją w genie ALK
daje zwiększenie przeżycia o 32%.
# Octan abirateronu podawany z prednisonem jest rekomendowany w przerzutowym raku prostaty u pacjentów,
którzy otrzymywali uprzednio docetaksel.
Niebieska księga, czyli
przygotowanie do przyszłości
Publikacja ASCO Blue Print jest wizją przyszłości.
Omawia ona planowane kierunki badań nad rakiem. Na
etapie wdrażania do praktyki kluczowe znaczenie mają
badania kliniczne. Ich dotychczasowa zunifikowana i monolityczna struktura wywodzi się z epoki, gdy wszystkie
nowotwory z tym samym rozpoznaniem histologicznym
były uważane za jednakowe, a siła dowodów działania

leku tkwiła między innymi w liczebności grupy leczonych.
Wobec coraz bardziej szczegółowej znajomości
biologii nowotworów struktura badań klinicznych
wymaga przebudowy.
Toczy się ich bardzo dużo na całym świecie, także
w Polsce. Każde z nich można wyszukać pod adresem
http://www.cancer.gov/clinicaltrials/search.
O ile do niedawna badania kliniczne, zwłaszcza
w kardiologii, przekonywały nas nie tylko siłą wyliczeń
znamienności statystycznych, ale i dużą liczebnością
grup badanych pacjentów, to w onkologii nadchodzi
nowa era. Skoro wiemy coraz więcej o biologii nowotworów, to musi to znaleźć odbicie w strukturze grup
pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych.
Naukowcy planują, że pacjenci będą kwalifikowani
do udziału w badaniach według charakterystyki molekularnej. Taki klucz oczywiście umożliwia bardziej
staranny dobór, zmniejszenie liczebności grup oraz
stwarza perspektywę lepszego wykazania skuteczności
testowanego leku. Dowody skuteczności lub jej braku
będą uzyskiwane w krótszym czasie, co z kolei pozwoli
na szybsze wdrażanie nowych leków do codziennej
praktyki klinicznej.
Wdrażanie takich supernowoczesnych metod
musi być połączone ze skutecznym przekazywaniem
wiedzy lekarzom praktykom oraz pacjentom. Wszyscy
będziemy musieli nauczyć się wielu nowych rzeczy.
Krystyna Knypl
internista

Amerykanie ograniczają fundusze na radioterapię onkologiczną
Mimo dużych nakładów
oraz intensywnego rozwoju onkologii w Stanach Zjednoczonych największy ubezpieczyciel na rynku amerykańskim
Medicare ma zamiar obniżyć
fundusze przeznaczane na
radioterapię
onkologiczną
– poinformowało American Society
of Radiation
Oncology
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(ASRO) na swych stronach
internetowych. Od 1 stycznia
2013 r. redukcja miałaby wynosić 15%, co oznacza o 300 mln
dol. mniej środków na usługi
świadczone przez lekarzy
tej specjalności.

American Society of Radiation Oncology podjęło akcje
protestacyjną przeciw tym
ograniczeniom – na swych
stronach internetowych zachę-

ca do wysyłania korespondencji do kongresmenów.
Eksperci ASRO uważają, że
mniejsze finansowanie radioterapii onkologicznej istotnie
ograniczy dostępność pacjentów
do tego rodzaju
świadczeń, a lekarzy zmusi do
zamykania niektórych klinik.
Źródło: https://
www.astro.org
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Hello, Houston! My I ask…

Warto pytać najlepszych
Krystyna Knypl

Internet jest medium, które zmieniło większość dziedzin naszego życia. Gdy przysłuchiwałam się konferencji prasowej dotyczącej rozwiązań niebawem dostępnych
w onkologii i radioterapii, pomyślałam, że właśnie dzięki rozwojowi internetu możliwe jest to, co jeszcze niedawno wydawało się nierealne lub dostępne jedynie dla
bardzo szczególnych przypadków. Nowe rozwiązania diagnostyczne i konsultacyjne,
jakie już wkrótce mogą być dostępne dla pacjentów onkologicznych, są na tyle niecodzienne, że zasługują na bliższą prezentację.
Onkologia po polsku
Odsetek chorych wyleczonych z choroby nowotworowej jest w naszym kraju zdecydowanie niższy
(35%) niż w krajach zachodnioeuropejskich i Stanach
Zjednoczonych (50%). Główną przyczyną takiego stanu
rzeczy jest większy stopień zaawansowania choroby
nowotworowej w chwili rozpoznania oraz utrudniony
dostęp do specjalistycznego leczenia onkologicznego,
w tym zwłaszcza radioterapii. Poza leczeniem chirurgicznym oraz chemioterapią, wg danych European Society
of Therapeutic Radiology and Oncology, u około 70%
pacjentów w trakcie całego przebiegu choroby nowotworowej konieczne jest stosowanie radioterapii. Zbyt
długi okres oczekiwania na rozpoczęcie odpowiedniej
terapii wpływa na wyniki leczenia. Nasi pacjenci często
czekają na radioterapię około 6 miesięcy – stanowczo
zbyt długo. Do tego dochodzą problemy sprzętowe,
organizacyjne, konsultacyjnej oraz niespójne i niejednokrotnie absurdalne wymagania formalne. Skoro
są zagrożenia, są także szanse. Dobrze wiedzą o tym
stratedzy, działający na różnych polach różnorodnych
walk i zmagań z przeciwnościami losu. Niewątpliwie
wiedział o tym Lech Wałęsa.
Międzynarodowe możliwości
Po pomoc do słynnego centrum medycznego
The Methodist Hospital udał się przed czterema laty
Lech Wałęsa. To w The Methodist Hospital właśnie
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implanowano prezydentowi Lechowi Wałęsie dwukomorowy rozrusznik-defibrylator oraz stent. Jak zwykle
barwnie komentujący zdarzenia, prezydent przed operacją powiedział: „Komunizm zniszczył moje serce, ale
wierzę, że lekarze z Houston je naprawią” (http://www.
methodisthealth.com/basic.cfm?id=36524). Z podobną
nadzieją przybywa do Houston rocznie około 7000
pacjentów z całego świata. Także ośrodki medyczne
zwracają się do The Methodist Hospital System, który
oferuje przegląd procedur i metod postępowania, a po
wdrożeniu akredytację i systematyczne konsultacje.
Polscy pacjenci onkologiczni wymagający radioterapii będą mieli do niej dostęp bez potrzeby podróżowania do Houston. Na mocy umowy podpisanej pomiędzy
Euromedic Onkoterapia i Methodist International do
Polski przyjechała pięcioosobowa delegacja specjalistów
z The Methodist Hospital w Huston z profesorami Brianem Butlerem i Walterem H. Grantem. Po ich wizycie
wszystkie polskie ośrodki Euromedic Onkoterapia
zyskują status centrów partnerskich The Methodist
Hospital, co oznacza, że jakość procedur medycznych
oraz zarządczych będzie weryfikowana przez specjalistów z amerykańskiego szpitala.
Podczas konferencji prasowej prezes
Euromedic Onkoterapia dr n. med.
Maciej Kowalski powiedział: Dzięki
umowie podpisanej z The Methodist
International Hospital w Teksasie
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Tematyka konferencji prasowej wywołała ożywioną dyskusję amerykańskich ekspertów z polskimi menedżerami ochrony zdrowia

polscy lekarze zyskali dostęp do najnowocześniejszych
światowych metod leczenia nowotworów, mogą także
wymieniać doświadczenia z ekspertami z czołowego
ośrodka onkologii i radioterapii w Stanach Zjednoczonych.
Misja w Polsce
Grupa ekspertów z Houston spędziła w Polsce
czas bardzo pracowicie. Poza spotkaniem z przedstawicielami prasy medycznej, które rozpoczęło wizytę,
profesorowie amerykańscy wygłosili wykłady dla studentów medycyny i fizyki w Koszalinie, odwiedzili ośrodek
leczenia nowotworów w Łodzi oraz prowadzili warsztaty
dla radioterapeutów w Wałbrzychu. Współpraca między
ośrodkami polskimi a centrum w Houston nie ogranicza się oczywiście do wizyty, lecz ma
charakter regularny, co podkreślił profesor Brian Butler podczas konferencji
prasowej, mówiąc: Jako The Methodist
International Hospital (…) zobowiązaliśmy się do zapewnienia pacjentom
Euromedic Onkoterpia w Polsce najnowocześniejszych
światowych standardów leczenia w połączeniu z najlepszymi metodami opieki i wsparcia. Współpracujemy
z lekarzami z Polski na bieżąco, on-line, spotykamy się na
wideokonferencjach, ale z doświadczenia wiemy, jak ważne
są spotkania i rozmowy osobiste, a nie tylko wirtualne.

Poza terapiami standardowymi, dostępnymi
bezpłatnie w klinikach Euromedic Onkoterapia dla osób
ubezpieczonych w ramach kontraktu z NFZ, planowane
jest wdrażanie nowych metod leczenia, między innymi
z wykorzystaniem IMRT, czyli radioterapia z modulacją
intensywności wiązki. W tej metodzie naświetlanie
odbywa się bardzo precyzyjnie i dzięki temu oszczędza
się zdrową tkankę. Metoda ma szczególne zastosowanie
w leczeniu wczesnych stadiów raka prostaty.
Nie tylko sprzęt się liczy
Jeszcze kilkanaście lat temu brakowało nam
sprzętu do przeprowadzania skomplikowanych procedur medycznych. Gdy zaopatrzenie poszczególnych
placówek w sprzęt zostało zaspokojone, pojawiły
się sugestie, że sprzętu do wysokospecjalistycznych
procedur powinno być więcej. Zalecano posiadanie
dwóch lub trzech aparatów najnowszych generacji,
ale okazało się, że nawet gęsto ustawiony w ośrodku
sprzęt nie zawsze poprawia dostępność do leczenia.
Równie ważna jest odpowiednia organizacja świadczeń,
możliwość konsultacji z bardziej doświadczonymi placówkami i szkolenia podyplomowego lekarzy, a także
właściwa wycena świadczeń i płynne finansowanie.
Nie od dziś wiadomo, że z pustego i Salomon nie
naleje.
•

Radioterapeuci obradowali w Bostonie
Pod koniec października
2012 odbył się w Bostonie 54.
Kongres American Society for
Radiation Oncology. Zjechało
się około 11 tysięcy uczestników z całego świata, w szczególności onkologów, radioterapeutów, fizyków medycznych
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i innych specjalistów związanych z radioterapią. Hasło kongresu brzmiało “Advancing Patient Care Through Innovation”,
a główny temat obrad dotyczył
wpływu innowacji technicznych i lepszej opieki na przeżycie pacjenta onkologicznego.

Jak przystało
na specjalność
posługującą się
nowoczesnymi technikami wizualizacyjnymi, jaką jest radioterapia, duża część wykładów
przedstawianych na kongresie
była dostępna on-line. Przeka-

zy charakteryzują się wysoką
jakością; warto poznać wykład
o raku szyjki macicy z zasobów 2011 roku, dostępny pod
adresem http://tnij.org/ssmu.
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Gdybym był bogaczem

albo jak zarabiają amerykańscy lekarze
Krystyna Knypl

Znakomity amerykański portal medyczny www.medscape.com
przeprowadził w lutym 2012 r. badanie ankietowe on line na
grupie 24 216 lekarzy reprezentujących 25 specjalności. Już
pierwszy slajd z prezentacji omawiającej wyniki ankiety wywołuje u czytającego w spore zaskoczenie – okazuje się, że najlepiej
zarabiającą grupą amerykańskich specjalistów są… radiolodzy!

N

ie kardiolodzy, nie chirurdzy operujący gwiazdy
Hollywoodu ani prężni onkolodzy wykonujący
badania kliniczne nowych leków, ale radiolodzy właśnie. Prawdopodobną przyczyną jest udział radiologów
w badaniach wizualizacyjnych najnowszej generacji
i wszelkiego rodzaju naczyniowych procedurach interwencyjnych.
Na drugim miejscu uplasowali się ortopedzi,
budząc nie mniejsze zdziwienie. Honoru tradycyjnych
wyobrażeń o tym, kto dobrze zarabia w medycynie
bronią kardiolodzy, którym udało się zachować trzecią,
szczęśliwie jeszcze medalową pozycję.
Radiolodzy i ortopedzi deklarują roczne zarobki
na poziomie 315 tys. dol., a kardiolodzy 314 tys. dol.
Długą listę zamykają pediatrzy z 156 tys. dol. dochodu
rocznego. Na podobnym poziomie są zarobki internistów
oraz lekarzy rodzinnych. Największą poprawę, bo wzrost
zarobków o 9% deklarują okuliści, o 4% podniosły się
zarobki pediatrów, nefrologów, onkologów i reumatologów. Natomiast o 12% mniej zarabiają chirurdzy.
Przodujący na liście radiolodzy i ortopedzi też stracili
w porównaniu do roku poprzedniego, i to o 10%.
Gdyby ktoś z kolegów rozważał emigrację do
Stanów Zjednoczonych, to najlepiej osiedlić się w okolicy Wielkich Jezior (można wybrać tradycyjne miejsce
polskich emigrantów – Chicago!) lub w Kalifornii – bo
tam zarobki są najlepsze.
Zastanawiając się nad rodzajem miejsca pracy,
najlepiej ulokować się w jednorodnej pod względem

12

specjalizacji, ale grupowej praktyce lekarskiej – można
wtedy liczyć na roczny dochód na poziomie 253 tys. dol.
Praktyka grupowa wielospecjalistyczna przyniesie
dochód 239 tys. dol. dla jednego doktora, a szpital
225 tys. dol. Przyjmujący w „indywidualnej praktyce
lekarskiej” amerykański doktor zarobi średnio 216 tys.
dol. Na tym tle praca w placówce akademickiej dająca
162 tys. wypada bladawo;), no ale prestiż wobec kolegów
z opuszczonej Alma Mater niebywały!
Ciekawe, że tylko połowa ankietowanych uważa
te wynagrodzenia za satysfakcjonujące. A już zupełnie
zaskakują odpowiedzi na pytanie „Czy uważasz siebie
za człowieka bogatego?”. Twierdzącą odpowiedź daje
zaledwie 13-15% przedstawicieli najlepiej zarabiających specjalności i 6-9% reprezentujących specjalności
z końca listy.
Tygodniowa liczba godzin spędzonych z pacjentami jest bardzo zróżnicowana – ponad 20% ankietowanych
spędza mniej niż 30 godzin, a nieco ponad 30% lekarzy
deklaruje od 30 do 40 godzin. Tylko 5% lekarzy deklaruje
ponad 65 godzin tygodniowo pracy z pacjentami. Czas
poświęcony jednemu pacjentowi w wypadku 6% lekarzy
to mniej niż 9 min, 18% deklaruje od 9 do 12 min, 26%
poświęca 13-16 min, 20% poświęca 17-20 min, 10%
poświęca 21-24 min i tylko 20% poświęca jednemu
pacjentowi więcej niż 20 minut.
Liczba godzin przeznaczonych na czynności
administracyjne była następnym analizowanym parametrem. I okazuje się, że papierologia zajmuje od

9_2012

listopad

Honoraria
1 do 4 godzin tygodniowo 53% lekarzy amerykańskich,
od 5 do 9 godzin przeznacza na takie czynności 13%
ankietowanych, od 10 do 14 godzin 10%, 15-19 godzin
5%, 20-24 godzin 5% i więcej niż 25 godzin 5% lekarzy
spędza nad papierami.
Czy wybrałbyś medycynę jeszcze raz jako drogę
kariery? – brzmiało następne pytanie ankiety. Odpowiedź

zaskakująca – bo tylko 54% zrobiłoby to raz jeszcze. Tę
samą specjalność wybrałoby 41% ankietowanych, a to
samo miejsce pracy 23% lekarzy. Największą satysfakcję
z wykonywanej pracy deklarują dermatolodzy, lekarze
medycyny ratunkowej i psychiatrzy. Nadmiar przepisów
i papierów do wypełnienia jest najczęstszym powodem
niezadowolenia. Skądś to znamy!
Krystyna Knypl
internista

Nowości
Dr G. Rosti i wsp. z Włoch
przedstawili podczas kongresu
ESMO doniesienie „Oncomovies: cancer in cinema”, w którym przeanalizowano 75 filmów
fabularnych, poruszających
zagadnienia związane z chorymi onkologicznymi. Były to
filmy wyprodukowane w 13
krajach w latach 1939-2012.
Opowiadają one o losach 40
kobiet i 35 mężczyzn chorych
na raka. Najczęstsze nowotwory,
na które cierpią bohaterowie to

chłoniak, guzy
mózgu oraz
białaczki. Natomiast występujące najczęściej
w realnym świecie raki płuc, piersi czy jelita
grubego nie znajdują należycie
częstego odzwierciedlenia w filmach. Na przykład rak piersi
jako temat pojawia się zaledwie
w 5 filmach.
W 21 filmach rodzaj nowotworu nie jest wymieniony.

Fot. @mimax2

Nowotwór gra rolę w filmie

Objawy choroby są pokazane
w 72% filmów, a diagnostyka
w 65% filmów. Bohaterowie,
należący zwykle do wyższej
klasy średniej, umierają w 63%
filmów. Lekarze i pielęgniarki
pojawiają się w pobliżu swoich
pacjentów w 77% filmów.

Filmy zrealizowane w ciągu ostatnich 20 lat lepiej pokazują świat zbliżony do realnego niż wcześniej nakręcone.
Dr Giovanni Rosti apeluje
do filmowców, aby częściej
ukazywali szansę na przeżycie
choroby nowotworowej.

Źródło: http://annonc.oxfordjournals.org/content/23/suppl_9/ix447.full

Zaburzenia erekcji po radioterapii raka prostaty
Naukowcy z New York’s
Mount Sinai Medical School
stwierdzili, że zaburzenia erekcji, zdarzające się u niektórych
pacjentów po naświetlaniach
raka prostaty, częściej występują u osób z pewnymi polimorfizmu genów.

Badanie przeprowadzono
na 593 mężczyznach poddanych brachyterapii lub naświetlaniu zewnętrzną wiązką promieniowania z powodu raka
gruczołu krokowego. U 260
z nich wystąpiły zaburzenia
erekcji. Poszukiwano przy-

czyny tych zaburzeń i okazało
się, że dotykają one pacjentów z określonymi polimorfizmami 12 nukleotydów. Dr
Barry S. Rosenstein, przeprowadzający to badanie, uważa,
że oznaczenie polimorfizmu
pojedynczych nukleotydów

może pomóc w prognozowaniu przebiegu radioterapii.
Wyniki badania opublikowano 27 września 2012 r. na
łamach „International Journal
of Radiation Oncology•Biology•Physics” (Red Journal).
Źródło: http://tnij.org/sbrp

Kongres medycyny estetycznej i anti-aging
Podczas XII Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, który
dniach 5-7 października 2012 zorganizowało
w Warszawie Polskie
Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA),
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dyskutowano o wielu
specjalistycznych zagadnieniach z zakresu
tej specjalności, a także
przedstawiono propozycję Kodeksu Dobrych
Praktyk w Medycynie
Estetycznej. PTEiAA zamierza zaprosić lekarzy

wszystkich specjalności,
zajmujących się estetologią lekarską do przedyskutowania i wypracowania ostatecznego
kształtu kodeksu. Podkreślono potrzebę zawarcia w kodeksie zapisu
o konieczności ciągłego

szkolenia się, zgodnego
z KEL reklamowania
swoich usług oraz niewchodzenia w kompetencje innych zawodów
medycznych. Relacje
z przedstawicielami innych zawodów powinny
być oparte na szacunku.
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Leczenie i działania profilaktyczne

Część 2

AMD – zwyrodnienie plamki
związane z wiekiem
Jak wspomniałam w pierwszej części artykułu, nadal istnieje spory niedostatek wiedzy w zakresie mechanizmów powstawania AMD, dlatego na znajomość
działań profilaktycznych i przede wszystkim na bardziej niż dotychczas skuteczne metody leczenia przyjdzie nam pewnie jeszcze nieco poczekać. Na szczęście
intensywne badania trwają i luki w tym zakresie powoli udaje się zapełniać.
Leczenie
AMD to choroba trudna do leczenia. Według
aktualnej wiedzy można spowolnić postępujący proces
chorobowy, ale nie jest znana metoda wyleczenia.
Leczenie postaci suchej pozostaje nieznane i sprowadza się do postępowania zapobiegającego postępowi
choroby i przejścia w postać wysiękową. W tej grupie
chorych stosuje się głównie witaminy i karotenoidy
(α i β karoten, luteina, zeaksantyna) jako przeciwutleniacze, wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega 3
oraz antocyjany, które uszczelniają śródbłonek naczyń
i działają antyagregacyjnie na płytki krwi.
Wyniki wieloośrodkowego badania AREDS (age-related eye disease study), prowadzonego w latach 1992-2001, wykazały korzystny wpływ doustnej suplementacji
diety zawierającej antyoksydanty w połączeniu z cynkiem, który bierze udział nie tylko w eliminacji wolnych
rodników tlenowych, ale jest również odpowiedzialny
za przekształcenie witaminy A w rodopsynę.
Jako podstawę do przygotowania przez przemysł
farmaceutyczny konkretnych preparatów mających dostarczać w ściśle określonych wzajemnych proporcjach
odpowiednie dzienne dawki powyższych substancji
opracowano tzw. formułę AREDS: • 500 mg wit. C • 400
IU wit. E • 15 mg β karotenu • 80 mg cynku w postaci
tlenku • 2 mg miedzi w postaci tlenku miedzi.
Na polskim rynku są dostępne liczne preparaty
o składzie mniej lub bardziej zbliżonym do proponowanego w formule AREDS.
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Rys. Zen

Alicja Barwicka

Zarówno karotenoidy, jak i antocyjany, dzięki
silnym właściwościom antyoksydacyjnym i zdolności
do pochłaniania szkodliwego promieniowania w zakresie światła niebieskiego, skutecznie chronią struktury
tkankowe dołka środkowego. Ograniczenie dostępu
tej części widma do patologicznych złogów lipofuscyny
w siatkówce zdecydowanie zmniejsza ich fototoksyczność
i ogranicza powstawanie wolnych rodników tlenowych.
Luteina, zeaksantyna i powstająca z luteiny mezo-zeaksantyna to najważniejsze karotenoidy występujące
w plamce żółtej. Mechanizm działania luteiny jest dość
dobrze poznany i sprowadza się do dwóch funkcji:
• antyoksydacyjnej, uruchamianej gdy podstawowy
system antyoksydacyjny staje się niewydolny wobec
zbyt wysokiego poziomu reaktywnych postaci tlenu
uszkadzających komórki,
• absorpcji dla krótkofalowego promieniowania elektromagnetycznego w zakresie długości fali odpowiadającej
barwie niebieskiej.
Należy jednak pamiętać, że wg części badaczy
nadmiar betakarotenów w diecie palaczy papierosów
może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka płuc.
Od dawna uważa się, że długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 zawarte w rybim
tłuszczu, podobnie jak barwniki zawarte w plamce
żółtej (ksantofile: luteina i zeaksantyna), mają znaczenie przeciwdziałające wystąpieniu AMD. Okazuje
się, że fotoreceptory siatkówki zawierają duże ilości
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wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. I to właśnie
one są szczególnie wrażliwe na uszkodzenia ze strony
reaktywnych postaci tlenu, gdyż ich budowa ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi może być źródłem
atomów wodoru zawierających jeden elektron.
Biorąc to pod uwagę, celem kolejnego wieloletniego i wieloośrodkowego badania AREDS 2 była
ocena efektu doustnej suplementacji odpowiednio dużymi dawkami luteiny, zeaksantyny i kwasów omega-3.
Obecnie po zakończeniu III fazy badań klinicznych są
opracowywane wnioski i wytyczne, ale pierwsze wyniki
wskazują na zasadność zwiększenia zawartości tych
substancji w codziennej diecie.

Rynek farmaceutyczny oferuje szeroki wybór
preparatów SPOWALNIAJĄCYCH POSTĘPUJACY
PROCES CHOROBOWY zawierających
przeciwutleniacze, wielonienasycone
kwasy tłuszczowe omega 3, karotenoidy
i antocyjany.
Jednocześnie trwają prace nad
opracowaniem metod farmakologicznych LECZENIA suchej postaci AMD.

Jedną z nich jest próba opracowania kropli do
oczu o działaniu antyoksydacyjnym, które mogłyby
znaleźć zastosowanie w leczeniu suchej postaci AMD.
Badanie obejmuje grupę ochotników z zanikiem geograficznym, a obserwacja jest zaplanowana na okres
dwóch lat. Nadzieje wiąże się ponadto z udowodnionym
już działaniem niektórych czynników neurotropowych
hamujących śmierć komórek fotoreceptorów w procesie
zwyrodnienia siatkówki. Jednym z nich jest rzęskowy
czynnik neurotropowy, który w badaniach na modelach
indukowanego zwyrodnienia obwodowego siatkówki
okazał się skuteczny w ograniczeniu ubytków widzenia
spowodowanych utratą fotoreceptorów.
II faza badań klinicznych prowadzonych wieloośrodkowo w zakresie oceny skuteczności pochodnej
kwasu retinojowego (zmniejsza akumulację lipofuscyny, przez co powinien spowalniać progresję zmian)
w leczeniu zaniku geograficznego AMD także napawa
ostrożnym optymizmem.
Leczenie postaci wysiękowej to ciągle terapia objawowa, musi więc trwać do końca życia. Ponieważ żadna
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z dotychczas stosowanych metod nie jest doskonała, ciągle
poszukuje się nowych, bardziej skutecznych sposobów postępowania. Szczególne znaczenie mają wskazówki oparte
na dużych randomizowanych badaniach klinicznych.
Obecnie uznanymi metodami leczenia wysiękowej
postaci AMD są: fotokoagulacja laserowa, terapia fotodynamiczna, iniekcje doszklistkowe inhibitorów anty-VEGF
oraz terapie łączone w zakresie zatwierdzonych metod.
Praktykowane jest podawanie doszklistkowe również innych leków, radioterapia oraz chirurgia podsiatkówkowa.
Oczywiście wskazania do zastosowania konkretnej metody leczenia są jak w każdym innym przypadku
ustalane indywidualnie, zależnie od stanu miejscowego
i ogólnego pacjenta. Najważniejsze kryterium diagnostyczne w stanie miejscowym to ostrość wzroku oraz
lokalizacja i wielkość błony neowaskularnej, precyzyjnie określone w angiografii
fluoresceinowej.
Fotokoagulacja laserowa to termiczna ablacja błony neowaskularnej położonej
w szczególności zewnątrzdołkowo. W miejscu działania energii laserowej dochodzi
do martwicy zarówno samej błony, jak i wszystkich
przylegających zewnętrznych struktur siatkówki i wewnętrznych naczyniówki, więc w miejscu interwencji
tworzy się mroczek bezwzględny. Dlatego po laseroterapii
trudno się spodziewać istotnej poprawy ostrości widzenia. Niestety metoda nie zapobiega także nawrotowemu
tworzeniu się kolejnych błon neowaskularnych.
Pewną odmiana laseroterapii jest przezźreniczna
termoterapia. Stosuje się tu dużo dłuższe czasy naświetlania laserem o niskiej energii, przy czym dość
trudno ustalić indywidualnie dawkę światła z powodu
osobniczych różnic w wysyceniu barwnikiem nabłonka
barwnikowego siatkówki. Wyniki prowadzonych badań
klinicznych nie dały dotychczas jednoznacznej odpowiedzi, w jakiej mierze metoda jest skuteczna.
Terapia fotodynamiczna to dwuetapowa procedura sprowadzająca się do działań destrukcyjnych wobec
śródbłonka patologicznych naczyń, przez co dochodzi
do ich zamknięcia.
W pierwszym etapie pacjent otrzymuje dożylnie
środek fotoaktywny (werteporfinę). Jest to lipofilny
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barwnik, który w osoczu łączy się z lipoproteinami
LDL o niskiej gęstości. Ponieważ receptory lipoprotein
LDL stwierdzono w dużej liczbie w podsiatkówkowych
błonach neowaskularnych, więc także tam koncentruje
się werteporfina. Lek ten po kumulacji w naczyniach
zostaje w II etapie „wzbudzony” poprzez naświetlenie
laserem diodowym. Wyzwolone w wyniku powstałej
reakcji fotochemicznej wolne rodniki tlenowe niszczą
nowo powstałe patologiczne naczynia.
Iniekcje doszklistkowe inhibitorów anty-VEGF to
najczęściej obecnie stosowana forma leczenia wysiękowej
postaci AMD. Jest to terapia w miarę bezpieczna, a powikłania będące wynikiem formy podania leku (np. wzrost
ciśnienia wewnątrzgałkowego, zaćma, zapalenie wnętrza
gałki ocznej) występują jedynie w bardzo niewielkim odsetku (≤1%) i najczęściej poddają się leczeniu. U podstawy
wprowadzenia do terapii inhibitorów angiogenezy leży
odkrycie, że w patologiach siatkówki wiążących się z jej
niedotlenieniem w nabłonku barwnikowym następuje
wydzielanie tzw. śródbłonkowego czynnika wzrostu VEGF
(Vascular Endothelial Growth Factor), czyli grupy białek
biorących udział w angiogenezie. Czynnik ten udało
się wyizolować z błon neowaskularnych u pacjentów
z wysiękowym AMD, zaczęto go więc traktować jako
ważny wczesny sygnał stymulacji angiogenezy, a w konsekwencji rozwoju błon neowaskularnych. W iniekcjach
doszklistkowych podawane są obecnie:
• Pegaptanib sodu (Macugen) – aptamer blokujący
selektywnie izoformę 165 VEGF. Iniekcje muszą być
powtarzane co 6 tygodni, gdyż preparat jest w gałce
ocznej rozkładany przez enzymy lityczne (nukleazy).
Macugen jest zatwierdzony do stosowania w wysiękowej
postaci AMD w USA oraz na terenie Unii Europejskiej.
Skuteczność i bezpieczeństwo działania preparatu oceniono w dwuletnim badaniu VISION, ale ocena porównawcza w stosunku do wyników terapii fotodynamicznej
prowadzona jest nadal. Dwuletnia obserwacja dowiodła,
że leczenie pozwoliło przede wszystkim uzyskać stabilizację ostrości wzroku, w niewielkim zaś procencie (6%
osób leczonych) udało się uzyskać poprawę widzenia.
• Ranibizumab (Lucentis) – jest nieselektywnym inhibitorem wielu izoform naczyniowo-śródbłonkowych
czynników wzrostu VEGF, przez co hamuje wzrost błon
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neowaskularnych. Cząsteczka preparatu to fragment rekombinowanego monoklonalnego przeciwciała, o krótkim
czasie półtrwania w ciele szklistym (2-4 dni), dzięki czemu
lek wykazuje duże bezpieczeństwo ogólnoustrojowe. Lek
jest zarejestrowany do leczenia wszystkich form (zależnych od lokalizacji błon neowaskularnych) wysiękowej
postaci AMD, a ocena skuteczności i bezpieczeństwa
oparta jest na wieloośrodkowych randomizowanych
badaniach klinicznych (MARINA, ANCHOR, PIER,
SAILOR, EXCITE, SUSTAIN). Terapia obejmuje trzy
pierwsze iniekcje w odstępach comiesięcznych, a następnie
zależnie od wyniku comiesięcznych badań kontrolnych,
terapia podtrzymująca jest kontynuowana stosownie do
indywidualnych potrzeb chorego. Według różnych badań
leczenie Lucentisem przynosi stabilizację widzenia u około
90%, a poprawę ostrości wzroku u około 30% chorych.
Bewacizumab (Avastin), który jest zarejestrowany
jako lek wspomagający leczenie nowotworów okrężnicy, a do leczenia wysiękowej postaci AMD nie został
zarejestrowany w żadnym kraju na świecie, z uwagi na
zdecydowanie niższy koszt uzyskania dawki do iniekcji
doszklistkowej jest podawany w niektórych ośrodkach
mimo wątpliwości etyczno-prawnych. Jego doszklistkowe
stosowanie ma więc charakter wyłącznie eksperymentu
medycznego.
Politerapia, czyli terapie łączone pozwalają zmniejszyć częstość iniekcji, przy utrzymaniu pożądanego efektu
terapeutycznego. Dotychczasowa obserwacja dotycząca
zastosowania terapii fotodynamicznej, do której dołączono iniekcje Macugenu lub Lucentisu wskazuje, że jest to
droga bezpieczna i efektywna, w niektórych formach wysiękowego AMD. Prowadzone badania kliniczne MONT
BLANC i DENALI nie objęły jeszcze wszystkich form
lokalizacji błon neowaskularnych, dlatego ostateczne
wyniki i wnioski nie są jeszcze znane. Jednak zakończone
badania FOCUS i PROTECT jednoznacznie potwierdzają,
że politerapia skraca czas leczenia i obniża jego koszt.
Biorąc pod uwagę czynnik zapalny w patogenezie wysiękowej postaci AMD, w leczeniu stosowano
również steroidy. Octan triamcynolonu o działaniu
antyangiogennym podawany samodzielnie powodował
stabilizację ostrości widzenia, ale obecnie uważa się, że
większą skuteczność wykazuje w połączeniu z terapią
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fotodynamiczną. Trzeba jednak pamiętać o znacząco
wyższej statystycznie możliwości wystąpienia działań
ubocznych sterydoterapii (jaskra i zaćma), co ogranicza ten typ leczenia. Dlatego opracowano nową grupę
steroidów o minimalnej aktywności gluko- i mineralokortykoidowej. Zmniejszają one ryzyko wzrostu
ciśnienia wewnątrzgałkowego i rozwoju zaćmy, ale nie
udowodniono w prowadzonych dotychczas badaniach,
by skutecznie poprawiały ostrość widzenia.
W leczeniu wysiękowej postaci AMD stosowana
bywa radioterapia, polegająca na niszczeniu błon neowaskularnych powtarzalnym naświetlaniem promieniowaniem jonizującym. Nie ma jednak dowodów, by
poza stabilizacją ostrości widzenia uzyskano bardziej
zachęcające wyniki. Trwają kolejne badania kliniczne
oceniające system aplikacji brachyterapii Stront 90,
jednak podobnie jak w terapii sterydowej wskazuje się
na zalety terapii łączonej (radioterapia w połączeniu
z doszklistkowymi iniekcjami Lucentisu).
Pewne nadzieje wiąże się z nowymi lekami antyangiogennymi, między innymi z tzw. pułapką VEGF
(VEGF trap). Jest to cząsteczka białka działająca jako tzw.
ślepy receptor, który łącząc się, neutralizuje wszystkie
egzogenne izoformy VEGF. I faza randomizowanych
wieloośrodkowych badań potwierdza (zależnie od stosowanych dawek) zmniejszenie grubości siatkówki
u chorych z wysiękową postacią AMD. Badania dotyczące oceny skuteczności i bezpieczeństwa VEGF trap
(CLEAR-IT) trwają.
Najbardziej jednak obiecujące wydają się terapie
niedalekiej (jak się przypuszcza) przyszłości, które nie
tyle niszczą powstałe już struktury patologiczne, co nie
dopuszczają do ich powstania. Potrafimy już wpływać
na procesy zachodzące na poziomie molekularnym,
włącznie z produkcją RNA, i tak kontrolować ekspresję
swoistych białek, aby zatrzymać produkcję VEGF.
Działania profilaktyczne
Działania profilaktyczne sprowadzają się do zmiany stylu życia, polegającej na absolutnym zaprzestaniu
palenia, wdrożeniu regularnej aktywności fizycznej,
unikaniu nadmiernej ekspozycji na słońce i przede
wszystkim na stosowaniu zdrowej, zbilansowanej diety
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bogatej w warzywa, owoce oraz ryby morskie. W diecie
powinny być uwzględnione w szczególności:
• karotenoidy (luteina i zeaksantyna) – zawierają je
przede wszystkim zielone, żółte i pomarańczowe warzywa: brokuły, jarmuż, szpinak, kapusta włoska, kapusta
biała, brukselka, natka pietruszki, sałata, groszek zielony,
dynia, papryka zielona i żółta, ogórek, pomidory, zielone
oliwki i marchew;

• witamina E – występuje w oleju słonecznikowym,
sojowym, margarynie, zarodkach pszennych, awokado,
orzechach (włoskie, laskowe i pistacjowe), pestkach
słonecznika i migdałach;
• witamina C – źródłem jest kapusta biała, papryka
czerwona i zielona, natka pietruszki, pomidory, liście
szpinaku, kalafior, brukselka, ziemniaki, grejpfrut, kiwi,
czarna porzeczka, maliny, truskawki, jabłka, pomarańcze,
cytryny, mandarynki;
• kwasy omega 3 – znajdziemy w tuńczyku, łososiu
atlantyckim, śledziach, makreli, sardynkach, halibucie,
soli, dorszu i krewetkach;
• cynk – występuje w otrębach, zarodkach i kiełkach
ziaren zbóż, grzybach, a także w rybach morskich (jak
wyżej, ale głównie w śledziach);
• selen – którego źródłem są ryby i owoce morza, mąka
z pełnego ziarna, mięso, kukurydza i warzywa strączkowe.
Badania nad istotą uszkodzeń i leczeniem AMD,
ale też nad eliminowaniem wielu innych skutków procesów starzenia się organizmu trwają i miejmy nadzieję,
że wkrótce przyniosą skuteczne rozwiązania.
Tymczasem trzeba promować poznane dotychczas metody profilaktyki, zwłaszcza, że ich pozytywne
efekty dają się zauważyć w prewencji nie tylko AMD, ale
i wielu innych chorób, w szczególności metabolicznych
i w zakresie układu krążenia.
Tekst i zdjęcia Alicja Barwicka
dr n. med., specjalista chorób oczu
Piśmiennictwo u autorki.
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Chleba naszego powszedniego…
...wcale nie trzeba kupować w sklepie czy piekarni. Odkryłam to całkiem niedawno
i żałuję, że tak późno.
Beata Świerczewska

T

ego lata mieszkałam przez trzy miesiące w miejscu
odległym od najbliższego sklepu o kilkanaście
kilometrów. Na szczęście miałam blisko do sąsiadki,
cudownej starszej pani, która zawsze sprzedawała mi
jajka, piekła ciasto drożdżowe, a ostatnio też dostarczała
mi chleb.
Znakomity chleb: z chrupiącą skórką, ziarnami
słonecznika, pestkami dyni. Czasem z pokrojonymi
w plasterki oliwkami, siemieniem lnianym czy otrębami.
Bochen wystarczał mi na tydzień, każdego dnia
chleb był tak samo świeży i tak samo smaczny.
Co więcej, zauważyłam, że taki chleb jedzony
na co dzień sprawia, że nie muszę się nim napychać –
wystarcza jedna, dwie kromki i jestem syta.
Pomyślałam sobie: dlaczego nie?
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Podpytałam panią Helenę, co do tego chleba
dodaje i czy ma specjalny piec do chleba. Ale nie. Piekła
w zwykłym piekarniku. Tym bardziej się nakręciłam.
Zasiadłam do internetu, jeszcze trochę poczytałam i…
pierwszego dnia po powrocie do Warszawy pobiegłam
po mąkę i drożdże.
Jeszcze tego samego dnia upiekłam swój pierwszy
chleb. Zaczęłam od mieszanego pszenno-żytniego, choć
podobno najłatwiej wychodzi pszenny. Chleb zniknął
w ciągu jednego dnia (może to dziwne, ale nikt go nie
wyrzucił, został pożarty:)). Dwa dni później ponownie
spróbowałam. Tym razem kupiłam mąkę orkiszową
chlebową i pszenną razową.
Generalnie pieczenie chleba nie jest super trudne.
Trzeba tylko trochę się przyłożyć i mieć wolne jakieś
trzy godziny.
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Jeśli robimy to po raz pierwszy i nie wiemy, czy
będziemy ten proceder uprawiać ponownie, wtedy lepiej
zacząć od chleba na drożdżach, a nie na zakwasie. Jest
szybciej i prościej. Chleb może mieć posmak drożdży,
ale im mniej ich dodajemy, tym mniej to przeszkadza.
A potrzeba naprawdę niewiele – jakieś 15 g świeżych
drożdży na 500 g mąki.
Nie będę tu podawać żadnych konkretnych przepisów, bo każdy może sobie to „wygooglować”. Ważne
jest, by trzymać się kilku podstawowych zasad.
Najczęstsze, podstawowe składniki
• Mąka • sól • drożdże • woda • mleko • trochę
tłuszczu (oliwa, olej). Dodatki wedle życzenia i preferencji: • ziarna sezamu • siemienia lnianego • słonecznika • dyni • otręby pszenne • żytnie • pokrojone oliwki
• zioła • mak.
Mąkę można kupić w sklepach z ekologiczną
żywnością. Ale ja na przykład kupiłam na zwykłym
bazarku. Mąki, których używamy, mogą być pszenne,
żytnie, orkiszowe, kukurydziane. W wypadku mąki
pszennej ziarno musi być grubsze niż to, które jest
w zwykłej mące tortowej. Grubość ziarna powinna być
co najmniej 500 (tego też nie wiedziałam, ale np. dla
ekspedientki w sklepie to żadna nowina:)).
Piec można z jednorodnej mąki albo z mieszanek
– zależnie od przepisu. Chociaż teraz widzę, że warto
trochę poeksperymentować z proporcjami, np. połączyć
orkiszową chlebową z pszenną razową.
Drożdże mogą być świeże albo instant – suszone. Świeże są pakowane najczęściej po 100 g i chyba
lepiej używać takich, bo suszone nie zawsze dają dobry
wzrost ciasta.
Jeżeli w przepisie mamy drożdże suszone, a chcemy dodać świeżych, to przyjmujemy, że 10 g drożdży
świeżych odpowiada 20 g suszonych. Jak wspomniałam,
na 500 g mąki wystarcza 15 g drożdży świeżych.
Wykonanie
Drożdże rozpuszczamy w wodzie z dodatkiem
cukru (ok. łyżeczki) albo w ciepłym mleku, też z cukrem
i odstawiamy do ciepłego miejsca na 5 minut, żeby
„zapracowały”.
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Mąki (zależnie od przepisu) mieszamy w misce
z solą (ok. 1 łyżeczki), dodajemy roztwór drożdży i zaczynamy wyrabiać ciasto, stopniowo dodając wody (ilość
zależnie od przepisu, zwykle ok. 1 litra na 1,5 kg mąki).
Ciasto zagniatamy 10 do 20 minut, tak by było
gładkie i odrywało się od miski. Jeśli w trakcie wyrabiania ciasto klei się do rąk, można je posmarować oliwą
lub olejem.
Po wyrobieniu ciasta przykrywamy je ściereczką
i odstawiamy na ok. godzinę do ciepłego, nieprzewiewnego miejsca. Ja wkładam do piekarnika, uprzednio
podgrzanego do 30 stopni przez 3 minuty. Jeśli po
godzinie ciasto nie podwoi swojej objętości, trzymamy
w cieple dłużej.
Potem wyjmujemy ciasto, lekko zagniatamy, dodajemy ulubione dodatki – ziarno, zioła, otręby. Ciasto
wkładamy do wysmarowanej cienko oliwą brytfanki,
ponownie przykrywamy i odstawiamy na godzinę w ciepłe miejsce (u mnie znowu piekarnik).
Po tym czasie ciasto wstawiamy do rozgrzanego
do 190…220 stopni piekarnika (zależnie od przepisu)
i pieczemy około godziny.
Wyciągamy z piekarnika, odstawiamy aż wystygnie – wtedy łatwiej wyjdzie z foremki. Chleb kładziemy
na kratce, tak by spód mógł się wysuszyć.
Dalej już tylko jemy. :)

Jak nam się spodoba, to uczymy się nastawiać
zakwas na chleb.
Ja spróbuję jutro. :)
Tekst i zdjęcia
Beata Świerczewska
internistka, lekarka rodzinna
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Rola jonu magnezowego i wapniowego w procesach ustrojowych

Część 2

Wapń
Krystyna Knypl

Jon wapniowy odgrywa bardzo ważną rolę w licznych procesach wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych, takich jak skurcz mięśni, przewodnictwo nerwowe, uwalnianie
hormonów czy krzepnięcie krwi. Pomimo ważnych funkcji wewnątrzkomórkowych
aż 99% całkowitych zasobów ustrojowych wapnia jest zlokalizowane w kościach.
Całkowita zawartość wapnia w organizmie wynosi 1,4-1,6% masy ciała, czyli ponad 1,0-1,2 kg. Prawidłowe stężenie wapnia w surowicy waha się w granicach
8,8-10,4 mg/dl (2,20-2,60 mmol/l). Około 40% wapnia
znajdującego się w surowicy krwi jest związane z białkami, przede wszystkim z albuminami.
Stopień związania wapnia z białkami zmienia
się w zależności od zmian pH krwi. Kwasica wiąże się
ze wzrostem stężenia wapnia zjonizowanego, następuje
bowiem zmniejszenie stopnia związania wapnia z białkami surowicy. Z kolei zasadowica powoduje zmniejszenie
stężenia wapnia zjonizowanego, ponieważ wiązanie tego
jonu z białkami jest zwiększone. Na stopień wiązania
wapnia wpływa również całkowite stężenie białek we
krwi. U osób z hipoalbuminemią może wystąpić wynik
wskazujący na niskie stężenie wapnia, będzie on jednak
odzwierciedlał wyłącznie niskie stężenie frakcji związanej
z białkiem, podczas gdy stężenie wapnia zjonizowanego
może być prawidłowe. Wahania stężenia białek w surowicy krwi o każde 1 g/dl powodują zmiany w stężeniu
wapnia o 0,8 mg/dl.
Pozostałe 60% wapnia zawartego w surowicy jest
w postaci zjonizowanej oraz kompleksów fosforanowych i cytrynianowych. Frakcja wapnia zjonizowanego
stanowi ok. 50%, co odpowiada stężeniu 4,7-5,3 mg/dl
(1,17-1,30 mmol/l). Jest to ta część wapnia krążącego
w surowicy krwi, która jest odpowiedzialna za przebieg
wielu procesów fizjologicznych. Określenie stężenia
wapnia w surowicy krwi, wykonywane w rutynowych
badaniach laboratoryjnych, obejmuje wapń związany
z białkami, kompleksy wapniowe oraz wapń zjonizowany.
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Określenie stężenia wapnia zjonizowanego, najbardziej
istotnego z punktu widzenia oddziaływania na procesy
fizjologiczne, jest dość skomplikowane metodologicznie
i jeszcze niedostępne w warunkach rutynowych.
Na stężenie wapnia w surowicy ma wpływ jego
ilość w spożywanym pokarmie, stopień wchłaniania
z przewodu pokarmowego oraz wydalania z moczem.
W prawidłowej, zbilansowanej diecie dorosłego człowieka
każdego dnia z przewodu pokarmowego dostarczane jest
do organizmu ok. 1000 mg wapnia. Z tego przez drogi
żółciowe i przewód pokarmowy wydalane jest 200 mg.
W zależności od stężenia witaminy D przez przewód
pokarmowy wchłaniane jest każdego dnia 200-400 mg
wapnia, natomiast wydalanie przez nerki szacowane
jest na ok. 200 mg na dobę.
Zalecane normy spożycia dla dzieci i młodzieży,
kobiet karmiących oraz osób powyżej 50. roku życia
wynoszą 1200-1300 mg na dobę, dla pozostałych osób
dorosłych 900-1000 mg na dobę.
Metabolizm wapnia jest regulowany przez poziom
parathormonu (PTH), kalcytoniny oraz witaminy D.
Parathormon jest wydzielany przez gruczoły przytarczycowe, a jego główną rolą jest ochrona organizmu
przed hipokalcemią.
Kliniczne objawy niedoboru wapnia
Obniżenie stężenia wapnia poniżej 8,8 mg/dl
(2,2 mmol/l) przy prawidłowym stężeniu białek w surowicy krwi określane jest jako hipokalcemia. Może
być ona wywołana przez różne czynniki, występuje
u mężczyzn i kobiet z jednakową częstością. Do przyczyn
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wywołujących hipokalcemię należą: niedobór lub brak
PTH, idiopatyczna niedoczynność przytarczyc, niedobór
witaminy D, krzywica witamino-D-zależna, choroba
proksymalnych cewek nerkowych (zespół Falconiego),
niewydolność nerek, niedobór magnezu, ostre zapalenia
trzustki, hipoproteinemia oraz wstrząs septyczny.
Hipokalcemia w wielu przypadkach przebiega
bezobjawowo. Objawy kliniczne dotyczą najczęściej
układu nerwowego, a najbardziej swoistym symptomem
niedoboru wapnia jest tężyczka jawna lub utajona.
W obrębie układu krążenia u pacjentów z hipokalcemią można stwierdzić zaburzenia rytmu serca,
wydłużenie odcinka QT oraz zaburzenia okresu repolaryzacji.
Rola jonu wapniowego
w schorzeniach
układu sercowo-naczyniowego
Zagadnieniu właściwego spożycia i roli jonu wapniowego w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego
poświęconych jest wiele doniesień epidemiologicznych,
klinicznych oraz doświadczalnych. Wykazano zwiększone stężenie jonów wapnia w komórce u pacjentów
z nadciśnieniem tętniczym, ale nie ustalono w sposób jednoznaczny przyczyny tego zjawiska. Być może
jest ono następstwem obniżonej aktywności błonowej
ATP-azy sodowo-potasowej, którą wykazano w badaniach
doświadczalnych. Zaburzeniu temu towarzyszy wzrost
stężenia sodu wewnątrzkomórkowego i zwiększona
wrażliwość białek kurczliwych na wapń. Brana jest
również pod uwagę wrodzona lub nabyta dysfunkcja
błony komórkowej u osób z nadciśnieniem tętniczym.
Zwiększone stężenie wapnia wewnątrzkomórkowego przyczynia się do wzrostu oporu obwodowego,
który jest jednym z wcześniejszych zaburzeń hemodynamicznych w nadciśnieniu tętniczym. Badania epidemiologiczne na temat zależności pomiędzy wapniem
a nadciśnieniem tętniczym nie przynoszą jednoznacznych opinii. Zdaniem niektórych autorów zwiększone
spożycie wapnia w diecie lub dodatkowa suplementacja
powoduje obniżenie ciśnienia krwi.
Metaanaliza przeprowadzona przez Griffitha
i wsp. wykazała, że suplementacja wapniem powoduje
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obniżenie ciśnienia skurczowego krwi o 1,44 mmHg,
a rozkurczowego o 0,84 mmHg. Nie jest to jednak powszechnie podzielany pogląd. Zdaniem profesora N.M.
Kaplana obniżenie ciśnienia krwi w następstwie suplementacji wapniem następuje u pacjentów, u których
dochodzi do łagodnej, wtórnej nadczynności przytarczyc
z powodu zwiększonego wydalania wapnia z moczem.
Tak więc pacjenci, którzy reagują na obniżenie ciśnienia
krwi w wyniku suplementacji wapniowej, mają wyjściowo
nieco podwyższony poziom parathormonu i obniżony
poziom wapnia w surowicy krwi. Warto też odnotować,
że u 50-70% pacjentów z nadczynnością przytarczyc
występuje nadciśnienie tętnicze.
Badanie epidemiologiczne Nurses’ Health Study,
obejmujące 85 764 kobiety w wieku 34-59 lat wykazało,
że zbyt małe spożycie wapnia może zwiększać ryzyko
udaru mózgu u kobiet w średnim wieku.
Norweskie badania epidemiologiczne, przeprowadzone w miejscowości Tromso i obejmujące 7543
mężczyzn oraz 8053 kobiety wykazały, że zwiększonemu
spożyciu wapnia towarzyszy obniżenie ciśnienia krwi.
Autorzy wyrażają opinię, że choć wpływ wapnia na
obniżenie ciśnienia jest stosunkowo niewielki, to jon
ten ma istotne znaczenie w pierwotnej profilaktyce
schorzeń układu sercowo-naczyniowego.
W badaniach Sacks i wsp., przeprowadzonych na
125 pacjentach (82 mężczyzn i 43 kobiety) z łagodnym
i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym stwierdzono,
że istotną rolę odgrywa kompleksowe uzupełnianie
niedoborów jonów wapnia, magnezu i potasu. Zdaniem
autorów suplementacji nie należy ograniczać do jednego
jonu, lecz powinna ona mieć charakter kompleksowy.
Postępowanie w przypadkach
niedoboru wapnia
Postępowanie jest uzależnione od stopnia niedoboru. Poza oznaczeniem stężenia wapnia we krwi niekiedy może zachodzić konieczność oznaczenia poziomu
parathormonu, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości
– skierowania pacjenta na konsultację endokrynologiczną.
W przypadkach łagodnego lub umiarkowanego
niedoboru wapnia zalecane jest uzupełnianie za pomocą
preparatów doustnych. To codzienna praktyka lekarska.
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Preparatów jest wiele i mają one postać tabletek musujących i syropów.
W stanach ciężkiego niedoboru konieczne może
być uzupełnienie wapnia drogą dożylną, w warunkach
szpitalnych.
Leczenie przewlekłej hipokalcemii w przebiegu
niewydolności przytarczyc powinno być prowadzone pod
nadzorem endokrynologa, a w przypadku przewlekłej
niewydolności nerek – pod nadzorem nefrologa.
Postępowanie profilaktyczne polega na edukacji
pacjentów w zakresie unikania stanów prowadzących
do hipokalcemii oraz stosowania diety bogatej w wapń.

kostnoszkieletowego. Prawidłowa profilaktyka pierwotna
oraz wtórna schorzeń układu sercowo-naczyniowego,
a także innych układów powinna obejmować wiele
aspektów, do których należy również okresowa kontrola
stężenia jonów wapnia i magnezu w surowicy krwi.
W razie stwierdzenia niedoboru konieczne jest
wdrożenie postępowania dietetycznego oraz ewentualnej
suplementacji. W przypadku znacznych niedoborów
uzupełnienie powinno być przeprowadzone w warunkach szpitalnych, a w przypadkach umiarkowanych
i lekkich – w warunkach ambulatoryjnych.
Ważną rolę odgrywa edukacja pacjentów w zakresie stosowania właściwej diety.

Podsumowanie
Jony magnezu i wapnia ogrywają ważną
rolę w wielu procesach fizjologicznych dotyczących
układu krążenia, nerwowego, mięśniowego oraz

Krystyna Knypl
internista
Piśmiennictwo u autorki.

Nowości
Na chorobę wysokościową stępującej przy chorobie wycierpi wiele osób, które prze- sokościowej.
kraczają wysokość 2500 m
Dr Grant Lipman i wsp. ze
nad poziomem morza, gdzie Stanford University School of
dostępność tlenu w powie- Medicine badali wpływ podatrzu jest zbyt mała, aby za- wania ibuprofenu na występospokoić wszystkie potrzeby wanie objawów choroby wysoorganizmu. Do typowych ob- kościowej. W badaniu uczestjawów należą: bóle i zawroty niczyło 86 osób (58 mężczyzn
głowy, brak apetytu, nud- i 28 kobiet), podróżujących
ności, wymioty, zmęczenie, do White Mountains w Kaliosłabienie oraz zaburzenie fornii. Gdy badani osiągnęli
rytmu snu. Zaleca się, aby wysokość około 1200 m n.p.m.,
po przekroczeniu 3000 m zażyli pierwszą dawkę 400 mg
nie pokonywać dziennie ibuprofenu. Następnego dnia
większej różnicy wysokości rano rozpoczęli wspinaczkę na
niż 300 m.
wysokość około 3500 m n.p.m.
Stosowana metoda farma- i około godziny 14.00 zażyli
kologiczna to głównie poda- następną dawkę ibuprofenu.
wanie acetazolamidu, który Wspinanie było kontynuowahamując aktywność anhydrozy ne do wysokości około 3800
węglowodanowej, zapobiega m n.p.m. Wieczorem około
zasadowicy oddechowej, wy- godziny 20.00 wspinający się
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Ibuprofen pomocny w zapobieganiu chorobie wysokościowej

zażyli trzecią dawkę ibuprofenu. Noc spędzili na wysokości 3800 m n.p.m. Objawy
choroby wysokościowej wystąpiły u 43% otrzymujących
ibuprofen i u 69% otrzymujących placebo.
Zdaniem dr. G. Lipmana
ibuprofen powinien być zażyty
na 6 godzin przed rozpoczęciem wspinaczki. Uważa też

on, że być może dawka 600
mg ibuprofenu dałaby lepsze
zabezpieczenie przed wystąpieniem choroby wysokościowej, jednak należy się też
liczyć z większym zagrożeniem
działaniami niepożądanymi,
zwłaszcza ze strony przewodu
pokarmowego, które u osób
odwodnionych mogą występować częściej.

Źródło: http://www.medicalnewstoday.com/articles/243152.php
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Trzy decyzje, trzy kariery
Alicja Barwicka

Bardzo lubię swój zawód i mimo wielu trudności, z jakimi przez lata trzeba było się
mierzyć, nie wpadłam nigdy na pomysł, żeby go zamienić na inny. Ale rozglądam się
wokół, uwzględniam realia, nie zapominam o marzeniach i jestem otwarta na to, co
przynosi los. Rozwijam skrzydła i patrzę szerzej.
Zaczęło się od dżdżownic
Trudności były od samego początku.
W domu rodzinnym skutecznie wszczepiono
mi „judymologię”, jednak zdaniem rodziców na udzielanie innym (także przecież
darmowej) pomocy medycznej przez całe
życie „świątek, piątek i w niedzielę” byłam
zbyt słaba fizycznie. Dlatego w atmosferze
uznania dla górnolotnego etosu bohatera lektury szkolnej
wymyślono metodę zniechęcenia mnie do pójścia na
medycynę. Rodzice byli pionierami tej metody, gdyż
wśród krewnych nie było lekarzy, a więc fachowców,
którzy mogliby pomóc w opracowaniu sposobów na
tyle skutecznych, by dawały gwarancję uzyskania pozytywnego efektu. Cel uświęca środki i pewnie dlatego
do doniczek z kwiatami wkładano dżdżownice, trochę
je zakopywano w ziemi i tłumacząc, że jeśli nie dam
rady wydostać ich gołymi rękami z doniczkowej niewoli,
nie mam nawet co marzyć o pracy lekarza, bo przecież
na studiach nie przeżyję nawet jednego zajęcia z anatomii prawidłowej albo innego okropnego przedmiotu
zajmującego się „ludzkimi flakami”. Metoda była dość
perfidna, bo wszyscy w domu wiedzieli, że dżdżownice
nie są moimi ulubionymi zwierzętami i w osobistej
skali wstrętu zajmują dość wysoką pozycję na równi
z okropnymi wielkimi pająkami. Ale nie miałam wyjścia,
bo jak każda nastolatka na świecie uważałam, że mam
rację, więc muszę dać radę. I dałam, chociaż łatwo nie
było. Trwało to jakiś czas i zdarzyła się rzecz dziwna, bo
zaczęły mnie interesować kwiaty w tych nieszczęsnych
doniczkach. Zaczęłam o nich czytać, oglądać korzenie,
czy aby doświadczalne mieszkanki nie zrobiły im krzywdy
i tak doszłam do wniosku, że może jednak pójdę na…
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ogrodnictwo. Ten przełom trwał jeden dzień, gdyż po
ogłoszeniu tego radosnego odkrycia przedstawiono mi
wizję spędzenia reszty życia na pieleniu kwiatowych
rabatek, koniecznie na kolanach, na (nie wiem dlaczego akurat tam) miejskim kwietniku przed ratuszem.
Autorską metodę uznano natychmiast za nieskuteczną
i ku mojej ogromnej radości odstąpiono od jej dalszego stosowania. Od tamtej pory nigdy nie znalazłam
się w sytuacji wymagającej ode mnie zajmowania się
dżdżownicami.
Osobisty kalendarz szczepień
To była pierwsza dawka szczepionki przeciw
trudom życia lekarskiego. Potem podawano mi przez lata
jedynie dawki przypominające. Efekt został osiągnięty,
bo myślę, że jestem dość dobrze uodporniona na to, co
w moim zawodzie i w moim kraju jest codziennością
każdego z nas. Gdyby nie to szczepienie, przyznałabym
rację moim rodzicom z jedną poprawką – faktycznie
jestem na to wszystko zbyt słaba, tyle że psychicznie.
Kiedy już udało mi się przebrnąć przez biochemię i parę innych „schodków” podczas studiów, a także
schodki jedynkowe, dwójkowe czy doktoranckie, nie licząc ciągłych dylematów diagnostyczno-leczniczych typu:
co podać, jak zaszyć itp., zaczęły się pojawiać problemy
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o znacznie szerszym zasięgu w rodzaju: co zrobić ze świeżo ospowo wysypanym dzieckiem (przedszkole odpada),
gdy tatuś w delegacji, ja właśnie powinnam wyjść do
pracy i co gorsza mam dyżur, a babcia jest w odległości
ponad 100 km? Takie sprawy są w domach lekarskich
codziennością, ale jednak je pokonujemy. Może dzieje
się tak dzięki tej bardzo swoistej „lekarskiej szczepionce”, której dawki przypominające w początkach drogi
zawodowej są chyba jednak zbyt duże, a częstotliwość
dawkowania zdecydowanie zbyt intensywna.
Grunt to inspiracja
Mniej więcej w tym samym czasie w zachodniej
części świata pojawił się i szybko zaczął zyskiwać na
popularności nowy kierunek działalności, znany jako
second career. To bardzo ciekawe zjawisko socjologiczne,
które jak wiele innych narodziło się z myśli „jak nie
wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze”.
Otóż jakiś czas temu mądrzy tego świata wpadli na pomysł, że pracownik wykonujący przez 20-30 lat podobny
ciąg czynności zawodowych nie jest już zainteresowany nowinkami w sposobie ich realizacji i zaczyna być
dotychczasową pracą znudzony. Staje się coraz mniej
efektywny, a co gorsza zdaniem szefów często również
hamuje wszelkie inicjatywy zmierzające do zmiany
dotychczasowego stanu rzeczy. Mając ponadto więcej
wolnego czasu na myślenie (powtarzalne czynności
wykonuje już prawie automatycznie), wraca do swoich
marzeń. W ten sposób przypomina sobie, że przecież
jego marzeniem od …dziestu lat było stworzenie pizzerii, zostanie dziennikarzem albo odbycie rejsu dookoła
świata. Zaczyna w nim narastać przekonanie, że dobrze
byłoby wrócić do tych marzeń właśnie teraz, gdy oprócz
nudnej pracy ma odchowane dzieci, spore doświadczenie
życiowe, a nieraz również trochę odłożonej kasy!
Specjaliści od liczenia (często należący do tej
samej grupy marzących o podobnych zmianach) zwęszyli kąsek, policzyli i wyszło im, że z ekonomicznego
punktu widzenia takie pomysły trzeba wspierać, bo są
opłacalne dla całego społeczeństwa. Przecież te marzenia
przekuwane na rzeczywistość (lepiej późno niż wcale)
to ogromny potencjał ludzkich możliwości, najczęściej
popartych posiadanymi talentami! A każda działalność
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tworzona z sercem i talentem przyniesie wcześniej czy
później zyski również finansowe. Trochę trudno było
w końcu ubiegłego wieku przenieść ideę second career
na polski grunt, ale można ją było nieco zmodyfikować.
Jak zwykle chodzi o pieniądze
Stałym elementem drogi zawodowej wielu z nas,
wspinających się po szczeblach szpitalnej drabinki, był
ciągły niedostatek pieniędzy. Wysokość wynagrodzenia
asystentów czy starszych asystentów zatrudnionych
w ramach etatów szpitalnych była nie tylko śmiesznie
niska, ale i relatywnie spadała wobec rosnących z roku
na rok kosztów utrzymania. Dorabianie popołudniami
w innych placówkach dawało oczywiście dodatek do
pensji, ale miało (i ma nadal) swoją cenę w postaci
ciągłego braku prywatnego czasu dla siebie i rodziny,
narastającego zmęczenia, a często i utraty zdrowia. Do
tego rosły (i niestety nadal rosną) koszty naszego doskonalenia zawodowego. Każdy z nas, zainteresowany
„byciem na bieżąco” uczy się naprawdę ustawicznie, a to
kosztuje coraz więcej i więcej. Nawet mieszkańcy dużych
ośrodków akademickich nie mają przecież wszystkich
konferencji na miejscu. Nie dość, że koszty udziału są
często niebotyczne, to przecież i tak stanowią tylko część
całości, bo hotel, dojazd itd.
W latach 90. XX wieku, gdy wysokość wynagrodzenia państwowego etatowego szpitalnika stała się już
niebezpiecznie niska dla zaspokojenia podstawowych
potrzeb rodziny, wielu z nas zaczęło szukać innych
rozwiązań.
Second career – decyzja nr 1
Po analizie problemu postanowiłam zmienić
podstawowe miejsce pracy na biuro i zająć się działalnością medyczną w sektorze ubezpieczenia społecznego.
Analiza dotyczyła jedynie aspektów finansowych, bo o innych nie miałam bladego pojęcia. Moja
pierwsza szefowa (lekarz psychiatra) w nowym miejscu
pracy szybko rozgryzła, jak wielkim jestem ignorantem. Jednak jej niewyczerpana do mojej niewiedzy
cierpliwość w połączeniu z kulturą osobistą pozwoliła
mi przetrwać pierwsze naprawdę trudne tygodnie. Problemów było wiele. Nie byłam zaprawiona do czytania
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ze zrozumieniem aktów prawnych oraz ich właściwej
interpretacji. Kiedy w pierwszych dniach i tygodniach
tkwiłam nad trudnymi dla mnie sprawami, czułam, że
podjęłam zdecydowanie niewłaściwą decyzję. Owszem,
poprawiła się sytuacja finansowa, ale z dnia na dzień
rosło też moje przerażenie, że nie podołam. Ale nie
było wyjścia, wzięłam się ostro do pracy i po pewnym
czasie zaczęłam już chwytać, o co chodzi. Wśród moich
nowych kolegów, lekarzy różnych specjalności, miałam
naprawdę wspaniałych nauczycieli i mądrych doradców.
Z czasem do zespołu dochodziły kolejne osoby, dysponujące najczęściej równie marnym poziomem wiedzy,
co ja na początku, dlatego sytuację ratowała naprawdę
świetna atmosfera, bazująca na wzajemnym wspieraniu
się, a nie na krytyce.

Skutki decyzji nr 1

Ponieważ zaraz po ukończeniu stażu zajęłam się
„swoją” specjalnością, miałam braki dotyczące aktualności
w zakresie ogólnej wiedzy medycznej. W ruch poszły
książki, godziny spędzone w czytelni GBL, kongresy
i sympozja z innych dziedzin, dzięki czemu łatwiej
było weryfikować wzajemne opinie i dzielić się doświadczeniami w naszym interdyscyplinarnym zespole.
Pojęłam w miarę szybko sens swojej nowej pracy, zaczęłam rozumieć język ustaw i aktów wykonawczych,
ale przede wszystkim dotarło do mnie, że do wydania
decyzji o przekazywaniu komuś (nieraz do końca życia)
świadczenia pieniężnego z uwagi na jego stan zdrowia
(a nie z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego) rzeczywiście potrzebna jest wiedza lekarska. Szybko też do
mnie dotarło, że potrzebne są jakieś szersze regulacje,
że tym, którym z punktu widzenia wiedzy medycznej
można jeszcze przywrócić zdolność do zarobkowania,
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a tym samym do utrzymywania się z pracy własnych
rąk, trzeba koniecznie jakoś pomóc. Powoli stałam się
fanką działań prewencyjnych, zwłaszcza rehabilitacji
leczniczej stawiającej na nogi nawet tych, którzy wcale
tego nie chcieli (cóż, wielu nie jest zainteresowanych
poprawą stanu zdrowia w stopniu umożliwiającym
przywrócenie zdolności do pracy). Utknęłam w tej
mojej zmodyfikowanej formie second career na dobre
na wiele lat i mimo że w początkach tego się raczej nie
spodziewałam, nie tylko mi się spodobało, ale i wiele
się nauczyłam. Podsumowując, według skali klasyka
i tak osiągnęłam więcej po stronie plusów dodatnich:
Plusy dodatnie (zyski)
Plusy ujemne (straty)
Praca w fajnym interdyscypli- Sztywne godziny zatrudnienarnym zespole lekarskim
nia oraz konieczność wyjazdów służbowych
Poznanie zagadnień z zakre- Z przyczyn jw. – ograniczenie
su ubezpieczeń społecznych, do kilku godzin tygodniowo
nie tylko w skali kraju
możliwości pracy z pacjentem w swojej specjalności
lekarskiej
Odkurzenie i ciągłe uakStosunki interpersonalne
– w zespole, gdzie lekarze
tualnianie ogólnej wiedzy
medycznej
stanowią mniejszość, wszyscy
poza nimi mają aktualną,
właściwą i niepodważalną
wiedzę medyczną
Nabycie podstawowej wiedzy Brak codziennego kontaktu
w zakresie interpretacji aktów z aktualnymi nowinkami
prawnych
w swojej specjalności lekarskiej
Nabycie nowych umiejętno- Żmudna, jednostajna i męści, w szczególności w zakre- cząca praca biurowa, także
sie orzecznictwa lekarskiego fizycznie (przeważnie kilka
oraz rehabilitacji leczniczej
godzin w jednej pozycji),
a przy tym często nudna
i trudno w niej osiągnąć
satysfakcję
Większe (niż w szpitalu)
możliwości szkolenia podyplomowego przez udział
w konferencjach, sympozjach
naukowych itp.
Wyjściowo wyższe (niż
w szpitalu) zarobki, chociaż
po kilku latach ten aspekt nie
był już tak atrakcyjny
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Second career – decyzja nr 2
Lata płynęły, idea second career w klasycznym
wydaniu robiła coraz większą karierę, ale ciągle w Polsce
trudno się jej było zadomowić. Na stronach Google
pojawiało się coraz więcej inicjatyw społecznych dotyczących jej rozwijania. Okrzepłam w swojej nowej
formie działalności zarobkowej i nie trzymałam się już
tak kurczowo jedynej aktywności. Dlatego pewnego
dnia postanowiłam spełnić powracające co pewien czas
marzenie, by zostać… dziennikarzem. Oczywiście miało
to być raczej hobby, a nie profesjonalne dziennikarstwo,
w końcu swój lekarski zawód już miałam i nadal nie zamierzałam go wymieniać na inny. Mimo to starałam się
podejść do nowego pomysłu rzetelnie i po zapoznaniu się
z wymaganiami, jakie stawia dziennikarzom amatorom
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, rozpoczęłam
realizację zadań według określonej procedury, dotyczącej spełniania kolejnych wymogów. Strach typowy
dla porywania się z motyką na słońce dopadł mnie
trochę późno, gdy wszystkim formalnościom stało
się zadość, a teczka z dokumentami i tekstami została
ostatecznie przekazana do oceny. Wtedy już nie było
odwrotu. Zdobyłam się jednak na odwagę w skali mikro,
by telefonicznie zapytać właściwy sekretariat o termin
odsyłania autorom dokumentów w razie odrzucenia
przez wysoką komisję ich kandydatury. Wszystko skończyło się dobrze i teraz bez formalnych przeszkód mogę
realizować swoje dziennikarskie hobby.

Skutki decyzji nr 3

podjęłam kolejną decyzję zawodową, tym razem o powrocie do źródeł, czyli do relacji pacjent-lekarz, ale nie
w otoczce państwowej, etatowej pracy, ale w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej. Zdecydowałam
się na formę dla siebie najbardziej korzystną, to jest
na wybór pracodawców, którzy kupują moje usługi.
Z perspektywy dwóch lat uważam tę decyzję za bardzo
trafną. Sama sobie jestem sterem, żeglarzem i okrętem.
Nikt mi co prawda nie płaci za urlop, ale za to biorę
go w dogodnym dla siebie terminie, przy czym zawsze
niezbyt długi, by jednak w każdym miesiącu coś zarobić.
Jeżdżę na zjazdy, sympozja, konferencje, na których
chcę być, a harmonogram pracy tak sobie układam, by
znajdować czas na realizację podróżniczych pasji.
Na razie nie myślę o kolejnej decyzji w sprawie
second career, ale w przyszłości – kto to wie? Jednak
analizując dotychczasowe doświadczenia, uważam, że
realizacja idei second career nawet w zmodyfikowanym
wydaniu przeznaczonym na potrzeby lekarza może być
warta zastanowienia.
Tekst i zdjęcia

Alicja Barwicka
okulistka
Skutki
decyzji nr 2

Second career –
decyzja nr 3
Nawet ciekawa i sprawiająca satysfakcję praca
może się znudzić. Kierując się zasłyszaną kiedyś prawdą, że „najtrudniej jest zmienić pracę po raz pierwszy”,
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Z pamiętnika
krecika, :)
czyli praca na roli nie boli
Beata Świerczewska

Moja miłość do ziemi rozpoczęła się jeszcze we wczesnym dzieciństwie, gdy Dziadkowie zabierali mnie na swoją działeczkę, a właściwie mały ogródek działkowy, na
którym spędzaliśmy prawie całe lato.

M

iałam tam wydzielony mały kawałeczek gruntu (cały metr na metr:)), na którym mogłam
wyprawiać, co tylko chciałam. Raz na grządkach
pojawiały się kwiatki, innym razem sterty kamyków
przytarganych z wycieczek po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Ja sama przez całe lato wyglądałam jak małe
murzyńskie dziecko: bose, opalone, umorusane ziemią,
z barankiem kręconego włosia nad węglikami ciekawskich „ślipiów”.
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Z pójściem do szkoły te czasy się skończyły.
Wróciły kilka lat temu, wraz z zakupem działki
na Mazurach.
Kawał łąki na zboczu schodzącym do jeziora – to było wyzwanie! Rodzina i znajomi uważali, że
„jaśnie pani doktor” z malutkimi rączkami nigdy tego
nie ogarnie.
Ale kiedy już stanął dom, ja zaczęłam kawałek
po kawałku planować, jak ten ugór zamienić w coś, na
czym można oprzeć oko.
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Pierwszy krok – jak to zrobić, żeby deszcz i inne
opady nie niszczyły tego, co tam uda się mi wsadzić?
Wymyśliłam, że może dobrym rozwiązaniem
byłoby takie ukształtowanie terenu jak w nadrzecznych
terasach. Znalazłam fachowca z koparką, wytłumaczyłam,
o co chodzi i powstały trzy poziomy działki oddzielone
kamiennymi murkami.
I to był strzał w dziesiątkę. Ziemia przestała
spływać na dół do sąsiada, a ja miałam teren podzielony na obszary, które mogłam sobie po kolei urządzać
(przy okazji wyszło na to, że taki spadek poziomów
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pozwala na dyskretne ukrycie przydomowej oczyszczalni ścieków).
Godzinami w internecie oglądałam rośliny,
sprawdzałam dla każdej jej preferencje co do nasłonecznienia, wilgotności, odporności na mróz, korzystnego
sąsiedztwa i rodzaju gleby.
Potem sobie to wszystko rozrysowałam, dopasowałam do nasłonecznienia działki i... zabrałam się
do roboty.
Znowu corocznie przez kolejne trzy lata na okres
wakacyjny zmieniałam się w małe murzyńskie dziecko

9_2012

listopad

Nietypowe umiejętności
wymazane ziemią, z czarnymi stopami i rękami po łokcie
ubabranymi glinką.
Kawałek po kawałku oczyszczałam glebę z perzu
i ostów, okrywałam ją włókniną, zarzucałam żwirkiem,
korą, ziemią. Sadziłam iglaki, układałam kamienie i głazy,
ziemię ogrodniczą mieszałam z piaskiem, torfem i... ze
skorupkami od jajek (dobry sposób na ziemię bogatą
w wapń – na tym ładnie rosną roślinki z czerwonymi
listkami).
A wieczorem to wszystko podlewałam, patrzyłam,
jak wyłania się wreszcie jakaś cywilizowana, kontrolowana „okoliczność przyrody”... i oczywiście gadałam ze
swoimi roślinkami, żeby nie czuły się samotne:).

T

o lato dzięki protestowi lekarzy było przełomowe. Rezygnując z pracy dla NFZ, pozbawiłam się
możliwości uprawiania zawodu. Dzięki temu jednak
zrozumiałam, że medycyna nie musi być początkiem
i końcem mojego świata. Można się realizować w innych
dziedzinach i cieszyć się tym, co się tworzy.
Przez trzy miesiące dopieszczałam moje włości,
układałam skalniaki, sadziłam bylinki, przycinałam
wierzby, plotłam z witek wierzbowych warkocze. I czułam
się totalnie wolna.
Żyłam z oszczędności, z planem ewentualnego
powrotu do medycyny, jeśli ktoś zaproponuje mi coś
rozsądnego niewymagającego konszachtów z NFZ. I tak
się stało. Ale o tym kiedy indziej.
Tekst i zdjęcia
Beata Świerczewska
internistka, lekarka rodzinna

29

9_2012

listopad

Nietypowe umiejętności

Sztuka wystąpień
publicznych
Do nowych umiejętności, które powinniśmy opanować,
należy sztuka wystąpień publicznych w różnych okolicznościach. Nie przewiduje tego jakikolwiek program szkolenia lekarskiego, a szkoda! Warto sobie uświadomić, że
to, co kiedyś było tajemnicą gabinetu lekarskiego, dziś
jest publicznie demonstrowane przed kamerami, opisywane w listach i mejlach do licznych redakcji, a lekarz
często jest proszony o skomentowanie opisywanego problemu. No i zaczynają się schody… bo uczono nas czego innego. Rozległa wiedza o rozlicznych odgałęzieniach nerwu
trójdzielnego, cyklu Krebsa i oddychaniu komórkowym, którą wtłaczano nam na studiach
i po nich, okazuje się kompletnie nieprzydatna w zderzeniu z mikrofonem lub kamerą.

P

odobno lęk przed wystąpieniami publicznymi zajmuje drugie miejsce wśród dziesięciu największych
naszych lęków. Benzodwuazepiny na ten lęk nie pomogą,
musimy go więc oswoić i rozłożyć na czynniki pierwsze.
Po długim okresie mozolnych ćwiczeń udało
mi się opanować zasady wystąpień publicznych i na
podstawie własnych doświadczeń chcę przedstawić kilka
praktycznych przemyśleń. Przede wszystkim trzeba
sobie uświadomić, że wystąpienie przed kamerami czy
mikrofonem radiowym nie jest tożsame z wykładem
akademickim. Niby to oczywiste, ale mało kto sobie
to uświadamia, a już najmniej wykładowcy, którzy
poproszeni o komentarz, często wygłaszają z charakterystycznym wykładowym zaśpiewem pseudonaukowe
tyrady. Tymczasem w komentarzu dla przeciętnego
widza nie o to chodzi, aby olśnić go swoją wiedzą, lecz
by pomóc zrozumieć zagadnienie.

Podstawowe zasady
występu w radiu i telewizji
Mów prosto i powoli. To najważniejsza zasada.
Ludzie słuchający naszych wystąpień nie zawsze są obeznani z tematem i to, co dla komentatora jest oczywiste,
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dla innych może być zupełnie niezrozumiałe. Ważne
jest używanie prostych, zrozumiałych przez przeciętnego człowieka określeń. Warto mieć w zanadrzu kilka
zgrabnych zdań na rozpoczęcie wystąpienia. Unikaj
zaczynania swojej odpowiedzi od słynnej frazy „To jest
dobre pytanie”, bo jest ona zbyt zgrana i nie świadczy
dobrze o tobie jako rozmówcy. Rozpoczynając swoją
wypowiedź, nie zaczynaj zdania od „powiem tak”, bo
to nie audycja „Mam Talent” i nie jesteś tam jurorem. ;)
Nie wymachuj kończynami. Występ przed kamerą to nie lekcja gimnastyki porannej. Unikaj jak ognia
dyrektorskiej maniery trzymania palca wskazującego
w górze. Taki widok robi bardzo złe wrażenie i zniechęca
słuchacza do zaakceptowania przekazywanych treści.
Kieruj spojrzenie do kamery. Jeżeli jesteś
w studiu, zapytaj kamerzysty, do której kamery masz
patrzeć. To wcale nie musi być ta kamera, którą sobie
upatrzyłeś. Gdy słuchasz pytania, patrz na prowadzącego program, gdy zaś odpowiadasz, patrz do kamery,
która jest na ciebie skierowana. Gdy jest kilka kamer,
poproś obsługę, aby pokazywano cię z tej kamery,
z której prezentujesz się najlepiej. Ważna jest stabilizacja wzroku oraz powolne zmienianie kierunku
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widzenia, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Nie należy
też bez potrzeby zamykać oczu.
Bądź miły do personelu obsługującego program.
Personel obsługujący kamery lub panie robiące makijaż
potrafią bardzo pomóc w ładnym zaprezentowaniu się.
Panowie kamerzyści mogą cię pokazać od najlepszej
strony, panie zaś robiące makijaż mogą wydobyć walory
prezencji oraz ukryć mankamenty. W studiach radiowych są obecnie nagrywane podcasty i trzeba liczyć
się z tym, że także tam będziemy podani makijażowi.
Warto przynieść własne kosmetyki do studia i poprosić
wizażystkę o użycie ich do makijażu.
Ubierz się odpowiednio. Jeżeli dojeżdżasz do
studia z domu, pamiętaj aby odpowiednio ubrać się
na występ. Oznacza to styl business casual, czyli strój
formalny nieco rozluźniony. Panie powinny unikać
dużych dekoltów i odwracającej uwagę biżuterii. Optymalne kolory to granatowy, ciemnoszary dla marynarek
i żakietów. Należy unikać bluzek i koszul w paski, kraty,
a także w inne wzory. Bluzki i koszule powinny być
jasne, jednobarwne, w stonowanych kolorach. Dobrze
prezentuje się wyłożony kołnierzyk bluzki na żakiecie.
Jeżeli występujemy na żywo poza studiem, warto
pamiętać o makijażu, a minimum przygotowania to
przypudrowanie twarzy. Bez tego prostego zabiegu raczej
nie stawajmy przed kamerą, bo najlepsze wystąpienie
może zepsuć źle prezentująca się, świecąca twarz. Należy
też unikać krzykliwych kolorów szminek, bo odwracają
one uwagę od naszego wystąpienia.
Przećwicz swoje wystąpienie w domu. Jeżeli jest
trochę czasu, warto zastanowić się, co chcemy powiedzieć
i swoje przemyślenia nagrać na dyktafon, a następnie
odsłuchać. Bądźcie przygotowani na różnego rodzaju
mocne wrażenia! Może się okazać, że dykcja wymaga
dodatkowych ćwiczeń – jeśli tak, warto je wykonać.
Przed wystąpieniem nie jedz obfitego posiłku ani
nie pij napojów gazowanych. Unikaj kawy i herbaty, bo
wysuszają śluzówki, a one i tak będą miały tendencję do
wysychania z powodu tremy. Nie zawadzi też rozgrzać swoje
struny głosowe, na przykład śpiewając ulubioną piosenkę.
Niektórzy radzą, aby dzień wcześniej wyobrazić
sobie swoje znakomite wystąpienie, a gdy nadejdzie czas
prezentacji, po prostu podążać za wyobraźnią.
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Niczym się nie zrażaj. Nawet jeżeli nie pójdzie
Ci zgodnie z optymistycznym wyobrażeniem, nie rezygnuj z następnych wystąpień. Odpowiadaj chętnie na
następne zaproszenia, a nawet o nie zabiegaj. Praktyka
czyni mistrza.
Podstawowe zasady
udzielania wywiadu dla gazety
Trochę innymi regułami rządzi się udzielanie
wywiadu dla gazety. Ideałem jest taki wywiad, którego
ostateczny tekst możemy autoryzować, ale ideały nieczęsto się zdarzają. Tempo pracy, zwyczaje redakcyjne
i nawyki poszczególnych dziennikarzy bywają różne.
Należy raczej zakładać, że nie otrzymamy wywiadu do
autoryzacji. W takiej sytuacji udzielanie odpowiedzi
na pytania dziennikarza wymaga bardzo starannego
namysłu i ostrożnego formułowania zdań.
Pewien kolega udzielił mi bardzo mądrej rady:
Publicznie mów o sobie tylko dobrze! To bardzo dobra
zasada. Jeżeli nie jest możliwa do zastosowania, należy zachować powściągliwość w formułowaniu sądów.
Gdy wywiad toczy się na żywo i jest nagrywany, to
powstały z tego tekst, który otrzymamy do autoryzacji
lub zobaczymy w gazecie może istotnie się różnić od
tego, co zostało w naszej pamięci. Po prostu trzeba mieć
świadomość, że język mówiony i język pisany dość się
od siebie różnią. Jeżeli chcemy oszczędzić sobie szoku,
warto poprosić o przeprowadzenie wywiadu on line na
piśmie – to dobra forma, pozwalająca na uniknięcie
nieporozumień.
Zasada wspólna dla wszystkich mediów
Mediów nie należy unikać ani lekceważyć, lecz
się z nimi oswajać. Warto promować siebie, nasze środowisko, nasz sposób widzenia problemów. Nikt tego
nie zrobi za nas. Podobno żyjemy nie w ustroju demokratycznym, lecz w mediokratycznym, czyli takim,
w którym rządzą media. Czy tak jest w istocie, trudno
rozstrzygnąć, z pewnością są media poważną siłą, której
życzliwość warto mieć po swojej stronie. Wie o tym wiele
środowisk, warto abyśmy i my mieli tę świadomość.
Krystyna Knypl
internista
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Refundacja Rity (3)
Pani minister tańczy

„Witam, dziękuję, że zgodził się pan
udzielić wywiadu magazynowi >Białe króliczki, różowe szpileczki<. Czego się pan
spodziewał po swoim udziale programie
>Podrygiwanie na ekranie<?”
„Udział w takim programie jest zawsze
ryzykowny, ale po otrzymaniu propozycji nie
wahałem się ani chwili. Lubię wyzwania, a im
większe, tym lepsze. Jak tylko dostrzegę jakieś
wyzwanie, rzucam się na nie bez opamiętania,
jestem z tego znany. To akurat było ogromne,
a miarą jego niech będzie informacja, że
znajomi mówią o mnie per >Hipek<.”
„Dlaczego >Hipek<?”
„Od >hipopotam<.”
„Drażni pana to przezwisko?”
„Nie, dobrze się z nim czuję. Nie chodzi mi o wygląd na parkiecie. Odzwierciedla mój charakter. Kiedy
je słyszę, kojarzy mi się z tym zwierzęciem, szarżującym przez pustynię... Tak właśnie widzę swoją rolę na
obecnym stanowisku – wytrwały, nieustępliwy mimo
wielu przeciwności… zwycięzca po ciężkiej walce…
tak... samotny zwycięzca, władca pustyni… tak siebie
postrzegam. To znaczy, nie władca, oczywiście, władcą
jest lew, jedynym, niepodzielnym, nie śmiałbym spojrzeć
mu prosto w jego lwie oczy, ale ja jestem, no, można
powiedzieć, w zwycięskiej drużynie. Tak, to mi pochlebia.”
„Z tym, że hipopotamy żyją nie tyle na pustyni,
co raczej na terenach bagnistych, w takich płytkich,
mętnych akwenach… A może bardziej pasowałby słoń?
To inteligentne zwierzęta…”
„Słoń… nie, to źle się kojarzy. Słoń ma taki długi
nos… nie, stanowczo nie.”
„Czy udział w programie może w jakiś sposób
pomóc w pana codziennej pracy?”
„Oczywiście, codziennie uczę się czegoś nowego,
co natychmiast przerzucam na rzeczywistość. Nauczyłem
się posuwiście przechodzić z tematu na temat, okręcam
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partnerów wokół siebie lub też sam zgrabnie
wiruję naokoło nich, ostatnio coraz lepiej
prowadzę…”
„Czy nauczył się już pan lepszej pracy
bioder? Podobno w tańcu to ważne.”
„Nie, nie, o nie, wie pani, ja jestem
raczej sztywny w kręgosłupie. Per analogiam
do postawy etycznej, rozumie pani, kręgosłup moralny mi nie pozwala…”
„Wiem, każdy ma swoje zwyrodnienia… Czy liczy się pan ze zmianą posady
w najbliższym czasie?”
„Nie zależy mi na stanowiskach.
Mogę odejść w każdej chwili. Ale mam
jeszcze tyle do zrobienia, tak ciężko pracuję… Ponadto program podnosi moje
notowania, więc myślę, że to przedwczesne pytanie…”
„Dziękuję za rozmowę. Gratuluję stroju, widzę,
że też pod wpływem programu, nasze czytelniczki będą
zachwycone zdjęciami z sesji…”
Rys. Zen

1.

Maggy Woland

2.

Talenty czwartej władzy

„Zwołałam zebranie redakcyjne, bo wymyśliłam
nam na dziś dobra zabawę, którą możemy wykorzystać
w pracy” rozpoczęła Kierownik Redakcji. „Wymieńcie
mi wszystkie swoje, nawet najbardziej skryte, talenty!”
„Ja chciałem pójść na księdza. Została mi zdolność
pisania kazań i hagiografii.”
„Ja studiowałem psychologię, oczywiście głównie
w praktyce. Czytam w myślach rozmówcy, zrobię wszystko, czego chce, zanim wypowie życzenie.”
„Ja uprawiam boks, idę na oślep, walę na oślep,
liczy się tylko wygrana.”
„Ja studiowałem prawo. Umiem skołować przeciwnika, gadając na okrągło i bez sensu. Każdy się zgubi,
gwarantuję. Najdalej po pięciu minutach nikt nie wie,
o czym mówię ani ja, ani partner.”

*Refundologia – najnowsza gałąź nauk medycznych
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„Ja gram w pokera. Nie ma takiej rzeczy, której nie mógłbym powiedzieć, nawet publicznie. Jak powiedzą,
że trudno i bez sensu nauczyć się na
pamięć jakiejś listy, to ja powiem, że
dla mnie to nie problem.”
„Ja jestem po ślubie – umiem kłamać na każdy temat.”
„A ja po rozwodzie – zmanipuluję
każdego.”
„Ja mam opinię na każdy temat, bez
konieczności przygotowywania się albo
zdobywania jakichkolwiek informacji. Ale
mam tak od dziecka, niczego nie uprawiam.”
„Doskonale, jesteśmy kopalnią talentów” podsumowała z zadowoleniem Kierownik Redakcji. „Zastanówmy się teraz wspólnie, jak je wykorzystać w naszej
codziennej pracy.”
Na sali zapadła konsternacja, po czym ktoś z tyłu
nieśmiało rzucił „Ależ przecież cały czas tylko na tym
jedziemy…”

3.

Budownictwo

„Jakimi kanałami to puścimy?” zapytał Działacz.
„Nie, to, to zwykłymi. Żadnych eksperymentów”
odpowiedział Prezes.
„A wytrzymałość materiału?” dociekał Działacz.
„Pierwszorzędna” mlasnął Prezes. „Pierwsza klasa,
zero strat energii, atesty…”
„A ten punkt tu – to nie będzie sporny?” dociekał
Działacz.
„A to, to jest w ogóle wyjście ewakuacyjne. O tym
nawet nie będziemy nikogo informować, więc nie ma
problemu” odparł Prezes.
„Panie Prezesie, a klucz do tego wyjścia to kto
będzie miał?” zapytał ktoś z tylnego szeregu.
„Jaki tam klucz, panie kolego, w tym budynku nie
będzie ani jednego klucza. Wszystko na odcisk palca,
głos albo kształt twarzy” obruszył się Prezes. „Coś Pan
myślał, że to średniowiecze? Trzeba iść z duchem czasu,
nowocześnie się teraz buduje” dorzucił znad planów
o niedyskretnym tytule >Nowa Siedziba Krajowego
Związku Piłki Lekarskiej<.
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„To jak, nie będzie można się dostać wszędzie?”
nadeszło kolejne naiwne pytanie z tyłu.
„O, patrz go, wszędzie” uśmiechnął się pod wąsem
Jeden z Działaczy „Ściśle się określi, kto będzie mógł
gdzie wejść i co tam zrobić. Na ten przykład do pokoju
Pani Kasi będzie wchodziła tylko Pani Kasia i…”
„Wystarczy, Kolego, tych informacji” chrząknął
Prezes. „Jeszcze się zobaczy, czyj palec będzie otwierał
te drzwi. I wcale nie jest powiedziane, że kolega X,
zważywszy na jego ostatnie potknięcia protestacyjne”
dodał z naciskiem.
„Czy ja mogę mieć pytanię?” zapytała Pani z Pokoju 4. „A gdzie w tym całym rabilyncie będzie punkt
obsługi ynteresanta, co to był dotychczas w pokoju 4?
Co to ja mówiłam Panu Prezesowi, że jak tam wchodzę
po śniadaniu, to mnie biurka uwierają w biodra i wszyscy
się tam tłoczą naraz i stoją mnie nad głową, jak pracuje?”
„Interesanci wchodzą przez recepcję, o, tu, w głównym holu, tym z marmurami, a potem się ich kieruje
tym korytarzem, o tutaj” wskazał Prezes.
„Ale dokąd, Panie Prezesie? Znaczy się, gdzie ja
będę pracowała?” dociekała Pani z pokoju 4.
„No jak to gdzie?” zdębiał Prezes. „No przecież
w pokoju 4, jak zwykle, o tutaj, przy ubikacji. O nic się
Pani nie martwi, meble wszystkie co do jednego będą
przetransportowane, żeby się pani papiery nie pomieszały,
no bo co to by było, tylko o jeden metr będzie niestety
mniejszy, bo obok będzie obradowała Komisja Uczciwości i Moralności, a przepisy mówią, że musi mieć konkretne wymiary, więc musieliśmy trochę tam pani miejsca
obciąć. Ale nie będą pani stać nad głową, bo się wstawi kratę, o, tutaj i każe
wchodzić
pojedynczo.
A po pracy to
sobie pani
odpocznie
w Sali Wypoczynku
Urzędnika,
piękną
kanapę tam wstawimy.”
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„A z czego zrobimy dach, zdecydowaliśmy już?”
zapytał Działacz.
„Mamy do wyboru dwie technologie” ożywił się
Prezes. „Zaraz wprowadzę was w szczegóły techniczne,
bo temat jest arcyciekawy…”
„Budowa domu to taka odpowiedzialność, przecież
to dom każdego z nas…” wzruszył się Jeden z Działaczy.
„No i co za przydatna umiejętność, to się na pewno
przyda w życiu.”

4.

Rys. Zen

Łowiectwo, rybołówstwo
i zbieractwo

„No, ciekawe, czy mnie będzie stać na te leki, po
które tyle się wyczekam” zagaiła Pani A, spoglądając
zachęcająco w stronę Pań B i C, dzielących jej los w Poczekalni Poradnianej.
„Ja to już wiem, że nie” żachnęła się Pani B, a Pani
C podjęła temat wzruszeniem ramionami i wzniesieniem
oczu w górę.
„Od początku roku to w zasadzie albo mieszkanie,
albo leki” ciągnęła Pani A, a pozostałe Panie energicznie
pokiwały głową.
„Okropnie jest, pani, okropnie, ci lekarze to litości
nie mają wcale nad nami, chorymi. Drogie te leki piszą
strasznie. Skąd tu brać pieniądze, to ja już nie wiem.
A przecież człowiek się leczy na serce, na nadciśnienie,
na cukrzycę, na płuca, kości… Za moich młodych lat
tak nigdy nie było” pomstowała dalej Pani A.
„Za moich młodych lat to ani chwili by mi nie
brakowało pieniędzy!” wyniośle rzuciła Pani B.
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„Nie pani jedna taka mądra, ja to się nawet nie
musiałam zastanawiać nad pieniędzmi, zawsze były”
żachnęła się Pani C. „Mąż brał nadgodziny i koniec.”
„Ja tak samo miałam, kochane panie” nie chciała
być gorsza Pani A. „Pod koniec miesiąca męża się na
nadgodziny wysyłało i eh…” rozmarzyła się „w każdym
razie pieniądze się znajdowały. Zawsze któryś z sąsiadów
miał luźną gotówkę” zakończyła rzeczowo.
„Te nadgodziny męża miały rzeczywiście bardzo
dobrą stawkę…” melancholijnie zauważyła Pani B, po
czym wszystkie na chwilę zagłębiły się we wspomnieniach.
„A ja to bym jeszcze i teraz zarobiła!” wybuchnęła
nagle Pani C.
Oczy pozostałych pań nagle rozbłysły, obudził
się dawno zapomniany duch rywalizacji.
„Nie pani jedna!” rzuciła wyzwanie Pani B.
„Też mi coś, sama bym zarobiła, gdybym tylko
chciała” nie pozostawała w tyle Pani A.
„Nie chcę pań martwić, ale dostałam sanatorium”
ze złośliwym uśmieszkiem powiedziała Pani C.
Zapanowała chwila konsternacji, po czym twarz
Pani A się rozjaśniła. „Ja tam stawiam na profesjonalizm”
powiedziała.
Pani B po chwili namysłu rzuciła od niechcenia:
„A ja na nowe technologie.”
Pozostałe Panie skwitowały jej wypowiedź,
z uznaniem kiwając głowami.
„W końcu człowiek musi dbać o zdrowie” Powiedziała Pani A.
„Jak sam nie zadba, to…” wzruszyła ramionami
Pani C.

5.

Poradnictwo kompleksowe

„Dzień dobry, czy można z żoną?” wsunął głowę
do gabinetu Mąż Pacjentki. „Bo jest po szpitalu i mocno
osłabiona.”
„Ależ proszę bardzo” odparła Rita.
„Dzień dobry” powtórzyli Pacjentka oraz Maż
Pacjentki, sadowiąc się na krzesełkach. „Przyszliśmy
po poradę po szpitalu.”
„Słucham państwa” zachęciła Rita.
„Chcielibyśmy zapytać, dlaczego podczas pobytu
w szpitalu żona nie mogła nawet dostać recepty na leki,
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które przyjmuje na stałe, a których nie było w szpitalu?
Nie pozwolono nam ich nawet dostarczyć do szpitala.”
„Te zapisy zawarte są między innymi w ustawie
refundacyjnej” odpowiedziała Rita. „Jeżeli pan sobie
życzy, znajdę odpowiedni zapis, mam to gdzieś tu na
półce…”
„Nie, ale może pani wyjaśni, dlaczego taki zapis
powstał?” dociekał Mąż Pacjentki.
„Myślę, że należy to rozpatrywać w kontekście
makroekonomii” westchnęła Rita. „Kwestia konstrukcji
budżetu, rozumieją państwo, wydatki sztywne są po
prostu sztywne, więc łatwiej jest dokonywać zmian,
które można rozwiązać jedną ustawą.”
„Czy to na pewno zgodne z konstytucją, tak
w ogóle?” żachnął się Mąż Pacjentki. „Tak z duchem,
jak i z literą?”
„W tej kwestii wypowiedzieć może się jedynie
organ najwyższy, czyli Trybunał Konstytucyjny” odrzekła Rita. „Jako jedyny bowiem może wypowiedzieć się
wiążąco co do ducha prawa. Tak więc tu moja zdolność
do udzielania porady się kończy.”
„Jednego z zabiegów nie można było wykonać,
powiedziano nam, że wykorzystano już cały kontrakt
na ten rok. Jak to możliwe, proszę pani?”
„Finanse szpitala niestety są w zasadzie w 100%
zależne od kontraktu z płatnikiem, nie ma własnych
środków z jakiegoś innego źródła. Wykonanie zabiegu
skutkowałoby dziurą w budżecie przedsiębiorstwa, jakim
de facto jest szpital. Stąd odmowa wykonania zabiegu,
proszę nas zrozumieć” odrzekła Rita.
„W karetce, która żonę wiozła do szpitala, coś
strasznie, no, można powiedzieć, piszczało. Co to mogło
być i dlaczego tak było?” zapytał Mąż Pacjentki.
„Czy ten wysoki ton miał związek z hamowaniem,
przyspieszaniem?” zapytała rzeczowo Rita.
„Nie, w zasadzie nie, zanikał przy przyspieszaniu”
zastanowiła się Pacjentka.
„Zapewne nieoryginalne tarcze hamulcowe” zdiagnozowała Rita. „To kwestia procedur przetargowych,
życzy pan zacytować odpowiednią ustawę o środkach
publicznych?”
„Nie, dziękuję” odrzekł Mąż Pacjentki. „W zasadzie
to medycynie, a w zasadzie nam wszystkim, wypada
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już tylko czekać na rycerza na
białym rumaku?”
„Biały rumak, o ile wiem,
przewija się przez tę historię”
skrzywiła się Rita. „Nie wiem
tylko, ile ma koni.”
„Ale nie dosiada go, z tego co pamiętam, żaden
rycerz” kąśliwie zauważyła Pacjentka.
„Jaki kraj, taki rycerz, szanowna pani” wzruszyła
ramionami Rita. „W każdym razie pierwszy raz widzę
bajkę, w której białego rumaka dosiada smoczyca.”
„Jeżeli już mówimy o bajkach” wtrącił Mąż Pacjentki „to jedyna możliwość na pocałunek, jaki dostrzegam w tej bajce, to w moją, za przeproszeniem…”
„Mój mąż jest taki romantyczny” zaczerwieniła
się Pacjentka, kopiąc małżonka pod biurkiem.
„Może się pan więc wpisać na listę oczekujących
na taki zabieg” odparła Rita „aczkolwiek zabieg nie
znalazł się niestety w koszyku świadczeń gwarantowanych. Mimo to kolejka jest już spora. Życzy pan sobie
ze znieczuleniem miejscowym czy ogólnym?”
„Miejscowym, chętnie na to popatrzę” zastanowił
się Mąż Pacjentki. „Ale pod warunkiem, że gwarantujecie opiekę psychologa po zabiegu, oraz że zabieg jest
bezpieczny medycznie, najlepiej wykonywany w szpitalu.”
„Te zabiegi oferuje ostatnio prawie każdy szpital
w kraju” uspokoiła Rita. „Tym bardziej że usługa jest
komercyjna, a zainteresowanie ogromne.”
„Kiedy mniej więcej może się rozpocząć wykonywanie takich zabiegów?” pytał dalej Mąż Pacjentki.
„Myślę, że najwcześniej przy okazji najbliższej
kampanii wyborczej…” odparła Rita.
„Dziękujemy pani za udzielenie kompleksowej
porady” powiedziała, unosząc się z krzesła Pacjentka.
„Poradnia prowadzi szeroką działalność” odrzekła
Rita. „Z każdą ustawą medyczną coraz szerszą…”
„Syn się rozwodzi, może zna pani dobrego prawnika?” zapytała Pacjentka.
„Nie, ale część kolegów już studiuje kodeks cywilny,
tak na wszelki wypadek” uśmiechnęła się uprzejmie
Rita. „Może za kilka miesięcy będę już mogła kogoś
polecić w tej materii.”
Maggy Woland
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Jak to wszystko
ogarnąć?
Krzysztof Grodoń

Zgodnie z tytułem dzisiejszy odcinek
cyklu „Szwecja dla opornych” będzie
o ogarnianiu. Do tej pory przygotowaliśmy wyjazd, zdobyliśmy pracę, zamknęliśmy sprawy w Polsce, przylecieliśmy,
wynajęliśmy mieszkanie, rozpoczęliśmy
pracę i specjalizację, kupiliśmy pierwszy
samochód, kupiliśmy pierwsze mieszkanie, odnowiliśmy je, urodziło się dziecko, sprzedaliśmy mieszkanie, kupiliśmy
dom, zrobiliśmy pierwszy większy remont, pojawił się brzuszek po raz drugi, zmieniliśmy samochód na bardziej
rodzinny, kończę powoli specjalizację.
Tak, w porządku, wszystko na swoim
miejscu...

Z

araz zaraz, coś się w tej długiej wyliczance niewinnie
schowało. :-) Tak, rzeczywiście, schowało się! Jak
zwykle, gdy jest czas na ubieranie się do wyjścia z domu,
szykowanie wanny do kąpieli i gdy trzeba wracać z placu
zabaw. Takie to jest to małe, biegające i chowające się
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stworzonko, które jest największą i najważniejszą ze
spraw, które sprawiają, że każdego dnia jesteśmy coraz
bardziej szczęśliwi. Tak po prostu, zadowoleni i szczęśliwi,
bo chyba o to w życiu chodzi, prawda?
O tym chciałbym opowiedzieć – o pierwszym
i drugim roku życia z dzieckiem. Dzisiejszy odcinek jak
zwykle będzie oparty na faktach, całkowicie realistyczny,
do bólu praktyczny, okraszony zdjęciami, zachęcający
hejterów do hejtowania, komentatorów do komentowania, a wszystkich zainteresowanych życiem po drugiej
stronie kałuży do czytania. :-)
Ostatni artykuł zakończyłem bardzo optymistycznym zdjęciem leżącego i śpiącego mnie z Wiktorem, również leżącym i śpiącym, na mnie. Ten sielski
obrazek zdecydowanie kontrastuje z rzeczywistością

9_2012

listopad

Emigracja
życia z małym dzieckiem. Sen staje się dobrem reglamentowanym. Sen staje się sprawą, o której się śni. Sen
zaczyna przejmować kontrolę nad życiem. Sen jest
wyczekiwany. Sen matki. I sen dziecka.
Czuję się natomiast zobowiązany wyjaśnić, że
z moim snem było w zasadzie w porządku. Chciałoby się
tu rysować, zgodnie z medialną modą na tatę-supermena,
jakieś dramatyczne obrazy ojca wstającego na każde
kwilenie, na wiotkich nogach myjącego butelki o trzeciej nad ranem itd. Prawda jest taka, że w zasadzie całą
nocną robotę odwalała moja najdzielniejsza z dzielnych
żona, która przez wiele miesięcy zamiast być na etacie
w pracy 8.00-16.30, była na etacie w domu 0.00-24.00.
Jesteś najlepsza. :-*
Oczekiwanie na dziecko
Wiktor urodził się o kilka tygodni za wcześnie.
Tak się zdarza. Wiązało się to z tym, że Kasia spędziła
w oczekiwaniu na poród 12 dni sama w szpitalu 25 km
dalej, w którym wylądowała z zaskoczenia po kontroli
lekarskiej, na którą zabrałem ją w porze lunchu z pracy
w poradni. Ja w tym czasie pracowałem i dojeżdżałem
regularnie w odwiedziny. Na szczęście za drobne pieniądze każdy pacjent może wykupić sobie dostęp do
szpitalnego Wi-Fi i mieliśmy stałą łączność na różnych
kanałach. :-) To, co było w tym dla mnie najgorsze, to
fakt, że niespecjalnie mogłem na cokolwiek wpłynąć,
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w czymś pomóc – jedynym leczeniem było leżenie,
trzymanie kciuków i liczenie każdego kolejnego dnia,
bo każdy z nich dawał dziecku lepszy start. Smutne było
to, że wszystko to, co planowaliśmy razem kupić, zrobić
i przygotować dla dziecka, musiałem nagle zrobić sam.
Wyszukać ubranka, zmontować łóżeczko, przygotować
całą tę plastikową „zastawę kuchenną” w postaci kubków,
butelek, cały ten dziecięcy stuff. :-) Wszystko to samemu
w zimowej, ciemnej pogodzie i w nagle cichym mieszkaniu. Nic specjalnie przyjemnego, muszę przyznać.
Pierwsze świadczenia
Po porodzie mama i dziecko dostali duży pokój
do swojej dyspozycji, gdzie było też miejsce dla mnie.
Z powodu wcześniactwa mały miał trochę przygód
z utrzymywaniem temperatury ciała, musiał zatem
poleżeć sobie w takim ogrzewanym, zadaszonym łóżeczku na materacu wodnym, pełen komfort, lukstorpeda. Niestety sam pokój był dość zimny, a że był to
luty, poprosiłem uprzejmie (moim zdaniem, zdaniem
żony zdecydowanie zbyt twardo, stanowczo i w sposób
nieznoszący sprzeciwu – zaprzeczam!) o zmianę pokoju.
Przyszedł lekarz, ktoś tam jeszcze, orzekli, że faktycznie
zimno, należy się zmiana, dokonano zmiany, wszyscy
zadowoleni. :-)
W szpitalu byliśmy przez 10 dni, Wiktor odpowiednio urósł, przytył, przeszedł obowiązkowe
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i zwyczajne badania. Po tym czasie został wypisany do
domu razem z mamą, tatą, wypożyczonym aparatem
do odsysania mleka i powitalnym zestawem różnych
niezbędności dawanym wszystkim dzieciom dzięki
uprzejmości sponsora na literkę P.
Z tym wypisem to nie do końca tak było, ponieważ przez kilka tygodni po wyjściu ze szpitala byliśmy
w pewnym sensie nadal jego pacjentami, byliśmy objęci
„opieką domową”. Wyglądało to tak, że oceniono, że znamy
język, warunki życia i damy radę wychować dziecko na
tyle dobrze, że mimo wcześniactwa może być z nami

w domu, a nie w szpitalu. 2-3 razy w tygodniu odwiedzała nas pielęgniarka, badając, mierząc i ważąc dziecko,
odpowiadając na pytania i dając dużo dobrych rad.
Plusem tej sytuacji było to, że w wypadku takiej
opieki domowej oboje rodziców ma prawo do dodatkowego pełnopłatnego urlopu niezaliczanego do zwykłego
rodzicielskiego (czyli niezabierającego „dni” na dziecko,
tzw. tillfällig föräldrapenning), a ubezpieczalnia, w której
ubezpieczyliśmy ciążę i pierwsze pół roku życia Wiktora,
traktowała każdy dzień jako dzień pobytu w szpitalu
(gdzie de facto byliśmy nadal wpisani). Efekt? Kilka
tygodni bycia razem w domu z dzieckiem, opieka domowa pielęgniarki dochodzącej do domu i pod telefonem,
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możliwość spokojnego nauczenia się wszystkiego, co
niezbędne (przez pierwszy okres karmienie było przez
sondę), a wszystko to w ramach dodatkowego, pełnopłatnego urlopu dla obojga rodziców, a do tego za każdy
dzień w domu plus za pobyt w szpitalu ubezpieczalnia
sypała odszkodowaniem – zwrot z tej inwestycji ubezpieczeniowej pokrył koszty zakupów właściwie wszystkiego,
od wózka przez ubranka do łóżeczka itd. Dzięki temu
najtrudniejszy chyba okres wcześniactwa Wiktora i naszej
amatorszczyzny rodzicielskiej przeszedł dość dobrze,
przy tej okazji dużo się o sobie samych nauczyliśmy. ;-)
Przyszedł czas na... socjal. :-)
W zasadzie to o nim będzie najwięcej,
bo to on jest tak bardzo kojarzony
ze Szwecją, on sprawia, że rodzicielstwo staje się do ogarnięcia dla
dwójki pracujących młodych ludzi,
niedoświadczonych w byciu rodzicami, to z jego pomocą wiele rodzin
żyje, bezwstydnie pasożytując na
systemie i to on, wraz z wydatkami
na ochronę zdrowia i opiekę nad
starszymi, stanowi lwią część wydatków państwa.
Zasiłek dla każdego
Pierwsza i podstawowa rzecz
to zasiłek na dziecko, zwany tu barnbidrag (barn to dziecko, bidrag to
zasiłek). Należy się on w zasadzie
wszystkim – pracującym, niepracującym, lekarzowi,
sprzątaczce, królowi, nauczycielowi, Svenssonowi i Kowalskiemu, każdemu tyle samo.
Dla ułatwienia wszystkie rozważania zasiłkowo-finansowe będę pisał, opierając się na modelu dwojga
pracujących w Szwecji rodziców i ich wspólnego dziecka
urodzonego w Szwecji. Rozwiązania przewidziane dla
np. rodzin, gdzie dziecko jest z matką w Polsce, a ojciec
pracuje w Szwecji, odwrotnie lub w innych konfiguracjach, rodziców starszych dzieci przyjeżdżających do
pracy do Szwecji i inne są do znalezienia w sieci, np.
w „Vademecum Polaka w Szwecji”, na stronach konsulatów RP i na różnych forach.
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Minimum formalności
Formalności przy załatwianiu różnych form wolnego, zasiłków itd. są minimalne lub bardzo uproszczone,
duża część spraw jest analizowana i rozpatrywana automatycznie, wszystko pozostałe można załatwiać przez
internet (wymagany darmowy podpis elektroniczny, np.
w karcie identyfikacyjnej wkładanej do czytnika usb lub
w klawiaturze, lub podpis w postaci aplikacji instalowanej w systemie za pośrednictwem strony banku) lub
sms. Zakłada się, że
przeciętny obywatel
wie jak się posługiwać internetem i tam
załatwi sobie sprawy
z FK (Försäkringskassan, ichni ZUS, dysponent większości socjalu :-)), reszta zrobi to przez telefon.
Czasem trzeba coś im wysłać, w naszym wypadku
tylko zaświadczenie o ciąży od położnej, wydawane ok.
20 tygodnia (na tej podstawie dziecko jest rejestrowane
w systemie, obliczany jest na niego zasiłek, urlop i informowane są o nim wszystkie zainteresowane instytucje)
i potem zaświadczenie wydawane przez przedszkole
w razie choroby dziecka – ten papier jest na szczęście już
na wylocie i od 2013 roku nie trzeba będzie z nim biegać
do przedszkola i bawić się w wysyłanie. W razie choroby
wystarczą dwa kliknięcia na swoim profilu na stronie
FK lub SMS plus telefon do pracy, że sorry, ale dziś nie
przyjdę, kasa z FK będzie przyznawana automatycznie,
bez potwierdzania nieobecności dziecka w przedszkolu.
Cały naród doceni tę zmianę.
Zasiłek na lata
Mamy zatem barnbidrag, 1050 kr co miesiąc na
konto jednego z rodziców do osiągnięcia przez dziecko
wieku 16 lat. Potem, jeżeli dalej się uczy, otrzymuje zasiłek
„na szkołę” w takiej samej wysokości przez 10 miesięcy
w roku, do 20 roku życia. Przy większej liczbie dzieci
w rodzinie zasiłek przyznawany jest na każde z nich
z osobna plus dodatkowy bonus za wielodzietność,
dokładne sumy są tutaj: http://tinyurl.com/3xrm9gt.
Jak widać rodzina z czwórką dzieci otrzymuje
przez wiele lat nieopodatkowane 5814 kr miesięcznie
(ok. 2700 zł).
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Większość Szwedów przeznacza zasiłek na regularne, długoterminowe oszczędzanie dla swoich dzieci
w funduszach i w akcjach, pozostali traktują to jako stały
dochód wspomagający budżet rodzinny i przeznaczają
zwykle na zakupy dla dzieci. Część go pewnie zwyczajnie
marnuje lub przepija. :-) Wraz z wiekiem dziecka zaczyna
ono otrzymywać kieszonkowe, w pewnym momencie
nastolatkowi przekazuje się już regularnie sporą część
lub całość zasiłku, aby mógł sobie nią sam gospodarować.
Urlop
Drugą rzeczą, z której się od razu korzysta, jest
dziesięciodniowy urlop rodzicielski dla świeżo upieczonego ojca, potocznie zwany „pappadagar” (dni dla
taty), a oficjalnie „Tillfällig föräldrapenning i samband
med barns födelse eller adoption”. Hmmm, pappadagar
jednak łatwiejsze i krótsze. :-) Aby je wybrać, należy
najpóźniej w pierwszy dzień urlopu: 1) kliknąć dwa czy
trzy razy w swoim profilu na stronie FK lub 2) wysłać
SMS o treści TIODAGAR i swój numer personalny na
nr 71020 lub 3) zadzwonić na automatyczny serwis
i wyklikać na klawiaturze telefonu powyższe, 4) zadzwonić do szefostwa w pracy i powiedzieć im, że to
już czas i adieu na 2 tygodnie. :-) W pracy oczywiście
informuje się o wszystkim z wyprzedzeniem, tak żeby
łatwo było zastąpić tatę na jego miejscu pracy i żeby nie
było niespodziewanych niespodzianek.
Zasiłek dla lekarzy
W związku z naszą pracą jako lekarze jesteśmy
objęci trochę bardziej rozbudowanym systemem świadczeń niż przeciętni pracownicy. Wiąże się to z tym, że po
prostu za dużo zarabiamy, a system jest przewidziany dla
przeciętnie zarabiającego przeciętnego Szweda. :-) Nawet
początkujący rezydenci swoimi dochodami przebijają
zwykle ustalony sztywno i co roku troszeczkę podnoszony „sufit wartości świadczenia”, który powoduje, że od
pewnej sumy rocznych dochodów otrzymuje się maksymalną wartość świadczenia z FK i tyle, nieważne czy
zarabia się miesięcznie 40 000 kr czy 100 000 kr. W 2012
roku tą granicą jest 440 000 kr rocznie, czyli ok 36 600 kr
miesięcznie. „Sufit” dotyczy każdego rodzaju świadczenia – urlopu rodzicielskiego, pappadagar, chorobowego

9_2012

listopad

Emigracja
itd. Maksymalnie można
dostać 936 kr brutto (ok.
450 zł) za dzień urlopu
rodzicielskiego, 702 kr
za dzień chorobowego
– ta różnica to element
polityki prorodzinnej,
podatek wraz z opłatami
socjalnymi od tej sumy
to zwykle sztywne 30%.
Na szczęście od
czego jest się na etacie
i od czego ma się pracodawcę? Od tego, żeby
zadbał o dobrostan
pracownika i w dużym
stopniu wyrównał mu
ubytek dochodu spowodowany urodzeniem
dziecka. Te dodatki nie
są duże w wypadku rezydenta, ale dla specjalisty
z podstawową pensją 55-65 tys. kr dopłaty ze strony
pracodawcy są prawie takie jak cała część zasiłku rodzicielskiego płacona przez FK. W przeciwnym razie
byłoby ryzyko, że osoby dobrze zarabiające będą miały,
z powodu lęku przed drastycznym spadkiem dochodów,
obawy przed np. rodzeniem dzieci czy korzystaniem ze
świadczeń chorobowych w celu odpoczynku i rehabilitacji (w wypadku chorobowego zasady wyrównywania
świadczenia płaconego przez FK są podobne, zależnie
od długości zwolnienia).
W praktyce mamy dwa świadczenia od pracodawcy dla rodziców, jedno to jednorazowy dodatek
wypłacany przy urodzeniu dziecka, drugi to wyrównanie
wypłacane przez pierwsze 270 dni urlopu rodzicielskiego,
wyliczane jako różnica między 80% przeciętnej dniówki
a najwyższym zasiłkiem z FK, czyli 936 kr. Młody lekarz
zarabiający (zupełnie przykładowa suma) na dzień np.
1300 kr dostanie ok. 100 kr ekstra, a specjalista mający
2500 kr dostanie już ponad 1000 kr dodatku za dzień.
Najlepsi specjaliści i överläkare też mają być w domu ze
swoimi maluchami i mają nie być na tym zbyt stratni. :-)
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Krótsza praca
Osoba zatrudniona ma prawo
do skrócenia swojego czasu pracy
o maksymalnie 25% do ósmego roku
życia dziecka lub do ukończenia przez
nie pierwszej klasy. Z tego prawa korzysta bardzo wiele osób, teraz moja
żona pracuje na 80% etatu.
Urlopy
Podstawą systemu prorodzinnego w Szwecji jest jednak urlop rodzicielski, föräldraledighet (FL). Urlop
ten może być bezpłatny lub płatny,
w opcji płatnej zasiłek wypłacany
w jego trakcie nazywany jest föräldrapenning (FP). Prawo do urlopu
ma każdy, ale nie każdy ma prawo
do zasiłku FP i to jest częsty problem
imigrantów mylących te dwa pojęcia, które są jasne dla Szwedów. Po
upływie półtora roku życia dziecka
prawo do urlopu FL mają już tylko te osoby, które
w jego czasie wybierają FP. Czyli można przez półtora
roku siedzieć sobie w domu za darmo, a potem zacząć
„wybierać płatne dni”, nie można siedzieć sobie przez
pięć lat za darmo. :-)
Chęć skorzystania z urlopu rodzicielskiego należy
zgłosić w kadrach najpóźniej 2 miesiące przed planowanym początkiem urlopu, od nowego roku będzie to
3 miesiące (dla ułatwienia planowania). W trakcie zwolnienia składki na emeryturę i ubezpieczenia społeczne
są oczywiście opłacane przez pracodawcę i specjalną
firmę ubezpieczającą szpitale.
W trakcie pobytu na rodzicielskim pracownik
podlega takim samym regułom dotyczącym m.in. corocznej podwyżki jak inni. Zasadą jest, że nie można
być stratnym, idąc na urlop rodzicielski i wracając, ma
się dostać swoje miejsce pracy i wszystko to, co by się
dostało, pracując w tym czasie.
Na każde dziecko przypada 480 dni płatnego
FP, z czego każdy rodzic ma przypisane 240 dni. Każde
kolejne dziecko z tego samego urodzenia powiększa pulę
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płatnego urlopu o 180 dni. :-) Można zrzec się swoich
dni na rzecz drugiego rodzica, ale zawsze zostaje 60 dni
„na sztywno” przypisanych do danego rodzica, ich nie
można oddać drugiemu.
Spośród tych bazowych 480 dni 90 jest na tzw.
bazowym poziomie, czyli 180 kr dziennie, wartość pozostałych jest obliczana na podstawie dochodu sprzed
urodzenia dziecka, tzw. SGI, czyli sjukpenninggrundande
inkomst. Ufffff, ale słowo. :-) W wypadku lekarzy jest to
po prostu maksymalna stawka, czyli 936 kr brutto, bo
SGI lekarza (najprościej mówiąc miesięczny dochód
x12) przekracza podany przeze mnie wcześniej „sufit”
ubezpieczalni. W teorii jest to trochę bardziej skomplikowane, ale dla lekarza tak to wygląda. Jeżeli mamy
jednak np. imigrantkę, która wcześniej tylko dorywczo
pracowała i niewiele zarabiała, to jej SGI będzie bardzo
niskie i wszystkie dni, nie tylko te bazowe 90, będzie
miała bardzo nisko płatne i trudno będzie z tego wyżyć
(180 kr x 30 dni minus podatek, nawet na czynsz nie
starczy). Cudów nie ma.
Przypadek szczególny
Teraz ciekawostka: co się dzieje, gdy np. matka
jest z pierwszym dzieckiem długo w domu, jej jedynym
dochodem jest zasiłek na pierwsze dziecko i chciałaby
zajść w drugą ciążę? Jeżeli tylko zajdzie w ciążę, zanim
pierwsze dziecko przekroczy 21 miesięcy życia, a jednocześnie po pierwszych urodzinach dziecka pobierała
FP przez 5 dni w tygodniu lub pracowała przez 5 dni
w tygodniu lub w jakiś sposób łączyła FP z pracą,
żeby wyszedł cały etat (pół etatu w pracy i pół z FP
czy jakoś inaczej), jej zasiłek na drugie dziecko
będzie obliczany na podstawie dochodu, jaki miała
przed urodzeniem pierwszego, nie zaś na podstawie
zasiłków jakie realnie otrzymywała w czasie opieki
nad pierwszym. Znowu czas powiedzieć uffffff
i spróbować sobie to rozrysować. :-) To tzw. zasada
chronienia dochodu, z której korzysta wiele osób
(w tym my) i która skutecznie stymuluje rodzicielstwo. ;-) Takie właśnie prawne kwiatki czekają na
rodziców i bardzo łatwo przegapić związane z nimi
przywileje (w tym wypadku warte bardzo dużo pieniędzy). Wiele osób w ogóle nie wie o istnieniu tej
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zasady i „traci” niepotrzebnie wypracowany wcześniej
dochód. Wydaje się, że przy dobrych układach można
mieć np. czwórkę dzieci, każde co 2 lata, w ogóle nie
pokazywać się w pracy i mieć zasiłek liczony cały czas
wg dochodu np. sprzed sześciu lat. :-) Pewnie gdzieś
jest w prawie schowana granica hamująca w pewnym
momencie taką rozrodczość. :-)
Urlop do podziału
Rodzice mogą dowolnie dzielić się urlopem
rodzicielskiem w ramach posiadanych przez siebie
dni, jeżeli jednak wybiorą podział po równo, otrzymają
ekstra bonus, maksymalnie 13 500 kr rocznie odliczane
od podatku. Nie trzeba do tego oczywiście być małżeństwem, ani nawet mieszkać wspólnie, wystarczy dzielić
się po równo. Bonus zmniejsza się wraz z przewagą
wybierania dni przez jedno z rodziców. Każdy rodzic
może przekazać drugiemu maksymalnie 180 swoich dni
na każde z dzieci, dla siebie musi zachować 60.
Od tego roku jest też nowa możliwość wybierania
dni wspólnie przez oboje rodziców i bycia z dzieckiem
razem, jest to ograniczone do 30 dni, każdy rodzic
pobiera wtedy jeden dzień na siebie.
W praktyce jest zwykle tak, że po urodzeniu
dziecka tata bierze swoje 10 dni ojcowskiego, a mama
zaczyna wybierać swoje dni rodzicielskiego jednym
ciągiem przez przynajmniej 9 miesięcy (za ten okres
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dostaje wspomniany codzienny bonus od pracodawcy).
Dziecko jest już wówczas dość odchowane i można
karmić je inaczej niż tylko piersią i wtedy tata wybiera
dwa lub więcej miesięcy rodzicielskiego, mama jest
wtedy w domu na darmowym urlopie (do którego, jak
pamiętamy, ma prawo do 18. miesiąca życia dziecka)
lub wraca do pracy zregenerować mózg i odświeżyć
swoje życie towarzyskie. :-)
Można samemu zdecydować, jak się rozłoży
swoje płatne dni urlopu – można brać ich 7 w tygodniu
i wtedy będzie 936 kr za każdy dzień kalendarzowy,
można brać 5 w tygodniu, a weekendy mieć po prostu
wolne, można brać 50% (wtedy można np. pracować na
pół etatu, drugie pół mieć płacone z FP, a dni wystarczy
na dwa razy dłużej), 25% i tak dalej. Można brać dni
z „pełną stawką” w dni robocze, a na później zachować
sobie te 90 dni po 180 kr sztuka lub brać je w weekendy.
W końcu pojawiają się dni na drugie czy trzecie dziecko i w ogóle jest śmiesznie. :-) To jest dość trudna gra

Szwecja dla opornych
strategiczna i warto się zastanowić, jak ją rozegrać, bo
dni można wybierać tylko do 8. roku życia dziecka lub
końca pierwszej klasy.
Dzieci mają sporo tygodniowych przerw w przedszkolu i szkole (np. na wykopki, serio, pamiątka z dawnych czasów) i warto mieć wtedy możliwość wzięcia
wolnego z zaoszczędzonych dni. Jakiś ekstra urlop
w zimie i wypad w ciepłe kraje też by się przydał... Na
szczęście lekarze mają możliwość brania wolnego za
dyżury, co bardzo ułatwia, ale większość rodzin ma
z tymi „puzzlami rodzinnymi” nie lada kłopot.
Opiekunka słono sobie liczy
Wynajmowanie opiekunek nie wchodzi zwykle
w grę, bo taka pani bierze tyle, ile zarabia przeciętny
Szwed – bardzo kiepski interes... Cena wynajęcia zawodowej opiekunki z firmy to koszt około 40 000 kr
za cały etat (ok. 19 000 zł miesięcznie). Opiekunka to
luksus, nawet taka na godziny – choć dzięki możliwości
odliczenia od podatku połowy sumy wydanej na usługi
„w domu i przy domu”, np. sprzątanie, gotowanie, dbanie
o ogródek czy właśnie opieka nad dziećmi w domu (tzw.
RUT-avdrag), jest to obecnie bardziej dostępne.
W efekcie dzieci bardzo szybko idą do żłobków,
większość w wieku 18 miesięcy i wcześniej – koszt to
w naszej gminie 1260 kr (600 zł) za pierwsze dziecko
miesięcznie za „cały etat”, 840 kr za drugie, 420 za
trzecie, czwarte i następne gratis. Opłata jest zależna
od dochodów brutto rodziny, my płacimy oczywiście
stawkę maksymalną.

Czas najwyższy zrobić tutaj pauzę, ponieważ
zamiast zmieścić w jednym artykule wszystko o praktycznej stronie bycia rodzicem w Szwecji, o żłobkach,
przedszkolach i systemie, ogólnie rozpisałem się na
wiele stron tylko o paru zasiłkach. Wierzcie mi, proszę,
starałem się wybrać tylko to, co najważniejsze, a i tak
parę ważnych spraw się nie zmieściło. Wrócimy zatem do
nich następnym razem i może wtedy wyślemy w końcu
malucha do przedszkola. :-)
Tekst i zdjęcia
Krzysztof Grodoń
rezydent interny w szpitalu w Hässleholm
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Osobiste doświadczenie lekarza
a zarządzenia i wytyczne
Maria Lechwacka-Krawczyk

Osobiste doświadczenie każdego praktykującego lekarza to czysty bonus, nie do
przecenienia, w dodatku powiększający się automatycznie wraz z latami praktyki. To
własna, osobista statystyka, ilustrowana wizerunkami naszych pacjentów, a nieraz też
zapamiętanymi z jakiegoś powodu ich nazwiskami. To uruchamiane niemal od wejścia pacjenta do gabinetu myślenie „jednostkami chorobowymi”, a nie żmudne dopasowywanie stwierdzonych badaniem odchyleń od normy do takiego czy innego rozpoznania (co jest niestety ciężką dolą lekarzy z małym klinicznym doświadczeniem).

K

olizji doświadczenia lekarza z zaleceniem przestrzegania, zwłaszcza w specjalistyce, tzw. wytycznych
– nie ma i być nie powinno. Opracowane przez ekspertów
wnioski z aktualnych światowych badań oraz piśmiennictwa mają służyć wdrażaniu postępu w medycynie,
ich zaś dopasowanie do wymogów poszczególnych
gałęzi medycyny ma być z jednej strony busolą, a z drugiej – rękojmią utrzymywania pożądanych standardów
leczenia. Szkolenia, wymiana doświadczeń z okazji
wdrażania tematów badawczych, zjazdy, konferencje,
działalność towarzystw naukowych w każdej ze specjalności – wszystko to umożliwia w obrębie danej grupy
specjalistów dopracowywanie zaleceń diagnostycznych
i terapeutycznych, ich aktualizowanie, wyjaśnianie spornych kwestii czy korektę nietrafnych procedur.
Co do zarządzeń – to już sprawa nieco inna,
zwłaszcza w ostatnich latach. Ustawy, przepisy wykonawcze do nich, aneksy, rozporządzenia, umowy nakładające
określone obowiązki, kary itp., itd. teoretycznie wydają
się mieć cel zacny, lecz w praktyce jest odwrotnie: są one
wręcz jak bardzo niewygodne buty, na siłę wkładane
lekarzom przez decydentów.
Chodzić w takich butach i pracować nie daje się,
więc wielu je zdejmuje, wielu nawet nie chce ich zakładać.
Lekarze narzekają między sobą na te „niezdatne do niczego buty”, ale nie potrafią doprowadzić zamiany ich na eleganckie i wygodne. Co dziwne w ich
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narzekaniach często, a nawet coraz częściej pojawia się
styl (rodem z minionej epoki), sprowadzający problem
do wzajemnie wrogich sił, czyli my – oni. Niestety, jest
to zawodny i ryzykowny tor porządkowania przyczyn
i skutków. Jest zwodniczy, bo utrwalający mylny pogląd,
że lekarze są bezwolną grupą pracowników, którymi każdy może pomiatać: i minister, i urzędnik NFZ,
i rzecznicy najróżniejszych ugrupowań społecznych,
i pacjenci, i ich rodziny. Ryzykowny, gdyż na wstępie
burzący możliwość skutecznej, merytorycznej i honorowej obrony w przypadkach agresji czy pomówień ze
strony pacjentów oraz utrudniający rzeczowe ustalenie
faktów w spornej, a dotyczącej leczenia sprawie.
A może warto by się odnieść do jakichś choćby
reminiscencji z lekarskiego doświadczenia osób, które
mając decydujący głos na różnych szczeblach systemu
ochrony zdrowia, są lub kiedyś były praktykującymi
lekarzami. Teraz one rozdają karty, ale to my – lekarze
dziś praktykujący, tymi kartami potem gramy!
Owszem, wiadomo że im wyższy szczebel decyzyjny, tym większa presja w kierunku zachowań populistycznych. Niemniej jednak nawet u tych z nas,
którzy rozdają karty, niekoniecznie u samej góry, ale i na
wielu niższych poziomach, powinno znaleźć oddźwięk
odwołanie się do lekarskiego doświadczenia w takich
choćby sprawach, jak podejście do problemu diagnozy
czy do problemu powikłań.

9_2012

listopad

Dylematy
Problem lekarskiej diagnozy
Coraz bardziej medialnie dominujące jest traktowanie zdiagnozowania choroby jako etapu porady
lekarskiej, który jest prosty, jednoznaczny i należący
się jak najszybciej każdemu zbadanemu pacjentowi
w formie ostatecznej i bezdyskusyjnej.
Konsekwencją takiego podejścia do sprawy
jest wzbudzanie u pacjentów poczucia krzywdy
i szkody w razie jakichkolwiek trudności diagnostycznych.
Skutkuje to całym wachlarzem następstw, począwszy od frustracji chorego i jego rodziny aż do
pozwów sądowych czy skarg do prasy i mediów na
lekarzy i na zakłady opieki medycznej.
Tymczasem prawda jest taka, że nawet lekarz
dysponujący nowoczesną aparaturą i sprawnym
laboratorium nie zawsze może od ręki postawić
diagnozę trafną i ostateczną. I to nie dotyczy jakiegoś marginesu chorób, ale zdumiewająco, niestety,
wielu przypadków.

Podejście do powikłań leczenia
Powikłania dotyczą zwłaszcza leczenia operacyjnego, ale mogą się zdarzyć w terapii każdego rodzaju.
Każdy z nas wie o tym, z jakiego nieraz wręcz nieprawdopodobnego powodu może wystąpić powikłanie w trakcie
leczenia pacjenta. Słusznym wymogiem powinno być
w takich sprawach rozpatrzenie przyczyny powikłania.
Ale też słuszne jest, w przypadku niezaistnienia błędu
w sztuce, podejście do powikłania jak do czegoś, co
jest potencjalnie możliwe i statystycznie określone, i co
miało prawo się zdarzyć.
Trudno, jak się wiele razy okazało, liczyć na to,
że wszyscy lekarze będą mówić jednym głosem.
Załatwianie ważnych spraw i korekta niedopracowanych w wielu miejscach ustaw i zarządzeń – też
dopiero przed nami. Ale dbanie o wizerunek lekarzy
w społeczeństwie może również polegać na małych
krokach i na korygowaniu problemów bocznego nurtu.
Erozja tych spraw bocznego nurtu postępuje, a naprawy
tego nikt za nas nie zrobi.
Maria Lechwacka-Krawczyk
specjalista neurolog

Rozszyfruj

pacjenta

R

ozszyfrowanie recepty, cieszące się nieprzemijającym zainteresowaniem czytelników, dotyczy etapu, gdy recepta jest już gotowa. Zanim jednak ona powstanie,
musimy coś pacjentowi zlecić lub zorientować się, po przedłużenie recepty na jaki lek
przyszedł do lekarza.
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Pre scriptum Niektóre nazwy zwierząt użyte w tym tekście nie mają kompletnie związku z jakąkolwiek biologią, systematyką
oraz prawidłowym nazewnictwem i stanowią całkowicie swobodną twórczość autorki.

Chorwacja, czyli kaczki morskie, wróble

palmowe i kryzys na rynku mieszkań wtórnych
Monika Jezierska-Kazberuk

Miałam szczerą chęć napisać standardowe wspomnienia z wakacji – morze,
słońce etc. Niestety od pierwszego dnia
pobytu zaczęły się w moje pole widzenia
wpychać nachalnie i bezwzględnie różne zwierzęta. No i nic z moich planów
nie wyszło…
Kaczki morskie (KM)
Kaczki morskie na pierwszy rzut oka wyglądały
jak zwykłe dzikie kaczki – niezbyt duże, płowe; kaczorki
z szafirowofioletowymi „lusterkami” na skrzydłach
i morskozielonymi łebkami z białą obrączką; kaczuszki
bez upiększeń, dzioby seledynowe, łapki pomarańczowe.
Wygląd niby się zgadzał…
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KM mieszkały w zatoczce na plaży nad morzem
(słonym okropnie!) i prowadziły bardzo regularny tryb
życia. Rano ogłaszały kwakaniem dzień (pewnie z braku koguta), po porannej toalecie wypływały pięknym
kluczem na myszkowanie po okolicznych zatoczkach
w poszukiwaniu śniadania. Potem znowu majestatyczne płynięcie do swojej zatoczki. Tam miały czas
sjesty – najpierw znowu toaleta, wygładzanie piórek,
potem od 11.00 do około 16.00 sen na ciepłym piasku
w chłodnym cieniu drzewek. Jeden kaczorek zawsze
stał jako wartownik na straży. Około godziny 16.00,
kiedy upał słabł na sile, KM budziły się z powrotem
do życia – najpierw się przeciągały rozkosznie, potem
wyciągały łebki maksymalnie do przodu i otwierały
szeroko dzioby, ziewając; kichały, potem wyciąganie
do tyłu – każdej łapki osobno, potem znowu krótka
toaleta – i wypłynięcie na rekonesans oraz na kolację.
Wieczorem głośno kwakały na dobranoc. Następnego
dnia wszystko zaczynało się od początku.

KM miały swój rygor i były bardzo posłuszne.
Gdy dwie KM zawieruszyły się dłużej w jakiejś zatoczce, a całe stadko zdążyło już przepłynąć do następnej,
ze strony przewodnika rozlegało się ogromnie głośne,
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zdenerwowane kwakanie („Gdzie jesteście, do licha!
Nie widzimy was!”) – i spóźnialscy płynęli na łeb, na
szyję w kierunku źródła dźwięku. Potem, po dołączeniu
pary maruderów przewodnik wydał krótkie i energiczne
„KWA” (znaczyło to pewnie „w porządku”) i stado KM
w komplecie popłynęło dalej.
KM znakomicie prosperowały – były tłuściutkie,
bardzo zadowolone ze swojego menu (moją bułkę zlekceważyły kompletnie, co tam bułka jak mają oryginalne,
świeżutkie frutti di mare!) – natomiast NIGDY nie wiedziałam, aby latały i aby piły słodką wodę (nikt zresztą
jej nie dawał). Piły słoną wodę morską i zupełnie im ona
nie szkodziła. Bo to były Kaczki Morskie…
Wróble palmowe (WP)
Osoba zupełnie nieznajoma rzeczy od razu orzekłaby „phi, zwykłe wróble!”. Ale te wróble mieszkały…
ogromną chmarą tylko i wyłącznie w trzech palmach
rosnących blisko szkoły i nigdzie indziej. Cały dzień
na palmach panował spokój. WP fruwały i załatwiały
wróble interesy. Za to wieczorem całe bractwo wracało do
swoich trzech „bloków” i zaczynało się życie towarzyskie.
Korony palm aż chwiały się od ptaków – fruwających,
ćwierkających, przemieszczających się z jednej palmy
na drugą i z powrotem. Harmider był niesamowity,
a ćwierkanie tak głośne, że czasami zagłuszało rozmowy.
Bo to były Wróble Palmowe…
Kryzys na rynku mieszkań wtórnych
Kryzys na rynku mieszkań wtórnych odkryłam
sama, zupełnie przypadkiem. Dziwne o tyle, że dotyczył… stawonogów.
Brodziłam sobie spokojnie w przezroczystej,
ciepłej, lazurowej wodzie i poszukiwałam muszelek.
Jak każdy normalny turysta przebywający nad morzem.
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Niestety! Jak tylko znalazłam muszelkę, okazywało się, że siedział w niej lokator, który wysoce
nieprzychylnie odnosił się do ewentualnej eksmisji ze
swojego mieszkania. Nie był to lokator pierwotny, czyli
ślimak. Był to lokator „dziki” – krab pustelnik, który
patrzył na mnie nieufnie, właził maksymalnie głęboko
w konchę i zaklinowywał się w niej na amen, a ponadto,
jako argument dodatkowy, wysuwał groźnie szczypce.
Kraby pustelniki nie dość, że zajęły wszystkie
muszelki, to jeszcze wybierały sobie jak najładniejsze
– kolczaste i spiralnie zakręcone. Na 100 znalezionych
przeze mnie muszelek 100% było zajętych przez te
stawonogi. Wydłubywanie ich z mieszkań uznałam za
niekrabiolitarne. Sama, będąc na ich miejscu, na pewno
również wyrażałabym głęboki sprzeciw i postarałabym się
użyć argumentu siłowego (w tym wypadku szczypców).
Więc zrezygnowałam… Bo to były Kraby Pustelniki…
•
A co poza tym?
Widziałam Wyścigowego Żółwia Lądowego, który uciekał tak
szybko, że ledwo mu
zdążyłam „strzelić” fotkę; zaprzyjaźniłam się
z pięknym, brązowym
wyżłem gładkowłosym
imieniem Tisza oraz byłam bardzo wdzięczna
dwom ślicznym ropuszkom, które rewelacyjnie
łowiły jakieś paskudne
latające mrówki, gryzące nas w nocy. I spędziłam wakacje w Chorwacji…

Tekst i zdjęcia
Monika Jezierska-Kazberuk
specjalista medycyny
rodzinnej
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Ze Strahan do Launceston

Obściskaliśmy pingwina
Anna Lach-Czerwińska

Tasmania

Beach Bass w Penquin

P

o opłaceniu hotelu (180 dol. od osoby – najdroższy
dotychczas hotel) spakowaliśmy bagaże i w fantazyjnie pogniecionych przez suszarkę szortach i t-shirtach udaliśmy się na zwiedzanie Strahan. Jest to stare
miasteczko z początku XIX w., jego mieszkańcy trudnili
się górnictwem, pracując w okolicznych kopalniach.
Obecnie raczej postawili na turystykę, wykorzystując do
tego celu wody Macquarie Harbour (harbour oznacza też

zatokę, tylko bardziej zagłębioną w ląd). Z portu, skąd
kiedyś wypływały z Tasmanii towarowe statki z miedzią
i żelazem, teraz wypływają statki wycieczkowe po zatoce
Macquarie (cena za rejs 96 dol. od osoby). Ze statków
można podziwiać Park Franklin-Gordon, ujście rzeki
Gordon, wyspę Sarah, na której widoczne są mury
starego więzienia z 1822 r. Samo Strahan Village zaciekawia starymi, kolorowymi budynkami mieszkalnymi,

Port w Strahan
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Strahan Village

Góra Jukes

z których sporo przekształciło się w hotele. Po opuszczeniu miasta zatrzymaliśmy się na brzegu Macquarie
Harbour, skąd widzieliśmy latarnię morską Cape Sorell,
usytuowaną na najbardziej wysuniętym na ocean cyplu.

etapy dojrzałości kwiatów przypominających szczotki
do butelek, zielonych początkowo, następnie żółtych,
brązowych po szarobure i włochate owocostany, które
zmieniają się w stwardniałe szyszki jako siedlisko nasion.

Latarnia Cape Sorell

Banksia

Nad zatoką były drewniane stoły i ławki, dobre miejsce
na odpoczynek przy grillu czy piknik, po wodzie pływały
mewy. Brzegi były wysokie porośnięte trawą i krzakami,
na przeciwległym brzegu wody widoczne były znajome
zarysy West Coast Range, a konkretnie góra Jukes. Nabrzeżem pojechaliśmy na plażę nad Oceanem Indyjskim.
Nieutwardzona, piaszczysta droga wiodła pośród prawie gaju banksiowego. Banksie już dawno
mnie zauroczyły, ale nigdy nie widziałam ich w takiej
wielkości i mnogości. Występują w Australii, Nowej
Gwinei i Nowej Zelandii. Istnieje ponad 170 gatunków
tych roślin, a zachwycają mnie tym, że widać na nich
wszystkie okresy wegetacji w jednym czasie, szczególnie
od marca, gdy pojawiają się nowe pąki, przez różne
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W miarę zbliżania się do oceanu drzewa znikały, a pojawiały się krzewy, które już wraz z kępami wysokiej trawy
kończyły się w pobliżu niezbyt szerokiej plaży Oceanu
Indyjskiego. Czy na pewno Indyjskiego?
Klasyfikacji oceanów jest kilka. Jedna utrzymuje,
że jest jeden wszechocean, a ostatnia z 2000 roku wyróżnia ich pięć (Atlantyk, Pacyfik, Ocean Indyjski, Ocean
Południowy i Ocean Arktyczny). W tym roku właśnie
wyodrębniono Ocean Południowy, który rozciąga się
od wybrzeża Antarktydy do równoleżnika 60°S, wzdłuż
niego łączy się z oceanami: Spokojnym, Indyjskim
i Atlantyckim, otacza zatem Antarktydę. Nazwa ta nie jest
jednak zawsze stosowana. W Australii do zasięgu opisanego powyżej dodaje się obszar między równoleżnikiem
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Ocean Południowy i tabliczka m.in. z nazwą tego akwenu

60°S i południowymi wybrzeżami Australii oraz Nowej
Zelandii. Na mapach wybrzeży Tasmanii i południowej
Australii zawsze widnieje nazwa „Ocean Południowy”,
nigdy „Ocean Indyjski”. Dowodem na to, że Australijczycy tak uważają była tabliczka na plaży nad Oceanem
Indyjskim, że jest to właśnie Ocean Południowy.
Można się z tymi oceanami pogubić, ja uważam,
że sprawdziłam temperaturę wody (nogą) w trzech
oceanach. W tym drugim i jednocześnie trzecim była
zdecydowanie zimniejsza niż w Spokojnym, Ocean
Południowy nazywany jest też może z powodu tej zimnej wody Oceanem Lodowatym. Na plażę schodziło
się z wysokiego brzegu wąskimi przejściami wśród
wysokich krzewów i traw. Plaża bardzo różniła się od
wschodnich plaż nad Pacyfikiem. Tam piasek był prawie
biały, co spowodowane było dużą zawartością krzemu,
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natomiast tutaj ciemny, jakby brudny z licznymi pasmami
jaśniejszymi lub jeszcze bardziej ciemnymi. Podobno
ten piasek zawiera minerały, np. nikiel, cynk.
Nad oceanem zatrzymaliśmy się jeszcze raz. Na
stromym urwisku zbudowano wieżę widokową na wysokość może 10 m. Linda została z Gniewką na dole, ja
za zięciem wspinałam się na wieżę. On był już wysoko,
a ja dopiero wchodziłam, gdy nagle zawrócił i zaczął
zbiegać po drewnianych schodach, a że chłopisko z niego
dwumetrowe i ważące ponad sto kilo, schody niebezpiecznie trzeszczały. Zeszłam mu z drogi, przytulając się
do barierki, ale dopadł mnie i wcisnął mi mój ulubiony
płócienny kapelusz prawie na nos, mocno zawiązując
sznurki pod brodą; wzruszyłam się tą jego troską o mnie
i moje oczy, które zasłonięte były teraz od słońca tak,
że niewiele widziałam przez okulary przeciwsłoneczne
i rondo kapelusza. Doszliśmy już razem na szczyt wieży.
Widok z góry przyprawiał o zawrót głowy, byliśmy na
wysokości z 15 m nad wierzchołkami drzew, dalej z tego
wzgórza rozciągał się widok na krzewy i łąki, poza którymi widoczna była plaża i ocean. A wiatr, delikatnie
mówiąc, dmuchał jak w Kieleckiem, zerwany z głowy
kapelusz byłby nie do odzyskania, a zięć w zeszłym
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Ocean Beach

roku przywiózł go sobie jako
pamiątkę z Afryki, o czym nie
wiedziałam i pożyczyłam go sobie bez pytania. Przedmiotem
troski był więc kapelusz, a nie ja.
Po nacieszeniu się widokiem pojechaliśmy dalej,
celem naszej dzisiejszej podroży było Launceston. Rozglądaliśmy się za stacją benzynową, bo paliwa ubywało.
W Zeehan, kiedyś zwanym Silver City, stał sobie na
uboczu dystrybutor, tylko przy nim żywego ducha. Po
dokładnym obejrzeniu okazało się, że możemy jednak
samoobsługowo kupić benzynę, podobnie jak w Polsce
bilet w biletomacie, używając karty płatniczej. Benzyna
była wyjątkowo droga, po 1,79 dol. australijskich (czyli
w przeliczeniu na polskie złotówki 5,40). Auto na razie
zadowoliło się dziesięcioma litrami, a w następnym
miasteczku, Rosebery, gdzie zatrzymaliśmy się na kawę,
zatankowaliśmy do pełna. Obszar gdzie powstało Rosebery był długo niedostępny, lasy były tu gęste, podmokle,
dużo zarośli. Dopiero w 1893 roku odkryto złoża złota,
ołowiu i miedzi, a następnie cynku, który do dziś się tu
wydobywa i kopalnia Pasminco jest podstawą gospodarki miasta.
Jadąc dalej wybrzeżem nad zatoką Bass autostradą Bass, musieliśmy zapewnić
Gniewce jakiś godziwy spacer,
bo zaczęła się wiercić. Skręciliśmy z autostrady w stronę
nieznanego nam, przypadkowego, nieuwzględnionego w planach miasteczka, ale
do Launceston było już tylko
130 km, więc zatrzymaliśmy
się na przedmieściach, tatuś
Benzyna w Zeehan
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objął prowadzenie wózka z dzieckiem do centrum, a my
dojechałyśmy do jakiegoś wielkiego pingwina. Okazało
się, że jest to miasteczko Penquin, które niegdyś było
portem do transportu drewna z Tasmanii do Wiktorii.
Nazwa miasta wzięła się stad, że występują tu skalne
pingwiny, mniejsze niż np. królewskie. W setną rocznicę
powstania miasta (w 1975 roku) wyrzeźbiono z azbestu
figurę wielkiego, 3-metrowego pingwina. Pomnik jest
wzmocniony cementem i włóknem szklanym. Ponieważ okazało się, że azbest to mocno trujący minerał,
w 2010 r. pod naciskiem mieszkańców burmistrz zlecił
ekspertyzę na okoliczność szkodliwości pingwina dla
przytulających się do niego turystów. Każdy przecież
chciał mieć zdjęcie z takim olbrzymem i okazało się, że
włókno szklane i kilka warstw farby chroni ludzi przed
szkodliwym wpływem azbestu. Co roku dokładnie bada
się pokrywę, czy nie ma w niej szczelin, które mogłyby
przepuszczać trujące substancje. Więc i my oczywiście
obściskaliśmy pingwina i zrobiliśmy sobie z nim zdjęcia.
Długo spacerowaliśmy w centrum miasta nad
wodą. Nie było już tak pogodnie jak rano i wiatr nawiał
sporo chmur. Podczas spóźnionego obiadu w restauracji
tubylcy opowiedzieli nam, że miasto słynie z niedzielnych
targów, podobnych do tych w Hobart, tylko rynek jest
przykryty dachem, a na ponad 100 stoiskach sprzedawane
są wyroby rzemieślników, pamiątki, świeże warzywa
i owoce, również owoce morza. Jest tu wąskotorowa
kolejka, która zabiera turystów na przejażdżkę po okolicy. Gawędziło się miło i dosyć późno wyruszyliśmy
w dalszą drogę. Do Launceston dojechaliśmy akurat
na nocleg. Hotel też był wygodny, ale bez ogrzewania
w pokojach i było nam po prostu zimno w nocy. Ciekawe urządzenie grzewcze było w łazience, były to trzy
potężne lampy zamontowane w suficie – promienniki,
które jednocześnie oświetlały i grzały. Ale niestety tylko w łazience. Dostaliśmy dodatkowe koce i zmęczeni
długim dniem, szybko usnęliśmy.
Cdn.
Tekst i zdjęcia
Anna Lach-Czerwińska
stomatolog
Piękny ocean
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Lasciate mi cantare

Część 1

Jagoda Czurak

Bardzo trudno opisać podróże słowami. Trudno oddać zapachy, dźwięki, widoki.
Są fotografie w albumie, ale jakich słów użyć, by przedstawić ulotne wrażenia?
Każdy kraj ma swoją muzykę, instrumenty. Bandoneon, sitar, er-hu, kobza, dudy,
koto. Artyści inspirują się muzyką etniczną, przetwarzają ją, komponując utwory
„rozrywkowe” poddawane odmiennym aranżacjom. W ten sposób powstaje nowa
jakość w muzyce: utwory popularne brzmiące jak muzyka poważna, wykonywana
przez orkiestry symfoniczne.
Obce kraje można poznawać na wiele sposobów. Można podróżować śladami obrazów, dzieł architektury, pomników, potraw czy też w pogoni za pięknymi pejzażami.
Ja z każdego pobytu za granicą przywożę po jednej płycie – nagraniu, które będzie mi
przypominać to, co tam widziałam.
Cykl wspomnień otwiera „Nic nie może wiecznie trwać” – z marca 1980. Gdyby nie
wydarzenia tego pamiętnego roku, nie nastąpiłyby w Polsce zmiany, które umożliwiły
nam zwiedzanie świata bez zbytnich formalności. Moje wspomnienia mają łącznik
muzyczny w postaci tytułów utworów. Tylko w jednym wypadku chodzi o historię
nauczycielki gry na koto – ale to też muzyka.
A więc „lasciate mi cantare”.
51
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Nic nie może wiecznie trwać
Udało się. Zakwalifikowałam się do wyjazdu na
plener fotograficzny. Akcja dokumentowania osiągnięć
dużych zakładów przemysłowych nabrała rozmachu
dzięki wsparciu finansowemu ZMS. Mamy do wyboru
Śląsk albo Wybrzeże. Wybieram Gdynię, bo już ktoś
zaklepał stocznię imienia Lenina w Gdańsku. Mam
w Trójmieście rodzinę, więc zostanę na niedzielę.
Dostaję pokój w hotelowcu przy stoczni. Wieczorem umawiam się w „Czarnym Kocie” z kolegami,
którzy nocują w „Monopolu”. Słucham, po raz pierwszy
w systemie „kwadro”, King Crimson. Dźwięk wędruje, odbija się, wpada do ucha, by brzmieć z całą siłą. W klubie
jest niewiele osób, siedzimy na środku sali na podłodze.
Wychodzimy zbyt późno, nie zdążę na ostatnią kolejkę
do Gdyni. Koledzy proponują, bym przewaletowała
w ich pokoju. Rano słyszymy wiadomość o katastrofie
samolotu LOT rejs 007 „Mikołaj Kopernik”. Zginęła
Anna Jantar. Jest 14 marca 1980 roku. W zamyśleniu
udajemy się do swoich „obiektów”.
Dostaję przewodnika – działacza ZMS ze stoczni
imienia Komuny Paryskiej. Proponuje, bym robiła
zdjęcia jednego z czterech kontenerowców, które są
w trakcie budowy. Ma mnie oprowadzać, objaśniać, jak
się nazywają części statku, który będę fotografować, no
i ma być gwarancją, że się nie zgubię, ani że nikt nie
będzie mi przeszkadzał.
Chodzę bez przeszkód, wspinam się po metalowych stopniach. Chcę sfotografować spawacza, bo iskry
są fotogeniczne, lub innego robotnika – jednym słowem
człowieka pracy, ale takich widzę niewielu.
Wszędzie pełno kabli, rur, jakieś kubły z farbą,
porzucona drabina, kałuże po deszczu w niezadaszonej
części pokładu. Malarz, którego wreszcie dostrzegam,
ucieka na widok aparatu. Za to mój opiekun chętnie
pozuje. Po jakimś czasie znudzony, upewniwszy się, że
trafię do wyjścia, odchodzi. Kończę zdjęcia, zwalniam
pokój w hotelowcu i jadę do rodziny, do Oliwy.
Po powrocie do Warszawy wywołałam filmy,
powiększenia wybranych kadrów wysłałam do organizatora pleneru. Po kilku tygodniach, chyba na początku
czerwca, pojechałam na spotkanie poplenerowe. Jury
wybrało do prezentacji fotografie dymiących kominów
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wielkiej budowy, dumy naszej ówczesnej władzy – Huty
Katowice i pracujących przy jej budowie robotników.
Zrozumiałam, że moje zdjęcia, co prawda przedstawiające „prawdę czasu”, ale bez ludzi, bez pnących się do
góry konstrukcji, nie są propagandowe. Obraz pracy
w stoczni w moim obiektywie wypadł jakoś blado
w zestawieniu ze zdjęciami kolegów. W tym konkursie
moje prace nie miały szans. Ale może jeszcze na coś
mogły się przydać, bo nakazano nam oddać wszystkie
negatywy i odbitki.
W sierpniu tego samego roku stocznie w Polsce
stanęły. Ludzie przenieśli się do stołówek, gdzie toczyły
się negocjacje załóg z władzami. Obiektywy wszystkich
fotoreporterów były skierowane na bramy stoczni i dokumentowały to, co się działo podczas strajku. Z „obiektów”
wymiotło wszystkich. Czy mogę powiedzieć, że moje
zdjęcia ze stoczni w Gdyni wyprzedziły czas? Tego nie
wiem. Wiem jednak, że dzięki uporowi strajkujących
władze musiały zaakceptować podpisanie dokumentów
gwarantujących wprowadzenie zmian w prawie pracy.
I jeszcze parę lat musiało upłynąć, byśmy w odmienionym kraju mogli podziwiać wiosnę.
A wszystko zaczęło się w stoczni w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym.
A jednak znalazłam małoformatową odbitkę ze stoczni z marca 1980
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Navigare necesse est
Inaczej niż Pompejusz, nie muszę żeglować
w poszukiwaniu żywności. Zawsze chciałam podróżować i dla mnie takim wymarzonym celem był Paryż.
Bardzo lubiłam obrazy impresjonistów (a Paryż ma
ich największą kolekcję). Oglądałam filmy francuskie,
kochałam się w Jeanie-Paulu Belmondo i w Alainie
Delonie, podziwiałam role Catherine Deneuve i Jeanne
Moreau, nuciłam melodię z filmu „Kobieta i mężczyzna”.
Lubiłam też piosenki francuskie w wykonaniu Dalidy
czy Joe Dassina („Et si tu n’éxistais pas” podśpiewuję do
dziś). W Polsce można było w latach siedemdziesiątych
kupić perfumy „Soir de Paris” w ciemnoniebieskim
flakonie z białą sylwetką wieży Eiffla (chociaż nie
jestem pewna, czy były na pewno produkowane we
Francji). Taka próbka charme’u i elegancji francuskiej.
Zapisałam się na dodatkowy lektorat z języka francuskiego, by, jak już będę w Paryżu, porozumiewać się bez
tłumacza. Jednak w moją pierwszą zagraniczną podróż
wyjechałam do Gruzji. Na Zachód przez Wschód?
Śladami, a właściwie obierając kierunek Phileasa Fogga.
No cóż, widocznie nie mogłam tak od razu wyjechać
tak, dokąd chciałam.
Wymarzony wyjazd do Paryża w czasie bardzo
gorącego, również politycznie, sierpnia 1980 roku nastąpił
w bardzo radosnym dla mnie czasie: zaczęłam urządzać
mieszkanie, pierwsze własne. Miałam jakieś służbowe
spotkania w podparyskiej miejscowości, ale myślałam
tylko o tym, czy będę miała czas na zakupy jakichś
drobnych artykułów do urządzenia domu. Firma, która
zaprosiła mnie z kolegami do Paryża, zorganizowała
zwiedzanie pałacu w Wersalu, pozostawiając nam czas
wolny na samodzielne podziwianie Notre Dame i wieży
Eiffla. Budynek l’Opéra był dla mnie kwintesencją smaku
i elegancji – bardzo chciałam go zobaczyć. O spektaklu
operowym nawet nie marzyłam. Nasi gospodarze zabrali
nas na wieczór do kabaretu Lido (widocznie uznając,
że warto pokazać gościom z Polski przybytek lżejszej
muzy). Musiałam obejść się smakiem, chociaż ten wieczór wspominam miło (szampan, ślimaki, sery). Udało
mi się przywieźć egzemplarz „Le Figaro” z artykułami
spekulującymi na temat przyszłości Polski, na co pozwoli
partia, kto zostanie I sekretarzem po Edwardzie Gierku
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(w telewizji francuskiej pokazano, trochę za wcześnie,
zdjęcie Stefana Olszowskiego jako pewnego sukcesora).
Wracałam do Polski z ręcznikami frotté i szlafrokiem
koloru śliwkowego. Kupiłam filtr polaryzacyjny i UV do
mojego aparatu fotograficznego enerdowskiej produkcji.
Opera musiała zaczekać.
Jedno z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa to scena na dworcu kolejowym: stoję z rodzicami
koło parowozu. Nagle gwizd, buchnęła para. Przestraszyłam się tak bardzo, że zaczęłam się jąkać. Jednak
to pierwsze „doświadczenie” ze środkiem lokomocji
nie powstrzymało mnie przed podróżowaniem. Mam
wodowstręt, nie umiem pływać, nawet widok łódki
sprawia, że robi mi się niedobrze. Na szczęście do
Paryża najłatwiej dostać się samolotem. By znaleźć się
tam ponownie, potrzebowałam 30 lat, po drodze odwiedzając wiele ciekawych miejsc w Polsce i wielu innych
krajach. Wyjeżdżając z Paryża w 1980 roku wiedziałam,
że wrócę. Jednak moje wyjazdy służbowe odbywały się
w zupełnie inne miejsca. Dopiero w 2000 roku firma
postanowiła wysłać mnie na kongres do Paryża, miałam
nawet bilet, ale nieprzewidziane komplikacje w pracy
pokrzyżowały moje plany. Koleżanka, która pojechała
za mnie, przywiozła mi puszkę z paryskim powietrzem.
To był gorzki prezent, ale mam go do dziś.
Filmowa wersja musicalu „Upiór w Operze” sprawiła, że znów odżyły pragnienia. Chciałam zobaczyć
widownię, słynną klatkę schodową i podziemne jeziorko,
w którym ukrywał się Upiór (budynek wzniesiono na
grząskim gruncie). Spektakl musicalowy w teatrze Roma,
urwanie się żyrandola (który rzeczywiście spadł z hukiem
w 1896 r.) i iluzoryczne projekcje zakamarków Opery,
wykorzystane w warszawskim spektaklu, podsyciły
moje pragnienia wyjazdowe. Chciałam też pochodzić
po Montmartre i Champs-Elysées, obejrzeć obrazy
impresjonistów, przejść się bulwarami nad Sekwaną,
zobaczyć grób Dalidy i Chopina.
Wreszcie podjęłam decyzję o wycieczce do Paryża. Sprawdziłam, czy na pewno w programie jest
oglądanie Opéra Garnier (zmiana nazwy nastąpiła
po wybudowaniu drugiej opery w Paryżu). Tak więc
jestem w wymarzonym przeze mnie miejscu. Jest maj
2010 roku. Ustawiam parametry zdjęcia, czekam na
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choćby słabiutki promień słońca, który przydałby zdjęciu plastyczności w ten pochmurny dzień. Co chwilę
podjeżdżają jakieś obce autokary, z których wytaczają
się obcy ludzie i zasłaniają część widoku. Spokojnie
czekam, próbując zapamiętać ten obrazek: kolumny
na pierwszym piętrze, złocone rzeźby i fryzy, napis
„Choregraphie”, „Academie Nationale de Musique” oraz
„Poesie Lyrique” w jednej linii, nad nimi płaskorzeźby
z zielonymi owalami z literką N (jak Napoleon III, dla
którego Charles Garnier zaprojektował ten neorenesansowo-neobarokowy gmach). Na dachu złocone figury
jakichś mitologicznych bohaterów. Przewodnik wyjaśnił,
że budowę nadzorował Aleksander Walewski, syn Marii
Walewskiej i Napoleona Bonaparte. Spoglądam w lewo.
W narożnym budynku przy stolikach na parterze siedzą
goście Café de la Paix. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli
posiedzi się dość długo w tej kawiarni, to można zobaczyć
cały świat przechodzący obok. W tym samym budynku,
ale od strony Boulevard des Capucines, odbył się pierwszy pokaz wynalazku braci Lumière. To właśnie w tym
rejonie Paryża mieści się sklep Jeana-Pierra Gaultiera
oraz najsłynniejsze sklepy spożywcze: Fauchon i Hédiard.
Stąd niedaleko do kościoła La Madeleine, gdzie odbyła
się msza pogrzebowa Chopina.
Czekam, aż znikną ci ludzie z pierwszego planu,
wreszcie uświadamiam sobie, że albo zrobię zdjęcie
opery teraz (moja grupa już schodzi do metra), albo
znów będę czekać na następną okazję, nie wiadomo za
ile lat. Pstryknęłam. I tak powstało to zdjęcie
Ale ja tu wrócę! I obejrzę plafon autorstwa Marca
Chagalla! A może nawet uda mi się obejrzeć jakiś balet
(bo opery są teraz w tym budynku rzadko wystawiane)?
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Shunkin, czyli Wiosenna Harfa
Na początku było opowiadanie o Wiosennej
Harfie, czyli Shunkin, pięknej niewidomej nauczycielce
gry na koto i shamisenie oraz jej uczniu – Sasuke, który
przekłuł sobie oczy, by nie widzieć, jak wygląda twarz
jego ukochanej, poparzona przez napastników.
Historia japońskich kochanków z XIX wieku
została opisana przez Jun’ichiro Tanizakiego i była
moją pierwszą lekturą przetłumaczoną z japońskiego
(tomik „Dwie opowieści o miłości okrutnej", wydany
w 1971r.). Fascynacja kulturą Japonii spowodowała, że
zaczęłam uczyć się japońskiego, kupowałam wszystko,
co ukazywało się w Polsce i co miało związek z Japonią (tłumaczenia literatury, również na język rosyjski,
bajki i legendy Ajnów, opracowania dotyczące kultury
tego kraju). Oczywiście oglądałam filmy japońskie
i próbowałam zrozumieć, dlaczego ich bohaterowie,
żyjący w tak pięknym kraju, który sztuki piękne doprowadził do perfekcji, noszący piękne stroje, bywają
surowi i okrutni. Oglądałam przedstawienia bunraku
(najczęściej) prezentowane w ramach festiwali kultury
japońskiej, podziwiałam wystudiowane gesty tancerek
i kunszt tancerzy butō. Zamyślałam się nad zwięzłym
pięknem haiku i obrazami przepływającego świata,
czyli ukiyoe.
Marzenie o wyjeździe do Japonii zostało spełnione w chwili, kiedy powoli zaczęło się oddalać (jak
myślałam). Koleżanka mojej przyjaciółki zaprosiła na
dwa tygodnie mnie – obcą osobę – do swojego domu.
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Trudno opisać radość, jaka opanowała mnie z chwilą
otrzymania tego zaproszenia 20 lat temu. Mój sen miał się
ziścić! Byłam gotowa chłonąć wszystko, co tam zobaczę.
Zobaczyłam Park Momochi i świątynię shintō
w Fukuoce (fot. na poprzedniej stronie), a także świątynie
buddyjskie w Dazaifu i Kumamoto, zamek tamże, wieś
Sarayama z warsztatami garncarskimi, miejsce, gdzie
Musashi Miyamoto kontemplował. Byłam w Takachiho
w miejscu, gdzie ukrywała się bogini Amaterasu i widziałam pobliski wąwóz z wodospadami rzeki Gokasu.
Zatrzymaliśmy się przy polach ryżowych, by zobaczyć
rolników przy pracy. Spałyśmy w zajeździe na tatami,
a zamiast poduszki miałyśmy wałeczek wypełniony
grochem (chyba te kulki to był groch), korzystałyśmy
z łazienki japońskiej, również w domu znajomych naszej dobroczyńczyni. Siorbałam makaron, jadłam rybę
pieczoną w popiele i piłam shōchū. I to wszystko w ciągu
niespełna 2 tygodni! Aha, jeszcze moje urodzinowe party
(czterdziestka) z sushi, sashimi i deserem-niespodzianką
(to był prezent od właścicieli restauracji).
Co mnie zaskoczyło? Na co nie byłam przygotowana? Klimatyzowane supermarkety spożywcze (1991
rok), autobusy dalekobieżne z wydzieloną częścią dla palących, uliczne dystrybutory butelkowanych chłodzonych

napojów i kostek lodu, taksówki
z koronkowymi narzutami na
siedzeniach, przykrytymi folią,
z zasłonkami-firankami za tylną
szybą, rzędy hortensji na cmentarzu i… kangury. Właściwie jedna
kangurzyca z małym. Podróżując
do Takachiho, zauważyłam znak
– czy to ostrzeżenie przed rozbrykanymi kangurami, które mogą
wybiec z zarośli? Przecierałam
oczy ze zdumienia. Skąd pomysł,
by za pomocą takiego znaku drogowego przypomnieć kierowcy
i pasażerom o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa?
Przecież to nie Australia! Policja
miała poczucie humoru.
PS Małgosiu – bardzo dziękuję, że zaprosiłaś mnie i że
gościłaś mnie w swoim domu. Zobaczyłam miejsca, do których
nie docierają wycieczki. Nigdy tego nie zapomnę.
Cdn.

Tekst i zdjęcia
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

List do redakcji
Hipokrates mizia Hygieę?
Na okładce październikowego numeru GdL zain-
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trygowała mnie swoista gra
stóp Hipokratesa i Hygiei na
płaskorzeźbie. Hipokrates wyraźnie
swoją prawą stopę
postawił na lewej
stopie Hygiei... no
właśnie. Co autor
płaskorzeźby miał
na myśli? Może
ktoś z czytelników
wie więcej?
Mam kopię
drzeworytu zatytułowanego „Couple in Summer”
(autor Keisai Eisen,

1790-1848). Przedstawia on
mężczyznę i kobietę – proszę
spróbować odgadnąć, czyja jest
lewa stopa uniesiona do góry

wśród fałdów kimon (poniżej
doniczki).
Czytelniczka z Warszawy
(znana redakcji)
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