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Transplantacja
narządów

Koleżanki i Koledzy,

R

elacje o rzekomych skandalach co i raz wstrząsających naszym systemem ochrony zdrowia stały się stałym punktem publikacji medialnych.
Gdy je czytam, zastanawiam się, czy można wymyślić coś jeszcze bardziej
bulwersującego opinię publiczną. Nie mogę się nadziwić kreatywności zespołów redakcyjnych, niepoprzestających na pospolitych opisach nietrzeźwych
doktorów lub nieczułych tzw. świadczeniodawców, odmawiających należnych
świadczeń medycznych sponsorom swojej edukacji lekarskiej. Ambitne zespoły
redakcyjne stać na coraz więcej absurdu i bzdury, bo biznes mediowy wtedy
dobrze się kręci, gdy opowiadane historie ociekają krwią i przestępstwem.

P

o pięciu latach na scenę powróciła transplantologia. Gdy w Unii Europejskiej mądrzy i odpowiedzialni menedżerowie wraz z dziennikarzami medycznymi zastanawiają się, jakimi drogami można zwiększyć liczbę
przeszczepów, jak zachęcić ludzi do donacji narządów, w Polsce dzieje się
coś zupełnie odwrotnego.

M

ożna mieć swoje zdanie na temat transplantacji, temat bowiem jest
trudny i może dotknąć każdego z nas w różny sposób. Zawsze jednak
trzeba wczuć się w rolę i perspektywę, z której patrzy oczekujący na narząd
pacjent.

C

hristinan Barnard napisał: „Dla śmiertelnie chorego człowieka decyzja o poddaniu się przeszczepowi nie jest trudna. Jeśli ściga cię lew
i dobiegłeś na brzeg rzeki pełnej krokodyli, rzucisz się do wody z nadzieją
dopłynięcia na drugą stronę”*. Problemem polskiej transplantologii jest
nadmiar krokodyli w Wiśle, choć mogłoby się zdawać, że to nie jest typowy
dla bytowania tych gadów akwen.

Krystyna Knypl
* For a dying man it is not a difficult decision because he knows he is at the end. If a lion
chases you to the bank of a river filled with crocodiles, you will leap into the water,
convinced you have a chance to swim to the other side.
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Nowości
Nagroda Nobla z fizjologii i medycyny – fakty i liczby
9 października 2013 r.
trzech naukowców otrzymało
Nagrodę Nobla w dziedzinie
określanej jako fizjologia lub
medycyna. Nagrodę przyznano za „odkrycia dotyczące maszynerii regulującej transport
pęcherzykowy – główny system transportowy w naszych
komórkach”, a otrzymali ją James Rothman i Randy Schekman ze Stanów Zjednoczonych
oraz Thomas Südhof z Niemiec (http://www.nobelprize.
org/nobel_prizes/medicine/
laureates/2013/).
Historia Nagrody Nobla
jest długa i bardzo ciekawa.
Alfred Nobel 27 listopada 1895
roku podpisał testament, który
stał się podstawą do przyznawania słynnych nagród za
wybitne osiągnięcia naukowe,
literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości. Nagrody
są przyznawane od 1901 roku.
W dziedzinie fizjologii lub medycyny o nagrodzie decyduje
50 profesorów tworzących
Zgromadzenie Noblowskie
Instytutu Karolinska. Każdy
laureat Nagrody Nobla otrzymuje złoty medal, dyplom
oraz załącznik pieniężny wynoszący obecnie 8 mln koron
szwedzkich (3,6 mln zł).
Medal w kategorii fizjologia lub medycyna został zaprojektowany przez Erika Lindberga http://www.nobelprize.

org/nobel_prizes/medicine/
medal.html. Medale w poszczególnych kategoriach mają
wspólną inskrypcję Inventas
vitam juvat excoluisse per artes
pochodzącą z „Eneidy” Wergiliusza, natomiast różne są
wizerunki.
Przyznano dotychczas 104
nagrody z fizjologii lub medycyny, jednak nie zdarzało się to
każdego roku. Nie przyznano
nikomu nagrody w tych dziedzinach 9-krotnie, w latach:
1915, 1916, 1917, 1918, 1921,
1925, 1940, 1941,1942. W 38
przypadkach był jeden laureat, w 32 przypadkach było
po dwóch laureatów i w 34
przypadkach nagroda została podzielona między trzech
laureatów. Daję to łączną liczbę
204 laureatów.
Średni wiek nagrodzonych
odkrywców z dziedziny fizjologii lub medycyny wynosi 57
lat, a najczęstszą datą urodzin
laureatów jest 28 lutego i 21
maja. Najmłodszym laureatem był 32-letni Frederick
G. Banting, który otrzymał
nagrodę (wspólnie z Johnem
Jamesem Rickardem Macleodem) w 1923 roku za odkrycie insuliny. Najstarszym
laureatem był 87-letni Peyton
Rous. Otrzymał on nagrodę
za odkrycie guzów nowotworowych indukowanych przez
wirusy. Razem z nim nagro-

dę otrzymał Charles Brenton
Huggins za odkrycie możliwości hormonalnego leczenia
raka prostaty. W gronie 204
laureatów było zaledwie 10
kobiet. We wszystkich dziedzinach łącznie było 48 kobiet.
Nigdy nie przyznano Nagrody
Nobla po raz drugi żadnemu
z laureatów z zakresu fizjologii
lub medycyny, jak to zdarzało
się w innych dziedzinach.
Nazwiska nominowanych
do nagrody są trzymane w tajemnicy przez 50 lat. Niektóre
nominacje gdy są poznane po
latach stają się prawdziwą sensacją – na przykład Zygmunt
Freud był nominowany do
nagrody aż 32 razy, ale nigdy
jej nie otrzymał. Co więcej,
w 1929 roku eksperci uznali,
że kolejna nominacja Freuda
nie ma uzasadnienia, bo ich
zdaniem odkrycia Freuda nie
mają wartości naukowej. Pech
trzymał się Freuda wytrwale, nominacja w 1936 roku
w dziedzinie literatury również spełzła na niczym. Nagrodę Nobla otrzymał wówczas
Romain Rolland, który był
znajomym Zygmunta Freuda.
Warto przypomnieć ważne
osoby dla rozwoju medycyny, które otrzymały Nagrodę
Nobla, a o których nie zawsze
pamiętamy: Iwan Pawłow za
badanie nad fizjologią układu
trawiennego (1904 r.), Robert

Koch za badania nad gruźlicą
(1905 r.), Willem Einthoven za
odkrycie zasady elektrokardiogramu (1924 r.).
Po odebraniu Nagrody
Nobla laureaci prowadzą
bardzo pracowite życie. Czas
wypełniają im liczne spotkania
i wykłady. Jest miejsce, gdzie
w tym samym czasie można spotkać wielu laureatów,
porozmawiać z nimi, zrobić
wspólne zdjęcie. Jest to doroczna konferencja w Lindau,
na wyspie Insel w Niemczech,
organizowana przez fundację
założoną przez księcia Lenarta
Bernadotte w 1950 r. Celem
tych spotkań jest obecnie
promowanie wśród młodych
naukowców idei odkryć. Pierwotnym celem było przełamanie izolacji naukowców
niemieckich, która miała miejsce tuż po wojnie. http://www.
lindau-nobel.org/, http://www.
gazeta-dla-lekarzy.com/index.
php/nowosci/8-artykulygdl/55-szansa-dla-mlodychnaukowcow-medycznych

Źródło: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/facts/medicine/index.html

O Nagrodzie Nobla na słodko i tajemniczo
W ubiegłym roku na
stronach NEJM w czasie gdy
oczekiwano na ogłoszenie
Nagród Nobla ukazał się niezwykle interesujący, a zarazem
przewrotny tekst autorstwa

4

profesora Franza Messerliego
zatytułowany „Chocolate Consumption, Cognitive Function,
and Nobel Laureates”. Posługując się w pełni naukowymi
metodami statystycznymi au-

tor błyskotliwie dowodzi, iż im
większa w danym kraju jest
konsumpcja czekolady, tym
więcej żyje w nim laureatów
Nagrody Nobla. Powodem
takiego stanu rzeczy ma być

wysoka zawartość flawonoidów w czekoladzie, które
to substancje korzystnie oddziałują na funkcje poznawcze mózgu. Kto nie wierzy,
niech przeczyta cały artykuł
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Figure 1. Correlation between Countries’ Annual Per Capita Chocolate Consumption and the Number of Nobel
Laureates per 10 Million Population.

(http://www.biostat.jhsph.edu/
courses/bio621/misc/Chocolate%20consumption%20
cognitive%20function%20
and%20nobel%20laurates%20
%28NEJM%29.pdf).
Naukowe wywody kończy uwaga, którą przytaczamy w oryginale: “Dr. Messerli reports regular daily chocolate consumption, mostly but
not exclusively in the form
of Lindt’s dark varieties” uzupełniona informacją, iż pełen tekst konfliktu interesów autora jest dostępny pod
adresem http://www.nejm.
org/doi/suppl/10.1056/NEJ-

Mon1211064/suppl_file/nejmon1211064_disclosures.pdf.
Nie znajdziemy w nim informacji, że autor otrzymał
honorarium od producenta
czekoladek Lindt, ale czy nie
wystarczy niewinne wyznanie
o upodobaniu do tego smakołyku?

Źródło: http://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMon1211064

about 14 Nobel laureates, yet we observe 32.

Discussion

Considering that in this instance the observed
Regularne spożywanie
owoców a ryzyko cukrzycy
The principal finding of this study is a surpris- number exceeds the expected number by a fac-

ingly powerful correlation
between
chocolate
than 2,Health
one cannot
quitew
escape
the
Na łamach
NEJM
ukazałtor
sięof more
Nurses’
Study
latach
intake per capita and the number of Nobel laure- notion that either the Nobel Committee in
artykuł
dr.
Isao
Muraki
i
wsp.
1984-2008,
85
104
kobiet
bioates in various countries. Of course, a correla- Stockholm has some inherent patriotic bias
tion between X zatytułowany
and Y does not prove
causation
when assessing
theudział
candidates
these
awards
“Fruit
consumprących
w for
The
Nurses’
but indicates that either X influences Y, Y influ- or, perhaps, that the Swedes are particularly
tion
and
risk
of
type
2
diabetes:
Health
Study
II
w
latach
1991ences X, or X and Y are influenced by a common sensitive to chocolate, and even minuscule
underlying mechanism.
However,
sinceprospective
choco- amounts2009
greatly oraz
enhance
results from
three
36their
173cognition.
mężczyzn
late consumption has been documented to imA second hypothesis, reverse causation —
longitudinal
cohort
studies”,
biorących
udział
w
The
Health
prove cognitive function, it seems most likely that is, that enhanced cognitive performance
that in a dose-dependent
way,
chocolatewyniki
intake could
countrywide
chocolate
conw którym
opisano
ba- stimulate
Professionals
Follow-up
Study
provides the abundant fertile ground needed for sumption — must also be considered. It is conzależności
między spolatach
1986-2008,
u których
the sprouting dania
of Nobel
laureates. Obviously,
ceivable w
that
persons
with superior
cognitive
these findings żywaniem
are hypothesis-generating
only function w
(i.e.,
the cognoscenti)
are more
aware
owoców a ryzykiem
chwili
rozpoczęcia
obserwaand will have to be tested in a prospective, ran- of the health benefits of the flavanols in dark
domized trial. zachorowania na cukrzycę typu
chocolatecji
andnie
are stwierdzano
therefore prone tożadnych
increasing
their consumption.
That schorzeń.
receiving theWNobel
The only possible
outlier in dotyczyła
Figure 1 seems 66
to 105
2. Analiza
przewlekłych
ciąbe Sweden. Given its per capita chocolate con- Prize would in itself increase chocolate intake
udział
w The
gu 3seems
464 641
osobolat
obserwacountrywide
unlikely,
although
perhaps
sumption of 6.4kobiet
kg per biorących
year, we would
predict
that Sweden should have produced a total of celebratory events associated with this unique
n engl j med

cji cukrzycę typu 2 rozpoznano
u 12 198 osób.
Na podstawie obliczeń
statystycznych stwierdzono,
że wskaźnik ryzyka (hazard
ratio) wynosi 0,98 przy spożyciu trzech porcji owoców
tygodniowo, przy czym jest
on różny w zależności od rodzaju spożywanych owoców.
Dla czarnych jagód wynosi
0,74, dla winogron i rodzy-

nek wynosi 0,88, dla suszonych śliwek 0,89, dla jabłek
i gruszek 0,93, dla bananów,
grapefruitów, moreli, brzoskwiń i świeżych śliwek 0,95,
dla pomarańczy 0,99, dla truskawek 1,03, dla melonów 1,1.
Autorzy polecają codzienne jadanie owoców, zwłaszcza
ciemnych jagód, winogron i jabłek, w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na cukrzycę.

Źródło: http://www.bmj.com/content/347/bmj.f5001

nejm.org

Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko raka przełyku

The New England Journal of Medicine
Downloaded from nejm.org by MARCO VITORIA on October 10, 2012. For personal use only. No other uses without permission.
Copyright © 2012 Massachusetts Medical Society. All rights reserved.

Podczas dorocznego
kongresu American College of Gastroenterology (San
Diego, październik 2013 r.)
dr Siddharth Singh i wsp.
z Mayo Clinic w Rochester,

Minnesota, przedstawili in- nocarcinoma: A Systematic
teresujące doniesienie zaty- Review and Meta-Analysis”.
tułowane „Physical Activity Autorzy przeprowadzili meis Associated with Reduced taanalizę badań klinicznych
Risk of Esophageal Cancer, dotyczących raka przełyku.
Particularly Esophageal Ade- W pięciu badaniach obej-

mujących 1217 osób z rozpoznanym rakiem przełyku
stwierdzono, że aktywność
fizyczna powoduje obniżenie
ryzyka zachorowania na to
schorzenie o 19%.

Źródło: http://gi.org/media/press-releases-for-acg-annual-scientific-meeting/esophageal-cancer/
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Nowości
Transplantologia – wyniki najnowszych badań

Kryteria śmierci mózgu

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Circle_of_Willis_en.svg

W dniach 21-24 listopada 2013 r. odbędzie
się w Sydney 12th Congress
of International Society for
Organ Donation and Procurement. Podczas kongresu będą przedstawione
najnowsze badania dotyczące donacji i transplantacji
narządów przez najwybitniejszych naukowców z całego świata. Także lekarze
z Polski będą aktywnie
uczestniczyć w kongresie,
przedstawiając kilka doniesień. Warto wspomnieć
o dwóch z prezentowanych badań, dotyczą bowiem ważnego i obecnego

6

w naszej dyskusji publicznej
tematu, jakim są kryteria
śmierci mózgu.
Pierwsze z doniesień to „Final report of the
Polish multicentre study
for evaluation of computed
tomographic angiography
in the diagnosis of brain
death”1 jest to nawiązanie
do polskich wytycznych
rozpoznawania śmierci mózgu z 2007 roku, które zalecają wykonanie angiografii
TK naczyń mózgowych
w niektórych sytuacjach
klinicznych, gdy pozostałe
metody stosowane w rozpoznaniu śmierci mózgu
mogą okazać się nie w pełni
wystarczające. Raport podsumowuje doświadczenia
7 polskich ośrodków, które przeprowadziły badania
u 82 pacjentów spełniających kryteria śmierci mózgowej. Wykonywano trzy
różne badania oceniające
krążenie mózgowe: angio
TK głowy, perfuzyjną tomografię komputerową
oraz klasyczną angiografię
mózgową. Jako kryterium
ustania krążenia mózgowego przyjęto brak zakontrastowania w segmencie M4
tętnicy środkowej mózgu

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arteries_beneath_brain_Gray_closer.jpg

Krystyna Knypl

(M4MCA) oraz żyłach
głębokich mózgu, zgodnie
z kryteriami Francuskiego
Towarzystwa Neuroradiologii.
Przypomnijmy sobie, że tętnica środkowa
mózgu jest największym
odgałęzieniem tętnicy szyjnej wewnętrznej, biegnącym jako jej bezpośrednie
przedłużenie. W przebiegu
tętnicy środkowej mózgu
wyróżnia się część klinową, wyspową i korową,

czyli końcową. W radiologii część klinowa tętnicy
środkowej mózgu ma nazwę M1, część wyspowa M2,
część korowa w odcinku
wieczkowym M3, a dalej
M4 i M5.
U 76 pacjentów
z 82 badanych stwierdzono brak zakontrastowania
w M4 MCA oraz w żyłach
głębokich mózgu, co jest
zgodne z kryteriami braku
krążenia mózgowego opracowanymi przez Francuskie

Final report of the Polish multicentre study for evaluation
of computed tomographic angiography in the diagnosis of
brain death
Romuald Bohatyrewicz, Marcin Sawicki, Anna Walecka, Jerzy
Walecki, Olgierd Rowiński, Joanna Sołek-Pastuszka, Zenon Czajkowski, Maciej Żukowski, Jarosław Żyłkowski, Piotr Skrzywanek,
Wojciech Kociemba, Maciej Guziński, Małgorzata Burzyńska,
Witold Mańko, Joanna Wojczal
http://www.isodp2013.org/index.php/program/detailed-program
1
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Towarzystwo Neuroradiologii.
U 62 pacjentów z 64
badanych (96,6%) wykonano następnie tomografię
perfuzyjną, która wykazała
zerowe wartości przepływu
na całym obszarze mózgu.
W dwóch pozostałych
przypadkach tomografia
perfuzyjna wykazała na
małym obszarze kory mózgowej bardzo małą perfuzję w miejscu wykonania
kraniektomii odbarczającej. Tradycyjna angiografia wykazała zatrzymanie
krążenia mózgowego we
wszystkich 82 przypadkach.
Czułość angio TK w badaniu wyniosła 92,7%.
Na podstawie uzyskanych wyników autorzy
planują zaktualizowanie polskich wytycznych
stwierdzania śmierci mózgu – będą one zbliżone
do wytycznych francuskich
z 2011 roku. Przypomnijmy, że polskie wytyczne
stwierdzania śmierci mózgu pochodzą z 2007 roku;
są one dostępne pod linkiem http://www.mz.gov.
pl/wwwfiles/ma_struktura/

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cerebral_angiography,_arteria_vertebralis_sinister_injection.JPG

Nowości

ustanie krążenia mózgowego. W ostatecznej konkluzji angiografii TK nie
włączona do badań rekomendowanych, ponieważ
nie było dostatecznego doświadczenia w Polsce z tym
badaniem ani też jednolitych kryteriów w literaturze
specjalistycznej. Wnikliwa
lektura literatury, jak piszą
autorzy doniesienia, była
konfundująca. Jedynie
Francuskie Towarzystwo
Neuroradiologii opublikowało szczegółowe wytyczne
w 2007 i 2011 roku [J. Neuroradiol 2011.38(1):36-9].
W tej sytuacji autorzy, po
uzyskaniu zgody komitetu
bioetycznego, zdecydowali
się
na wykonanie badania
2
Potential pitfalls and problems during implementation of
CT angiography for national brain death diagnosis protocol wieloośrodkowego, które
oceniłoby przydatność anin Poland
Romuald Bohatyrewicz, Marcin Sawicki, Anna Walecka, Jerzy gio TK. Protokół badania
Walecki, Olgierd Rowiński, Joanna Sołek-Pastuszka, Zenon Czaj- był podobny do badania
kowski, Maciej Żukowski, Jarosław Żyłkowski, Piotr Skrzywanek,
francuskiego. Badanie przeWojciech Kociemba, Maciej Guziński, Małgorzata Burzyńska,
prowadzono w 7 ośrodkach,
Witold Mańko, Joanna Wojczal
http://www.isodp2013.org/index.php/program/detailed-program u 122 pacjentów, przy czym
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docs/zal_ustanie_czynnosci_mozgu_18042007.pdf.
Drugie doniesienie2,
które będzie prezentowane
w Sydney, ma tytuł „Potential pitfalls and problems
during implementation
of CT angiography for
national brain death diagnosis protocol in Poland”.
Autorzy przypominają,
że w 2007 roku w Polsce
odstąpiono od kryteriów
śmierci pnia mózgu na
rzecz kryteriów śmierci
całego mózgu. Wówczas
wśród ekspertów odbyła się
szeroka dyskusja na temat
użyteczności angiografii TK
naczyń mózgowych jako
badania potwierdzającego

40 pacjentów wyłączono
z opracowania z powodu
odstępstw od protokołu.
Podczas opracowywania wyników badania
autorzy bardzo szczegółowo zidentyfikowali i przedyskutowali potencjalne
niebezpieczeństwa przy
wprowadzaniu angio TK
do panelu badań stwierdzających śmierć mózgu. Do
niebezpieczeństw tych zaliczono: nieprzestrzeganie
protokołu badania angio
TK, niewłaściwą interpretację zakontrastowania w segmentach tętnic mózgowych,
wzięcie SAH lub pseudo-SAH za zakontrastowanie
naczyniowe, obawę przed
postawieniem rozpoznania
będącego równoznacznym
z uznaniem pacjenta za
zmarłego. Z tych powodów autorzy uważają, że
wprowadzenie angio TK do
panelu badań potwierdzających zatrzymanie krążenia
mózgowego powinno być
poprzedzone kampanią
edukacyjną uwzględniającą aspekty neurologiczne,
radiologiczne, neurochirurgiczne. Niezbędna jest
również szczegółowa instrukcja metodologiczna
oraz omówienie możliwych
błędów i problemów interpretacyjnych – piszą autorzy opracowania w streszczeniu zjazdowym.
Krystyna Knypl
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Transplantacja narządów
Pozytywny przekaz w mediach czyni wiele dobrego

Transplantacja i komunikacja
Krystyna Knypl

W świecie mediów mówi się, że dobra wiadomość to żadna wiadomość.
Przyjmując taki punkt widzenia, należałoby uznać Polskę za znakomite
miejsce do uprawiania dziennikarstwa, zważywszy na ilość sensacyjnych
informacji o naszym systemie ochrony zdrowia.

W

pierwszych dniach listopada 2013 roku polska
transplantologia po raz kolejny objęła rolę dyżurnej negatywnej bohaterki w mediach. Takie zdarzenia
nie są tylko i wyłącznie naszą lokalną specjalnością.
Transplantologia działa na granicy życia i śmierci i z tego
choćby powodu jest medialną dziedziną. Jeżeli dodamy
do tego żądnego sławy i sensacji dziennikarza, pacjenta
lub lekarza, uzyskamy przepis na spadek liczby przeszczepianych narządów w dowolnym kraju.

Po każdej medialnej burzy musi upłynąć wiele
czasu, nim nastąpi poprawa w zakresie donacji i transplantacji narządów. W 1980 roku tylko po jednym krótkim programie nadanym w dobrym czasie antenowym
przez telewizję angielską nastąpił spadek liczby narządów
do przeszczepów trwający aż 15 miesięcy.
Skandalizujące artykuły w prasie na temat transplantacji mogą przeczytać obywatele Anglii, Portugali,
Hiszpanii, Francji i innych krajów. Rzekome manipulacje
listą oczekujących na narządy lub kreowanie wątpliwości
na temat śmierci pnia mózgu są klasycznymi tematami
w owych sensacyjnych doniesieniach.

8

Geografia transplantacji
Przyglądając się mapie Europy obrazującej donację narządów do przeszczepów, dostrzegamy wielkie jej
zróżnicowanie. Do porównania poszczególnych krajów
stosowany jest wskaźnik częstości donacji narządów na
milion mieszkańców (pmp, od ang. per million population). Najlepsze wyniki w zakresie donacji narządów ma
Hiszpania, w której ten wskaźnik wynosi 35,3. Bardzo
dobre wyniki ma także Chorwacja ze wskaźnikiem 33,6
oraz Portugalia ze wskaźnikiem 28,1.
Jak wygląda sprawa donacji i przeszczepów narządów w Polsce? W 2011 roku mieliśmy 615 zmarłych dawców, od których pobrano 786 narządów. Przeszczepiono
także 51 nerek od żywych dawców i 14 fragmentów wątroby.
Te dane w przeliczeniu na liczbę ludności dają naszemu
krajowi wskaźnik częstości donacji narządów 14,1 pmp.
Wprawdzie w roku 2012 przeszczepiono 1610 narządów,
ale na Krajowej Liście Oczekujących na Przeszczepienie
jest ciągle około 1500 osób! Potrzeby są więc olbrzymie
i poszukiwanie metod poprawy sytuacji niezbędne.
Dobra komunikacja
Hiszpania długo i rzetelnie pracowała na swój
sukces. Za ojca chrzestnego hiszpańskiego sukcesu
transplantacyjnego uważa się dr. Rafaela Matesanza, który
jest dyrektorem Organisation National de Transplantes.
Jego wykład na Fourth Journalists’ Workshop – Organ
donation and transplantation przybliżył uczestniczącym
w tych warsztatach dziennikarzom wiele ciekawych
danych o tym, jak Hiszpania uzyskała tak znakomite
wyniki w dziedzinie donacji i transplantacji narządów.
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Transplantacja narządów
Liczby dawców narządów
w Hiszpanii mówią dobitniej niż wszystkie publikacje
w naukowej literaturze medycznej na ten temat.
Kampanie prasowe
niemające charakteru ogłoszeń komercyjnych także kosztują. Budżet kampanii
medialnych w Hiszpanii jest wspierany przez różne
branże; najwięcej, bo 4,02% środków pochodzi od
operatora Telefonica, 3,55% od domu handlowego El
Corte Inglés, 3,25% od Procter & Gamble i 0,001% od
hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia.

9

LIVING RENAL TRANSPLANTS IN SPAIN

10 TIMES MORE THAN
TEN YEARS AGO

Przeszczepienia nerek od żywych dawców w Hiszpanii
10 RAZY więcej niż dziesięć lat temu

Media mogą być bardzo pomocne!
Gdy spojrzymy na falowanie transplantologii
w rytm medialnych burz, powstaje pytanie: co można
zrobić, aby zapobiec kolejnemu niepotrzebnemu szukaniu sensacji tam, gdzie jej nie ma, a także uzyskać
zwiększenie liczby ofiarowanych narządów? W dzisiejszym świecie, będącym pod rządami mediokracji, nie
wystarczy mieć rację, trzeba także umieć ją przekazać.
Świadomość olbrzymiej roli dziennikarzy oraz
umiejętność właściwego kontaktu z mediami jest potrzebna wszystkim, także lekarzom. Relacje z mediami
w naszym środowisku lekarskim są często dyskutowanym
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http://ec.europa.eu/eahc/documents/
health/conference_27-28_06_2013/
MATESANZ_-_SHARING_LESSONS.pdf

Należy mieć świadomość, że nie ma jednego
modelu na zwiększenie liczby dawców narządów. Istotne
znaczenie ma oczywiście finansowanie i model organizacyjny transplantologii. Bardzo ważną rolę odgrywają
koordynatorzy i ich umiejętności komunikacji nie tylko
z rodzinami dawców, ale także z mediami. Są to umiejętności zarówno bardzo ważne, jak i bardzo trudne,
niepowszechnie występujące – podkreślił w swojej
prezentacji dr Rafael Matesanz.
Z tego też powodu niezmiernie istotne są kwalifikacje merytoryczne osób zajmujących się transplantacją
narządów, a także przejrzystość procedur kwalifikacyjnych dawców, obejmująca także okresowe audyty
orzekania śmierci pnia mózgu. Bardzo ważne jest nawet,
kto jest rzecznikiem prasowym ośrodka transplantacyjnego i jakie ma kompetencje i umiejętności w zakresie
komunikowania się z mediami.
Hiszpania od wielu lat prowadzi stałą kampanię
informacyjną w mediach na temat transplantacji. Takie
działanie rozbudza świadomość społeczną i realnie
przekłada się na właściwe postawy wobec tej dziedziny
medycyny. Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy
2013 r. w mediach hiszpańskich ukazało się ponad 900
informacji związanych tematycznie z transplantacją. Było
to 170 programów telewizyjnych, 216 audycji radiowych
i 527 artykułów prasowych.
Wprawdzie medyczna literatura naukowa nie
udokumentowała wpływu kampanii społecznych na
zwiększanie donacji narządów, ale to bez wątpienia działa – podkreślił dr Rafael Matesanz podczas sympozjum.

Transplantacja narządów
tematem. Zwykle demonstrujemy postawę bierną, krytyczną oraz emocjonalną. Nie jest ona dobra, nie przynosi
oczekiwanych efektów, potrzebne są zmiany. Musimy
opanować skuteczne kontaktowanie się z mediami. Na
początek zapamiętajmy trzy praktyczne wskazania:
Nie unikaj mediów! Mogą one być sprzymierzeńcem
lekarza zajmującego się transplantologią oraz każdą
inną dziedziną medycyny.
Bądź aktywny w relacjach z mediami. Nie czekaj,
aż one przyjdą do ciebie z prośbą o komentarz do
negatywnie naświetlonego zagadnienia przez kogoś,
kto ma różniące się od twoich cele. Odpieranie
ataków jest zawsze trudne.
Promuj w mediach pozytywne aspekty donacji
i transplantacji narządów, a także każdej innej
specjalności lekarskiej, pamiętając zawsze o tym, że
dobry wizerunek to efekt długiej i cierpliwej pracy.

1.
2.
3.

Rośnie rola mediów
społecznościowych
Dzisiejsze media to nie tylko od zawsze
znane i uznane tytuły, to także gazety lokalne,
fora społecznościowe, blogi itd. To zróżnicowanie

mediów znalazło odzwierciedlenie w tematyce brukselskiego spotkania. Ciekawym wątkiem dyskutowanych
podczas Fourth Journalists’ Workshop – Organ donation and transplantation była rosnąca rola mediów
społecznościowych w kreowaniu właściwych postaw
wobec donacji i transplantacji narządów. Mówił o tym
dr Thomas Breidenbach, dyrektor medyczny Deutches
Stiftung Organspende, Bavaria Region z Niemiec.
„Gazeta dla Lekarzy”, będąca medycznym medium
społecznościowym, ma świadomość, że środowisko lekarskie może i powinno aktywnie
poprawiać swoje umiejętności
oraz skutecznie współpracować
z mediami. Ponieważ komunikacja w transplantacji jest szczególnie ważna i zarazem trudna,
rozpoczynamy od przybliżenia
tego tematu, obiecując jednocześnie jego kontynuowanie
na naszych łamach.
Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl

Nowości
Amerykańskie wytyczne leczenia niewydolności krążenia
„Circulation” w czerwcu
2013 opublikowało obszerny,
300-stronicowy dokument
„2013 ACCF/AHA Guideline
for the Management of Heart
Failure A Report of the American College of Cardiology
Foundation/American Heart
Association Task Force on
Practice Guidelines”, będący
podsumowaniem współczesnej wiedzy na temat diagnozowania i leczenia niewydolności
krążenia. Na początek zaglądamy do rozdziału dotyczącego solenia w niewydolności

krążenia. Rekomendacje na
temat soli opatrzone są klasą
II A. Doniesienia obserwacyjne wskazują na istnienie
zależności między spożyciem
soli, zatrzymywaniem wody
i zwiększonym ryzykiem hospitalizacji. Znamy to z praktyki dnia codziennego. Bardziej naukowo nastawieni do
medycyny badacze stwierdzili,
że w wypadku ograniczenia
spożycia soli przez pacjentów
z niewydolnością krążenia dochodzi u nich do pogorszenia
profilu neurohumoralnego!

Czy coś z tego wynika? U chorych z niewydolnością krążenia homeostaza jonu sodowego jest inna niż u zdrowych.
Być może ten fakt jest odpowiedzialny za zmiany w profilu
neurohumoralnym. Autorzy
wytycznych podkreślają, że nie
wiadomo czy zmiany w profilu neurohumoralnym mają
wpływ na wyniki leczenia oraz
śmiertelność. Te rozbieżności
poglądów powodują, że nie
ma jednoznacznych i precyzyjnych wskazań na temat
spożycia jonu sodowego. Za-

lecenia American Heart Association mówią, że spożycie
jonu sodowego u chorych
z niewydolnością krążenia
w stadium I i II nie powinno
przekraczać 1500 mg na dobę.
Nie ma danych, jakie powinno
być spożycie jonu sodowego
w stadium III i IV niewydolności krążenia, ogólnie mówi
się, że jeżeli populacja ogólna
spożywa około 4 g jonu sodowego na dobę, to osoby z niewydolnością krążenia III i IV
stadium powinny spożywać
nie więcej niż 3 g na dobę.

Źródło: http://circ.ahajournals.org/content/128/16/e240.full.pdf
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Transplantacja narządów
Już w latach 90. mieliśmy bardzo dobry program edukacji pacjentów

Pierwsza dama polskiej
transplantologii
Krystyna Knypl

Wytrwałość w dążeniu do celu jest bardzo ważną umiejętnością, gdy trzeba się podejmować trudnych zadań, a do takich niewątpliwie należy edukacja społeczeństwa
w zakresie transplantacji narządów. W Hiszpanii, mającej najlepsze wskaźniki w tej
dziedzinie, zagrały wszystkie niezbędne elementy – świadomość liderów, wytrwałe
propagowanie idei transplantacji już od lat dziewięćdziesiątych oraz właściwy odzew
ośrodków medycznych w całym kraju. W Polsce aktywne propagowanie idei transplantacji również rozpoczęto w podobnym czasie, ale pod względem wyników jesteśmy na szarym końcu. Dlaczego tak się stało?
Wspominając dawne czasy
O przybliżenie historii transplantacji narządów
ideały, obowiązkowość – to są cechy, które dostaje każde
proszę dr n. med. Danutę Stryjecką-Rowińską, moją
dziecko wzrastające w nauczycielskim domu. Nie dość
koleżankę z okresu gdy obie pracowałyśmy na sąsiaże nasze matki były polonistkami, to obie przed wojną
pracowały na Wileńszczyźnie. Po wojnie moja matka
dujących ze sobą oddziałach wewnętrznych. Jesteśmy
także sąsiadkami na warszawskiej Ochotrafiła do pracy w charakterze redaktora
cie i często spotykamy się, wędrując po
do Państwowego Zakładu Wydawnictw
naszej dzielnicy. Odwiedziłam Danusię
Lekarskich i okazuje się, że dr Danusia
w jej mieszkaniu, aby posłuchać opowieStryjecka-Rowińska także pracowała przez
ści o tym, jak powstawała i rozwijała się
kilka lat w tym wydawnictwie, dorabiając
transplantologia w naszym kraju. Zanim
do skromnej pensji młodej lekarki.
zajęłyśmy się kolejami losu tej dziedziny
medycyny, zrobiłam kilka zdjęć z obrazaPracowita biografia
mi w tle. Czy jest fotograf, który oprze się
Dr Danusia Stryjecka-Rowińska
pokusie zrobienia zdjęcia osobie mającej
ukończyła Akademię Medyczną w Warportret narysowany przez Jana Marcina
szawie z czerwonym dyplomem w roku
Dr Danuta Stryjecka-Rowińska
Szancera?
1959 i od tego czasu datuje się jej bardzo
Już po kilku minutach rozmowy okazuje się, że
ciekawa kariera kliniczna. Pierwsze lekarskie kroki
płaszczyzna naszych wspólnych wspomnień jest o wiele
stawia na oddziale szpitala miejskiego, potem pracuje
szersza, niż mogłybyśmy przypuszczać. Przede wszystkim
w ośrodkach klinicznych. Zdaje kolejne specjalizacje
z chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii
jesteśmy obie córkami polonistek, co według moich obserwacji ma znaczący wpływ na kształtowanie osobowooraz odbywa szkolenia w zagranicznych ośrodkach
ści człowieka. Atmosfera wielkiej literatury romantycznej,
nefrologicznych i transplantacyjnych.
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Transplantacja narządów
na stanowisku kierownika Centralnej Listy Biorców
Przechodzi wszystkie szczeble kariery akademicczekających na przeszczepienie nerki lub nerki i trzustki
kiej do adiunkta włącznie, z pasją oddając się szkoleniu
młodych lekarzy. Uczy ich myślenia klinicznego i sumienw Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, CLO w Warszawie. Następny etap to
ności. Na tydzień przed
stanowisko kierownika
wypisaniem pacjenta jej
Krajowej Listy Oczekująuczniowie muszą napisać
cych na przeszczepienie
epikryzę końcową i zastanowić się, czy wszystko zonarządów unaczynionych.
Od 2013 r. pracuje w chastało wykonane jak należy.
Jeżeli czegoś nie zrobiono,
rakterze konsultanta
Lista osiągnięć
trzeba uzupełnić.
w placówkach ambulaDanuty StryjeckiejSama odbywa
toryjnych.
-Rowińskiej
Jednak nie samą
szkolenia w ośrodkach
• Opracowanie zasad zgłaszania biorcy nerki lub nerki i trzustki
transplantacyjnych we
medycyną człowiek żyje!
do kolejnych programów komputerowych (1982, 1999, 2006).
Francji i Holandii. SzczePierwotny pomysł Danu• Organizacja Przychodni Nefrologiczno-Transplantacyjną
gólnie ciekawe jest szkosi na wybór zawodu wiąw Instytucie Transplantologii AM w Warszawie (1982) i kielenie w Holandii, podczas
zał się z zamiarem zdawarowanie tą placówką.
którego poznaje znaczenie
nia do szkoły filmowej,
• Przygotowanie kompendium Poltransplantu dotyczącego
dawców i biorców narządów (1998).
komunikacji w transplanna wydział scenografii.
tologii oraz edukacji pa- • Opracowanie programu szkoleniowego dla osób biorących
Nie spotkało się to z aproudział w koordynacji procedur pobierania i przeszczepiania
cjentów i ich rodzin. Znajbatą rodziny i skończyło
narządów
duje to odbicie w jej pracy
się, jak to w życiu bywa,
w charakterze osoby od- • Sprawowanie funkcji konsultanta wojewódzkiego (Łódź)
na medycynie. Pozostaw dziedzinie transplantologii klinicznej w latach 1999-2003.
powiedzialnej za edukację
ła jednak skłonność do
• Przygotowanie licznych szkoleń z zakresu nefrologii i transi promocję transplantacji
przyjaźni z warszawską
plantologii oraz zjazdów międzynarodowych i krajowych.
bohemą – Alicją Wahl
w Poltransplancie.
• Odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Struktura orga(malarka), Edwardem ŻePolski (1995).
nizacyjna tej placówki
browskim (scenarzysta
uwzględnia Zespół ds. Edukacji i Promocji Transplantacji,
i reżyser), Barbarą Lisowską (reżyser). Regularnie bywa
którym to zespołem kieruje właśnie Danusia. Z wielkim
na koncertach w filharmonii, jest miłośniczką książek.
zaangażowaniem i zapałem jeździ ze współpracownikami
Wnioski na przyszłość
po całym kraju, propagując trudne zagadnienia komunikacji i edukacji zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów.
Właściwa komunikacja i edukacja są niezbędne
W tej pracy edukacyjnej wspierają zespół Poltransplantu
do dalszego rozwoju transplantologii w naszym kraju.
psychologowie, a także aktorzy. Na przykładzie scenek
Wdrożenie na szeroką, społeczną skalę idei donacji
odgrywanych przez aktorów pokazują, jak należy rozi transplantacji narządów jest zadaniem trudnym, jednak
mawiać z rodzinami, pacjentami, biorcami, dawcami.
dziś, w dobie wielu nowych technik przekazu informaGdy pytam, jak ocenia tę pionierską pracę edukacyjną
cji, może być to łatwiejsze niż w przeszłości. Pomocne
z dzisiejszej perspektywy, moja rozmówczyni mówi,
z pewnością też będą doświadczenia pionierów edukacji
że chyba ta aktywność nie spotkała się z należytym
transplantologicznej w naszym kraju.
zrozumieniem odbiorców.
Kolejnym etapem w karierze transplantoloKrystyna Knypl
internista
gicznej dr Danusi Stryjeckiej-Rowińskiej jest praca
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Moim zdaniem
System ordynatorski to przeżytek

Trzy słowa
w nawiasie
Bogusław Lenard

Z sentymentem odkopałem rozporządzenie ministra zdrowia z 8 sierpnia 2007 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby
na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. 2007.160.1134). Minister Religa zmienił siedmioletnie rozporządzenie, po
słowie „Ordynatorem” dodając w nawiasie „lekarzem kierującym oddziałem”. Pamiętam wypowiedź profesora Religi, której sens był taki, że nie mogąc dać satysfakcji
finansowej lekarzom oraz chcąc przeciwdziałać ich wyjazdom z kraju, da im możliwość większej samodzielności, większej satysfakcji z pracy zawodowej.

T

rzy słowa w nawiasie zmieniły bardzo dużo. Wcześniej ordynatorów oddziałów wybierały komisje
spośród co najmniej dwóch spełniających wymogi
(specjalizacja i lata pracy) kandydatów, konkurs musiał
być ogłoszony co najmniej w „Gazecie Lekarskiej”, wyłoniony w konkursie ordynator musiał być zatrudniony
w ramach umowy o pracę na lat sześć lub osiem, jeżeli
tyle lat miał do emerytury.

Plusy i minusy
Lekarza kierującego oddziałem z kwalifikacjami
identycznymi jak ordynator zatrudnia bez konkursu
dyrektor szpitala na czas jaki chce i w formie, jaką ustali
z zainteresowanym. Na pewno kierujący oddziałem jest
dobrze oceniany przez zarząd szpitala, ordynator mógł
być zatrudniony niezależnie od braku umiejętności
menedżerskich. Kierującego łatwo odwołać, ordynator
był praktycznie nieusuwalny. Przeglądając ogłoszenia
w „Gazecie Lekarskiej” nietrudno zauważyć, że konkursów na ordynatora prawie nie ma.
Nic dziwnego. Czasy są takie, że kierujący oddziałem szpitalnym nie może kontestować wyników
finansowych. Nie wystarczy być lekarzem specjalistą,
nie wystarczy mieć dorobek naukowy, trzeba jeszcze
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administrować, mieć wpływ na optymalizację kosztów
i mądrze rozliczać pobyty pacjentów do NFZ.
Szpitale w Polsce skorzystały z możliwości ominięcia procedury konkursowej i wprowadziły stanowiska
lekarzy kierujących oddziałami – i na tym koniec. Nieliczne poszły dalej i zerwały z systemem ordynatorskim.
W Polsce model ordynatorski jest silnie wpisany
w wieloletnią tradycję, autorytet ordynatora rzutował na
renomę oddziału, dobry ordynator wymuszał podnoszenie kwalifikacji asystentów, szkolił ich, w najlepszych
przypadkach był mentorem. Ja miałem szczęście być
pod opieką wszechstronnie wykształconego, świetnego
nauczyciela zawodu, prawdziwego mistrza, doktora nauk
medycznych Eugeniusza Mućka, kierownika około stu
lekarskich specjalizacji. Chapeau bas! Mój najważniejszy
nauczyciel zawodu określił wysoką rangę gorlickiej interny i zapoczątkował wiele znaczących karier lekarskich.
System ordynatorski niestety zawsze był obciążony wadami i zapewne to miał na myśli profesor
Religa, otwierając możliwość zrezygnowania z niego.
Dochodziło do niemal feudalnych zależności zespołu
podległego ordynatorowi, hamowania karier, organizacji
pracy oddziału tylko na potrzeby ordynatora, nieliczenia
się z realiami finansowymi.
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Moim zdaniem
Alternatywa
Alternatywą dla systemu ordynatorskiego jest
– z braku lepszej nazwy – system konsultancki. Nie jestem całkowicie przekonany o trafności tego określenia,
celniejszego nie znalazłem. Każdy chory w oddziale ma
jednego lekarza prowadzącego. Ten lekarz odpowiada
za powierzonego mu przez kierującego oddziałem pacjenta – od przyjęcia do wypisu, a w razie konieczności
po wypisie (na przykład w sądzie). Udziela informacji o chorym osobom upoważnionym, samodzielnie
decyduje o kierunkach diagnostyki i leczenia. Jak się
nietrudno domyślić – jest specjalistą.
Taki model pracy to skrócenie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych, a przede wszystkim zupełnie
inna organizacja czasu pracy. Dawniej: odprawa, tak
zwana wizyta, pół dnia roboczego z głowy. Podejmowanie
decyzji w trakcie tzw. wizyty skutkujące np. nieoczekiwanymi wypisami zleconymi lekarzom, mającym inne
obowiązki (w poradniach, pracowniach itd.). W systemie
konsultanckim lekarz sam organizuje sobie pracę – jego
sprawa, czy najpierw zrobi kardiowersję, potem pójdzie
do poradni, następnie zbada swoich pacjentów i zrobi
wypisy, czy kolejność będzie zupełnie inna. Nikt bardziej optymalnie nie zorganizuje sobie dnia pracy, niż
zainteresowany. Uwaga praktyczna: bywa, że lekarze po
godzinach pracy zaglądają do swoich podopiecznych.
W systemie ordynatorskim nie miało to sensu.
Czy obecnie ordynator zawsze jest najlepiej wykształconym lekarzem na oddziale? Czy nie szkoda sławy
naukowej do pracy administracyjnej? Czy konkurencja
w systemie konsultanckim nie stymuluje pozytywnie
jakości leczenia?
Na moim podwórku
Oddział internistyczno-kardiologiczny w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza
w Gorlicach od początku zorganizował się, rezygnując
z pochodzącego z Niemiec systemu ordynatorskiego.
Lekarze-specjaliści postanowili spróbować zupełnie
nowej organizacji pracy, bliższej krajom anglosaskim.
Nadal starsi asystenci mają umowy o pracę. Kierujący
oddziałem odpowiada między innymi za powierzanie
pacjentów konkretnym lekarzom. Sam jest również
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lekarzem prowadzącym, poza tym odpowiada za rozliczenia z NFZ oraz kontakty z dyrekcją szpitala i bieżące
administrowanie. Obowiązki lekarzy są regulowane
zakresami czynności nadanymi przez kierującego
oddziałem, zatwierdzonymi przez dyrekcję. Oddział
realizuje dość duży kontrakt i nie wstydzi się swoich
wyników finansowych. Obowiązują zasady EBM i nie
ma problemów z ich wdrażaniem (z jednej strony pozytywna konkurencja między lekarzami, z drugiej nikt nie
hamuje wdrażania aktualnych wytycznych – kierujący
nie jest przełożonym merytorycznym swoich kolegów).
Trudne przypadki są omawiane i konsultowane. Lekarz kierujący oddziałem dodatkowo zastrzega sobie
konsultowanie przedłużających się pobytów pacjentów
oraz hospitalizacji kosztochłonnych i trudnych do
rozliczenia.
Generalnie po latach doświadczeń zapewniam,
że koledzy nie widzą możliwości powrotu do systemu
ordynatorskiego. Początki wdrażania systemu konsultanckiego były trudne, ale wystarczyły dwa tygodnie
na zupełną zmianę modelu pracy lekarzy, nieco dłużej
trwała zmiana mentalności pielęgniarek. Mieliśmy
łatwiej, bo organizowaliśmy swój własny nowy oddział,
zaufała nam dyrekcja. Sama propozycja zmian przyszła
od lekarzy – radnych powiatowych.
Jako lekarz kierujący oddziałem, w którym zrezygnowano z systemu ordynatorskiego twierdzę, że
dzięki kolegom-specjalistom taka organizacja pracy
jest dla nich korzystna, a satysfakcja z pracy przewyższa
gigantyczną odpowiedzialność za chorych. Inna sprawa,
że poza tym stanowimy zgrany zespół, atmosfera w pracy
jest bardzo dobra. Koledzy, którzy wyjeżdżają do innych
szpitali nie mogą się przestawić na marnotrawstwo
czasu w oddziałach zarządzanych tradycyjnie. Oczywiście w moim szpitalu są oddziały, w których lekarze
nie chcą ponosić większej odpowiedzialności – system
ordynatorski im odpowiada.
Tekst i zdjęcie
Bogusław Lenard
specjalista chorób wewnętrznych
Autor jest przewodniczącym Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Pomocy Rodzinie Rady Powiatu Gorlickiego.
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Nowości
Trzy lata Centrum
Gamma Knife®
w Warszawie*
Krystyna Knypl

Wzrost ryzyka
nowotworów mózgu

Według Międzynarodowej Agencji Badań
nad Rakiem Polska jest obciążona wysokim
ryzykiem zachorowań na nowotwory mózgu.
Szacunki epidemiologiczne są pesymistyczne –
liczba chorych w naszym kraju prawdopodobnie
będzie rosła w związku z coraz większą grupą
osób po 65. roku życia oraz zwiększeniem ekspozycji na czynniki rakotwórcze. Wobec tych danych
szczególnego znaczenia nabierają nowoczesne,
efektywne i jak najmniej inwazyjne metody leczenia oraz wczesna diagnostyka zmian. Polscy
pacjenci już mają możliwość korzystania z jednej
z najnowocześniejszych metod leczenia patologii
wewnątrzczaszkowych dzięki urządzeniu Gamma
Knife Perfexion™, funkcjonującemu od trzech lat
w Centrum Neuroradiochirurgii Gamma Knife®
przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

Kto może być leczony
i na jakich zasadach?

Prof. dr hab. n. med.
Mirosław Ząbek

Teresa M. Bogiel

Procedura Gamma Knife® jest dostępna bezpłatnie dla
pacjentów z całej Polski. Najbardziej precyzyjne urządzenie
do napromieniania mózgu stwarza możliwość leczenia okolic
mózgu trudno dostępnych lub niedostępnych chirurgicznie. Tą
metodą może być skutecznie leczonych wielu chorych z guzami
mózgu, osłoniakami (nerwiakami) nerwu przedsionkowo-ślimakowego, neuralgii nerwu trójdzielnego i drżeniem w przebiegu
choroby Parkinsona czy drżeniem samoistnym. Gamma Knife®
daje też szansę dla chorych z naczyniakami mózgu, u których

*11 października 2013 odbyła się konferencja prasowa dla dziennikarzy medycznych, podczas której przedstawiono osiągnięcia
Centrum Gamma Knife® w Warszawie. O osiągnięciach tego znakomitego ośrodka mówili prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek
– Centrum Neuroradiochirurgii Gamma Knife® w Warszawie, dr n.
med. Sebastian M. Dzierzęcki – specjalista Neuroradiochirurgii
Gamma Knife® w Warszawie, Marek Jutkiewicz – prezes Zarządu
Klinik Neuroradiochirurgii Sp. z o.o. oraz Teresa M. Bogiel – prezes
Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp.
z o.o. Głos zabierali także pacjenci operowani przez neurochirurgów.
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napromienianie tej malformacji prowadzi
do jej zniknięcia. Metoda Gamma Knife®
jest nieinwazyjna i bezbolesną dla pacjenta,
gdyż przy jej zastosowaniu nie wykonuje się
żadnych cięć w kościach czaszki ani w mózgu. Dzięki temu chorzy wysokiego ryzyka,
u których ze względu na wiek i choroby
towarzyszące tradycyjne leczenie operacyjne
nie mogłoby zostać przeprowadzone, mogą
być poddani terapii. Pacjent leczony jest
w trakcie jednej sesji i tego samego dnia
może wrócić do domu.
Efekty leczenia tą metodą są zawsze odległe.
Pierwsze badanie MR wykonywane jest po roku
i wówczas widać już istotne zmiany w guzie. Guz
zmniejsza się i wewnątrz jego masy widoczny jest
rozpad tkanki. Dalsze zmiany widać w kolejnych
badaniach MR przeprowadzanych co 6-12 miesięcy.
W wypadku innych schorzeń efekty terapii pojawiają
się wcześniej, np. w neuralgii nerwu trójdzielnego
objawy ustępują po kilku tygodniach, niekiedy
miesiącach. W wypadku drżenia objawy ustępują
najczęściej po kilku miesiącach, choć bywa, że
widuje się je również po kilku tygodniach.

Osiągnięcie Centrum
Neuroradiochirurgii
Gamma Knife®

Podczas niespełna 3-letniej działalności warszawskie Centrum Neuroradiochirurgii Gamma Knife® wpisało się w mapę
Polski jako ośrodek wprowadzający najnowocześniejsze metody
diagnostyki i leczenia. Zespół specjalistów pod kierownictwem
prof. dr. hab. med. Mirosława Ząbka przenosi na teren naszego
kraju najnowsze, coraz bezpieczniejsze dla pacjenta, światowej
renomy metody leczenia wewnątrzczaszkowych zmian różnego typu. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w warszawskim
Centrum Gamma Knife® z powodzeniem poddano terapii już
prawie 1400 pacjentów ze wszystkich województw. Przeważali
chorzy z województw mazowieckiego, łódzkiego i pomorskiego.
Najmłodszy pacjent miał 16 lat, najstarszy 94 lata. W grupie
chorych poddanych zabiegom przeważały kobiety, stanowiąc
76% wszystkich pacjentów Centrum. Najczęstszymi rozpoznawanymi i operowanymi jednostkami chorobowymi były oponiaki,
a także guzy kąta mostowo-móżdżkowego.

Planowane jest leczenie
naczyniaków mózgu
W najbliższym czasie w warszawskim Centrum Gamma
Knife® planowane są nieprzeprowadzane dotychczas w Polsce
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Nowości
zabiegi usuwania naczyniaków mózgu. Jak wiadomo naczyniaki
są wrodzonymi nieprawidłowościami budowy sieci naczyniowej
mózgu. Objawiają się najczęściej krwotokiem lub napadami
padaczkowymi. Naczyniaki mózgu są coraz częściej napotykane
podczas badań obrazowych mózgu wykonywanych z powodu
innych dolegliwości. Dotychczasowe leczenie naczyniaka polegało na jego chirurgicznym usunięciu, z czym mogło się wiązać
wystąpienie poważnych powikłań, a niekiedy w ogóle nie było
możliwe z powodu trudno dostępnego położenia naczyniaka.
Innym współcześnie wykonywanym zabiegiem jest leczenie
wewnątrznaczyniowe zmierzające do wyklejenia naczyniaka.
Robi się to wieloetapowo i nie zawsze udaje się uzyskać pełne
wyleczenie.
Przy użyciu metody Gamma Knife® naczyniak, po wykonaniu niezbędnych badań obrazowych jak angiografia mó-

zgowa i rezonans magnetyczny, zostaje poddany działaniu
promieniowania kobaltowego. W odpowiedzi na pochłoniętą
dawkę promieniowania naczyniak powoli zamyka się. Proces ten dokonuje się w ciągu 2-3 lat. Oznacza to powrót do
fizjologicznego funkcjonowania narządu, co ratuje zdrowie,
a często życie pacjenta.

#
Gratulacje i wyrazy uznania dla całego zespołu Szpitala
Bródnowskiego od redakcji „Gazety dla Lekarzy”! O tym jak
znakomici specjaliści pracują w tym szpitalu, wiemy nie tylko
z konferencji prasowej, ale także z osobistych kontaktów z tą
placówką.
Krystyna Knypl

internista

Nowa metaanaliza na temat szczepionki przeciw grypie

talizacja z powodów sercowoW JAMA ukazał się 23 paź- Trials (1972 do sierpnia 2013), no nieopublikowane, w któ- -naczyniowych), które miały
dziernika artykuł dr. Jacoba opisującej randomizowane ba- rych brało udział 6735 osób, miejsce w 2,9% przypadków
A. Udell i wsp. zatytułowany dania kliniczne porównujące o średnim wieku 67 lat. 51,3% w grupie szczepionej przeciw
„Association Between Influenza szczepienie przeciw grypie v. stanowiły kobiety, 36,2% pa- grypie vs. 4,7% w grupie nieVaccination and Cardiovascu- placebo, wykonywane w gru- cjentów miało dodatni wywiad szczepionej.
lar Outcomes in High-Risk pie o wysokim ryzyku scho- w kierunku schorzeń sercowoW podrozdziale omawiaPatients. A Meta-analysis”. Au- rzeń sercowo-naczyniowych, -naczyniowych. Średni czas jącym ograniczenia badania
torzy dokonali przeglądu lite- w których raportowano wy- obserwacji wynosił 7,9 lat. autorzy stwierdzają, że anaratury zgromadzonej w Medli- stępowanie zdarzeń sercowo- Autorzy stwierdzają, że szcze- lizowane grupy były bardzo
ne (1946 – 2013 sierpień), EM- -naczyniowych jako miernika pienie przeciwko grypie było różnorodne, a odnotowana
BASE (1947 – 2013 sierpień) skuteczności szczepień.
połączone z rzadszym wystę- liczba zdarzeń sercowo-naoraz The Cochcrane Library
Analizie poddano pięć powaniem złożonego punktu czyniowych wynosiła 246,
Central Register of Controlled opublikowanych badan i jed- końcowego (zgon lub hospi- a zgonów 97.
Źródło: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1758749

Żywienie w cukrzycy – najnowsze wytyczne amerykańskie
Na łamach „Diabetes Care” jednego zalecenia dietetyczne- rydy < 150 mg%, HDL choukazały się 9 października go dla wszystkich i w każdym lesterol dla kobiet > 50mg/dl,
2013 wytyczne zatytułowane przypadku powinno być ono > 40 mg/dl dla mężczyzn.
“Nutrition Therapy Recom- zindywidualizowane. Cele teAutorzy podkreślają komendations for the Manage- rapii cukrzycy to osiągniecie nieczność stosowania zróżniment of Adults With Diabetes”, indywidualnie określonego po- cowanej diety oraz porcji o odopracowane przez Alison B. ziomu glikemii, ciśnienia krwi powiedniej objętości. Rozmiar
Evert i wsp.
oraz lipidów. Ogólne wytyczne porcji jedzeniowych w Stanach
Autorzy w wstępie podkre- American Diabetes Associa- Zjednoczonych jest zdecydoślają, że prawidłowa terapia tion zalecają: hemoglobinę gli- wanie większy niż w krajach
cukrzycy obejmuje właściwą kowaną < 7%, ciśnienie krwi europejskich, można by rzec
dietę, wysiłek fizyczny i lecze- <140/80 mmHg, LDL chole- – proporcjonalny do rozmianie farmakologiczne. Nie ma sterol < 100 mg/dl, trójglice- rów kraju.

Polecane jest monitorowanie stanu wyrównania cukrzycy przez określanie hemoglobiny glikowanej, ten bowiem sposób nadzoru jest pomocny w zmniejszaniu powikłań w zakresie mikrokrążenia.
Zwraca się w wytycznych uwagę, że spożywanie alkoholu
przez osoby chorujące na cukrzycę zwiększa ryzyko wystąpienia glikemii. Pozytywnie
jest oceniane stosowanie diety śródziemnomorskiej.

Źródło: http://care.diabetesjournals.org/content/early/2013/10/07/dc13-2042.full.pdf+html
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Na dyżurze
Szklanka goryczy

Fot. Mimax2

Wesoło nie będzie
Bo wesoło nie jest. Nie jest też smutno. Jest durnie...

S

ą sprawy mniej i bardziej ważne i czasem te mniejsze,
skórze bliższe pokazują dosadniej cały absurd i grozę
sytuacji, w jakiej jesteśmy.
Mała rzecz, a cieszy – mawiają niektórzy. Tak
jest, choć w poradni trudno byłoby znaleźć ucieszonych.
Jak zwykle rzecz dotyczy trudności z wprowadzaniem
w życie...
Otóż, wszyscy o tym wiedzą, ale przypomnę,
od 1 września 2013 r. pacjentom wolno tylko osobiście
odbierać recepty. Albo pacjent po recepty przyjdzie, albo
go przyniosą, albo doktor do pacjenta pójdzie, albo go
(doktora) do pacjenta zaniosą (zrozpaczona rodzina).
Nie oceniam, czy było dobrze, czy było źle, ale
było logicznie. Codziennie w rejestracji wielospecjalistycznej poradni około trzydziestu krewnych przewlekle
i ciężko chorych pacjentów zostawiało karteczki z prośbą o przedłużenie leków. Wszyscy pacjenci byli znani
lekarzom, wizytowani w razie konieczności, a rodziny
wyedukowane co do zasad pomocy.
Tak było jeszcze wczoraj, jeszcze wczoraj, a dziś?
Dziś od rana w rejestracji popłoch. Przed otwartą
ladą kłębi się tłum wściekłych, sfrustrowanych ludzi.
Nie rozumieją, czemu od dziś nie mogą dostać leków.
Z niedowierzaniem słuchają wyjaśnień. Tak, słyszeli
w mediach, ale któż by przypuszczał, że to będzie
naprawdę???
Nie wiedzą, jak mają ściągnąć obłożnie chorych,
cierpiących krewnych do poradni, jak i po co ustawić
(ułożyć) ich w kolejce?
Wiedzą, że jest to dla nich kolejne utrudnienie,
więc się buntują i złoszczą, dając upust frustracji.
Dziewczyny w rejestracji, czerwone ze wstydu
i zażenowania, położyły uszy po sobie. Pochylają głowy pod ciężarem obelg i wyzwisk, unikają spojrzenia
w oczy... ze spuszczoną głową łatwiej znieść upokorzenie, a najlepiej byłoby schować się pod ladę. Próbują
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tłumaczyć, że rozporządzenie, że lekarz nie może, co
wywołuje kolejną falę wściekłości. Patrzę na nie, młode,
fajne i zastanawiam się, jak prędko uciekną i czym ta
lekcja zaowocuje w ich dalszym życiu. Dostały dzisiaj
tyle złości i co dalej?
Jutro kolejny taki dzień… Ale oto znalazł się
pacjent, który próbuje pomóc. Tłumaczy urażonym
ludziom, że to rozporządzenie jest celowe i sensowne,
bo chroni finanse państwa. Ktoś zaczyna go słuchać,
„jak to?” dopytuje.
Otóż – wyjaśnia zorientowany – podobno rodziny wybierały leki na zmarłych krewnych, a państwo
płaciło refundację...
Chwilowa cisza była tylko wstępem do późniejszej awantury... co się działo i jakie argumenty padały,
nie zacytuję.
To trzeba było zacząć od 1 listopada – ktoś skomentował.
Fajnie, pomyślałam, no to mamy święto zmarłych...
Ale śmiesznie wcale nie jest. Jest przykro, jest
strasznie i jest bez sensu. Jak ta sytuacja się rozwiąże,
nie wiem. Część pewnie przyprowadzi swoich chorych,
część zrezygnuje z leczenia, ktoś pójdzie prywatnie.
Damy sobie radę.
A twórcy rozporządzenia, po raz kolejny uszczelniający system naszymi głowami, podsumują nas stwierdzeniem „No i co, dało się? Dało! A tyle było pyszczenia.”
Najważniejsze to wiedzieć, kiedy i komu przykręcić śrubę.
No to wychylmy tę szklankę goryczy...
Sama jestem ciekawa rozwoju wypadków.
Wasz oddany reporter wojenny
@Curcuma_Zedoaria
psychiatra
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Medycyna i literatura
Jestem pewien, że nauki medyczne wywarły poważny wpływ na moją
pracę literacką; dały mi wiedzę, której wartość dla mnie jako pisarza
w pełni doceni tylko ten, kto sam jest medykiem.
Antoni Czechow

Lekarz – pisarz
Jagoda Czurak

„Nazwisko i herb rodowy rezerwuję dla medycyny, której nie
porzucę aż do grobu”. Antoni Czechow napisał te słowa 14 lutego 1886 r. w liście do Wiktora Bilibina, sekretarza redakcji „Odłamków”, w których
pod pseudonimem A. Czechonte ukazywały się jego utwory. Bilibin zachęcał autora
do podpisania zbioru opowiadań pełnym nazwiskiem. I dalej: „Literaturę natomiast
wcześniej czy później będę musiał porzucić. A po drugie, medycyna, która w swoim
własnym mniemaniu jest zajęciem poważnym, to co innego niż zabawa w literaturę,
toteż powinny wabić się inaczej”.

A

utor tego wyznania przyjechał na studia medyczne
do Moskwy z rodzinnego Taganrogu w drugiej
połowie 1879 roku. Pierwsze teksty literackie (swój
debiut znacznie później określił jako „drobiazg na 10-15
linijek”) publikował od marca 1880 roku. Miał wtedy 20
lat. Studia medyczne ukończył w 1884 roku i właściwie
do końca swojego krótkiego życia (zmarł 15 lipca 1904
roku na gruźlicę płuc) pracował jako lekarz. Nie porzucił
też tego niepoważnego zajęcia, czyli literatury. Ostatni
utwór dramatyczny, „Wiśniowy sad”, ukończył w 1904
roku. Czechow jest zapewnie najwybitniejszym lekarzem – pisarzem (obok Francois Rabelais’go, Michaiła
Bułhakowa, Janusza Korczaka czy Christera Mjåseta,
współczesnego norweskiego neurochirurga – autora
dwóch zbiorów opowiadań i dwóch powieści), by wymienić najbardziej znane osoby.
Czechow od czasu studiów mieszkał w Moskwie
z rodzicami i młodszym rodzeństwem. Honoraria za
publikowane w petersburskich i moskiewskich tygodnikach humoreski stanowiły pokaźny udział w budżecie
rodziny. Czechowowie wielokrotnie przeprowadzali
się, by w 1886r wynająć dom na Sadowej-Kudryńskiej,
niedaleko centrum Moskwy. Roczny czynsz wynosił
650 rubli. By go opłacić, Antoni zaciągnął pożyczkę
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u wydawcy „Odłamków”. Do roku 1892 był to stały
adres rodziny Czechowów. Za opublikowane w tym
czasie „Grzęzawisko” (tłumaczenie na jęz. polski zajmuje 22 strony formatu A5) honorarium wyniosło 115
rubli. Czechowowie zawsze prowadzili dom otwarty,
co kosztowało. Poza tym Antoni pomagał finansowo
starszemu rodzeństwu (brat Aleksander próbował pisać,
Mikołaj pisał i malował, obydwaj cierpieli na alkoholizm).
W domu była jeszcze siostra Maria i brat Michał. W tym
czasie honorarium za lekarską wizytę domową wynosiło
maksymalnie 5 rubli. Antoni często leczył za „co łaska”
lub za darmo. Pisał: „Serce krwawi, gdy pomyślę, że
haruję dla pieniędzy, że pieniądze są głównym motorem
mojej pracy. Ta męcząca myśl i głód sprawiedliwości
czynią moje pisarstwo we własnych oczach zajęciem
godnym pogardy, nie szanuję tego, co piszę… – dobrze
jeszcze, że mam chociaż swoją medycynę, którą bądź
co bądź uprawiam nie dla pieniędzy”. Krytycznie podchodził do swoich noweli i opowiadań, których pisał
„niewiele”, jak to określał „w tygodniu może dwa – trzy”.
Do wydań zbiorowych utworów kwalifikował zaledwie
część swojej prozy. W listach podkreślał niejednokrotnie,
że to medycyna była dla niego priorytetowym zajęciem.
„Jestem lekarzem i ugrzęzłem po uszy w swojej medycynie,
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toteż przysłowie o dwóch srokach nikomu chyba tak nie
spędza snu z powiek jak mnie”. Był przekonany że „jeżeli
człowiek zna teorię krążenia krwi, to jest bogaty”, ale
przez całe życie zmagał się z problemami finansowymi.
Utwory Czechowa były znane w Rosji, jego sztuki i humoreski wystawiały teatry obu stolic, chociaż z różnym
powodzeniem (pijany aktor, nieznający swojej roli
w trakcie przedstawienia premierowego nie przynosił
sławy autorowi nawet najlepszego dramatu). W 1988
roku przyznano pisarzowi połowę nagrody im. Puszkina
za tom „O zmierzchu”, raptem 500 rubli.

P

o przeprowadzce do podmoskiewskiego majątku Mielichowo (przeszło 200 ha ziemi, w tym
ponad 100 ha lasu i duży dwór z ogrodem) znaczną
część dochodu Antoniego pochłaniała spłata kredytu
w banku. Majątek kosztował 13 tys. rubli. Jako lekarz
ziemstwa miał rejon składający się z 25 wsi, czterech
fabryk i jednego klasztoru. Brał udział w pracach
zarządu ziemskiego, ufundował trzy szkoły wiejskie
i osobiście nadzorował ich budowę, był kuratorem
szkolnym. Przeprowadzka na wieś w 1892 roku zbiegła
się z klęską nieurodzaju. Antoni organizował pomoc
dla głodujących chłopów. Podczas epidemii cholery
(w tym samym roku) kierował organizacją pomocy
lekarskiej, często pełniąc funkcję sanitariusza. W liście
do Aleksego Suworina, pisarza, publicysty, redaktora
i wydawcy gazety „Nowe czasy”, w której Czechow
zamieszczał w tym czasie swoje opowiadania, tak
opisywał ten okres: „Rano przyjęcia chorych, po południu objazd terenu. Jeżdżę, wygłaszam odczyty dla
papuasów, leczę, złoszczę się, a ponieważ ziemstwo nie
dało mi ani grosza na organizację punktów sanitarnych,
wypraszam od bogatych ludzi co się da. Żebrakiem
okazałem się świetnym; dzięki żebrackiej elokwencji
mam w swoim rejonie dwa pierwszorzędne baraki
z całym urządzeniem oraz z pięć baraków już nie pierwszorzędnych, tylko kiepskich. Oszczędziłem ziemstwu
nawet wydatków na dezynfekcję. Chlor, witriol i inne
woniejące świństwa… wyżebrałem od fabrykantów”.
Tyle jeśli chodzi o sprawy organizacyjne. A jak wyglądało leczenie chorych na cholerę? Dalej w tym samym
liście Czechow pisze: „Do zwalczania cholery lekarzowi

19

przede wszystkim potrzebny jest czas, bo każdemu
pacjentowi należy poświęcić od 5 do 10 godzin albo
więcej. Ponieważ chcę stosować metodę Cantaniego
– lewatywy z taniny i podskórne zastrzyki roztworu
soli kuchennej – moja sytuacja będzie arcyidiotyczna.
Zanim skończę z jednym chorym, dziesięciu ludzi
zdąży zachorować i umrzeć. Przecież na 25 wsi jestem
tylko ja jeden, nie licząc felczera, który nazywa mnie
ekscelencją, nie śmie palić w mojej obecności i kroku
beze mnie nie zrobi”. Tak wyglądało „łapanie cholery
za ogon”, jak to sam określił. W czasie epidemii nie
pisał, nie pobierał zaliczek z redakcji. Dochód przynosiły mu honoraria za już wydane utwory. „Czekam,
aż się wymłóci i sprzeda zboże, a do tego czasu będę
się żywił »Niedźwiedziem« i grzybami, których mamy
zatrzęsienie”.

W

roku epidemii cholery powstała „Sala nr 6”,
utwór opisujący oddział psychiatryczny, nawiązujący w wymowie do pobytu Czechowa w obozie
pracy katorżniczej na wyspie Sachalin w 1890 roku.
Czechow uzyskał zezwolenie na podróż w charakterze
korespondenta, zabrał ciepłą odzież i własnym powozem
po prawie trzech miesiącach podróży dotarł do celu.
W ciągu następnych trzech miesięcy pobytu dokonał
spisu ludności, zbadał warunki życia więźniów i osiedleńców. Przygotowane materiały wydał w 1895 roku
w książce „Sachalin”, w której starał się przedstawić
między innymi jakie zmiany psychiczne i moralne
wywołała w więźniach utrata wolności, ciężka praca
fizyczna i znęcanie się strażników, jak osadzeni tracą
wrażliwość na cierpienia własne i cudze. Publikacja
tego utworu wywarła głębokie wrażenie na opinii publicznej. Na wyspę wyruszyły ekspedycje prawników,
dziennikarzy, a dalsze prace o Sachalinie spowodowały,
że ze środków społecznych założono na wyspie przytułki,
szkoły, biblioteki. Czechow wspomagał tę akcję.
Jak wyglądała służba zdrowia w Rosji, z dala od
Moskwy? Czechow mógł się o tym przekonać w drodze
na Sachalin. W liście do siostry tak to opisał: „Szpitali
i lekarzy nie ma. Leczą felczerzy. Puszczanie krwi i cięte
bańki stosuje się w olbrzymich, barbarzyńskich ilościach.
Badałem Żyda chorego na raka wątroby. Żyd wycieńczony,
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ledwo zipie, ale to bynajmniej nie powstrzymało felczera
od postawienia 12 ciętych baniek.” I dalej: „Ludność
nie zachowuje postów, je mięso nawet w Wielki Piątek; dziewuchy palą papierosy, a stare baby fajki – taki
zwyczaj. To dziwaczny widok: chłopki z papierosami”.
Z listów Czechowa możemy dowiedzieć się nie
tylko, jakich rad udzielał początkującym piszącym, ale
też jak patrzył na dzieła uznanych autorów. Podziwiał
Puszkina, Pieszkowa (Gorkiego), Tołstoja, chociaż
lektura „Wojny i pokoju” przyniosła następującą uwagę:
„Gdybym był przy księciu Andrzeju, wyleczyłbym go.
Jakież to dziwne, że rana księcia, człowieka bogatego,
przy którym dzień i noc czuwał lekarz i którego pielęgnowały Sonia i Natasza – że ta rana wydawała trupi
zapach. Jak kiepska była wtedy medycyna! Tołstoj, zanim
skończył swą ogromną powieść, mimo woli musiał cały
nasiąknąć nienawiścią do medycyny”. Z zachwytem
czytał „Listy z Afryki” Sienkiewicza („gdybym miał
pieniądze, to wyjechałbym do Afryki Południowej”),
za to „Rodzinę Połanieckich” podsumował: „to polski
słodki sernik z wanilią”.

W

natłoku zajęć medycznych i pisarskich bagatelizował objawy gruźlicy u siebie. „Nie będę taił
przed sobą swojej choroby, nie będę się okłamywał…
Nie skoczę ze schodów… Nie ja spowodowałem moją
chorobę i nie ja będę ją leczył, bowiem ta choroba, jak
należy przypuszczać, ma jakieś ukryte przed nami dobre cele i dotknęła mnie nie na
próżno.” W listach do rodziny
i znajomych swój stan określał
najczęściej tak: „Jestem trochę
niezdrów. Wciąż prawie kaszlę.”
Dopiero silne krwotoki zmusiły go do wyjazdu do szpitala
w Moskwie, gdzie stwierdzono
zaawansowaną gruźlicę płuc
(marzec 1897 roku). W ciągu
siedmiu lat, które mu jeszcze pozostały, napisał „Wujaszka Wanię”,
„Trzy siostry” i „Wiśniowy sad”.
W 1901 roku Czechow
ożenił się z aktorką Olgą Knipper,
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która grała w jego sztukach. Po cichym ślubie młoda
para pojechała do gubernii ufińskiej na zaleconą Antonowi kurację kumysem. Późniejsze wyjazdy do Jałty
i do Włoch niewiele pomogły w poprawie jego stanu
zdrowia. Jako lekarz Czechow wiedział, że współczesna medycyna była wobec gruźlicy bezradna. Sam niejednokrotnie leczył gruźlików, był świadkiem ostatnich
chwil brata Mikołaja. Podczas pobytów na Jałcie opiekował się niezamożnymi gruźlikami, ubiegał się o środki na ich leczenie od organizacji dobroczynnych, przeznaczał też na ten cel własne środki.
Pisał zwięźle i do zwięzłości namawiał początkujących autorów. Uważał, że należy pisać dużo, regularnie.
„Brak wprawy jest dla piszącego tak samo szkodliwy, jak
dla lekarza brak praktyki” (za Sokratesem).
Zmarł w wieku 44 lat, w uzdrowisku Badenweiler,
dokąd pojechał z żoną. Ostatniej nocy poprosił o wezwanie lekarza, który kazał podać choremu szampana.
Czechow powiedział: „Dawno nie piłem szampana”.
Wypił do dna, położył się na boku i usnął.
Tekst i zdjęcie
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej
Wszystkie cytaty pochodzą z tomu XI „Dzieł” A. Czechowa –
„Sachalin. Listy”, wyd. Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 1962, pod redakcją i ze wstępem Natalii Modzelewskiej.
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Portret zbiorowy

Lekarz oczami Czechowa
Jagoda Czurak

„Ja osobiście trzymam się tej zasady: opisuję chorych tylko wtedy, gdy są ciekawi jako
typy albo bardzo plastyczni. Boję się jednak straszyć chorobami” – pisał Czechow. Jak
zatem wyglądał świat lekarzy w opowiadaniach i nowelach wielkiego medyka-pisarza? Jedna z bohaterek Czechowa wypowiada takie słowa o sztuce lekarskiej: „Jakie
to wielkie powołanie: walczyć z przyrodą i zwyciężyć. Ale rzemiosło niezbyt… czyste.
Wiecznie grzebie się w różnych różnościach… Fe!”.

C

zechow miał na co dzień kontakt z chorymi, z kolegami-lekarzami, jeździł z wizytami domowymi
do pacjentów. Lekarz – bohater nowel i opowiadań
pisarza zwykle pochodzi z rodziny mieszczańskiej lub
ze szlachty, ale bohaterem jednego z utworów Czechow
uczynił syna pańszczyźnianego chłopa, który odbył
długą drogę do moskiewskiego uniwersytetu. Zwykle
lekarze są w służbie cywilnej, chociaż pisarz zauważa
obecność lekarzy wojskowych lub byłych wojskowych.
Bywają odznaczani tytułami przez władzę, dokształcają
się, robiąc doktorat. Tylko w jednym opowiadaniu występuje kobieta, która ukończyła studia medyczne (ale
praktykowała bardzo krótko). Świat lekarzy u Czechowa
jest zatem światem mężczyzn. O studiach medycznych
wspomina Czechow niewiele. Bohater jednego opowiadania – student medycyny mieszka na stancji z kobietą,
która utrzymuje ich oboje z szycia i pozowania do aktów
studentowi malarstwa. Na torsie dziewczyny przyszły
lekarz zaznacza węglem żebra, by zapamiętać, dokąd
sięga część górna prawego płuca. O czystość w izbie
student nie dba wcale (miednica z mydlinami i pływającymi niedopałkami, śmieci na podłodze). Edukację
seksualną studenci medycyny z innego opowiadania
zdobywają w domu publicznym.

Szpital wiejski
W sieni, w ścisku, od świtu czekają na przyjęcie
chorzy chłopi. W poczekalni, do której mogą wejść po
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rozpoczęciu przyjęć, są ławki. Zaspany felczer w okienku
zapisuje dane pacjentów i od jak dawna chorują. Sale
chorych są kilkuosobowe, chore dzieci przebywają razem
z dorosłymi, tylko kobiety osobno. Chorzy zakaźnie są
również izolowani od reszty pacjentów. Schody, drewniane podłogi, lamperie pomalowane na olejno. Na
korytarzach są lampy, leżą chodniki, miedziane krany
sterczą ze ścian. Przy łóżkach chorych wiszą lampki
oliwne i stoją szafki. Chorzy dostają szpitalne koszule,
spodenki i szary szlafrok. Na łóżkach są poduszki i szare
szorstkie koce. Są to warunki bardzo luksusowe dla wiejskich pacjentów. Przytułek dla bezdomnych staruszek,
ufundowany przez księżną, opisany w jednej noweli, to
bardzo schludny i elegancki przybytek, z posadzkami
ułatwiającymi utrzymanie czystości. Pensjonariuszki
otrzymują czyste suknie, na łóżkach jest pościel skrzętnie zabierana po wyjeździe księżnej, która co jakiś czas
wizytuje przytułek. Obok szpitala jest cmentarz. Jednak
nie wszystkie szpitale wyglądają tak, jak to przedstawiłam.
Bywa, że w szpitalach panuje smród, posługacze, sanitariuszki i ich dzieci śpią w salach chorych. Pacjenci grają
w karty, piją wódkę. Karaluchy i pluskwy harcują, brak
podstawowych narzędzi. Personel okrada chorych. Jeden
lekarz, przyjmujący 12 tysięcy chorych w ciągu roku,
nie radzi sobie. Nie pomaga mu nawet święty obrazek
w izbie przyjęć. W korytarzu-poczekalni przechadzają
się pacjenci szpitalni, wynosi się zmarłych. Po zadaniu
kilku pytań choremu aplikuje się maść kamforową lub
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olej rycynowy. Zapewne takie szpitale były częstym
obrazkiem na rosyjskiej prowincji w końcu XIX wieku.
Izba przyjęć w szpitalu ziemskim
Lekarz ma biały fartuch przewiązany ręcznikiem.
Zwykle beszta chorych, którzy nie przychodzą w terminie
na zlecone badania. W gabinecie stoi stół, na którym
leży książka (nie wiemy jaka). Lekarz posługuje się
stetoskopem i młoteczkiem. Informacje w wywiadzie:
imię, nazwisko, wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, czy piśmienny. Do karty chorego wpisywane jest
rozpoznanie i przepisane leki, dostępne w sąsiadującej
z izbą przyjęć aptece. W gabinecie miska z zakrwawioną
brudną wodą po poprzednim pacjencie – to dość częsty
widok. Lekarz pali papierosy w trakcie przyjęć pacjentów.
Dziennie lekarz z opowiadań Czechowa przyjmuje 30-45
chorych, jakbyśmy to dziś określili, ambulatoryjnych.
Poza przyjęciami nowych chorych wykonuje zabiegi
u pacjentów szpitalnych. Często ma praktykę prywatną.
Jednym słowem cały czas w służbie pacjenta, kierując
się obowiązkiem pomocy choremu wynikającym „z 13.
tomu ustaw”. Na felczerach, pomocnikach lekarza, Czechow nie zostawia suchej nitki. Zwykle jest to niedomyty,
gburowaty mężczyzna, nadużywający alkoholu. Do jego
obowiązków należy m.in. zapisywanie temperatury
chorego. Łapówkarz, sprzedający lekarstwa z apteki
szpitalnej za plecami lekarza, pokątnie uprawiający
prywatną praktykę, leczy młodych ludzi na choroby
dyskretne. W tajemnicy przed lekarzem stawia bańki,
puszcza krew. Felczer asystuje przy operacjach i zabiegach,
nierzadko lekarz musi upominać go, by umył ręce lub
zdezynfekował skalpel. Często pełni funkcję dentysty.
Opatrunki zakłada akuszerka.
Oddział psychiatryczny
Przedstawiony w opowiadaniu „Sala nr 6” przerażający opis warunków, w jakich przebywa pięciu
pacjentów zamkniętych w jednym pomieszczeniu to
zapewne obraz, w którym obserwacja Czechowa warunków prowincjonalnej Rosji nakłada się (cenzura!)
na obserwacje ze szpitala więziennego na Sachalinie
(opowiadanie powstało po powrocie autora z tego obozu
katorgi). Pawilon otoczony jest parkanem z gwoździami
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sterczącymi do góry. Ze szpitala prowadzi do tego budynku droga zarośnięta pokrzywami i innym zielskiem.
W sieni kupa starych materaców, szlafroków, kalesonów;
wchodzącego uderza gnijąca woń. Tu stoi cebrzyk z wodą,
w którym rano myją się pacjenci, wycierając się połami
szlafroka. W sieni rezyduje stróż, pilnując, by nikt nie
opuścił budynku. Na prawo i lewo rozdaje brutalne ciosy.
Lekarz tu nie zagląda. W dużej sali chorych, z piecem
i zakopconym sufitem (więc zimą pomieszczenie jest
ogrzewane) są zakratowane okna. Chorzy przebywają
na łóżkach, przytwierdzonych do szarej podłogi. Zalega
tu woń kiszonej kapusty, pluskiew i amoniaku. Brak
opisu sanitariatu.
Żywienie pacjentów
Chorzy u Czechowa jedzą z blaszanych misek
zupę z wkładką mięsną, pieczeń z kartoflami i chleb.
Dostają też herbatę. Posiłki przynosi sanitariuszka. Nie
mamy opisu śniadaniowego menu. Oddział psychiatryczny obsługiwany jest przez stróża, chorzy otrzymują
znacznie skromniejsze jedzenie: kapuśniak i kasza na
obiad, resztki kaszy z obiadu to kolacja, ciągle skarżą
się na zbyt skromne porcje chleba.
Porady medyczne,
dylematy zawodowe
Czechow doskonale znał lekarskie rzemiosło,
stąd wymienione są fachowe zabiegi, z jakimi mają do
czynienia jego bohaterowie – nielekarze. Poza opukaniem młoteczkiem piersi i pleców pacjenci poddawani
są sondowaniu przewodu pokarmowego, punkcji nerki,
płukaniu uszu. Lekarze usuwają wrastające paznokcie,
operują oko, nacinają ropnie, pędzlują wodą wapienną,
kładą kompresy (przy zapaleniu płuc), operują w trakcie
porodu. Autor oszczędza czytelnikom opisu szczegółów
tych wszystkich procedur. Lekarze udzielają porad na
temat konieczności wietrzenia pomieszczeń, szkodliwości
palenia tytoniu, rekonwalescencji. Lista chorób, które
wymieniają pacjenci – bohaterowie opowiadań Czechowa
jest długa. Oto niektóre z nich: gruźlica mózgu, zapalenie
naskórka, suchoty, świerzb, bezsenność, melancholia,
katar żołądka, zapalenie gardła, anewryzm, ból duszy,
zapalenie płuc, histeria, róża, dyfteryt, rozmiękczenie
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mózgu. Z rzadka na kartach nowel pojawia się np. starzec z „brzydką” chorobą albo bezdzietna para, która
prosi o pomoc. Czechow powtarza, że „dwie choroby
rozpowszechnione są w Rosji: zła żona i alkoholizm”.
Pacjentów alkoholików też opisuje. Zdarzają się samobójstwa (otrucie morfiną). Lekarz wzywany jest
do przeprowadzenia sekcji zwłok. Chorym na malarię
przepisywana jest następująca mikstura: chinina + kalii
bromati + wyciąg z rabarbaru + tinkturae gentianae +
aquae feniculi + różany syrop (by łatwiej przełknąć).
Homeopatia w opinii lekarzy – bohaterów opowiadań
jest podejrzana. Wielu lekarzy (tych Czechow zdecydowanie piętnuje) przepisuje wszystkim chorym bromek
potasu i pigułki rabarbarowe.
Wizyty domowe,
ocena trudu lekarza
Pacjent wzywający lekarza powinien podstawić powóz, ale najczęściej lekarze podróżują na swój
koszt do domu chorego. Bywa, że po wizycie lekarz
jest podejmowany kolacją z winem lub choćby herbatą
z ciastkami. Honorarium to 3-5 rubli za wizytę, ale
wielu bohaterów-lekarzy Czechowa nie pobiera żadnej
opłaty. Biedni pacjenci próbują czasem zrewanżować się
za poradę „fantem” (np. kandelabr z brązu), który jest
przyjmowany, by nie urazić pacjenta odmową. W jednym
z opowiadań podana jest stawka za obecność lekarza
podczas pojedynku (15 rubli od każdego stającego,
płatne po zakończeniu; w razie śmierci jednej ze stron
całą sumę płaci „wygrywający”).
Dylematy etyczne
Czechow przedstawia różne sytuacje, w których
lekarz może się znaleźć. Jest np. prośba o wstawienie się
w sądzie o zwolnienie z więziennego szpitala jedynego
żywiciela rodziny. Bohater jednego z opowiadań dostaje
wezwanie do domu chorego w dniu, gdy umiera jego
jedyne dziecko. Wszyscy lekarze wybierają pacjenta,
zostawiając w takiej sytuacji na potem swoje sprawy
osobiste. Tylko jeden z bohaterów, wezwany do sądu
w sprawie o zabójstwo, zeznaje to, co zapamiętał z sekcji
i to, co zdążył „skombinować” w drodze na posiedzenie
sądu. W innym opowiadaniu Czechow pisze o lekarzu,
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który zrobił awanturę za wezwanie go bez wyraźnej
przyczyny.
Warunki rodzinno-socjalne lekarza,
życie osobiste
Lekarz – bohater opowiadań Czechowa jest
najczęściej osobą samotną. Sypia w mieszkaniu służbowym na terenie szpitala. Czynsz, opał i wynagrodzenie
pomocy domowej opłaca szpital. Lekarze mający rodzinę mieszkają w wynajętych domach, mają gosposię,
kucharkę, niańkę do dzieci, pokojówkę. Bywają lekarze
dobrze sytuowani, mający swój powóz konny (np. do
wyjazdów na wezwanie). Ratują pożyczkami przyjaciół.
Potrafią sami gotować (lekarz wojskowy). Najczęściej
jednak bohater – medyk z kart Czechowa ledwie wiąże koniec z końcem, by utrzymać rodzinę. Zdarza się,
że ima się dodatkowych zajęć (jeden z moskiewskich
lekarzy dorabia przekładami literatury fachowej). Nieliczni opisani lekarze robią karierę naukową. Skromne
warunki finansowe powodują, że np. doktorowa musi
sama prać bieliznę, mimo że skończyła pensję, co budzi
niekłamane zdziwienie sąsiadów. Czechow podkreśla
schludny ubiór lekarzy i dbałość o wygląd, jak również
rycerskość (obrona honoru damy). Lekarze to zwyczajni
ludzie, zdarzają się im kontakty z kobietami (jakbyśmy
dzisiaj powiedzieli pozamałżeńskie), nieślubne dzieci. Ich
rodziny chorują, dzieci umierają na choroby zakaźne.
Sami lekarze też umierają (udar albo dyfteryt, którym
lekarz zaraził się od pacjenta, planując swoją śmierć
z powodu zdrady żony). Miewają wyrzuty sumienia, np.
z powodu spoliczkowania pijanego felczera będącego
na służbie.
Po dyżurze
Lekarz, jak wielu bohaterów powieści XIX-wiecznej Rosji przyjmuje gości – znajomych, rodzinę.
Czechow opisuje te niekończące się biesiady, herbatki,
pobyty na letnisku, wyprawy łodziami po rzece. Lekarze
w czasie wolnym grywają w winta, bilard (w klubie),
szachy, grę „poczta”, czasem polują. Czytają książki,
często w każdej wolnej chwili. Żona lekarza jest osobą
cenioną towarzysko, odwiedzają ją ziemianki z sąsiedztwa, popadia.
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Organizacja opieki zdrowotnej
Szpitale utrzymywane są przez zarząd ziemstwa,
który obsadza kadrę, podejmuje też decyzje o zwolnieniach personelu, kontroluje zużycie lekarstw, a pod
nieobecność lekarza kontroluje też pracę personelu
niższego. Spory między lekarzami rozstrzyga sąd ziemski.
Epidemia cholery
Tego tematu nie mogło u Czechowa zabraknąć.
W jednym z opowiadań opisuje pracę komisji sanitarnej,
która składa się z lekarza miejskiego, dwóch ławników,
rewirowego i inspektora handlowego. Komisja wizytuje
sklepy, zwracając uwagę np. na to, że mydło i chleb krojone są jednym nożem, że wędliny są nieświeże. Komisji
proponuje się poczęstunek z alkoholem w nadziei na to,
że nie zauważy np. kotów harcujących w beczce z kaszą.
Posiedzenia Towarzystwa
Lekarskiego
Do Towarzystwa należą lekarze obu wyznań
(prawosławnego i mojżeszowego), posiedzenia odbywają
się regularnie. Omawiane są incydenty medyczne, ale
osądowi kolegów po fachu poddawane jest też życie
prywatne lekarzy i ich nieetyczne zachowanie (np. wyłudzanie dopłat za „poprawki” nieudanych zabiegów).
Czechow wymienia dwa tytuły fachowych czasopism:
„Kalendarz Lekarski” i „Lekarze”.
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Podsumowanie
„Umiem pisać wyłącznie ze wspomnień, nigdy
nie pisałem bezpośrednio z natury” – wyznaje Czechow
w jednym z listów. Jaki związek wspomnienia Czechowa-lekarza mają ze stanem opieki medycznej u schyłku
XIX wieku w Rosji? Czy lekarze, tak jak bohaterowie
jego opowiadań, byli całkowicie oddani służbie pacjentom, często bezinteresownej? Służyli radą i pomocą
w sprawach życiowych, swatając, godząc zwaśnionych,
urządzając wycieczki dla przyjaciół? To temat na zupełnie inny artykuł.
Tekst i reprodukcje
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej
Na podstawie wydania Anton Czechow „Dzieła”, t. I-XI, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 1962, pod redakcją
i ze wstępem Natalii Modzelewskiej.
Zainteresowanym polecam humoreskę „Przy łóżku pacjenta”.
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SPACER PO MOJEJ WARSZAWIE

Część 1

Jak cały naród
budował
swoją stolicę
Alicja Barwicka

Ktoś kiedyś powiedział, że byłam już
chyba wszędzie, ale to nieprawda. Byłam
w niewielu miejscach na ziemi, a chciaDzisiejszy herb stolicy można spotkać na każdym kroku
łabym być jeszcze w wielu innych, no
i do wielu już poznanych naprawdę chciałabym wrócić, by poznać je lepiej. Jednym
z miast, których nie znam wystarczająco dobrze, chociaż mieszkam tu od blisko półwiecza, jest Warszawa.

Z

magając się z codziennością i ciągle nadrabiając
stracone w ulicznych korkach minuty, nie dostrzega
się specyficznej urody tego miasta, a przecież ta kiedyś
piękna, elegancka i dumna, a dziś wydawałoby się, że
tylko szara i zatłoczona stolica ma swój urok.
Jeśli przyjrzeć się bliżej, odkrywa się ciekawą metropolię, z zupełnie niezwykłą historią, ale i z dzisiejszą
niepowtarzalną atmosferą.
Jak w każdym innym mieście są tu miejsca, które
trzeba zobaczyć koniecznie i są te inne, mniej znane.
W dodatku każdy z blisko 2 mln mieszkańców (nieważne,
czy to rodowity warszawiak, czy popularny tu „słoik”)
ma swoje miejsca ulubione.

O wyższości Starego Miasta
nad Nowym lub odwrotnie
Są takie rzeczy, które powinna mieć każda szanująca się metropolia. To obwodnica i starówka. Tej
pierwszej ma Warszawa tylko maleńki kawałek (jako
jedyna stolica europejska), ale za to ma aż dwie starówki. Co ciekawe, obie sąsiadując ze sobą żyją w zgodzie
i nawet niespecjalnie rywalizują o turystów, których
chyba nieco więcej można spotkać na Rynku Starego,
a nie Nowego Miasta.
Kiedy w XIII wieku wznoszono mury wokół
dopiero co powstałego w tym miejscu grodu książęcego,
nikt nie mógł sobie nawet wyobrazić, jakie znaczenie
Rynek Starego Miasta
to piękny zakątek
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Główna mieszkanka Rynku Starego Miasta

Bazyliszek łypie teraz czerwonym
światłem laserowym

dla przyszłych pokoleń będzie miało miejsce zwane
dzisiaj Starym Miastem. Podczas drugiej wojny światowej
starówka warszawska została w 90% zrównana z ziemią,
jednak dzięki starannej odbudowie i rekonstrukcji nawet
najmniejszych przedwojennych detali architektonicznych
możemy ją ponownie podziwiać. W końcu nie bez powodu została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO. Obecnie jest to tętniące gwarem
miejsce spacerów, pełne galerii, kawiarni i restauracji.
Rynek Starego Miasta, który dzisiaj jest jednym
z najbardziej malowniczych zakątków miasta, był dawniej głównym placem Warszawy. Było to miejsce nie
tylko jarmarków czy miejskich uroczystości, ale także
„spektakli” wykonywania wyroków na skazańcach, co
licznie zgromadzonej widowni dostarczało nie lada
emocji. W jednej z kamienic przy rynku mieszkał według
legendy potwór, zwany Bazyliszkiem, który pilnował
zgromadzonych w piwnicy skarbów. Jego spojrzenie
było dosłownie „zabójcze”, więc niewielu było śmiałków
gotowych do „okulistycznych potyczek”. Główną jednak
mieszkanką staromiejskiego rynku jest znana wszystkim
Warszawska Syrenka.

Obie starówki łączy ulica Freta, a przy niej miejsce urodzenia
Marii Skłodowskiej-Curie z radem i polonem na frontonie

Starówka numer dwa, zwana Nowym Miastem
powstawała pod koniec XIV wieku i aż do
XVIII funkcjonowała jako oddzielne miasto,
z własną administracją, ratuszem i kościołem.
Ostateczną formę architektoniczną Rynkowi
Nowego Miasta nadano w końcu XIV wieku, więc faktycznie był od „starego” o wiek

Rynek Nowego Miasta jest otoczony barokowymi i klasycystycznymi kamieniczkami, a króluje na nim Panna z Jednorożcem

26

11_2013

listopad

Podróże małe i duże

Zrekonstruowane mury obronne zdobi położony centralnie Barbakan

młodszy, ale za to wyjściowo niemal dwukrotnie większy.
Centralne miejsce zajmował ratusz, rozebrany dopiero
w 1818 roku. W jego miejscu stoi dziś XIX-wieczna
żeliwna studzienka ozdobiona (własnym, nowomiejskim) herbem – Panną z Jednorożcem. Oczywiście cała
przedwojenna zabudowa została zniszczona podczas
powstania warszawskiego w 1944 roku, a większość
oglądanych dzisiaj barokowych i klasycystycznych kamienic to efekt powojennej odbudowy i rekonstrukcji.
Obecnie oba „miasta” łączy pełna uroku ulica Freta
i ciąg spacerowy wzdłuż (zrekonstruowanych) murów
obronnych z położonym centralnie Barbakanem.
Tak to już jest, że w każdej rywalizacji ktoś musi
być przegrany i dziś to syrenka widnieje w herbie miasta.
Panna z jednorożcem czeka na swoją kolej… Może
kiedyś się jeszcze zamienią?
Oczywiście wśród spacerujących urokliwymi
uliczkami obu starówek, gdzie aż roi się od kawiarenek,
klubów i restauracji, zawsze znajdą się zwolennicy opinii
o przewadze piękna którejś z nich. I dobrze, niech tak
zostanie.

Zamek całkiem Królewski
Kiedy zbudowano w Warszawie wspaniałą królewską rezydencję, można powiedzieć, że miasto stawało się powoli ówczesną światową metropolią. Zamek
Królewski wielokrotnie przebudowywano, ale od 1596
roku, kiedy to zapadła słynna decyzja króla Zygmunta
III Wazy, tempo rozbudowy i upiększania centralnego
ośrodka władzy zaczęło wyraźnie rosnąć. Przed wybuchem II wojny światowej prezentował się naprawdę
imponująco. Jak jednak wiadomo, historia bywa okrutna.
Niewielką część uratowanego z zawieruchy wojennej
cennego wyposażenia można dziś oglądać na stałych
muzealnych ekspozycjach. Większość została zrabowana,
a sam zamek wysadzony w powietrze. Odbudowano go
dopiero w latach 70. i 80. XX wieku, z wykorzystaniem
ocalałych fragmentów. Dziś cieszy oko, ale i przywołuje
koszmarną, niedawną przeszłość. Pilnuje go, witając
jednocześnie warszawskich gości, najstarszy i najwyższy
(22-metrowy) pomnik w stolicy. Inicjatorem upamiętnienia zasług króla Zygmunta III Wazy był jego syn król
Władysław IV i to on w 1644 roku uhonorował postać

Plac Zamkowy w pełnej krasie, król miał baczenie zarówno na Starówkę, jak i na trasę w kierunku Wisły
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A po sąsiedzku już widać dachy kamieniczek Mariensztatu

swego ojca, wznosząc monument, który szybko stał się
jednym z symboli miasta. Dziś na placu Zamkowym,
przy kolumnie Zygmunta do pamiątkowych fotografii
ustawiają się jednakowo uśmiechnięci zwolennicy bardzo
różnych lokalizacji dla stolicy Polski.
Uroczy sąsiad
Chociaż Mariensztat wcale nie jest kolejną warszawską starówką, to wielu odwiedzających ten fragment miasta może odnosić takie wrażenie. Powstał
w XVIII wieku jako osada zlokalizowana obok miasta
królewskiego. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie
„właściwych starówek” maleńki placyk otoczony stylizowanymi kamieniczkami ma nieodparty urok. Co

ciekawe jego powojenna odbudowa w odróżnieniu od
prac prowadzonych na Starym i Nowym Mieście nie
była rekonstrukcją tego, co kompletnie zniszczyła wojna
i współczesny Mariensztat ani charakterem, ani zabudową
nie przypomina przedwojennego. Po II wojnie światowej
było to pierwsze i najmniejsze warszawskie osiedle zbudowane w miejscu doszczętnie zniszczonego przedwojennego Mariensztatu z rozbiórkowej cegły zniszczonej
Warszawy. Przed wojną niektóre kamienice były tu dość
wysokie, a obecnie nie przekraczają 2-3 pięter. Dzisiaj to
senna, spokojna enklawa z nieco już poszarzałymi, ale
wciąż kolorowymi kamieniczkami rozsianymi wśród
zieleni małych skwerków. Bardzo lubię to miejsce, bo
jest w nim spokój i trochę miłego lenistwa, chociaż
tuż obok wyczuwa się szybki rytm wielkiego miasta.
Szanujący się król powinien mieć
swój trakt
Tak też się stało w Warszawie i kolejni władcy
przemierzali najbardziej reprezentacyjną arterię miasta, której trasa łączy dawne rezydencje królewskie.

Przy Trakcie Królewskim rosną okazałe drzewa, pełno jest eleganckich kamienic i pałaców, jak Pałac Staszica...
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...czy pałac Namiestnikowski, którego strzegą kamienne lwy i gwardia honorowa

Warszawski trakt królewski rozpoczyna się Zamkiem
Królewskim i biegnie w kierunku południowym aż do
królewskich zespołów pałacowych Łazienek i jeszcze
dalej do Wilanowa. Kolejne wieki kształtowały miejski
kompleks eleganckiej zabudowy wielkimi kamienicami,
kościołami, pałacami i rezydencjami. Oczywiście piękne
pałace znajdziemy także w innych częściach miasta i takim przykładem niech będzie jeden z najpiękniejszych
warszawskich i polskich pałaców, XVII-wieczny barokowy Pałac Krasińskich, posiadający zresztą na tyłach

budynku jeden z najpiękniejszych parków miejskich.
Podobnie można powiedzieć o (doszczętnie zniszczonym podczas powstania) gmachu Collegium Nobilium,
w którym obecnie mieści się Akademia Teatralna, czy
o Pałacu Paca będącym siedzibą Ministerstwa Zdrowia.
Ale oś traktu królewskiego obfituje w pałace szczególnie,
by wymienić chociażby klasycystyczny Belweder, Pałac
Czapskich, Pałac Staszica, czy największy z warszawskich
pałaców – Pałac Namiestnikowski, który od 1994 roku
jest siedzibą prezydenta RP i przed którym stoi pomnik
księcia Józefa Poniatowskiego.
Warszawski trakt królewski jest nie tylko okazały,
ale i odpowiednio długi, stąd jego odmienna architektura
w różnych częściach. Nie tylko piękne budowle miały
się gdzie pomieścić, ale przewidziano też miejsca zabaw
dla zwykłych mieszkańców. I tak przy Nowym Świecie
znajdziemy uroczą uliczkę Foksal, zamkniętą malowniczym, neorenesansowym Pałacem Zamoyskich, która
pamięta jeszcze czasy XVIII-wiecznego Ogrodu Zabaw
Publicznych – Vauxhall. Był to rodzaj „parku rozrywki”
dla bardziej zamożnych mieszczan. Również ul. Chmielna,

Ale takie perełki jak pałac Krasińskich, pałac Paca czy Collegium Nobilium znajdziemy również poza traktem
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Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zawsze wyglądają pięknie

znana z letnich teatrzyków ogródkowych i kwitnącego
handlu „wszystkim”, zachowała w części swój przedwojenny charakter i jest obecnie popularnym deptakiem
z małymi sklepikami, kawiarniami i klubami. Tak jak
przed laty można tu posłuchać Orkiestry z Chmielnej
wykonującej tradycyjne warszawskie piosenki. A sam
Nowy Świat nieodparcie kusi ekskluzywnymi sklepami,
galeriami, modnymi klubami, eleganckimi restauracjami
i kawiarniami.
Ważnym punktem na królewskim trakcie jest
plac Trzech Krzyży. Nazwa pochodzi od ustawionych
na dwóch kolumnach pozłacanych krzyży (znajdują się
tam do dziś). W XVII wieku plac odgrywał istotną rolę
w komunikacji miasta, bo tu krzyżowały się pierwsze
„nowoczesne” ulice. Dlatego też spotkamy tu św. Jana
Nepomucena, opiekuna dróg i mostów, którego figury
tradycyjnie stawia się na skrzyżowaniach. Stoi sobie
pomiędzy kolumnami i trzyma krzyż. To trzeci z krzyży,
od których plac wziął swoją nazwę. Centralną część placu
zajmuje klasycystyczna bryła kościoła św. Aleksandra
wzorowana na rzymskim Panteonie.
Krzyże 2 + 1 na placu Trzech Krzyży
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Czas zobaczyć
jak się narodowi stolica udała
Warszawa, jak każde duże miasto, składa się
z konkretnych elementów. W osiemnastu dzielnicach
ma więc poza bardziej i mniej ważnymi urzędami duże
i całkiem małe osiedla, w nich aleje, ulice i uliczki, trochę placów i placyków, parki (te zajmują prawie ¼ jej
powierzchni), sporo muzeów, kin, teatrów, szkół i wyższych uczelni, obiektów sportowych, pomników i miejsc
pamięci, bo jest tu ciągle o czym pamiętać, kościołów,
centrów handlowych, dużych i całkiem małych restauracyjek i kawiarni, hoteli i hotelików, a także mnóstwo
rozmaitej maści klubów muzycznych i wiele jeszcze
innych ciekawych rzeczy. Ma oczywiście Wisłę, a nawet
piękne, dziś już zabytkowe, a mimo to ciągle działające
(od 1886 roku!) filtry, ma i mosty, metro, ma w pojęciu
warszawiaków wciąż niewystarczającą liczbę autobusów
i tramwajów, ale na szczęście ma też wszędzie dostępne
miejskie rowery, a na obu starówkach na chętnych czekają
konne dorożki. Jednak przede wszystkim ma Warszawa
fajnych, pogodnych ludzi, którzy cierpliwość tracą tylko
Kościół św. Aleksandra wzorowany na rzymskim Panteonie
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Warszawa ma Wisłę i mosty...

...ma rowery i konne dorożki

...i konne dorożki

w największych korkach. Nasze umiejętności lawirowania
po mieście podczas śnieżnej zadymki, która jak zwykle
zaskoczyła drogowców i w dodatku kolejne protestujące grupy zawodowe podjęły decyzję o zablokowaniu
połowy miasta, są absolutnym światowym rekordem
i szkoda wielka, że twórcy księgi rekordów Guinnessa
nie uwzględnili jeszcze tej kategorii ludzkich wyczynów.
Warszawiacy mają wiele, niekoniecznie akceptowanych
w innych regionach kraju, cech charakterystycznych.
Wiele zresztą zrobiono, by zasiać w Polakach przekonanie,
że jedną z przyczyn ciężkich warunków ich powojennej

egzystencji była konieczność odbudowy Warszawy.
Hasło „Cały naród buduje swoją stolicę” świetnie się
sprawdzało kiedyś, ale i sprawdza obecnie, bo mimo
kryzysu z warszawskiego „Janosikowego” naród buduje
nadal, tyle że już nie w stolicy.
Spośród wielu cech wyróżniających warszawiaków trzeba zwrócić uwagę na jedną, raczej niewytłumaczalną. To absolutna i wierna, choć niekoniecznie
odwzajemniana, miłość do… Krakowa.

No i ma swoje historyczne, budowlane hasło

31

Po co komu dwa ratusze?
Nie licząc urzędów dzielnicowych mamy w stolicy
(na wzór dwóch starówek) dwa ratusze miejskie. Tak jak
Stare i Nowe Miasto, także one są zlokalizowane blisko
siebie, można więc ich urodę porównywać do woli. Pierwszy mieścił się w pałacu Jabłonowskich i pełnił funkcję
ratusza miejskiego w XIX wieku, stąd jest dziś nazywany Starym Ratuszem. Był chyba zbyt ładny, reprezentacyjny, więc urzędują w nim teraz banki. Vis à vis niego
można podziwiać monumentalną bryłę gmachu Teatru
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Stary Ratusz, zrekonstruowany dopiero w latach 1995-97 r., jest lekki i strzelisty i pięknie się komponuje z bryłą Teatru Wielkiego i Opery Narodowej

Za to obecny ratusz – szeroki i przysadzisty, ale na placu Bankowym wszystko jest szerokie i przysadziste

Wielkiego i Opery
Narodowej z kwadrygą przedstawiającą postać Apollina i cztery galopujące rumaki. Funkcjonujący obecnie
warszawski ratusz
nie ma tej lekkości
architektonicznej co poprzednik, ale jest za to odpowiednio wielki i rozłożysty. Plac Bankowy, na którym
się znajduje, też jest wielki i rozłożysty, więc wszystko
ma tu właściwe proporcje.
Miasto zaprasza
Skoro już wiemy gdzie jest ratusz, możemy zacząć
wędrówkę. Zacznijmy od ulic i placów. Do każdego
celu wiedzie nas jakaś ulica (kiedyś obowiązkowe było
przekroczenie rogatek), a ulice warszawskie lubią być
przecięte placami. Jest ich w stolicy naprawdę dużo,
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jedne bardziej, inne
mniej urodziwe. Są
te, które znajdziemy na pocztówkach i są te mniej
widokówkowe, ale
i tak z charakterem.
Zajrzyjmy więc na
plac Zbawiciela,
gdzie choć miejsca jest mało, zawsze są rozstawione kolorowe kwiatowo-warzywne kramy i gdzie całe pokolenia
uczyły się angielskiego u Metodystów. Stąd już bardzo
blisko na plac Unii Lubelskiej, gdzie robiliśmy światowe
zakupy w pierw- Na Placu Zbawiciela zawsze jest kolorowo
szym i jedynym
wówczas w Polsce Supersamie
i gdzie chodziło
się do kina Moskwa. Nieważne,
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Następca Supersamu na placu Unii Lubelskiej

Tu było kino Moskwa

że dziś już w miejscu Supersamu jest wielki biało czarny wieżowiec, a ogromny multiplex zastąpił kultowe
kino. Dzisiejsze nastolatki, które nie widziały kina
Moskwa, też się „przy nim” umawiają na spotkania.
W końcu pieluchy dla tego pokolenia kupowało się
w Smyku na Brackiej i mimo iż ten dedykowany dzieciom dom handlowy także zaprzestał działalności, to
nazwa funkcjonuje w najlepsze nawet w oficjalnych

komunikatach podawanych w środkach komunikacji
miejskiej. Powinniśmy też popatrzeć na ciekawą socrealistyczną zabudowę powojennego MDM-u w postaci
placu Konstytucji i sąsiadujących z nim ulic: Piękną,
Koszykową czy Marszałkowską. Pełno tu dużych, ciężkich, kanciastych brył i nieciekawych płaskorzeźb, ale
i sporo przestrzeni (jest gdzie parkować!). Ostały się za
to smukłe latarnie „z epoki”.

Plac Konstytucji i cały MDM
to ciężka, kanciasta zabudowa,
ale latarnie mogą się podobać

Cdn.

Alicja Barwicka
okulistka warszawska

Dobrze jest mieć w mieście swoje ulubione ulice
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Dom w skowronkach” (2)

Czas budowy

Rys. Zen

Mój dom
Cytat z Sun Tzu: Kiedy wódz prowadzi
z żołnierzami długie, dobrotliwe i uprzejme
rozmowy, to znaczy, że stracił ich zaufanie.

Rafał Stadryniak = @Grypa

O podobieństwie budowy do wojny nie warto dyskutować. Sprawa jest oczywista.
Plac budowy to pobojowisko. Kolejne ekipy padają i się wycofują. Rośnie bilans strat,
a mimo wszystko coś mi śpiewa do ucha, że jednak będzie dobrze.

K

olejna ekipa po skończeniu śniadania połączonego
z obiadem rusza na hasło: „Panowie, nie zebraliśmy
się tu dla przyjemności”. Nadstawiam uszu, bo taki tekst
jest zwykle wezwaniem do tęgiego picia. A tu niespodzianka: jeden łapie łopatę, drugi wiadro i do roboty.
Nawet ptaki ucichły.

Ptaki śpiewają
Wyobraźnia też potrafi płatać figle. Miał być
mały domek, a wyszło domiszcze z powiększonym

Rys. Zen

Pod klucz albo nie
Z perspektywy tzw. inwestora (tak tytułuje mnie
szef ekipy od okien) najlepszą metodą realizacji budowy
jest wariant pod klucz. Z tym jednak zastrzeżeniem, że
podczas budowy trzeba wyjechać, najlepiej na Kanary,
żeby nie widzieć tego całego bałaganu. Płacimy i wymagamy. Mamy termin zakończenia inwestycji i cześć.

Jasne jak słońce jest również to, że jak wykonawca
będzie chciał nas obdarzyć tańszymi materiałami niż
w projekcie, to obdarzy.
Jak już wracamy z Kanarów, kupujemy fajny
breloczek do kluczy i mamy dom.
Budowa trybem gospodarczym, albo właściwie
gospodarskim, wygląda zgoła inaczej. Martwimy się
zawsze i o wszystko, zaglądamy budowlańcom przez
ramię. Chuchamy i dmuchamy. Mamy wizję domu
i każde odstępstwo od niej jest jak zdrada.

34

11_2013

listopad

Mój dom
garażem, adaptowanym pomieszczeniem nad garażem,
z podniesionym skosami. Słowem kubatura wzrosła
o 1/3. Jak to się mówi „będzie się można na stare lata
ganiać po chałupie”.
Sąsiedzi schodzą się doradzać. Oprócz kultowego pana Czarka z Kanady, z którym obecnie graniczę,
przychodzi cała reszta i patrzy się. Niech patrzą, może
wyjdzie z tego coś konstruktywnego. Jeden już chciał
wziąć gruz z budowy, żeby podsypać sobie na drogę.
Nic z tego. Sam sobie posypię.
Wszystko to, tj. budowa i najazdy gapiów, odbywa
się w przyjemnych okolicznościach przyrody. Las z trzech
stron. Ptaki śpiewają, komary tną, albo odwrotnie.

Sielski obrazek
Obserwując ciekawe zachowania budowlańców,
wiele się można nauczyć na temat natury ludzkiej. Przy
zakładaniu dachu siada sobie taki fachowiec na belce dachowej, bierze piłę Boscha i w powietrzu tnie ceramiczne
dachówki, aż skry lecą. Obrazek sielski jakby zatrącający
gombrowiczowskim parobkiem w dekoracji miejskiej.

Wiara w fachowca
Generalnie na budowie właściciel może przyjąć
kilka postaw. Wpadać co jakiś czas i opierniczać wszystkich za wszystko, w nadziei że ktoś się zawstydzi i zacznie
robić dobrze, tak jak robił źle. Ta postawa jest związana
z głęboką wiarą, że człoTrudne słowa i zwroty
Mowa trawa
wiek może się zmienić na
przydatne na budowie
budowie. Takie zachowaZauważyłem, że
Panie! – podstawowa forma, powiedzmy grzecznościowa,
budowlańcy w większonia właściciela opisali spestosowana na linii wykonawca – właściciel. Uwaga! W czasie
ści operują językiem zroce
z FBI jako misja mewy.
II wojny światowej Niemcy nazywali tak wozy z końmi słuzumiałym dla inteligenta.
Mewa
przylatuje, robi na
żące jako pomoc w transporcie lekkiego sprzętu pancernego.
wszystko i odlatuje.
Może się specjalnie starają?
Niemcy podsłuchali, jak zwracają się do siebie polscy chłopi
siedzący na takich wozach.
Osobiście preferuje
Jak zgłaszam jakieś wątpliPosoch
–
atrybut
Hermesa,
służy
do
dyrygowania
osobami
wości co do trudnej operazabawę w dobrego i złego
niemuzykalnymi.
cji budowlanej, będąc pod
policjanta. Ja robię za doBędzie pan zadowolony – mantra budowlańca, który ma już
ewidentnym wpływem
brego, a teść jest tym złym.
dosyć dociekliwego klienta i nie oglądał kabaretu na ten temat.
Ostatnio wykonaw„Muratora”, słyszę najczęPanie, kto panu to zrobił? – najczęściej znaczy to, że ekipa
ca
dachu
został zwabiony na
ściej uspakajający pomruk:
musi po kimś „poprawiać” i będzie to dodatkowo kosztowało.
„Panie, nie takie domy się
plac budowy i okazane mu
budowało. Raz w Warszawie…” Onego roku, chciałoby
zostały wszystkie błędy i niedoróbki, które na szczęście nie
się dodać. Tak zaczynają się bajki budowlańców.
są błędami ostatecznymi. Pobieżna obserwacja wykonawcy
dowiodła niezbicie, że branża preferuje osoby otwarte na
krytykę, z niezmiennie dobrym samopoczuciem i dużym
Co z rekuperacją?
Papierkiem lakmusowym dla ekipy instalującej
poczuciem godności, mimo że nie istnieje spisany kodeks
rury jest zadane znienacka pytanie o rekuperację. Więketyki budowlańca.
szość nie wie i raczej o tym nie słyszała. Inni widzieli, ale
Wezwany bronił się powtarzając, że nie ma pojęcia,
jak do tego doszło. Ano trzeba było przykręcić blachę
coś im się to „nie widzi”. Są i tacy, którzy mają brata, co
do drewna i do niczego by nie doszło.
sobie założył rekuperację i nie jest zadowolony, a w zimie
to już i tak wyłącza, bo lepsze ciepłe powietrze zadomoKontrola przede wszystkim
wione niż świeżutkie z mrozem minus 20.
Kontrola na budowie jest czymś ważnym. Wszak
Generalnie wszyscy ci panowie zniechęcili mnie
do rekuperacji. Z drugiej strony ci koledzy, którzy zafunekipa musi widzieć, komu buduje dom. A jak właścicielowi nie zależy, to może ma zależeć budowlańcom…
dowali sobie system wymiany powietrza z odzyskiem
Na budowie pojawiam się znienacka, wpadając
ciepła, są zadowoleni i złego słowa na ten temat nie
powiedzą, a przecież właśnie o to chodzi…
na kolarzówce. Pełne zaskoczenie i panika w szeregach.
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Czuję się jak deus ex machina. Ten sposób
sprawdził się wielokrotnie podczas dyżurów w pogotowiu. W czasach, gdy nie
obowiązywały jeszcze znormalizowane
uniformy, jeździłem w czerwonej kurtce
narciarskiej, niestety bez kasku.
Pacjenci w szoku. Wezwali lekarza, a tu przyjeżdża… narciarz. Czasem
taki wytrącony pacjent nie potrafił powiedzieć, co mu
właściwie dolega. :)
Fajrant rzecz święta
Ach, mieć na budowie cudowną laskę Hermesa,
taki posoch do dyrygowania fachowcami i jak mówi
teść, bat w drugiej ręce...
Jak zapanować nad fachowcem, który wie, co ma
robić? Zadanie ambitne i trudne jak zakład Hermesa
z Apollonem, że ten ostatni da radę uwieść piekarzową
Eryfilę. Apollo krzywi się początkowo, że chodzi o kobietę doświadczoną, mężatkę, ale Hermes objaśnia, że
uwiedzenie panny czy wdowy na obietnicę małżeństwa
to łatwizna, natomiast w tym wypadku potrzebny będzie
boski kunszt. Dalej w bajce jest o kłopotach jakie miał
z piekarzową W Dal Godzący (Apollo).*
No i miałem jak w bajce. Fachowcy nie mieli zwyczaju przychodzić o umówionej godzinie, jeśli w ogóle
się stawiali. Natomiast fajrant rzecz święta.
Przy montażu okien ekipa zamiast śpiewać przy
robocie wesołe pieśni, albo jak moja babcia godzinki,
snuli się bardzo zbolali jak w kolejce do zębowej wróżki
na NFZ. Okazało się, że miało ich być pięciu, a przyszło
*Zainteresowanym bajką Henryka Sienkiewicza pt. „Bajka”
o zakładzie Hermesa z Apollem należy się wyjaśnienie. Podryw
zakończył się klapą. Piekarzowa wkurzona na amanta, który
wyśpiewywał pod domem, oblała go kwasem chlebowym.
Skrytykowała też górnolotną poezję Apolla: „rosą mi tu będzie
kupczył głupiec i gwiazdami”.
Poróżnieni Hermes i Apollo stawili się przed oblicze Zeusa, ten
zaś wydał wyrok i pouczył: „Kobieta cnotliwa może i czasem
oprzeć się Apollowi, ale z pewnością i zawsze oprze mu się
kobieta głupia”
Jaki morał z tej bajki, jaka nauka płynie z tego dla nas, bardzo
późnych wnuków? Ano taka, że pomijając inteligencję niektórych wykonawców („Jak pan jesteś taki mądry, to sobie zrób
pan sam”), nie trzeba ich uwodzić, tylko dopilnować.
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trzech i to chudych, a okna potrójna szyba,
ciężkie. Tym cięższe, że krzywdowali sobie,
że robią za kogoś. Przeszkadzało im, że okna
jeszcze zabite dechami, a oni fachowcy, nie są
od tego. Teść nie wytrzymał i z wrodzonym
wdziękiem spytał się, czy jeszcze może ma
ich podsadzić do okien. Spece marudzili
tak długo, że okna ciężkie i będą opadać,
że wytłumaczyłem w prostych żołnierskich słowach, że
jak dobrze zamontują, to nie opadną.
W końcu przybyła brakującą cześć ekipy i nagle
robota ruszyła z kopyta. Teraz tylko wyregulować okna
i poprawić niedoróbki z pianką wokół futryn i voilà.
Natomiast wygląda na to, że obiegowe „zdrowie
na budowie” przy trącaniu się butelkami piwa umarło.
Najbardziej stracili ci od dachów na wysokości, bo
wiadomo, że słoneczko najbardziej operuje na górze.
Pozostaje picie wody mineralnej.
Jak dobrze mieć sąsiada
Mój sąsiad, pan Czarek, czuwa nad obrazem
całości. O każdej porze dnia i nocy służy opowieściami
ze swego bogatego życia dewelopera w Kanadzie. Służy
prądem z gniazdka i z agregatu wodą i aż się boję myśleć czym jeszcze. Zawsze na miejscu, zawsze czujny.
Dopiero co pogonił jakichś wyrostków szukających
szczęścia na budowie.
Pan Czarek jest dobrym duchem osiedla. Zaczepia wszystkich bez wyjątku: dorosłych, kobiety i dzieci.
Czy praca popłaca?
Wracając do głównego tematu: marzy mi się
przysięga zawodowa dla fachowców. Można by twórczo wykorzystać znane dziesięć przykazań i dorzucić
jedenaste: „Aby klient był zadowolony”. :)
I dorzuciłbym jeszcze obowiązek nieustannego
kształcenia się, byleby nie w pracy.
Tylko czy po takim ślubowaniu będzie się jeszcze
opłacało pracować…
Rafał Stadryniak
internista
Pierwsza część opisu budowy – GdL 7/2012 s. 26 (http://www.
gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2012/gdl_7_2012.pdf)
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Zauroczenia

„Lasy zielone, zielone,
Lasy zielone, zielone,
Aż do samego dna…”
Monika Jezierska-Kazberuk

Całe życie marzyłam o takich lasach – głębokich,
tajemniczych, pachnących, groźnych, z drzewami
jak maszty albo kolumny świątyni, lasach
otulających człowieka jak gruby szmaragdowy koc…
straciłam nadzieję na ich spotkanie; przyzwyczaiłam
się do swojskich niskich sosenek na piaszczystych
wzgórzach, do drzew poczciwych i przyjaznych.
I nagle znalazłam taki las, właściwie puszczę,
bezkresną, nieoswojoną, przepiękną!

J

eziora Plitvickie (Chorwacja) przechodzą jedno w drugie przez wodospady; górne zanurzają się w głębokiej
puszczy, dolne płyną w kanionach z białych skał.
Dominującym kolorem jest zieleń we wszystkich
swoich odcieniach. Dominującym żywiołem jest woda,
która jest wszędzie: ciurka, szemrze, szumi, bulgocze,
przelewa się radośnie i beztrosko w wodospadach, spokojnie płynie strumieniami… Puszcza górnych jezior
rośnie w wodzie. Ogromne, dostojne buki przeglądają
się w lusterkach z oczek wodnych, pachnie mokrymi
liśćmi i leciutko metalem. Woda jest słodka i rześka.
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Każde jezioro ma inny odcień zieleni – od ciemnooliwkowej do jasnoturkusowej; zieloność przechodzi
jedna w drugą, gdzieniegdzie rosną różowe fiołki alpejskie; wielkie liście podbiału, trzmielina czy szyszkograb.
Ale przede wszystkim stoją buki – wysokie, groźne,
o gładkiej korze, bujnych liściach… na podłożu ściele
się dywan z ich liści i bukowych orzeszków. Sklepienie
drzew jest wysoko, wysoko… Człowiek czuje się – i jest!
– mały, nieważny i niepotrzebny; las rządzi się swoimi
prawami, jego serce bije w swoim rytmie: drzewo przebija się z nasienia, rośnie, dojrzewa, owocuje i trwa albo

11_2013

listopad

Zauroczenia

pada, powalone piorunem czy umiera z innego powodu
– nie ingeruje się w ten proces. Gdy padnie do jeziora,
niesiony przez wodę trawertyn powoli i nieubłaganie
zamienia go w skałę, na której potem, być może, kiedyś
wyrosną nowe buki…
Jeziora żyją, woda stanowi ich krwiobieg, niesie
ze sobą osady mineralne zamieniające mchy i rośliny

38

w skamieniałe wodospady, które rosnąc, zmieniają bieg
wody, zmieniają drogi i miejsca potoków i wodospadów,
spłycają jeziora – ale woda uparcie szuka nowego ujścia
i płynie, płynie – cierpliwie i stale. W każdym jeziorze
pływają pstrągi – od malutkich do olbrzymich – nie
boją się człowieka, nieniepokojone przez nikogo, niełowione, przypływają do stóp i obserwują patrzących
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na nie ludzi lub beztrosko bawią się w przezroczystej
wodzie. Dzikie kaczki też podchodzą czy podpływają
blisko, oglądają cię uważnie, jak prawdziwi strażnicy
tego parku – po co ty tutaj?
W gąszczu kryją się niedźwiedzie, rysie, sarny,
jelenie – nie zobaczy ich człowiek spacerujący przez
jeziora, one żyją w głębokich ostępach. W szuwarach
kryją się wydry. No i jest oczywiście drobiazg leśny –
jeże, wiewiórki, łasice, myszy. Górą śmigają sikorki,
pojawiają się rzadkie pluszcze, można zobaczyć również
kołujące orły.
Jeziora dolne płyną w kanionie z białych skał,
dróżka z drewnianych bali wije się raz górą, raz dołem;
wodospady są wysokie i majestatyczne; w najwyższym
woda rozbija się spadając z wysokości w drobne krople,
wilgotna mgła osiada na twarzy, a w promieniach słońca
tworzą się tęcze – jak welony ondyn czy elfów. Pojawiają
się głębokie jaskinie z ich dziwnymi mieszkańcami, którzy nie lubią słońca, w grotach jest stały mrok i zimno.
Woda stale płynie, żłobi nowe formy, w końcu wraz
z nami powraca na słońce.
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Drewniane dróżki uginają się pod stopami zwiedzających, spacerują starzy i młodzi, wolno i trochę
szybciej, każdy w swoim rytmie, dzieci, psy; ludzie
wszystkich kolorów skóry i wszystkich nacji; ich głosy
giną wchłonięte przez zieleń. Nikt się nie irytuje, nie
ponagla – to nie jest miejsce na takie emocje. Tutaj cisza
panuje stale, szum wody trwa w uszach, koi, uspokaja,
orzeźwia.
Można płynąć elektrycznym stateczkiem przez
największe jezioro – wtedy najlepiej widać majestat
wody i lasów. Przed oczami przepływają ogromne ściany
z drzew, widać ich wielkość i gęstość, ludzie na ścieżkach
są tacy maleńcy! Można podjechać elektryczną kolejką
i dopiero potem zanurzyć się w gąszcza. Można przyjechać na długo lub na krótko. Iść samemu lub z grupą
przyjaciół. Ale być tam trzeba koniecznie, bo tam się
znajduje sens życia.
Tekst i zdjęcia
Monika Jezierska-Kazberuk
specjalista medycyny rodzinnej
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Let’s go, Europe

Varia
Jagoda Czurak

W tym odcinku wspomnień z moich
peregrynacji po Europie postanowiłam
przywołać króciutkie refleksje z różnych
miejsc naszej części świata, które wiążą
się z przywiezionymi pamiątkami, zdjęciami. To taki mój podróżniczy europejski alfabet.

D

zieci-kwiaty, „make love, not war”, festiwal w Woodstock z wojną w Wietnamie w tle to przełom lat
60. i 70. Część zachodnioeuropejskich
dwudziesto- i trzydziestolatków polubiła styl życia, który umożliwiał im
pod pretekstem kontestacji rzeczywistości politycznej wędrówki po kraju,
utrzymywanie się z prac dorywczych
lub z pieniędzy bogatych rodziców.
Niektórzy znaleźli się na ulicy. Władze
Kopenhagi pozwoliły na stały pobyt
bezdomnym w jednej z dzielnic miasta – Christianii, na terenie opuszczonych koszar wojskowych. Osiedlający się tutaj hippisi-squatersi otwierali
przedszkola i szkoły dla swoich dzieci, tworzyli własną muzykę, przestrzegali ustanowionych przez siebie praw (zakaz korzystania z samochodów, broni, twardych narkotyków). Autor rozdziału przewodnika „Let’s go, Europe” po Danii
ostrzegał przed nieporządkiem panującym w tej części stolicy, narkotykami i bezwzględnie doradzał pytanie o zgodę na robienie zdjęć. Ja byłam tam z grupą innych turystów i zastałam porządek, żywopłoty okalające
domki, atmosferę ogródków działkowych. W tych swojskich klimatach dostrzegłam budyneczek zwieńczony
półksiężycem – wytwór fantazji właściciela.
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F

otografie z podróży przywozi każdy. Dziś już nie trzeba
targać ciężkiego aparatu ze statywem ani szklanych klisz. Wystarczy malutki sprzęt lub komórka i mamy potwierdzenie tego,
gdzie byliśmy, jak wyglądaliśmy,
co nam się podobało najbardziej.
Tuż po pstryknięciu możemy
sprawdzić kadr, czy zdjęcie nie
jest poruszone, czy ostrość ustawiliśmy na wybrany przedmiot lub osobę. Jeśli nie – powtarzamy. Znikło już to ekscytujące skądinąd czekanie
na odbitki, gdy sfotografowane źle równało się stracone.
Oglądamy zdjęcia w komputerze po powrocie z wypraw,
czasem do nich wracamy, a potem wyjeżdżamy w inne
miejsce i co innego już cieszy nasze oko i trafia do karty pamięci. A po latach trafiamy na jakieś ujęcie i, jeśli
jest wyrwane z kontekstu lub niepodpisane, tylko nasza pamięć może nam dopowiedzieć: gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach. Fotografia nie kłamie (no,
chyba że ktoś używa Photoshopa). Ejże,
czy aby tak jest? Konia z rzędem temu,
kto rozpozna, gdzie zostało zrobione to
zdjęcie górskiego wodospadu. Sudety?
Tatry? Alpy? Już spieszę z podpowiedzią
– to miniatura polskich gór w Ogrodzie
Botanicznym w Powsinie. Prawda, że
zwiodła nas ta fotografia?
aukaskie kredowe koło – to przypowieść, moralitet, który oglądałam w Tbilisi w 1977 roku. Grusza zaopiekowała się porzuconym dzieckiem gubernatorowej, uciekła z nim w góry i zajmowała się jak swoim.
Gdy biologiczna matka chciała je odebrać, w nadziei na
odzyskanie prawa do posiadania ziemi, sędzia nakazał
ustawić małego Miszę w zakreślonym kredą kręgu. Wobec sporu o prawo do dalszego wychowywania dziecka
obie kobiety miały przeciągnąć malca na swoją stronę.
Prawdziwej matce miłość doda sił, powiedział sędzia.
I mimo że Grusza puściła rękę chłopca, nie chcąc go
skrzywdzić i wygrana była przesądzona, sędzia przyznał

K
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nieoczekiwanie prawo do dalszej opieki nad chłopcem
niebiologicznej matce. A górska dolina, o którą tak naprawdę toczył się spór, przypaść miała nie tym, którzy
wypasają na niej owce, ale tym, którzy ją nawodnią, by
przynosiła owoce. Już samo to, że spektakl oglądałam
w teatrze im. Szota Rustawelego, niedaleko miejsca akcji
sztuki, było ekscytujące. Aktorzy grali po gruzińsku (ja
słyszałam tłumaczenie w słuchawkach). A wyrok sędziego, oparty na tak zwanej ludowej sprawiedliwości, nie
tej nakazanej przez władzę? Czyż nie miał w tym kontekście szerszego odniesienia do tego regionu Europy,
który mimo władzy sowieckiej pielęgnował swoją odrębność i niezależność (zaledwie 4 godziny lotu od Moskwy)? Zachowałam zaproszenie
na tamten spektakl.
arycha do wzięcia. Gdy w 2003 roku zawitałam do
Amsterdamu, słynne coffee-shopy były otwarte
dla wszystkich gości, nie tylko dla tubylców, jak to jest
teraz. Bałam się pójść do takiego przybytku sama, a nikt
z grupy nie chciał mi towarzyszyć, więc nie mogłam
empirycznie doświadczyć działania nafaszerowanych
wiadomo czym ciasteczek i papierosów. Możliwość
skosztowania używek legalnie jest magnesem dla 10%

M
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turystów odwiedzających Holandię. W poszukiwaniu
alternatywnych silnych doznań powędrowałam… na targ
kwiatowy. Wśród cebulek tulipanów, nasion różnistych
bylin, naczyń do sadzenia ziół (spożywczych, rzecz
jasna), staroci sprzedawanych wprost z kocyków stała
ona, dumna „marycha”. Legalny towar i legalny portret,
który jej zrobiłam. Tutaj mogę się do czegoś przyznać.
Jednak przywiozłam „marychę” do Polski. Liść tej rośliny
zdobi skarpetki, które kupiłam w Amsterdamie.
ajstarszy hotel, w którym nocowałam, datowany jest
na I połowę XVII wieku. To Crown Hotel w miejscowości Amersham, ok. 40 minut drogi od Londynu.
Początkowo był tu punkt przyjmowania poczty. Dyliżans
wjeżdżał na dziedziniec przez bramę przy głównym
placu miasteczka, ładowano bagaże podróżnych. Dziedziniec był na tyle obszerny, że pojazd mógł zawrócić
i jechać dalej. Od czasu powstania budynku pożary
niszczyły część dachu, ścian, murów, ale po każdym
kataklizmie późniejszy
hotel był odnawiany. Dziś
zadziwiają gości drewniane belki ścian i sufitów
oraz apartament Elżbiety
I z wielkim baldachimem
zawieszonym nad równie
wielkim łożem, w którym
kręcono m.in. jedną ze
scen filmu Cztery wesela i pogrzeb. To tu działa się akcja
serialu komediowego Hotel Zacisze (jak przetłumaczono
oryginalny tytuł Foulty Towers). Przy recepcji hotelu jest
sala rekreacyjna ze starą biblioteką, kopiami dawnych
portretów szlachty angielskiej. Hotel nawiedzany jest
przez duchy. Ale nie widziałam żadnego. Och, przepraszam, obsługa hotelu zachowywała się jak dobre
duchy. Po wieczornym spektaklu wróciliśmy z Londynu
i zapragnęliśmy wypić obok recepcji po kieliszku przywiezionej z Polski wódeczki. Obsługa hotelu, widząc
nasze przygotowania do degustacji, przeprosiła, że
kuchnia jest już nieczynna, więc nie mogą zaserwować
nam żadnej ciepłej przekąski, ale że to dla nich żaden
kłopot, że przygotują nam kanapki (sic!). Dodano jeszcze
sok pomarańczowy, wodę. W polskich hotelach nie ma
takich dobrych duchów.

N
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O

bcy w tłumie. Każdy, kto podróżował po Azji
czy Afryce, pamięta to nieswoje uczucie bycia
innym pośród innych. Takie wątpliwe wyróżnienie się
spotkało mnie w drodze z Tokio do Fukuoki. Wielki
boeing i zaledwie pięć białych twarzy na pokładzie. Na
ulicy w Japonii należało się pilnować, by umieć wrócić
do punktu wyjścia, więc aktem odwagi było pójść do
sklepiku za rogiem. W filmie Hanami. Kwiat wiśni jest
scena, jak przybysz z Europy zawiązuje wstążeczkę na
słupku przed hotelem, by trafić w to miejsce po spacerze. W Chinach nie chodziłam po ulicy sama, chyba że
tylko do najbliższego skrzyżowania. Poczułam się obco
również w Szkocji, gdy znajomy Anglik zaproponował
mi wyjazd do Edynburga na Military Tattoo (co nie ma
nic wspólnego ze zbiorowym tatuażem). Jest to pokaz
musztry różnych formacji Armii Brytyjskiej z udziałem reprezentacyjnych orkiestr żołnierzy – poddanych
Zjednoczonego Królestwa. Wysiedliśmy z autokaru, ja
szłam za kolegą, a gdy zorientowałam się w mnogości
podobnie wyglądających autokarów zaparkowanych
przy uliczkach prowadzących do dziedzińca zamku,
było za późno, by sprawdzić, który numer rejestracyjny
mam odszukać po zakończeniu widowiska. Trzymam
się więc mojego cicerone, tłum gęstnieje, zajmujemy
miejsca na widowni. Bardzo dynamiczny spektakl, coraz
to inne kolory skóry uczestników pokazu, inne stroje
i instrumenty. Był nawet oddział Gurków. Na zakończenie wszyscy widzowie wstają i śpiewają God save the
Queen. Byłam jedną z nielicznych osób nieznających
słów hymnu. No cóż, nie bywało się na meczach ligi
angielskiej, więc trzeba było markować „kłapy”.
ukiel włosów. Miłośnicy whisky piją ten trunek ze
szklanek, koniecznie z grubym dnem. Tak się przyjęło, taki sposób serwowania oglądamy na filmach (no,

P
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chyba że do baru podchodzi mocno spragniony gość).
Destylarnie whisky w Szkocji organizują wycieczki po
wytwórni zakończone degustacją produkowanego na
miejscu trunku, naturalnie na bazie lokalnej, niesłychanie
czystej wody i jęczmiennego słodu. Do kieliszka, nie
szklanki, wlewa się odrobinę alkoholu, bez dodatków. Jak
wyglądało tradycyjne naczynie do whisky? Wykonane
z drewna, rogu, srebra lub z łączonych materiałów, miało
dwa płaskie uchwyty ze wzorami herbów i szklane dno
(by obserwować, czy kompani nie zrywają się czasem do
bitki). Widocznie należało pić z zamkniętymi oczami,
bo samo naczynie nie zasłaniało całej twarzy. Niektóre
naczynia, zwane quaich, miały podwójne szklane dno,
w którym umieszczano pukiel loków ukochanej. Jako
memento: nie pij następnej szklaneczki? Jako przypomnienie: bądź dzielny, zwyciężaj i wróć do mnie?
Miniatury takich naczynek sprzedają wszystkie sklepy
z pamiątkami w Szkocji.

S

tereotypy – od nich trudno się uwolnić. Ale z drugiej
strony ułatwiają zapamiętywanie miejsc, które odwiedzamy. Owładnęły nami tak, że dziwimy się, znajdując jakąś budowlę czy przedmiot w odległym kontekście.
No bo to takie proste: mak = przydrożne rowy w Europie, krzywa wieża = Piza, koronkowa lekka konstrukcja
ze stali = Paryż, czerwone lampiony = Chiny. Wystarczy mieć
oczy szeroko otwarte, by takie
stereotypowe zestawienia obalić. Proszę spojrzeć na słoneczniki w przydomowym ogródku
w okolicach Holland Park czyli prawie w centrum Londynu
(a nie na polu czy w wiejskiej
zagrodzie). Kim jest właściciel
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tego miniogródka? Wielbicielem van Gogha czy po prostu lubi mieć pestki do łuskania? A te piękne lampiony sfotografowałam w 2012 roku w warszawskich Łazienkach, gdzie otwarto Chińską Aleję – odtworzoną
jak z czasów Króla Stasia.
iemianki do wynajęcia. Filmy z czasów II wojny
oswoiły nas z ziemiankami jako miejscem, gdzie
partyzanci nocowali, dowódcy oddziałów mieli sztab.
Ci, którzy mają rodzinę na wsi, wiedzą, że najlepszym
miejscem do przechowania ziemniaków czy marchwi
jest kopiec. Ale mieszkać w ziemiance i jeszcze za to płacić? Można, i to w pięknych okolicznościach przyrody,
mając na wyciągnięcie ręki basen z ciepłą wodą i sale
do muzykoterapii czy jogi. Spa Rogner w austriackiej

Z

miejscowości Bad Bloomau swoim gościom oferuje
również pokoje w budynkach hotelowych – jakże niezwykłych. Ukształtowanie terenu, zewnętrzne elewacje
zaprojektował nie kto inny, tylko Hunderdwasser, który uważał, że „linia prosta jest bezbożna”. Każde okno
w tym kompleksie ma inny kształt i wymiary, zewnętrzne ściany są poszatkowane różnokolorowymi tynkami,
mansardy wystają wprost z ziemi. Trudno zapomnieć
to miejsce. Równie niezwykle wygląda wiedeńska spalarnia śmieci, której malunki Hunderdwassera nadały
wygląd centrum sztuki.
Tekst i zdjęcia
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Nowości
Lepsze samopoczucie dzięki internetowi?
W „Journal of Medical Wielkiej Brytanii, którzy byli sób nie ingerowano. Samo- W grupie aktywnej badanie
Internet Research” ukaza- rekrutowani drogą e-mailo- poczucie oceniano za pomocą ukończyło 26,45% (406/1534
ło się doniesienie dr. Johna wą. Program MoodGYM ma kilku testów, takich jak The osoby), a w grupie kontrolnej
Pewlla i wsp. zatytułowane pięć interaktywnych modułów, Warwick-Edinburgh Mental 73,11% (1123/1536 osoby).
„Effectiveness of a Web-Based które uczą jak należy reagować Well-being Scale (WEMWBS),
Badanie wykazało, że osoby
Cognitive-Behavioral Tool to i zachowywać się w różnych Center for Epidemiologic Stu- otrzymujące przypomnienie
Improve Mental Well-Being sytuacjach, a celem jest zapo- dies Depression scale (CES-D), miały o 3 punkty więcej w skali
in the General Population: bieganie depresji.
Generalized Anxiety Disorder WEMWBS.
Randomized Controlled Trial”,
Uczestników podzielono 7-item scale (GAD-7), EuWięcej na temat prograpoświęcone wpływie program na dwie grupy – grupa ak- roQol Group 5-Dimension mu MoodGYM można znaleźć
internetowego o nazwie Mo- tywna otrzymywała dostęp Self-Report Questionnaire pod linkiem https://moodgym.
odGYM na samopoczucie ko- do program oraz e-maile (EQ-5D).
anu.edu.au/welcome/new/
rzystających z niego osób. Do przypominające o wykonyTesty wykonywano przed terms
badania zakwalifikowano 3070 waniu ćwiczeń, w zachowanie przypomnieniem, po 6 tyŹródło: http://www.jmir.
uczestników, mieszkańców drugiej grupy w żaden spo- godniach i po 12 tygodniach.
org/2013/1/e2/
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Kongresy medyczne

Terror formalistów
albo bałagan
doskonały
Krystyna Knypl

Kongresy medyczne oraz intelektualne wartości lekarskie są zjadane na przystawkę
przez zachłanny menedżeryzm i terror informatyczny. Stężonego bezsensu do tej
aktywności dolewają firmy wizerunkowe. Lekarzom pozostaje rola biernego wypełniacza sal wykładowych, który nie ma możliwości wpływania na kształt tej oferty,
podobno do nas skierowanej.

T

akie oto niewesołe myśli nachodzą mnie już po raz
drugi podczas kongresu medycznego, co więcej,
inwazja bezsensu w medycynę zdaje się nabierać na sile
z kongresu na kongres. Pisałam o tym przy okazji kongresu
WONCA w Pradze. Zresztą nie jest to tylko moje zdanie.
Poznany podczas kongresu w Amsterdamie sympatyczny
kolega, lekarz i dziennikarz w jednej osobie, swą irytację
wyrażał w trzech językach po kilku minutach rozmowy
z gęsto rozstawionymi informatorami co do lokalizacji
licznych sal wykładowych na kongresie European Society
of Cardiology. Każdy na pytanie o, powiedzmy, salę
o wdzięcznej nazwie Yerewan (sale na tych kongresach
mają nazwy własne pochodzące od miast) wyjmował
plan i wodząc po nim spracowanym palcem, objaśniał,
co widzi. Prawie każdy informator proszony o pokazanie
drogi w rzeczywistej przestrzeni, a nie na planie, nie był
w stanie tego zrobić. Jak mamy iść – w prawo? w lewo? na
dół? do góry? To były pytania na miarę woprosow k radiu
Erewan lub Yerewan w wersji kardiologicznej.
Czy można się dziwić, że kolega zaczynał irytować
się po angielsku, przechodził na francuski, a kończył
na holenderskim? Awantury należy robić w języku
ojczystym, są bardziej ekspresyjne, a siłę oddziaływania
wzmaga autentyczny body language.
Zrób to w dwóch krokach
Pobyt prasowy na kongresie medycznym zawsze wymaga wcześniejszej akredytacji. W materiałach
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niby-to-informacyjnych, pisanych w języku agencji
reklamowej, czytam: „Rejestracja jest łatwa, zrób to
w dwóch krokach!”
Na trzy miesiące przed rozpoczęciem kongresu
wysyłam do biura ESC wymagane dokumenty: legitymację prasową, trzy artykuły na tematy kardiologiczne
oraz podpisuję tzw. embargo policy, czyli zobowiązuję się urbi et orbi donosić o postępach medycyny
w ustalonych przez organizatora kongresu terminach.
Po bodaj dwóch tygodniach dostaję informację „Your
accreditation is completed and accepted”, po dalszych
dwóch tygodniach załącznik w mejlu z przydzielonym
mi kodem kreskowym i numerem rejestracyjnym. Za
kilka dni kolejny mejl informuje mnie, że kod kreskowy
niestety jest nieważny, ale nie martw się tym, pokonamy
to w dwóch krokach – krzepiąco donoszą organizatorzy.
Tuż przed kongresem nieoczekiwanie przychodzi dziwny
mejl z załącznikiem, w którym jest prośba o wypełnienie embargo policy. Już to zrobiłam – myślę sobie
i nie wysyłam załącznika. To, że nadmiar myślenia jest
szkodliwy – okaże się na kongresie.
Przyjeżdżam w dniu rozpoczęcia kongresu.
Surowa służba porządkowa trzyma nas wszystkich
pod drzwiami do wybicia godziny ósmej, wcześniejsze
wejście byłoby niezgodne z procedurą. Jak wszystkim
wiadomo, przed Świętą Procedurą wszyscy padają na
kolana. O ósmej podnosimy się z klęczek i kierujemy
do okienka z napisem Press Registration. Rozpoczyna
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Kongresy medyczne
się wielkie przeczołgiwanie dziennikarzy w sprawie dokumentów. W moim wypadku podobno
brakuje embargo policy i press ID. Powiadam, że
wysłałam oba dokumenty dawno temu. Panna
z rejestracji powiada – aaaa tak, ale zmienialiśmy
system i nie mamy twojej press ID. Podejrzewam,
że przesłane dokumenty poszły w kosmos i trzeba
je skompletować od nowa. A embargo policy? –
pytam. – Musisz jeszcze raz wypełnić, bo wymaga
update’owania. Znaczy sporo dokumentów poszło
w kosmos. Wszystko procedują młodzi pracownicy
w liczbie trzech, a nadzoruje ich superwajzorka.
Pierwszą akredytowaną osobę po godzinie oczekiwania witamy oklaskami. Załatwianie akredytacji
faktycznie odbywa się w dwóch krokach... na godzinę.
Nie ma drogi dla mediów
Po uzyskaniu drogocennych identyfikatorów
szczęśliwi pędzimy do wejścia na teren kongresu i odbijamy się w doskonałym stylu od wrót do wiedzy medycznej: – Not allowed to media – powiada pan porządkowy.
Musimy cwałować do specjalnego wejścia dla mediów
kilometr dalej. Wpadamy na naszą konferencję prasową,
gdzie przewodniczący gorąco wita wszystkich, którzy
dotarli na salę po ożywczym spacerze – jak to określa.
Myślę sobie, że powinnam cieszyć się z korzystnego wyniku tej próby wysiłkowej, może niezgodnej z protokołem
badania kardiologicznego, ale to zawsze coś dobiec do
mety w dobrej formie, dobiegając siedemdziesiątki ;)).
Tegoroczni organizatorzy ESC darzą media
dziwnym uczuciem oziębłości i wyniosłości, które to
połączenie jest ewenementem na skalę światową.
W dniu wyjazdu pytam w pokoju, który ma napis
„Biuro prasowe” na drzwiach, czy mogą wydrukować mi
boarding pass z internetu. – Nie możemy – odpowiada
jedna z dwu pań, z trudem odrywając się od pasjonującej rozmowy z koleżanką. – Idź do pani przy wejściu do
biura prasowego, ma świetną drukarkę. Pani przy wejściu
drukarkę ma, ale nie może mi wydrukować.
– Nie może mi pani wydrukować jednej małej
strony, na tym wielkim kongresie, w tym wielkim biurze
prasowym??? Nie wierzę!!! – powiadam. Pani obiecuje,
że spróbuje. Udaje się. Kolejny sukces w dwu krokach!!!
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Wychodzę z biura prasowego i nie bez trudu
docieram do sesji plakatowych. Cały sektor przypomina
dyskotekę – krzykliwe światło, bezsensowne ozdoby, brak
tylko muzyczki. Po prostu disco medico, w którym jest
przerwa w puszczaniu melodii! Robię zdjęcia.
Podchodzi do mnie czujna stójkowa i pyta, dlaczego robię zdjęcia. W milczeniu pokazuję jej identyfikator
z napisem PRESS. – Sorry, ale ja musiałam zapytać –
usprawiedliwia się pani. No przecież uzyskanie informacji
to taka ważna dla e-ludzkości kwestia!
Podsumowanie
Nie jest rzeczą najważniejszą gromadzenie dużych
baz danych, dziś w dobie powszechnej komputeryzacji
robi to cały świat. Ważne jest to, co z dużymi bazami
danych robimy i jakie wnioski wyciągamy. Medycyna
już ma problem, jak wykorzystać duże bazy medyczne
choćby w onkologii i nic nie wskazuje na to, że będzie
wiedziała w najbliższym czasie.
Nie jestem przeciwna formalnościom, procedurom, dokumentom i porządkowi. Mam w istocie
naturę formalistki, ale formalności muszą służyć czemuś
więcej niż ich wielokrotnemu celebrowaniu przez rzesze
zatrudnionych czasowo młodych ludzi.

Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl
internista
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Na dyżurze

Czy czuje pani cza-czę?
@Curcuma_Zedoaria
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Wskoczył do auta. Włączył silnik, wrzucił bieg i wyjeżdżając na ulicę, przebiegał w myśli listę nazwisk...
Partnerka... Twórcza, ale bez przesady, dociekliwa, ale
nie na zabój, napastliwa, ale nie odważna, wytrwała
w dążeniu i zawsze o krok od sławy... Tak z czołówki
peletonu. Talent, pasja ale bez iskry Bożej. To on
będzie jej iskrą... Przed oczyma
zamigotało mu wspomnienie artykułów medycznych z lokalnego
dziennika, zaraz, zaraz… prawie
mam na końcu języka... Już wiem!!
Beztalencie – uśmiechnął się –
doskonale pasuje.
Zatrzymał auto, sekretarz
redakcji podał mu namiar. Zadzwonił.
Jak przypuszczał, z emocji straciła głos.
– Mój Boże, powtarzała
w kółko, to zaszczyt, to zaszczyt, to
zaszczyt...
– I szansa – warknął zirytowany.
– Przylecę pierwszym rejsowym – płakała ze szczęścia.
Przebierał oczyma
gwiazdy na niebie i myślał.
To gdzie teraz? Przypomniał
sobie niedawne przejścia i casting na ministra. Taa... Zapuścił się w ciemne uliczki starego
miasta. Jest!
Rys. Zen

T

yle ostatnio się działo. Głowa puchła od nadmiaru
informacji. Zadziorne tempo rządowych działań
przyprawiało o zawrót głowy. Redaktor Rogaś siedział
przy biurku i zastanawiał się, w co wściubić nos... Taniec z Gwiazdami??? Hmm, czemu nie? Trochę trzeba
poćwiczyć, ale przecież podoła, nawet zabłyśnie... Mam
Talent? No, to oczywiste, bułka z masłem. Agent? Hm...
tutaj było już trudniej. Odkąd zwycięzca jednej z edycji został mianowany
ministrem w Bardzo Trudnym
Resorcie, ryzyko związane
z udziałem w programie
gwałtownie wzrosło. Redaktor przypuszczał, że
służby mają w tym swój
udział, a program jest
przyczółkiem kadrowym
rządzącej partii. Tam piorą
narybek. Tak więc zwycięzca mógł być zagrożony awansem na ministra kolejnego
upadającego resortu. Rogaś
zastanawiał się, czy to się
opłaci...
Czuł cza-czę. Więc
może jednak ten taniec
z gwiazdami? Znów się
zadumał. Ciekawe jaką by
mu partnerkę wyszukali. To
musi być zawodowa danserka
oczywiście, o wyważonej, nierzucającej się w oczy urodzie.
A może zrobić własny program?
Ma talent, to może mieć pomysł!
Mam, mam Pomysł, zawołał. W jego głowie rozbłysła salwa myśli. W biegu chwycił marynarkę
i poszybował do auta. Wieczorna bryza niosła ożywcze ukojenie i pewność, że powstanie coś wielkiego.

P

rzez zacinające się drzwi wkroczył
w ponurą scenerię miejscowego SOR.
Ciasny korytarz z płytkami w kolorze brudnej szmaty
zalewało drżące światło. Padaczki można dostać – pomyślał.
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Na dyżurze
Smród odchodów i chemikaliów drażnił powonienie. Z dużej sali na końcu korytarza dochodziły
jęki i zawodzenia, przerywane rykiem podjeżdżających
karetek. Wszystko tonęło w fioletowej poświacie. Stara
lamperia straszyła brudnymi łuskami. Blade twarze
cierpiących, pozbawionych wszelkiej nadziei ludzi wydanych na wielogodzinne oczekiwanie w studni cierpienia
i ohydy, zwróciły się ku niemu.
Mon Dieu, pomyślał redaktor, ci lekarze... Za
grosz nie mają gustu. Jak można pracować w takiej
brzydocie...
Telefon zabrzęczał wesoło. Ta... Już dojeżdżała
z lotniska...
I oto jest... Natchniona, wzruszona, gotowa... –
Chcę pomóc – wyszeptała – ach, chcę.
Te oczy, to spojrzenie łagodne i oddane... No,
to zaczynamy.
– Zespół, kamera!!! Światła !!!! Jazda!!! Raz dwa,
raz dwa...
„Czy czuje pani cza-czę, czy cza-czę pani zna, ja
pani wytłumaczę, co znaczy cza-cza-cza...”
Zdarł z niej trencz, mocnym uchwytem objął kibić.
Nieco postarzała, zachowała jednak wdzięczne gabaryty... kamerzysta podążył za nimi... Żwawiej, żwawiej!
Orkiestra huczała, techniczny miotał się z kablami. Las
gipsowanych rąk i nóg utrudniał żonglerkę... – Żwawiej,
żwawiej – krzyczał redaktor...
Chwycił mikrofon i rozpromieniony zwrócił
się do kamery:
– Drodzy państwo – rozpoczął. – To ja, wasz
ulubiony redaktor. Dziś z miejsca zapomnianego przez
Boga! To miejsce woła o pomoc i jej oczekuje. Więc oto
przychodzimy. To my!!! My mówimy dość! Dość cierpienia i beznadziejnego oczekiwania w kolejkach na SOR!!
Dość smutku i zmartwienia. Od dziś zamieszka tu radość,
muzyka i wdzięk!!! Dość wbijania wzroku w sufit. Niech
gorące rytmy rozwieją wasze troski, wyprostują myśli
i ukoją żal... Oto nadchodzi nowy, radosny program...
Tańczący SOR!!!
Uniosła go fala oklasków. Światła SOR-u wirowały w głowie. Kibić partnerki to miękła, to jędrniała.
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Złączeni uściskiem, tanecznym krokiem wprowadzali
nowe standardy...
Tłum urzędników z resortu wtoczył się na salę.
Dziennikarze wyciągnęli notebooki, błyskały flesze.
Wiadomość płynęła w świat... Koniec bólu i cierpienia! Od dziś wielki taniec porywa cierpiących... Pijana
tańcem reforma wkracza w medyczny matecznik!!!
Wiwat!!!
Strzelają korki od szampana. Znany celebryta
zbiera fundusze.
Wspaniałe, genialne!
Każdy z oczekujących, kto wpadnie w tan, może
wygrać talon na pralkę, lokówkę, wycieraczkę lub lot
na Karaiby, cokolwiek! Czym chata bogata! Dalej, roztańczmy ten SOR!!!
– Kurcze, widzisz to co ja? – zapytał jeden z lekarzy.
– No, widzę, co to ma być? Przestańcie, panowie
– zawołał. – Przeszkadzacie!
– Tfu – zawołał redaktor – empatii wam brak!
Nie dopuszczać do zawodu lekarzy bez kursów tańca!
I takich, co nie czują rytmu!
– Nie dopuszczać! – zakrzyknęła sala.
Błysk, syk, flesz.

W

poniedziałek na okładce „Taktu” redaktor zobaczył swoje zdjęcie. ...Roztańczony tłum, porzucone protezy, rozwiane bandaże... Natchniony redaktor,
uśmiechnięte władze i przerażone stadko niemrawych
lekarzy w tle... Czytał dalej: Od jutra obowiązkowe obozy
taneczne dla lekarzy. Ministerstwo wysyła lekarzy na kursy
tańca! Odmowa skutkuje koniecznością zwrotu kosztów
studiów medycznych! Polski lekarz musi tańczyć...!
Tak tworzy się historia – pomyślał.
Przeciągnął się. Nadobna redaktor przecierała
zlepione snem oczy. Nawet nie zdążyła się rozpakować,
to dobrze, bo szybciej odwiezie ją na lotnisko.
Musi jechać ostrożnie. Nie daj Bóg jakiś wypadek...

@Curcuma_Zedoaria
psychiatra
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@Curcuma_Zedoaria

R

ogaś leżał spokojnie. Cichutko, bez ruchu, skupiony na sobie. Z nieokreślonej mgły wyłaniały
się poszczególne myśli. Pierwsza, niejasna, czy to ja?
Postanowił skupić się na niej, ale bardzo ostrożnie. Nie
wiedział nic, ale wiedział, że lepiej nie wiedzieć. I chciał
ten stan zachować jak najdłużej...
Powoli wracała świadomość. Nikły zarys ciała,
ciężar powiek, namolna świadomość możliwości ruchu.
Nie jest źle, w razie czego mogę uciec. Niestety, to tylko
złuda. Ciężko mielił w głowie kolejne myśli. Jest źle...
a może być jeszcze gorzej. Ale przecież. Zaraz, powoli
otworzę oczy... Tak lekuchno, żeby nikt nic nie widział.
Całą siłą woli uniósł ołowiane powieki. W nogach
łóżka siedział maleńki diabełek... Najwyraźniej znudzony
wyczesywał pchły z ogona i rozgniatał je na zębie. Nie!!!
Rogaś kurczowo zacisnął powieki. Nie!!! Nie pozwolę,
protestuję, słyszycie!!! Krzyczał ile sił.
Ale nic się nie działo... Diabeł wiercił się niecierpliwie jak kot na kołdrze...
Boże, Boże, co robić???
Nic.. Olśniła go prostota tej myśli. Nic – nadal
będzie leżał cichutko, aż diabeł się znudzi i odstąpi.
A wtedy otworzy oczy, rozejrzy się i znajdzie drogę
odwrotu... W stronę światła... Powieki piekły straszliwie.
Świadomość wracała boleśnie, chaos w głowie narastał,
to znów przycichał...
– Budzi się nam – usłyszał...
Tak, pewnie nie nastawił budzika i komisja przyszła do domu... Nie, to nie to...
– Śpij, śpij, kochany – ktoś mruczał przymilnie...
Myśli układały się wygodnie. Radośnie szeptały pomiędzy
sobą. – Co mówicie? – zapytał Rogaś.
Radosny chichot rozbrzmiewał w głowie... Ano,
chłopcze, przecież zawsze chciałeś być sławny, czyż
nie? Nie pamiętasz? Złocista myśl owiała przymilnie
głowę... pamiętaj...
Pamiętał. Zawsze chciał być sławny, więc kiedy
jego przyjaciel podjął decyzję o finansowaniu in vitro,
Rogaś postanowił...
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Z

ostanie ojcem.
Ma znajomości,
więc komisja nie robiła problemów. Rogaś
poddał się zabiegowi
zapłodnienia, oczywiście z własnych komórek rozrodczych. Nie chciał ryzykować, wolał chłopca i żeby był
podobny do niego. Och tak, wiedział jak uszczęśliwi
to dziecko...
Co to?
Boli, aj, boli... Bronić się, bronić... Diablik chochoł
złośliwy wbił zęby w łydkę.
No cóż, zawsze coś musi iść nie tak. W trzecim
miesiącu dowiedział się, że nosi dziewczynkę. Wraz
z bolesną świadomością porażki przyszła fala cierpienia:
poranne wymioty, bole brzucha, bole głowy, zaparcia
i hemoroidy. Nie przypuszczał, że dokuczy to aż tak,
dziwne te baby, ale może one mają inaczej?
Rogaś tył, jadł i znów tył, popuszczał pasek od
spodni, a jego ginekolog dumnie szykował się na rozwiązanie.
– Wiecie, Rogaś – mówił – wszystko jest w najlepszym porządku. Dziewczyna jak złoto, łożysko bez
wad, wyniki znakomite, ale będziemy pisać wniosek
o rozwiązanie cięciem cesarskim...
– Dlaczego? – pytał zawiedziony ciężarny Rogaś.
– Bo, widzi pan, kanału rodnego nie widzę.
No tak, to problem, trzeba będzie zmienić tytuł
z „Mężczyzna urodził dziecko” na „Cesarskim cięciem
wydobyli”. Załkał... Ci lekarze zawsze się wkręcą i ukradną
coś dla siebie. Ciężko, oj jak ciężko.
Myśli przysiadły cichutko na zakręcie obręczy
i śledziły z uwagą jego rozważania. Tylko jedna bezczelnie machała nogami, pokazując falbaniaste majty.
Ciii, skarcił ją Rogaś, przeszkadzasz...
A może jednak sprawdzę, co się dzieje?
Znowu uniósł delikatnie powieki. Tym razem
poszło o wiele łatwiej. Było jasno. To dobrze. Źródło
światła tkwiło nad jego głową. Przestraszony zamarł.
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Brzemienny sen

Po dyżurze
Złociste loki zamigotały przed oczyma. Och,
dobrze, jak dobrze... zacisnął powieki... powoli, brachu,
nie spiesz się... Są loki, będzie i anioł. Nie spieprz tego,
to twoja przyszłość.
Myśli spokojnie tkwiły w szeregu. Diabeł odstąpił.
Nadchodził spokój.
– Spokojnie – głos był wyjątkowo łagodny – podajcie mi dziecko. Co za cudna dziewczynka! – głos
wibrował radością.
Rogaś czuł, jak zalewa go fala ciepłej dumy. Tak!!!
Tak!!! Jest ojcem!!! Łzy wzruszenia płynęły po policzkach.
Chciał krzyczeć „To moje, to ja!” całą piersią z wszystkich
sił, ale nie był w stanie wydać głosu.
Otworzył oczy. Piękna blondynka tuliła do fartucha jego dziecko. Ale laska, pomyślał. Blondynka
tańczyła, zasypując dziecko pocałunkami.
Rogasiowi płonęły oczy...
diota – zachichotała krnąbrna myśl. Boże, rzeczywiście coś jest nie tak. W głowie Rogasia rozdzwonił
się alarm...
– To co teraz, panowie? Zobaczcie, proszę...
Nad Rogasiem pochyliło się wiele głów. Z uwagą
patrzyli do środka. – No, no, pierwsza klasa – kiwali

I

głowami. Siwy, gładko wygolony mężczyzna zagadał
pierwszy. – To ja nereczkę proszę – zagrzmiał tubalnie.
– Co tak skromnie, panie profesorze? – Ja serducho
proszę – wolał drugi. – I ja, i ja, dawać, serce, wątrobę,
nerki... Dawaj... piękne, zdrowe, dorodne, znakomite,
znakomite...
Strach zawisł nad Rogasiem...
– Panie Rogaś, przykro mi – starszy mężczyzna
przybliżył twarz do twarzy Rogasia. – Popatrz pan sobie
ostatni raz, bo zaraz weźmiemy rogówki.
Nie!!!!
Zapadła ciemność. I cisza. A zaraz po niej nieznośny hurgot tłuczonego szkła.
Nie!!!!
Znowu ci od śmieci, znowu o piątej rano!!!
Skandal. Co za koszmar, jak można mieć takie
sny???
Już nigdy więcej przed snem nie przeczyta Gazety...

@Curcuma_Zedoaria
psychiatra

Jak robi się marketing
Pismo „Złe Diagnozy”
żyje ze zleceń przeciwników lekarzy

Pismo „Dobre Diagnozy”
żyje ze zleceń przyjaciół lekarzy

Skandal:

Sukces:

Szklanka w połowie pusta!
Kto za tym stoi?!

Woda ciągle jest
w szklance!

Na rynku nawodnienia brakuje wody. Lekarze
są odpowiedzialni za niedobór 50% zasobów wodnych.
Gdzie się podziały zasoby? Prokuratura wdrożyła śledztwo. Zapytaliśmy lekarza: My nie ukradliśmy tej wody!
– odpowiedział ze spuszczoną głową i wzrokiem wbitym
w podłogę. To się jeszcze okaże, kto za tym stoi!
■

Na rynku nawodnienia podaż wody jest ciągła,
zaopatrzyliśmy już wiele osób będących w potrzebie, ale
nadal mamy aż 50% wody do dyspozycji naszych pacjentów. Nad profesjonalną dystrybucją czuwają lekarze.
Zapytaliśmy lekarza i mamy bardzo dobrą wiadomość – wody nie brakuje!
■
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się brzegi plamy. Może uprasować żelazkiem, pomyślała.
Nie, papier może się spalić. Czytała dalej. Wieczorem
położyła książkę na półeczce koło drzwi.

Wtorek

Jagoda Czurak

Poniedziałek

Środa

Rys. Zen

Tydzień
z życia
książki

Kobieta wracała z dyżuru. Wysiadła z autobusu
i spostrzegła leżącą na ławce książkę. Podeszła, zerknęła
na okładkę, zajrzała do środka. Nie powinno się tak zostawiać książki, pomyślała. Nie dostrzegła jednak nikogo,
kto mógłby być jej właścicielem. Wezmę ją do domu
i zanim położę się, by odespać nocne czuwanie w szpitalu,
poczytam trochę, postanowiła. Zrobiła kanapki z żółtym
serem i rzodkiewką, postawiła na talerzyku obok fotela.
Przewracała kartkę za kartką, a ręka bezwiednie sięgała
po następną kanapkę. Krążek rzodkiewki zostawił mokry
ślad na kartce. Wygląda jak odcisk pieczątki, oceniła. To
nic, wyschnie, powachluję trochę kartką.

Przed południem młody mężczyzna czekał na
przystanku. Gdy podjechał autobus, wstał i ruszył do
pojazdu. Nie poczuł, że spod niedomkniętej klapy plecaka wysunęła się książka i spadła na chodnik. Siedząca
na ławce starsza kobieta schyliła się, podniosła zgubę
i wyciągnęła rękę w stronę mężczyzny, ale już go nie
było. Otrzepała okładkę i po chwili wahania włożyła
nieoczekiwany prezent do reklamówki. Przyjdę jutro o tej
samej porze i położę książkę na ławce, może właściciel
będzie jej szukał, zdecydowała. Wróciła do domu, włożyła
zakupy do lodówki, zrobiła sobie herbatę i usiadła przy
stole. Otworzyła książkę i zaczęła czytać. Zerwała się na
dźwięk dzwonka, by pobiec do drzwi. Musi otworzyć
listonoszowi, bo nie ma siły stać w kolejce na poczcie.
Niechcący potrąciła szklankę. Herbata zachlapała książkę.
Zamknęła drzwi za listonoszem i podreptała do kuchni
po ścierkę. Kartka niestety zbrązowiała, pomarszczyły
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Z autobusu wysiadła młoda kobieta z wózkiem-spacerówką. Dziecko zaczęło się rozglądać i wyciągnęło
rączkę. Kobieta spojrzała w kierunku wskazanym przez
malca i zauważyła książkę. Odjechała parę metrów
w stronę przejścia dla pieszych, ale wołanie dziecka
„daj!” spowodowało, że zawróciła i położyła książkę na
kolanach chłopczyka. Poszła do kuchni, by przygotować
synkowi drugie śniadanie. Wróciła do pokoju, a malec
z radosną miną bazgrał po kolejnej stronie. Odebrała
dziecku kredkę, tak nie można, powiedziała, książki
są do czytania. Chłopczyk jadł budyń, a matka zajęła
się lekturą.

Czwartek

Emerytowany wojskowy wyszedł jak co tydzień
po gazetę z dodatkiem sportowym. Na przystanku obok
kiosku dostrzegł książkę. Nikt nie czekał na autobus.
Wziął książkę, wjechał windą, otworzył drzwi swojego
maleńkiego mieszkania, powiesił klucze na wieszaku.
Usłyszał gruchanie za oknem. Już do was idę, powiedział,
wiem, że skończyło się jedzenie. Otworzył okno, nasypał trochę kaszy na parapet. Trzy gołębie zaczęły fukać
na siebie, ale kaszy było tyle, że przełamały wzajemną
wrogość i wskoczyły na wewnętrzny parapet. Zaczęły
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uderzać rytmicznie dzióbkami o podłoże, zjadły wszystko, otrzepały się i odfrunęły bez podziękowania. Wiatr
przywiał jedyny ślad ich niedawnej obecności, piórko,
które zaczęło opadać zygzakiem. Starszy pan zgrabnie
chwycił je i włożył jak zakładkę do książki.

Piątek

Zanosiło się na burzę. Mężczyzna w garniturze spojrzał w górę. Spieszył się do pracy, samochód
zaparkował nieopodal przystanku. Za chwilę deszcz
może zmoczyć tę książkę, pomyślał. Wrzucił ją na tylne
siedzenie auta i odjechał. W biurze przeczytał kilka
stron, zagiął róg kartki i postanowił dokończyć lekturę
w domu. Po pracy spotkał się z dziewczyną. Popatrz,
co znalazłem na ławce, powiedział. Dasz przeczytać,
zapytała dziewczyna. No pewnie, pod warunkiem że ją
odniesiesz na przystanek koło mojego bloku. Obiecuję,
odpowiedziała, zrobię to jutro.

Sobota

Dziewczyna pojechała z chłopakiem do kina.
Wrócili do jego mieszkania na obiad. Muszę coś jeszcze zrobić, daj mi godzinkę, powiedział młodzieniec.
Dziewczyna zaczęła czytać książkę. Gdy zadzwonił
telefon w sprawie ogłoszenia o zamianie mieszkania,
odłożyła lekturę. Oferta była na tyle ciekawa, że postanowiła zapisać parę danych. Gdzie masz jakąś kartkę,
spytała głośno, ale chłopak nie odezwał się. Zapisała
adres i numer telefonu na niezadrukowanej stronie
książki. Tak, przyjedziemy z narzeczonym jutro rano,
powiedziała do słuchawki.

Niedziela

Rześki świt obudził bezdomnego, który ulokował się poprzedniego wieczora na swoich workach
ze szmatami na ławce przystanku. Zobaczmy, co nam
dzisiaj daje dzień święty, pomyślał. Spojrzał w stronę
kosza na śmieci, gdzie mogły być skarby nieznane innym, plastikowe butelki po napojach, puszki z paroma
kroplami piwka, co daj Boże, kawałek pizzy. Już miał
się schylić po niedopałek papierosa, gdy kątem oka
dostrzegł leżący na ławce brązowy płaski przedmiot.
Szkoda że dziś punkt skupu nieczynny i do bazarku
daleko, zauważył. Rozłożył swoje klamoty na trawie
nieopodal, zaczął jeść suchy chleb i czytać znalezioną
książkę. Okruszki zatrzymywały się na jego gęstej brodzie,
po czym spadały między kartki.

Poniedziałek

Przed południem student podbiegł na przystanek.
Na ławce siedziała starsza pani z małą reklamówką. Mężczyzna włożył rękę do plecaka, wyczuł twardą okładkę.
Cały tydzień jej szukałem, a ona była w plecaku, zauważył
z zadowoleniem. Wsiadł do autobusu i pojechał na uczelnię. Bibliotekarka odszukała jego kartę w katalogu, wzięła
książkę, położyła ją grzbietem na dłoni i przewertowała
kartki. Zobaczyła małego chłopczyka, emerytkę, byłego
wojskowego, bezdomnego, dziewczynę, pielęgniarkę
i biznesmena. Prawda, że to ciekawa książka, spytała
studenta. O tak, bardzo, odpowiedział.

Maj 2013

Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Nowości
Kardiolodzy zmierzają do Dallas
W dniach 16-20 listopada
2013 odbędzie się doroczny
kongres American Heart Association. Do Dallas przybędzie
18 tysięcy uczestników ze 105
krajów; będą oni mogli wysłu-

chać ponad 5000 prezentacji
zgrupowanych w 26 ścieżek
tematycznych. Spodziewana
jest rekordowo duża liczba doniesień omawiających wyniki
nowych prób klinicznych.

Źródło: http://my.americanheart.org/professional/Sessions/ScientificSessions/Scientific-Sessions_UCM_316900_SubHomePage.jsp
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To o twojej pani , kocie ...

1.

Ewa Dereszak-Kozanecka

Monika miała wszystko. Ładna, przyjemna dla
oka, długonoga i gibka, wykształcona i obdarzona przez Boga i naturę licznymi talentami. Czego chcieć
więcej? Na dodatek Nika pochodziła z dobrej rodziny.
Rodzice, nie dość, że wykształceni i z pozycją, to jeszcze
ze znacznymi zasobami finansowymi. Starannie przekazali
córce umiejętność gospodarowania finansami i wybierania właściwych funduszy inwestycyjnych. Tata świata nie
widział poza Niką. Oprócz żony miał jeszcze kilka kochanek, ostatnia była nawet nieco młodsza od córki, ale tak
naprawdę tylko córka była jego prawdziwą wielką miłością.
Lubił patrzeć, jak towarzystwo zamiera, kiedy
Nika wchodzi do pokoju. „To moja córka” mówił z dumą.
„Krew z krwi, moje szczęście i taka podobna do tatusia.”
Zachwycone spojrzenia mężczyzn przyprawiały
tatę Niki o nieprzyjemne, aczkolwiek ekscytujące drżenie,
dając poczucie nieograniczonej władzy. Przecież wystarczyło powiedzieć „Nika, zmykaj do nauki” i sytuacja
wracała do normy.
Mama Niki była dyrektorką miejscowego liceum.
Zadbana, w dobrych ciuchach, zaangażowana w nieustające remonty starej szkoły i pozyskiwanie funduszy na
laboratoria, nie zwracała uwagi na romanse męża, póki
nie przynosiły strat finansowych. W końcu dzięki tym
wszystkim dziewczynom mogła spać spokojnie, bez
obaw o przymusową nocną gimnastykę, często przykrą
i bolesną ze względu na intymną przypadłość u męża.
Dolegliwość, którą próbował leczyć w ramionach niedoświadczonych dziewcząt.
Mama była bardzo dumna z Niki. Taka piękna ta
jej córka. I taka mądra. Nic dodać, nic ująć. Rozsądna,
wyważona, pracowita i ambitna.
Kiedy tata Niki wracał z Paryża, przywoził córce
duży flakon perfum Chanel, a żonie pudełko belgijskich
czekoladek. Nie gniewała się. Póki mąż był tak zakochany
w córce, póty ona, jej matka była ważna i bezpieczna.
Każde z nich chciało przekazać córce bagaż swych
doświadczeń. Każde chciało ją przed czymś ostrzec. Oboje wiedzieli, że trzeba Nikę wyczulić na istotność spraw
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finansowych i wysokiego poziomu życia. Przyzwyczajali
więc dziewczynę do dobrych perfum, drogich restauracji,
salonów kosmetycznych i rozlicznych atrakcji. „Pamiętaj,
córuś” szeptał jej tata do uszka „nie daj się bzyknąć za
mniej niż milion”.
„Pamiętaj, dziecino” mówiła mama „tylko sytuowany mąż zapewni Ci dobrą pozycję na długie lata.
Miłość hasa sobie bez sensu to tu, to tam, a dobra, solidna
inwestycja to podwalina trwałości związku”.
Szczerze mówiąc, Nika to wszystko olewała.
Uczyła się, bo chciała. Korzystała z dobrodziejstw
losu bez najmniejszej żenady. I szukała partnera. Żeby
był równie interesujący jak ona. Nie wyobrażała sobie,
żeby mógłby to być ktoś równie żenujący jak jej ojciec.
Nie chciała być jak jej matka, o nie. Nawet za belgijskie
czekoladki prosto z Paryża i wakacje w tropikach. Wiedziała, że będzie mieć to wszystko i dużo, dużo więcej.
Szła więc przez życie, nie oglądając się za siebie.
Szalała na rautach i dyskotekach, nigdy nie pozwalając
się kokietować dłużej niż kilka godzin. Była znana. Jej
twarz pojawiała się na okładkach kolorowych czasopism.
Wystąpiła nawet w telewizji śniadaniowej.
Oczywiście zdarzały się artefakty. Kiedyś po
gorącej nocy w krakowskim klubie znalazła pod wycieraczką samochodu świstek z wyznaniem: „Hello,
kotku, podobasz mi sie zarąbiście. Czuję, że mogę cię
uszczęśliwić. Bądź tu jutro, będę w żółtych spodniach
od niujorkera i będziemy tylko dla siebie”.
Wszyscy w biurze mieli ubaw po pachy.
W końcu znalazła. Był przystojny, wiedział, czego
chce, był pracowity. Miał zaplecze. Pochodził z dobrej rodziny, z dużym majątkiem i udziałami w energetyce. „Zdobędę cały świat i rzucę Ci do stóp” powiedział.
Zakasał rękawy i wziął się do roboty. Po roku zabrał ją
na wycieczkę za miasto.
„Tu będziemy mieszkać, ten dom to dla Ciebie”.
Dom uznała za piękny. Prosty, przeszklony, nowoczesny w kształcie i wyrazie. „Wobec tego może się
pobierzemy” zapytała.?

2.

3.
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Organizacja ślubu zajęła kilka miesięcy. Wynajęto małe miasteczko pod rodzinnym miastem Niki.
Mieszkańcy zostali poproszeni o odnowienie ogrodów.
Wójt obsadził zieleńce kwiatami. Dostawiono magnolie
w donicach. W wynajętych dla gości pokojach wymieniono tapety i meble. Przewodniczący kółka myśliwskiego nawiózł ze dwa pęczki zajęcy na weselne pasztety.
Zamieciono ulicę, zebrano pety i podarte reklamówki.
Wymyto nawet kosze na śmieci.
Świeżo odnowiony (za unijne pieniądze), błyszczący miedzianą kopułą kościół czekał niecierpliwie.
Suknia panny młodej, haftowana tysiącem
kryształków, szokowała ostrą czerwienią. Pan młody
w garniturze od Armaniego prezentował się spokojnie
i niebywale przystojnie.
I powiedli korowód. Tysiąc gości za nimi...
Opactwo przez dwie doby przeliczało datki na
tacach.
Gdzieś tam pofrunęli, pobyli, zabawili i wrócili.
Zamieszkali w pięknym nowym domu.
Nika gdzieś daleko, daleko za sobą zostawiła
mamusię i tatusia. Już nie byli jej potrzebni. Dali, co
mieli dać, wyposażyli, ułożyli, teraz musieli radzić sobie
już bez niej. Ciekawe, czy mama zauważy wreszcie te
kochanki? A może tata się opamięta. Ależ skąd. Trzymał
panny w ryzach tylko ze względu na nią, ukochaną córkę.
Teraz wreszcie będzie mógł sobie pofolgować.
Czas organizować dalsze życie. Teraz lepsza praca,
lepsze auto i pies. Pies? Oczywiście rasowy. No
i kot. To do domu. Żeby życie było lepsze. I żeby było
coś do przytulenia i kochania, zanim pojawi się ono.
Wymarzone, cudne, najpiękniejsze na świecie dziecko.
Długo trwały starania. Kosztowały masę pieniędzy i upokorzeń.
W końcu zapadła decyzja o przysposobieniu.
Ośrodek adopcyjny zaoferował długie zmagania z psychologami i dwójkę chłopców; rodzeństwo po przejściach.
Albo obaj, albo żaden – brzmiał warunek. Uzgodnili, że
biorą. Z całym dobrodziejstwem inwentarza: nadpobudliwością, złym wychowaniem, kradzieżami i niskim
poziomem intelektu. Ogłosili swoją decyzję. Mama
zemdlała. „Ach nic, córciu, najwyżej oddasz, jak doczekasz się swojego” pocieszała się mama Niki.

Tata zastanawiał się po cichu, czyja to wina, ta
bezpłodność. Ściągał brwi i warczał groźnie. Przecież
to nie może być, żeby jego córcia... A oni nie chcą powiedzieć, zawarli cichą zmowę nie do ruszenia.
Tak więc przynajmniej na razie tak musiało być.
Nika zrezygnowała z pracy i postanowiła poświęcić rok
na wprowadzenie chłopców w swoje życie. Nawet nie
przypuszczała, że może być tak ciężko... Ciąg dalszy
nastąpił. Nika zatrzymała swoje życie w miejscu. Poświęciła czas i siły dwójce cudzych, niekochanych dzieci.
Wysłuchiwała raniących tyrad psychologów, winiących
ją za kłopoty synów. Mocowała się po nocach z tym, co
dotknęło i zraniło jej chłopców. A co z tym, o czym nie
wiedziała?
Cudowny mąż nadal pozostawał cudowny, tylko
jakby nieco dalej od niej, nieco częściej w pracy, nieco
dłużej po godzinach. No cóż, w końcu dzieci potrzebują
dużo różnych rzeczy, nie tylko miłości.

Ciąg dalszy właśnie pisze życie. Zapisuje go

każdego dnia. Nika zaciska zęby i daje sobie radę. Lepiej
lub gorzej. A kiedy już nie ma sił i pod powiekami palą
łzy, bierze na kolana kota i wtula twarz w ciepłą sierść.
Tylko kot wie, ile jeszcze ma łez do przelania.
A ja nigdy nie przypuszczałam, że szczęściara
Nika będzie tak kochać.
Ewa Dereszak-Kozanecka
psychiatra
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http://www.wikigallery.org/wiki/painting_201140/Louis-Eugene-Lambert/
Three-cats-red-cherries-and-bees

Koty malowane

Listopad ponury
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http://www.wikigallery.org/wiki/painting_273113/Louis-Eugene-Lambert/Waiting-for-supper

kostucha siedzi na cmentarzu i ostrzy kosę, żeby
cicho i sprawnie przeciąć kolejną żywota nić.
Brrrr
Naprawdę, nie ma już nic?
– Chciałem powiedzieć – wyjaśnił z goryczą Ipslore –
że na tym świecie jest chyba coś, dla czego warto żyć.
Śmierć zastanowił się przez chwilę.
KOTY, stwierdził w końcu. KOTY SĄ MIŁE.
Taak.
Jedyne co
możesz zrobić, to
jak najszybciej
dobiec do domu,
włączyć światło,
napalić w kominku. I poszukać
sobie kota. A jeśli już
go masz, to wyciągnij
zapierające się zwierze
z ciepłego kąta, obiecaj mu sytą kolację
i zaproś na wspólne
czuwanie przy ogniu.
Głaskaj czule. Pomyśl

http://www.wikigallery.org/wiki/painting_373252/Louis-Eugene-Lambert/A-Family-Of-Cats

Listopad. Najgorszy z wszystkich paskudnych
miesięcy w roku. Zimny, groźny, wilgotny listopad.
Zawsze mam złudną nadzieję, że jeszcze nie teraz, nie
w tym roku. Ale w końcu przychodzi nieuchronnie.
Jest chłodno, mokro i ponuro. Na ulicach stosy
gnijących liści pełne wszelkiego robactwa, pokruszony
asfalt i wiecznie stojące brudne kałuże. Ulice zamieniają
się w błotniste ścieki. Miasto cuchnie zgnilizną i dusi
się w czapie śmierdzącego smogu.
Przenikliwy ziąb liczy ludziom kości, wiatr przetacza śmieci po ulicach, a deszcz niszczy pełne pasji
produkcje kibiców graficiarzy, odbierając im ostrość
wyrazu.
Z listopadem nadchodzą długie noce i krótkie
ciemne dnie. Ponure wieczory i ranki napełniają trwogą. Zza czarnych
pni bezlistnych
drzew w opuszczonym parku
wyciągają chude
ręce zagłodzone
wampiry.
Struchlałe serca nie znajdują pociechy
nawet w kolorowych neonach,
które jakoś tak
słabiej świecą.
Ludzie przemykają pod murami,
przytrzymując czapki i szaliki. Parasole psują się na
potęgę, buty przemakają, żaden lakier nie utrzyma
mokrych loków, a zeszłoroczny płaszcz śmierdzi stara
wełną i naftaliną.
Nic, ach nic już nie pomoże.
Nawet to groteskowe święto rozświetlonych dyń
i dzieciaków poprzebieranych za duchy i kościotrupy.
To tylko bezmyślne igrce, a tymczasem prawdziwa

http://www.wikigallery.org/wiki/painting_201139/Louis-Eugene-Lambert/Best-of-Friends

Ewa Dereszak-Kozanecka

http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/paintings/kittens-190245

Koty malowane
jak dobrze, że Twój kot nic nie wie
o bezdomności i klatce w schronisku, przytul i pocałuj... jak dobrze,
że Go chronisz, karmisz, kochasz. Że
żaden drań go nie skrzywdzi, bo jest
Twój. Tak, „KOTY SĄ MIŁE” – koty
są nagrodą, bonusem po ciężkim dniu.
Dobrze jest mieć kota. Dobrze
móc wczesnym listopadowym wieczorem przygarnąć go do siebie i zapomnieć o całym świecie, zatapiając się
we wszechogarniającym mruczeniu.
Dobrze jest móc przerzucać ciężkie kredowe karty
malarskiego albumu, przebiegając oczyma obrazy dziś
zapomniane i niemodne, a będące przedmiotem pożądania naszych prababek.

Oto urodzony we Francji Louis Eugene Lambert 1825-1900, przyjaciel Geromea oraz Toulmouchea,
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Prawda, jak słuszny jest cytat z Terrego Prachetta? Pamiętajmy o tym i oglądajmy malarskie albumy...
Ewa Dereszak-Kozanecka

psychiatra
http://www.wikigallery.org/wiki/painting_201138/Louis-Eugene-Lambert/No-Flies-on-Me

http://www.wikigallery.org/wiki/painting_201127/Louis-Eugene-Lambert/Best-of-Friends-2

http://www.wikigallery.org/wiki/painting_201141/Louis-Eugene-Lambert/Kittens-at-a-banquet

malarz, który odniósł wielki sukces obrazem „Papuga
i kot”. Zapewne do jego sukcesu przyczyniła się moda
na miłość do zwierząt zainicjowana przez królową
Wiktorię i jej szanownego małżonka. Ludzie znani
i zamożni pod wpływem tak zacnego wzorca zamawiali
portrety swoich zwierząt. Portrety ulubieńców i rodzajowe zabawne scenki ze zwierzętami były pożądaną
ozdobą wytwornych salonów. Nic więc dziwnego, że
zasłynąwszy jako malarz psów i kotów, Lambert doszedł
do godności profesorskich i licznych odznaczeń, w tym
Legii Honorowej.
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