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Wyrazy
wdzięczności

Koleżanki i Koledzy,

O

tym, jak mają wyglądać wyrazy wdzięczności dla lekarza, wręczane mu przez pacjenta, dyskutują zdrowi i chorzy, lekarze
i pacjenci, politycy i ich wyborcy. Wiele osób zdrowych energicznie
i stanowczo odżegnuje się od potrzeby wręczania jakichkolwiek prezentów. Tymczasem chorych, a raczej wyleczonych, ogarnia nieznane
im wcześniej uczucie wdzięczności wobec lekarza, który wyleczył ich
z ciężkiej choroby, a nawet niejednokrotnie uratował życie. Powodowani tym uczuciem pędzą więc do lekarskich gabinetów, nawet nie
zastanowiwszy się przez chwilę, czy powstałe uczucie jest politycznie
poprawne i dozwolone.

N

iewątpliwie w publicznej ochronie zdrowia, gdzie wycena i wartość
usługi nie zawsze jest zrozumiała, trafna i jednoznaczna, łatwiej
o powstanie atmosfery skłaniającej do wręczania „wyrazów wdzięczności”. Placówka prywatna ma bardziej klarowne reguły i większość
pacjentów po odejściu od kasy ma poczucie, że wszystko jest załatwione
jak trzeba. Oczywiście nie oznacza to, że pacjenci prywatni nie wręczają
upominków, choć niewątpliwie zdarza się to rzadziej.

J

eśli spojrzymy na zagadnienie wręczania upominków w szerszym,
historycznym kontekście, to okaże się, że jest to zjawisko powszechne.
Podarunki przyjmowali królowie, książęta i inni wielcy tego świata.
Chęć obdarowania drugiej osoby jest wpisana w najróżniejsze relacje
międzyludzkie i prawdę powiedziawszy, żadna z tych relacji nie ma
opisanego szczegółowo „co wolno, a czego nie wolno”.

Z

drugiej strony żyjemy w czasach mnogości wytycznych różnych
towarzystw oraz zarządzeń wszelkich prezesów i nie zdziwię się, gdy
któregoś dnia powstanie „zarządzenie w sprawie przyjmowania wyrazów
wdzięczności i sposobie raportowania o nich”. W końcu wyrazy wdzięczności to jedyna jeszcze nieuregulowana przez wszechobecną i wybujałą
biurokrację część relacji między pacjentem i lekarzem!

Krystyna Knypl
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Apiksaban* w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Podczas 54. kongresu Ame- inhibitorem czynnika Xa zowano do 3 grup: 829 osób
rican Society of Hematology układu krzepnięcia. Porów- otrzymało placebo, 840 osób
w Atlancie (grudzień 2012) dr nywano dawki 2,5 i 5,0 mg dawkę 2,5 mg apiksabanu dwa
G. Agnelli i wsp. w doniesieniu aplikowane dwa razy dziennie. razy dziennie oraz 815 osób
„Two Doses of Apixaban for the Lek stosowano 12 miesięcy. dawkę 5 mg apiksabanu 2 razy
Extended Treatment of Venous Jako pierwszorzędowe punkty dziennie.
Thromboembolism” przedsta- końcowe oceniano częstość
Częstość pierwszorzędowili wyniki wieloośrodkowego występowania zdarzeń zatoro- wych zdarzeń końcowych
badania nad zastosowaniem wo-zakrzepowych oraz śmier- w grupie placebo wynosiła
apiksabanu w leczeniu żylnej telność z wszystkich przyczyn. 11,6%, w grupie otrzymującej
choroby zatorowo-zakrzepo- W badaniu uczestniczyło 2486 mniejszą dawkę apiksabanu
wej. Apiksaban jest doustnym pacjentów, których randomi- 3,8% i w grupie otrzymującej

większą dawkę leku 4,2%. Autorzy we wnioskach stwierdzają, że
obie dawki apiksabanu skutecznie zmniejszają częstość zdarzeń
zakrzepowo-zatorowych w około 80%, bez wzrostu częstości
poważnych powikłań krwotocznych. Mniejsza dawka apiksabanu może być wskazana do
leczenia przewlekłego, ponieważ
częstość powikłań krwotocznych
jest w takim wypadku mniejsza.

Źródło: https://ash.confex.com/ash/2012/webprogram/Paper55483.html
*Apiksaban jest dostępny pod nazwą handlową Eliquis, zarejestrowane wskazanie brzmi: zapobieganie epizodom żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u dorosłych pacjentów po planowej operacji protezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego. Link do pełnego CHPL:
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2011/20110518102349/anx_102349_pl.pdf

Różnica ciśnienia krwi na obu ramionach ma znaczenie
Podczas 8th World Stroke powyżej 15 mm Hg związana
Congress (Brazylia, listopad jest z większą śmiertelnością,
2012) przedstawiono doniesie- spowodowaną większym nasinie plakatowe „Inter-arm Sy- leniem zmian miażdżycowych
stolic Blood Pressure Differen- w układzie krążenia. Dr S.
ce is Associated with a Higher Agarwal, autor doniesienia,
Incidence of Strokes”, w którym zbadał ciśnienie krwi na obu
przedstawiono hipotezę, że róż- ramionach u 170 pacjentów
nica ciśnień na obu ramionach (66% mężczyzn i 34% kobiet).

Z grupy tej 52 osoby miały
wykonane wcześniej MRI
mózgu. U osób, u których
stwierdzono różnicę ciśnienia ponad 15 mm Hg, w MRI
mózgu dwukrotnie częściej
stwierdzano stare udary mózgu
oraz stany lakunarne. Badanie
potwierdziło więc w sposób

obiektywny, że zwiększona
różnica ciśnienia na obu ramionach jest związana z nasileniem zmian miażdżycowych
i większym zagrożeniem powikłań narządowych.

nym. Tętnice szyjne oceniaBadanie to jest częścią The no za pomocą usg, a u osób
Rotterdam Study, uczestni- u których grubość intimaczyły w nim 253 osoby po 55. -media przekraczała 2,5 mm
roku życia oraz 920 osób sta- wykonywano dodatkowo MRI.
nowiących grupę kontrolną. Okazało się, że u osób z POPOCHP było potwierdzone CHP występowało 2-krotnie
badaniem spirometrycz- większe ryzyko pogrubienia

intima-media tętnicy szyjnej w porównaniu z osobami bez odchyleń w układzie
oddechowym. W badaniu
MRI stwierdzano 2-krotnie
częściej owrzodzenia w obrębie blaszek miażdżycowych
u chorych z POCHP.

POCHP i miażdżyca and Critical Care Medicine”.
U osób starszych cierpiących na POCHP wzrasta zagrożenie tworzeniem
się blaszek miażdżycowych
w tętnicy szyjnej – wykazało
badanie opublikowane przez
Holendrów na łamach „American Journal of Respiratory

Źródło: http://www.thoracic.org/media/press-releases/resources/Lahousse.pdf

Chorobliwy optymizm doktorów?
W przedstawionych w GdL
1/2013 wynikach ankiety „Lekarze – jacy jesteśmy?” zwróciliśmy uwagę na dość optymistyczny obraz własny, jaki
zarysował się z wypowiedzi
ankietowanych ponad 5000
lekarzy. Tylko 24% z nich

4

Źródło: http://wsc.ekonnect.
co/WSC_284/poster_49742/
program.aspx

oceniło swój stan zdrowia na
poziomie poniżej dobrego.
Tymczasem jak wskazują wyniki opublikowanego
ostatnio raportu GUS na temat zdrowia Polaków, aż 42%
obywateli ocenia swój stan na
mniej niż dobry (http://www.stat.

gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/zo_zdrowie_i_ochrona_zdrowia_w_2011.
pdf s. 67).

Tymczasem średnia długość życia Polaka bez dyplomu lekarskiego jest dłuższa
(76 lat wg danych Banku
Światowego z 2010 roku) niż
tego, który być może bez głęb-

szego namysłu zdobył dyplom
i PWZ. Jak wynika z badań
Śląskiej Izby Lekarskiej (http://
tnij.org/t0ee) zrzeszeni w niej
lekarze żyją 68,1 lat, a lekarki
67,3 lata.
Polski pacjent dużo potrafi, nawet przeżyć swojego
lekarza…
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Inżynieria białek leczniczych
Postęp w terapii nowotworów jest tak duży, że zagadnieniu nowych technologii
jakie rozwijane są z udziałem
przeciwciał monoklonalnych
i innych białek poświęcane są
całe odrębne kongresy. Jednym
z nich jest PEGS (http://www.
pegsummit.com/), już dziewiąte tego rodzaju spotkanie.
Ciekawą i nową formą są
tzw. immunokoniugaty, będące połączeniem przeciwciała
monoklonalnego i leku lub polimeru. Celem jest zwiększenie

stężenia wewnątrzkomórko- przeciwciała monoklonalne
wego leku oraz zmniejszenie mają wspólną końcówkę „mab”.
działań niepożądanych.
W wypadku przeciwciała myDopuszczone obecnie do siego dodawana jest litera „o”,
leczenia przeciwciała mono- w wypadku przeciwciała chiklonalne to trastuzumab, ritu- merycznego „xi”, w wypadku
ximab, bewacizumab, cetuxi- przeciwciała humanizowanego
mab i ostatnio zarejestrowany „zu” i w wypadku ludzkiego „u”.
w Stanach Zjednoczonych
Początki prac nad immu(2011) oraz Europie (2012) nokoiugatami były trudne, bo
brentuximab vedotin.
uzyskiwane stężenia leków
Niełatwa do zapamiętania w komórkach nowotworood pierwszego spojrzenia ter- wych był małe. Pierwsze leki
minologia oparta jest na nastę- jakie łączono z przeciwciałami
pujących zasadach: wszystkie charakteryzowały się wyso-

Aspiryna i AMD

AMD u osób zażywających
Na łamach JAMA w sekcji aspirynę. Wyprzedzając ewen„On line first” 23 stycznia 2013 tualną dyskusję, komentatorzy
roku ukazało się doniesienie w podtytule doniesienia zadr. G. Liewa i wsp. oraz redak- mieścili podstawowe pytanie
cyjny komentarz dr. S.Kaula „Association or Causation?”.
i dr. G.A. Diamonda na te- Oczywiście nie wiadomo, czy
mat częstszego występowania to zbieżność przyczynowa, czy

przypadkowa, choć podejrzenie przyczynowej zależności
może być całkiem spore.
W grupie 2389 pacjentów
obserwowanych przez dr. G.
Liewa i wsp. w okresie 15 lat
stwierdzono 2,5 raza częstsze występowanie naczynio-

ką toksycznością lub były to
pierwiastki promieniotwórcze. Borykano się też z problemem wolnego przenikania
leku do komórek nowotworowych – trwało to 3 dni od
podania. Problemem też była
selektywność antygenów, bo
występowały one nie tylko na
powierzchni komórek nowotworowych, ale i zdrowych.
Źródło: materiały prasowe
oraz http://www.medpagetoday.
com/HematologyOncology/
Lymphoma/28123

pochodnego zwyrodnienia
plamki żółtej w grupie pacjentów stosujących małe dawki
aspiryny. Częstość wystąpienia AMD w grupie używających aspirynę wynosiła 9,3%,
a w grupie nieużywających
3,7%.

Źródło: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1558456#qundefined
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1558450#qundefined

Ponatinib zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych
Agencja FDA zaaprobowała ponatinib (Iclusig), inhibitor kinazy tyrozynowej

trzeciej generacji, do leczenia białaczki szpikowej lekoopornej i ostrej białaczki

limfoblastycznej z obecnością badania PACE, które objęło 449
chromosomu Filadelfia. Reje- pacjentów.
stracja nastąpiła na podstawie

Źródło: http://www.medpagetoday.com/HematologyOncology/Leukemia/36462

Czytelnicy piszą…
Od dr. n. med. Piotra Sawca otrzymaliśmy korespondencję, w której zwraca on uwagę na nieprawidłowe zacytowanie przez nas
wyników badania nt. podawania żelaza u dzieci z małą masą urodzeniową ciała (GdL 1/2013, s. 19). Poniżej informacja uzupełniająca, za nadesłanie której dziękujemy. Pełne omówienie wyników badania: Berglund S.K., Westrup B., Hägglöf B., Hernell O.,
Domellöf M. Effects of Iron Supplementation of LBW Infants on Cognition and Behavior at 3 Years. Pediatrics. 2013; 131:47-55.
Redakcja

Podawanie żelaza u dzieci z niską wagą urodzeniową
Badano grupę o urodzeniowej masie ciała 2000-2500 g,
a grupę kontrolną stanowiły
noworodki o prawidłowej urodzeniowej masie ciała. Żelazo podawano od ukończenia
6. tygodnia do ukończenia

5

6. miesiąca życia. Głównym
ocenianym kryterium był
iloraz inteligencji, który był
podobny u dzieci w grupie
kontrolnej i w grupie badanej niezależnie od ilości przyjmowanego żelaza. W grupie

otrzymującej żelazo częstość
występowania zaburzeń zachowania była podobna jak
w grupie kontrolnej. Natomiast
zaburzenia zachowania występowały około 4,5 razy częściej
u dzieci z grupy badanej, nie-

otrzymujących żelaza. Wyniki
badania przemawiają zatem
za zasadnością suplementacji
żelazem u dzieci z małą urodzeniową masą ciała.
Piotr Sawiec

pediatra
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Kongres American Heart Association w Los Angeles, listopad 2012

Wyniki dużych prób klinicznych
Krystyna Knypl

Termin obrad American Heart Association naznaczony szarugą pierwszych dni listopada rekompensowało miejsce, jakim jest słoneczna Kalifornia, a dokładniej Los Angeles
– miasto owiane sławą gwiazd filmowych, wielkich reżyserów i nie mniejszych pieniędzy.
Wybierając się w takie miejsce, trzeba dysponować sporym zapasem gotówki, ale szczęśliwie dla oszczędnych można w dzisiejszych czasach prawie tam być dzięki serwisom
internetowym. Duże kongresy amerykańskie mają zróżnicowany program on-line, ale
akurat American Heart Association oferuje bardzo wiele.

J

uż na kilka miesięcy przed rozpoczęciem kongresu
osobom, które są w bazach danych organizatorów
przysyłane jest zaproszenie do ponownej rejestracji
lub akredytacji dziennikarskiej. Z chwilą spełnienia
warunków finansowych i opłacenia wpisowego (fee) lub
przedłożenia dokumentów do akredytacji (legitymacja
prasowa, publikacje na tematy kardiologiczne z ostatnich
miesięcy, zlecenie otrzymane z redakcji czasopisma)
otrzymuje się dostęp do wirtualnego konta uczestnika.
Dzięki takiemu dostępowi można zarezerwować hotel
(najtańszy 130 dol., najdroższy ponad 500 dol. za dobę),
zamówić transport z lotniska, obejrzeć jak będzie wyglądał identyfikator kongresowy (badge), a także zachęcić
kolegę do uczestnictwa w kongresie, do czego namawiają
organizatorzy.

Struktura kongresu
w Mieście Aniołów
Amerykańska poetka i pisarka Dorothy Parker
powiedziała kiedyś, że „Los Angeles składa się z 72
przedmieść poszukujących miasta”, przez co należy
rozumieć, że jest to miasto, w którym ustalenie takich
części jak śródmieście czy starówka nie jest łatwe. Miasto
zostało założone w 1781 roku i nazywało się El Pueblo de
Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Portiuncula
(Osada Naszej Kochanej Pani, Królowej Aniołów znad
rzeki Portiuncula). Obecnie to oczywiście światowa
stolica kinematografii, ale także ośrodek kongresowy

6

dzięki wielkiemu centrum kongresowemu (http://www.
lacclink.com/lacclink/pdf/maps/LACC_Map.pdf). Jest to
olbrzymi obiekt i nie od rzeczy jest wcześniej zapoznać
się z jego anatomią, aby nie błąkać się, gdy nadejdzie
czas obrad.
Obfitość tematów, jaka występuje na tego rodzaju
kongresach, była trochę łatwiejsza do ogarnięcia, dzięki
podzieleniu całości obrad na kilka traktów tematycznych.
Pierwszy z nich był poświęcony obrazowaniu serca
i naczyń. Już sam przegląd tytułów referatów wskazuje,
że nadciąga nowa era w technikach wizualizacyjnych.
Trakt drugi to epidemiologia i zapobieganie chorobom
układu krążenia. Klasyczne metody modyfikacji stylu
życia nie święcą triumfów i nic dziwnego, że furorę
już na kolejnym kongresie robi chirurgia bariatryczna,
a właściwie rezultaty metaboliczne, które dzięki tym
zabiegom się uzyskuje. Sporo tematów w tym trakcie
poświęconych było problemom lipidologicznym i diabetologicznym. Trakt trzeci zajął się genetyką, genomiką
i chorobami wrodzonymi. Zwracały uwagę referaty na
temat testów genetycznych, pozwalających określić ryzyko zachorowania na dane schorzenie kardiologiczne
oraz testów, umożliwiających ocenę odpowiedzi na
dany lek. Dzięki taki testom można będzie dobierać
zarówno pacjentów do badań klinicznych (pisaliśmy
o tym w artykule o kierunkach rozwoju onkologii nr
listopadowy – https://d76df308-a-62cb3a1a-s-sites.
googlegroups.com/site/gazetadlalekarzy/home/pdf/
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gdl_9_2012_interakt.pdf). Trakt czwarty to zaburzenia
rytmu i resuscytacja. Kierunki badań w tym obszarze
są bardzo różne – fizjologia kanałów jonowych, nowe
leki przeciwzakrzepowe, a także genetyka. Trakt piąty
poświęcony był zagadnieniom związanym z mięśniem
sercowym. Tu zwracały uwagę doniesienia poświęcone
nowe biomarkerom w niewydolności serca. Trakt szósty
dotyczył chirurgicznych interwencji naczyniowych.
Tematem doniesień były głównie interwencje w chorobach aorty, zastawek mitralnej i aortalnej. Trakt siódmy
poświęcony był biologii chorób naczyniowych. Każdy
więc mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.
Jednak na wszystkich kongresach najwięcej zainteresowanych gromadzi się na sesjach plenarnych, na
których prezentowane są wyniki najnowszych dużych
badań klinicznych.
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Nowości
Sesje typu
“Late Breaking Clinical Trials”
Sesje te, określane na stronach kongresowych jako LBCT, są chyba najciekawszą częścią
obrad. Miłośnicy tego rodzaju sesji z pewnością
zawsze będą obecni na ogłoszeniu wyników, jednak
można sądzić, że techniki internetowe przebudują
rynek turystyki kongresowej. Oto na dwa tygodnie
przed rozpoczęciem kongresu pojawiła się oferta
dostępu przez internet za jedyne 99 dol. do transmisji na żywo wszystkich sesji LBCT
Pierwszego dnia przedstawiono wyniki
badania ASPIRE, które w założeniu miało pokazać
walory aspiryny w zapobieganiu nawrotom żylnej
choroby zakrzepowej. Wyniki badania nikogo
nie olśniły: zdarzyły się 43 zakrzepy w ramieniu
placebo v. 39 zakrzepów w ramieniu aspirynowym na 822 osoby objęte próbą. Wszystkie leki
stosowane w profilaktyce i leczeniu pozostają na
swoich miejscach. Rewolucji aspirynowej nie ma!
W badaniu ARCTIC monitorowano funkcję
płytek krwi i wybierano leczenie przeciwpłytkowe w zależności od wyników testów u pacjentów
poddawanych stentowaniu. Niezależnie od tego
jakie leczenie wybrano, nie obserwowano różnic
w częstości powikłań naczyniowych po roku od
założenia stentu. Powikłania wystąpiły w 34,6%
w grupie, która miała dobór leczenia po testach oraz
w 31,1% w grupie, która takich testów nie miała. ARCTIC
powiało chłodem. Natomiast powody do umiarkowanej
radości mieli autorzy badania TACT, które wykazało, że
leczenie chelatacyjne EDTA przynosi pewne korzyści
chorym po zawale serca. Ponieważ nie należy oczekiwać,
że będzie ono refundowane przez NFZ, pierwszy dzień
konferencji nie zapowiedział wstrząsów w farmakoterapii
kardiologicznej.
Ciekawe były natomiast wyniki badania FREEDOM, które wykazało, że bypassy są lepszym wyborem
niż stenty u chorych na cukrzycę z wielonaczyniową
chorobą wieńcową. Naukowe udowodnienie, że stenty
nie są lekarstwem na każde naczyniowe zło to poważny
cios w dumę kardiologii interwencyjnej. „Bypassy pokonały stenty” napisano na www.medpagetoday.com
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w reportażu (http://www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/AHA/35743).
Drugi dzień nie zaczął się lepiej – dalcetrapib,
inhibitor białka przenoszącego estry cholesterolu
(inhibitor CETB, czyli glikoproteiny biorącej udział
w transporcie estrów cholesterolu HDL), podnoszący
poziom HDL cholesterolu nie spełnia pokładanych
w nim nadziei. Podobnie było z pierwszym z inhibitorów CETP, czyli torcetrapibem w badaniu ILLUMINATE. Tak samo nie wykazano pożytku z przyjmowania
kwasów omega 3 w badaniu OPERA, które to kwasy
miały zapobiegać występowaniu migotania przedsionków w okresie pooperacyjnym w kardiochirurgii. Migotanie przedsionków zdarza się w tym czasie u około
30% chorych. A już prawdziwie pechowe dla OPERA
były wyniki po 12 miesiącach od zabiegu – nawracające migotanie przedsionków występowało u 18,9%
pacjentów, którzy otrzymywali placebo i u 24,0% tych,
którzy otrzymywali kwasy omega 3. Cienko zaśpiewały
kwasy omega 3 w tej operze. ;)) Podobnie badanie
PHS II rozczarowało miłośników profilaktycznego
stosowania witamin – nie zapobiegają one chorobie
wieńcowej. Trzeba męczyć się z dietą, ruchem i niepaleniem papierosów.
Może pora na coś pozytywnego? Może wyniki
badania UMPIRE, które testowało, czy politabletka
zawierająca dwa leki hipotensyjne, aspirynę i simwastatynę, poprawia przestrzeganie zaleceń? No i uff, co za
ulga – o 33% lepsze są wyniki, gdy pacjent łyka jedną
tabletkę niż garść całą! Badanie POSEJDON potwierdziło
bezpieczeństwo stosowania komórek macierzystych
w kardiomiopatii niedokrwiennej, ale przeprowadzono
je tylko na 31 pacjentach.
Obiecująco wypadły badania nad nowym lekiem
obniżającym cholesterol. Stosowano go w przypadkach
opornej na leczenie statynami hipercholesterolemii
i uzyskano aż 51% redukcję LDL cholesterolu po 12
tygodniach leczenia. Lek nie ma jeszcze nazwy własnej.
Jest to inhibitor konwertazy propeptydowej, mający dwa
akronimy AMG 145 i RN 136.
Kongres AHA to nie tylko prezentacja dużych
badań klinicznych, to także spotkanie, na którym można się dowiedzieć o naukowych analizach w sprawach
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codziennych. Do takich prac należy zaprezentowane
podczas kongresu doniesienie: Schwartz B., Kloner R.A.
„Seasonal variation in cardiac death rates is uniform across
different climates” (http://www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/AHA/35834). Autorzy przeanalizowali
częstość zgonów w różnych regionach Stanów Zjednoczonych w okresie od grudnia do stycznia 2005-2008.
Objęto analizą Teksas, Arizonę, Georgię, hrabstwo Los
Angeles, zachodnią część stanu Washington, Pensylwanię
i Massachusetts.
Zgony podczas zimy w każdym z badanych regionów układały się w kształt litery „U” i było ich więcej
o 26-36% niż podczas lata. Wśród czynników mogących
mieć wpływ na większą śmiertelność podczas zimy autorzy wymieniają skurcz naczyń krwionośnych, krótsze
dni powodujące spadek poziomu witaminy D oraz
mniejszą aktywność fizyczną. Słowem byle do wiosny!
Również nadzieją powiało po ogłoszeniu wyników badania RELAX-AHF, w którym testowano nowy
lek o nazwie Serelaxin. Zastosowanie go w niewydolności krążenia powodowało poprawę, wyrażającą się
zmniejszeniem nasilenia objawów oraz skróceniem czasu
hospitalizacji i pobytu na oddziałach intensywnej terapii.
Serelaxin jest hormonem peptydowym rekombinowanym z ludzkiej relaksyny. Jego pełna nazwa chemiczna
wygląda następująco: L-Serine, L-α-aspartyl-L-seryl-Ltryptophyl-L-methionyl-L-α-glutamyl-L-α-glutamyl-Lvalyl- L-isoleucyl-L-lysyl-L-leucyl-L-cysteinylglycylL-arginyl-L-α-glutamyl-L-leucyl-L-valyl-L- arginyl-Lalanyl-L-glutaminyl-L-isoleucyl-L-alanyl-L-isoleucylL-cysteinylglycyl-L- methionyl-L-seryl-L-threonyl-L-tryptophyl-, cyclic (11→11’),(23→24’)-bis(disulfide) with
5-oxo-L-prolyl-L-leucyl-L-tyrosyl-L-seryl-L-alanyl-Lleucyl-L-alanyl-L-asparaginyl-L-lysyl-L- cysteinyl-L-cysteinyl-L-histidyl-L-valylglycyl-L-cysteinyl-L-threonylL-lysyl-L-arginyl-L- seryl-L-leucyl-L-alanyl-L-arginylL-phenylalanyl-L-cysteine cyclic (10’→15’)-disulfide
(http://www.ama-assn.org/resources/doc/usan/serelaxin.
pdf).
Przyznacie, że postęp nauki potrafi zrobić na
człowieku potężne wrażenie!
Krystyna Knypl
internista

2_2013

luty

Edukacja podyplomowa

W krainie
FIGOwców
Marta Florea

Gdy na dworze zawierucha na zmianę z odwilżą, a szpitalne SOR-y i NPL-e rozbrzmiewają kaszlem, katarem i chrypką, proponuję
czytelnikom „Gazety dla Lekarzy” wycieczkę
w czasie i przestrzeni w bardziej urokliwe miejsce. Mianowicie chciałabym zaprosić
Was do Rzymu, gdzie w październiku 2012 odbyła się konferencja FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics, www.figo.org).

J

eśli ktoś planuje zwiedzanie Wiecznego Miasta, to
jesień jest wymarzoną porą roku, która pozwoli cieszyć
się urokami stolicy Włoch bez konieczności przeciskania
się przez tłumy turystów oraz męczenia się w kurzu
i skwarze.
Ponadto widok dojrzewających granatów zwieszających się nad gwarnymi
rzymskimi uliczkami jest
niezapomniany.
Nie będę zanudzać Szanownych Czytelników
opisem rzymskich zabytków, bo zapewne wielu z Was
zna je lepiej ode mnie, a Ci którzy jeszcze ich nie znają,
muszą zobaczyć je na własne oczy, bo moje opowieści,
choćby nie wiem jak kwieciste, w żaden sposób nie
oddadzą ich uroku.
Na wypadek gdyby ten artykuł czytał mój kierownik specjalizacji, muszę napisać, co też porabiałam
na owej konferencji FIGO poza zwiedzaniem Rzymu
i sączeniem wina wieczorową porą na Campo di Fiori.
Dla tych z Czytelników, którzy nie parają się
położnictwem i ginekologią należy się kilka słów wyjaśnień. FIGO to organizacja zrzeszająca towarzystwa
ginekologów i położników w 125 krajach na całym
świecie, która urządza międzynarodowe konferencje
co 3 lata, za każdym razem na innym kontynencie.
W czasie tych konferencji można posłuchać prezentacji
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i wykładów (jednocześnie odbywa się ich nawet kilkanaście!) wygłaszanych przez lekarzy (i nie tylko) z całego
świata. Konferencje FIGO są również podsumowaniem
oraz przedstawieniem planów różnorodnych projektów
medycznych w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
które odbywają się w różnych krajach.
Imponująca
jest również liczba
uczestników: ponad
8 tysięcy osób brało
udział w konferencji
w Rzymie!
Być może ktoś
powie: ot, konferencja jak wiele innych.
Sądzę jednak, że
konferencja FIGO
jest jednak wyjątkowa choćby z racji
swojego rozmachu
oraz różnorodności
tematów, jakie porusza. Miałam możliwość m.in wysłuchania wykładu
poświęconego problemowi płodności osób niepełnosprawnych, perspektyw leczenia niepłodności w krajach
rozwijających się czy obejrzenia fantastycznych filmów
przedstawiających porody pośladkowe, odbywające
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się w pozycjach wertykalnych w jednej z niemieckich
klinik. Ta konferencja upewniła mnie w przekonaniu,
że świat jest globalną wioską: pierwszym uczestnikiem
konferencji FIGO, którego poznałam na peronie, czekając
na pociąg, była profesor Caussade z Urugwaju, która na
wieść, że jestem z Polski, z zapałem dzieliła się ze mną
swoimi wspomnieniami z... Wieliczki.
Okazało się również, że problemy i dylematy
lekarki z Szanghaju, która zastanawiała się, jakie będą
konsekwencje lawinowo rosnącej liczby cięć cesarskich
w Chinach, nie są mi obce.
Ponieważ FIGO angażuje się w organizację wielu
przedsięwzięć medycznych w krajach rozwijających się,
poświęcono tej tematyce niejeden wykład. Słuchając ich,
mogłam westchnąć: no tak, u nas nie jest jeszcze tak źle,
bo przecież u nas kobieta ciężarna nie musi tygodniami
wędrować pieszo przez pustynię, aby dostać się do lekarza.
Oczywiście jak zawsze na konferencjach najciekawsze były rozmowy w kuluarach:

Ja w czasie takich rozmów przekonałam się, że
bycie jednocześnie mamą i lekarzem ginekologiem
jest niełatwym do pogodzenia zadaniem pod każdą
szerokością geograficzną, ale Diana z Węgier i Ahlam
z Arabii Saudyjskiej (każda z nich ma czworo dzieci)
zapewniały mnie, że nie jest to zadanie niewykonalne.
Na zakończenie zapraszam Czytelników na
minifotoreportaż pt. moda
na FIGO. Wielu uczestników
przyjechało w barwnych
narodowych strojach, mogłam więc podziwiać kwieciste afrykańskie turbany,
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kolorowe sari, zamotane chusty. Niektórzy panowie
też odważyli się wystąpić w narodowych strojach.
Ostatniego dnia po konferencji wybrałam się na
plac Świętego
Piotra, gdzie
zobaczyłam
wspaniałą tęczę
Odczytałam ją jako
dobry znak dla
polskiej służby
zdrowia, której skromny
przedstawiciel
mógł się napawać tym widokiem.
Tekst i zdjęcia
Marta Florea
lekarz w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa
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Klątwa Ondyny
albo zespół
wrodzonej
ośrodkowej
hipowentylacji
Anna Gąsiewska-Drazba

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:John_William_Waterhouse_-_Undine.JPG&filetimestamp=20070620210722

Artykuł poglądowy

Gdy po raz pierwszy usłyszałam o tej
chorobie na zajęciach z interny, byłam
przekonana, że asystent stroi sobie żarty
z nieświadomych studentów. Oto zakochana w zwykłym śmiertelniku bogini
Ondyna wybrała bycie ze swym ukochanym za cenę utraty nieśmiertelności. Gdy
Ondyna na obrazie Johna Williama Waterhouse'a (1872)
mężczyzna odszedł do innej kobiety, Ondyna poprosiła Posejdona, aby ukarał niewiernego. Klątwa była straszna i wyrafinowana – dopóki mężczyzna myślał o Ondynie, oddychał normalnie, gdy zapadał w sen,
jego oddech zatrzymywał się. Niebawem niewierny kochanek zmarł. Ta legenda legła
u podstaw nazwania zespołu wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji klątwą Ondyny.
O nazewnictwie
i częstości występowania
Choć to intrygująca nazwa, to warto zaznaczyć,
że mit o Ondynie mało ma wspólnego z właściwą istotą
choroby, a pacjenci nie „zapominają” oddychać i nie są
ofiarami żadnej klątwy. Dlatego obecnie zwraca się uwagę,
aby w literaturze używać poprawnej nomenklatury i unikać wcześniejszej nazwy „klątwa Ondyny”, zastępując ją
„zespołem wrodzonej centralnej hipowentylacji” (CCHS)
lub „zespołem pierwotnej hipowentylacji pęcherzykowej”.
CCHS jest chorobą niezwykle rzadką, jej częstość szacuje się na 1 na 200 000 żywych urodzeń. Na
świecie do dziś zostało zdiagnozowanych kilkaset osób,
w Polsce żyje kilkanaścioro chorych dzieci. Z dużym
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prawdopodobieństwem można jednak przypuszczać,
że wielu pacjentów nie ma postawionej prawidłowej
diagnozy, gdyż zasób informacji na temat tego „nowego” schorzenia ciągle jest niewystarczający, także
wśród lekarzy, aczkolwiek dzięki staraniom wielu ludzi
z roku na rok jest coraz lepiej. Pierwsze doniesienia
o tym schorzeniu pochodzą właściwie z początku lat
siedemdziesiątych. Wprawdzie wcześniej pojawiało się
określenie „klątwa Ondyny”, ale wówczas dotyczyło ono
pacjentów z uszkodzeniem pnia mózgu po zabiegach
neurochirurgicznych.
Najistotniejszym elementem choroby jest niewydolność oddechowa, która przejawia się spłycaniem
oddechu i zmniejszeniem jego częstości, a w następstwie
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epizodami hipoksji oraz narastaniem stężenia dwutlenku
węgla we krwi z następową kwasicą oddechową. Do
hipowentylacji dochodzi przede wszystkim w czasie
snu z wyłączeniem fazy REM, co udaje się potwierdzić
badaniem polisomnograficznym. Ośrodki oddechowe
nie reagują jednak prawidłowo na hiperkapnię i hipoksemię niezależnie od pory dnia. Nie dochodzi także do
naturalnego dla każdego z nas pogłębiania oddechu
i zwiększania wentylacji minutowej w odpowiedzi na
stres, chorobę czy wysiłek fizyczny.
CCHS jest właściwie chorobą wielonarządową
i dotyczy nieprawidłowości w funkcjonowaniu autonomicznego układu nerwowego, który odpowiada za
regulację niezależnych od woli funkcji, takich jak reakcja źrenic na światło, czynność serca, ciśnienie krwi,
temperatura ciała, oddychanie, praca jelit, pęcherza
moczowego i wiele innych. Mimo licznych badań nie
udało się znaleźć żadnej anatomicznej wady czy anomalii
w budowie ośrodkowego układu nerwowego, którą jasno
udałoby się powiązać z CCHS.
CCHS jest chorobą genetyczną, w ponad 90%
przypadków jest wynikiem spontanicznej mutacji. Od
kiedy w 2003 roku zidentyfikowano gen PHOX2B jako
odpowiedzialny za CCHS, u każdego pacjenta z podejrzeniem choroby konieczne jest jej potwierdzenie badaniem
genetycznym. Obecnie trwają badania, które w wielu
przypadkach potwierdzają, że rodzaje mutacji oraz ich
położenie w specyficznych fragmentach genu PHOX2B
przekładają się na konkretny fenotyp: ciężkość przebiegu, zależność od wentylacji zastępczej oraz możliwość
współistnienia z CCHS innych jednostek chorobowych,
takich jak choroba Hirschprunga czy neuroblastoma.
Przebieg choroby
Podejrzenie CCHS wysuwane jest w większości przypadków u niemowląt, u których dochodzi do
rozwoju niewydolności oddechowej. Przebieg choroby bywa zróżnicowany, niektórzy pacjenci wymagają
początkowo wentylacji zastępczej przez 24 godziny
na dobę. U noworodków jest to zrozumiałe choćby
ze względu na to, że większą część ich dnia pochłania
sen. Niejednokrotnie do nagłego rozwinięcia ciężkiej
niewydolności oddechowej z hiperkapnią dochodzi

12

u małych dzieci w przebiegu infekcji układu oddechowego. Kolejne próby ekstubacji kończą się niepowodzeniem.
Oczywiście trudno od razu skojarzyć tego typu objawy
z wrodzonym zespołem hipowentylacji pęcherzykowej.
Ważne jest, aby wykluczyć znacznie częstsze przyczyny
kardiologiczne, pulmonologiczne, metaboliczne czy
nerwowo-mięśniowe.
Rokowanie pacjentów z CCH zmieniło się zdecydowanie w ciągu ostatnich lat. Wielu pacjentów prezentuje problemy neurologiczne, które są następstwem
powtarzających się epizodów hipoksemii i hiperkapnii,
w tym zaburzenia behawioralno-poznawcze, drgawki
i zaburzenia napięcia mięśniowego. Jedyną możliwością zapobieżenia tego rodzaju następstwom jest jak
najszybsze postawienie rozpoznania oraz prowadzenie
wentylacji zastępczej. Niektórzy pacjenci wymagają
wentylacji zastępczej przez większość dnia, inni jedynie
w czasie snu. W wypadku chorych z CCHS tlenoterapia bierna nie jest wystarczająca, gdyż nie pozwala na
usuwanie gromadzącego się dwutlenku węgla. U dzieci
zdiagnozowanych w wieku niemowlęcym jak najwcześniej wykonuje się tracheostomię.
Opieka w warunkach domowych
System opieki nad pacjentami wentylowanymi
w warunkach domowych jest zorganizowany w bardzo
różny sposób zależnie od kraju. Ważne jest, aby rodzice
mieli zawsze możliwość kontaktu z lekarzem, a wentylacja odbywała się pod jego nadzorem. Dla bezpieczeństwa
pacjentów konieczna jest opieka całodobowa. Dlatego co
najmniej dwoje opiekunów musi być dobrze przeszkolonych w obsłudze respiratora i opiece nad dzieckiem,
aby mogli wzajemnie wymieniać się obowiązkami.
Respiratory używane w wentylacji domowej muszą być
proste w zastosowaniu i wyposażone w kilka sygnalizacji
alarmowych, przede wszystkim w alarm rozłączeniowy. Na wypadek awarii sprzętu opiekunowie chorego
dziecka muszą przede wszystkim posiąść umiejętność
wentylowania za pomocą worka samorozprężalnego.
Wentylacja przez tracheostomię jest wentylacją
kontrolowaną ciśnieniem. Większość pacjentów może
być skutecznie wentylowana powietrzem, niektórzy,
zwłaszcza z towarzyszącą choroby płuc lub w czasie
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infekcji, wymagają koncentratora tlenu, aby wspomóc
mieszankę oddechową w ten życiodajny gaz.
W sprawowaniu opieki nad osobą z CCHS konieczne jest jej odpowiednie monitorowanie. Minimalne
wyposażenie to pulsoksymetr, który pozwala wyłapać
epizody hipoksemii i reagować na nie. Idealnym rozwiązaniem jest kontrolowanie stężenia dwutlenku węgla.
Możliwe jest monitorowanie jego stężenia w powietrzu
wydychanym lub przezskórnie, podobnie do pomiaru
pulsoksymetrem. Niestety tylko w niektórych krajach,
do których Polska nie należy, rodzice mogą liczyć na
kapnometr. Zakup tego przyrządu na własną rękę jest
ze względu na wysoką cenę na ogół poza zasięgiem
możliwości większości pacjentów i ich rodzin.
Jak wiemy z obserwacji szpitalnej, sygnalizacja
alarmowa respiratora i sprzętu monitorującego reaguje
nie tylko wtedy, gdy potrzeba, ale także w reakcji na
poruszanie się pacjenta czy odłączenie. Łatwo sobie
w tej sytuacji wyobrazić jakość życia opiekunów chorego,
którym rzadko udaje się przespać noc.
Wentylacja zastępcza czy respiratoroterapia prowadzona w warunkach domowych zmniejsza częstość
pobytów w szpitalu i w związku z tym ogranicza ryzyko
zakażeń wieloopornymi bakteriami. Ciągle jednak na
śmiertelność w chorobie największy wpływ mają ciężkie
zakażenia oraz – na co zwraca się ogromną uwagę –
choroby towarzyszące zespołowi wrodzonej centralnej
hypowentylacji.
Część pacjentów może być wentylowana dodatnim ciśnieniem przez maskę twarzową lub nosową
zarówno w wieku niemowlęcym, jak i później, gdy
jest to kolejna metoda dla starszych dzieci i dorosłych
dotychczas wentylowanych przez tracheostomię. Choć
wydawałoby się, że jest to metoda mniej inwazyjna, ma
ona wiele wad i ograniczeń. Jeśli jest stosowana u dzieci,
może prowadzić do zaburzeń rozwoju części środkowej twarzy, nie jest również wystarczająco efektywna
w czasie infekcji, kiedy pojawia się obrzęk górnych dróg
oddechowych oraz katar. W związku z tym ze względów
bezpieczeństwa w większości krajów lekarze preferują
wykonywanie tracheostomii i choć często nie jest to
łatwe do zaakceptowania dla rodziców dziecka, trzeba
poznać zalety i wady tej metody. Dostępne obecnie
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rurki foniatryczne pozwalają na naukę i rozwój mowy
u dzieci z tracheostomią. Z wiekiem, gdy infekcje są
mniejszym problemem, a czas wentylacji się skraca,
można zamknąć tracheostomię i przejść na wentylację
przez maskę.
Ważne jest, aby znaleźć ten odpowiedni moment
na zmianę metody. Pojawiają się bowiem doniesienia, że
część pacjentów tak mocno identyfikuje się ze stomią, iż
jeśli przekroczy się pewien newralgiczny moment, nie
chcą się pozbyć tracheostomii.
Poszukiwania nowych metod
leczenia
Metodą zdecydowanie droższą, mającą oprócz
wielu zalet także rozliczne wady, jak to w medycynie bywa,
jest wszczepienie stymulatora nerwów przeponowych.
Operacja wykonywana jest z dostępu przezszyjnego lub
przez torakotomię. W USA wykonywano również tego
typu zabiegi metodą małoinwazyjnej torakoskopii. Choć
chorzy stają się niezależni od wentylacji zastępczej, ciągle
zaleca się, aby pacjenci z wszczepionym stymulatorem
byli monitorowani na wypadek epizodów hipoksemii
i hiperkapnii.
Oczywiście otwarta pozostaje ciągle kwestia leku
na CCHS. Czy jest możliwe uwrażliwienie ośrodków oddychania i wspomożenie ich funkcjonowania? Obecnie
trwają badania nad działaniem progesteronu. Okazało się
bowiem, że nastolatki chorujące na zespół ośrodkowej
hipowentylacji, które przyjmowały środki hormonalne,
wymagały mniejszego wsparcia oddechowego. I choć
od dawna wiadomo, że progesteron ma właściwości
stymulowania oddychania, na co wskazuje choćby przykład kobiet w ciąży, u których dochodzi do zwiększenia
wentylacji minutowej zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem, to dokładna rola tej substancji i możliwości jej
wykorzystania w leczeniu CCHS nie są jeszcze znane.
Schorzenia współistniejące
Ogromny wpływ na długość i jakość życia mają
schorzenia towarzyszące zespołowi ośrodkowej hypowentylacji. Aż 20% chorych cierpi także z powodu choroby Hirschprunga, co w literaturze opisywane jest pod
nazwą zespołu Haddad (Haddad syndrome). U części
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Artykuł poglądowy
pacjentów, zwłaszcza z mutacją w poszczególnych lokus, istnieje wysokie ryzyko rozwinięcia guzów cewy
nerwowej, takich jak neuroblastoma i ganglioblastoma
o różnym stopniu złośliwości. Nieprawidłowości w działaniu autonomicznego układu nerwowego prowadzą
do częstych problemów z zaburzeniami rytmu serca.
Chorzy z CCHS muszą mieć regularnie wykonywane
badanie holterowskie i częściej niż inni już w wieku
dziecięcym mają wszczepiane stymulatory serca, aby
zminimalizować wysokie u nich ryzyko nagłej śmierci
sercowej. Przewlekła wentylacja, nawracające infekcje
układu oddechowego, zwłaszcza gdy rozpoznanie i leczenie zostały wdrożone późno, prowadzą do rozwoju
nadciśnienia płucnego i wtórnie do niewydolności
serca. Charakterystyczną cechą chorych z CCHS oprócz
nieprawidłowego odruchu źrenicznego i rozlicznych
problemów okulistycznych jest także nieprawidłowo
funkcjonująca regulacja temperatury ciała. Chorzy ci
rzadko w czasie infekcji mają gorączkę, co czyni rozpoznanie infekcji i zakażeń trudniejszym i może wpływać
na późno wdrażane leczenie.
Codzienne życie z CCHS
Wielu pacjentów umiera jeszcze w okresie niemowlęcym, zanim dojdzie do rozpoznania, później
na skutek ciężkich zakażeń, powikłań choroby lub na
skutek chorób towarzyszących. Jednak wczesne rozpoznanie i prawidłowa opieka prowadzona kompleksowo,
dokładne monitorowanie stanu zdrowia i zapobieganie
powikłaniom pozwala dzieciom z CCHS rozwijać się
w miarę normalnie. Mogą chodzić do szkoły, uprawiać
sport, podróżować, a w wieku dorosłym założyć rodzinę.
Każda z tych sfer ma jednak ograniczenia.
Ciężko jest być nastolatkiem z CCHS. Wielu
chorych nie chce przyznawać się do swojej odmienności.
Bywa, że starając się prowadzić normalne życie, zapominają o grożącym im śmiertelnym niebezpieczeństwie.
Okazało się, iż pacjenci z CCHS mogą doznać nagłej,
zagrażającej życiu reakcji w efekcie na niektóre leki,
w tym anestetyki, ale także alkohol i środki odurzające.
W Stanach Zjednoczonych opisywano przypadki młodych osób z CCHS, które zmarły po spożyciu niedużej
ilości alkoholu.
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Życie dorosłych osób z CCHS również nie jest
proste. W ciągu dnia prowadzą w miarę normalną
aktywność, ale każdej nocy muszą pozostawać pod
opieką drugiej osoby, która zareaguje na sygnał alarmowy respiratora czy monitoringu. Jest to trudna
sytuacja dla osób samotnych, które nie chcą bądź nie
mogą pozostawać pod opieką rodziny czy dotychczasowych opiekunów. Inżynierowie pracują nad opracowaniem systemów alarmujących, które budziłyby
chorego ze snu, tak aby sam mógł zareagować np. na
rozłączenie. W USA szkoli się także psy towarzyszące
osobom z CCHS, reagujące na alarm respiratora czy
pulsoksymetru.
Są pacjenci z CCHS, którzy założyli rodziny
i mają dzieci. Dziedziczenie w większości przypadków
jest niestety autosoamalne, dominujące z niepełną penetracją, wciąż jednak daje to bardzo wysokie ryzyko
posiadania chorego dziecka.
Wspólny wysiłek
Aby życie chorych z CCHS zbliżyć do normalności, konieczna jest współpraca rodzin, opiekunów,
przyjaciół, lekarzy, rehabilitantów, a także inżynierów. W wielu krajach powstają stowarzyszenia rodzin
osób z CCHS, które wspierając się, pomagają rozwiązywać codzienne problemy. W kwietniu 2012 roku
zainteresowani tematem, a przede wszystkim rodziny
chorych i lekarze z całego świata mieli okazję spotkać
się w Warszawie i rozmawiać na Fourth International
Conference on Primary Central Hypoventilation pod
hasłem Science & Life of CHS. Jako uczestniczka tego
spotkania byłam pod dużym jego wrażeniem. W czasie
zwykłych kongresów medycznych mamy tendencję do
oddzielania wiedzy od praktyki. Tym razem zaś wśród
słuchaczy byli chorzy i ich rodziny, więc wykładający
lekarze i naukowcy musieli wypowiadać się rzeczowo,
merytorycznie i zrozumiale. Oby spotkanie tegoroczne,
które odbędzie się w Japonii, było równie inspirujące
i przyniosło nowe korzyści chorym z zespołem wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji.
Anna Gąsiewska-Drazba
lekarz
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Wyrazy wdzięczności

Drób w gabinecie lekarskim
Krystyna Knypl

Prawdopodobnie nie ma takiej rzeczy, jakiej by nie przyniósł lekarzowi wdzięczny pacjent. Kwiaty, czekoladki, kawa, przetwory domowe, serwetki własnej roboty i takież
obrazy, alkohole, z rzadka koperta (której zawartość pozostaje tajemnicą gabinetu lekarskiego). Czasem nie było wiadomo, co i który pacjent sprytnie gdzieś zamaskował.

Rys. Zen

Przypadek pierwszy
Przed laty pracowałam w przyszpitalnej poradni
specjalistycznej, która miała również kontrakt na prowadzenie ćwiczeń ze studentami VI roku. Na kontrolną
wizytę przybył pacjent ze wschodnich rubieży. Zbadałam
go, wydałam zalecenia i poleciłam studentom zapoznanie
się z przebiegiem choroby oraz samodzielne
zbadanie. Dodałam, że gdy studenci skończą badanie, pacjent może
opuścić poradnię. Sama udałam
się na oddział, aby załatwić bieżące sprawy. Gdy wróciłam po
półgodzinie, pacjenta już nie
było w gabinecie. Studenci zaś
oznajmili:
– Pani doktor, już
skończyliśmy, pacjent pojechał
do domu, ale prosił, aby przekazać pani upominek.
– Jaki upominek? – zapytałam nieco zaniepokojona przekroczeniem uprawnień przez studentów,
wszak mieli za zadanie zbadać pacjenta, a nie wcielać
się w rolę agencji przyjmującej podarunki od moich
pacjentów.
– Stoi w kącie – odrzekli z beztroską charakterystyczną dla młodości.
Spojrzałam i zdrętwiałam. W kącie stała spora
paczka, o nieregularnych zarysach, owinięta w gazety.
Nie wiem dlaczego, ale wyobraźnia podsunęła mi myśl,
że w paczce znajduje się nieoskubany drób większych
rozmiarów. No tak, to pewnie jest indyk! – gorączkowałam się – i ja będę musiała go skubać! Zejdę na zawał,
zanim pozbawię ptaka piór! W mojej rodzinie od lat
krążyła barwna opowieść o tym, jak to moja matka
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w odległych latach dostała w prezencie
żywy drób. – Historia lubi się powtarzać
– mruknęłam pod nosem. – Szczęśliwie
mój prezent nie biega po gabinecie – pocieszyłam się.
– A co tam jest w środku? – zapytałam.
– Nie wiemy – wyszeptali studenci.
– Panowie, jeżeli w moim imieniu
przyjęliście nieoskubany drób, to warunkiem zaliczenia ćwiczeń będzie oskubanie
tego ptaka-nieboszczyka.
Ruszyłam na chwiejnych nogach do kąta.
Wzięłam paczkę i postawiłam ją na blacie biurka.
Powoli odwijałam papier, oczekując wszystkiego
najstraszniejszego. Po chwili oczom moim ukazał
się dorodny… sękacz przywieziony z Podlasia,
słynącego z produkcji tego przysmaku.
Przypadek Drugi
Skoro tak się wam spowiadam, bracia i siostry w Hipokratesie, to od razu wyznam, że nie była
to jedyna przygoda z drobiem w moja gabinecie…
Również przychodnia przyszpitalna, tyle że
pod innym adresem. Tłum pacjentów kłębi się od rana.
Około południa wchodzi do gabinetu uboga kobieta
z Mazur. Proszę, aby zajęła miejsce, ale ona z nieznanych powodów szybkim krokiem podchodzi do okna,
które jest za moimi plecami. Po chwili wraca i siada na
krześle. Ten spacer po gabinecie wydaje mi się dziwny,
ale jestem już tak skotłowana pacjentami, że nawet nie
pytam, po co kobieta podeszła do okna.
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Wyrazy wdzięczności
Wywiad, badanie, recepty i „następny, proszę”.
Mijają dni, a moim gabinecie zaczyna się roznosić dziwny zapach. Chodzę, obwąchuję i lokalizuję
go w przedpokoju gabinetu. Wołam służby techniczne
z prośbą o pomoc.
– Może jaki szczur wlazł do rury, zaklinował się
i zdechł – orzeka pan z działu technicznego. Mieliśmy
już taki przypadek.
Wizja rozpruwania rur lekko mnie osłabia w determinacji oczyszczenia atmosfery. Ustalamy, że poczekamy jeszcze parę dni.
Kolejnego dnia siadam na brzegu kozetki, aby
zmienić obuwie zewnętrzne na szpitalne, i tym razem
lokalizuję, że zapaszek dociera z okolic okna.
– A to co za licho?

Podchodzę do okna. Całkowicie rozsuwam firanki
i zasłony i znajduję na parapecie paczkę. Zaglądam do
środka i znajduję tam kurczaka, zdeponowanego przez
wdzięczną pacjentkę przed tygodniem.
– Co robić? – rozmyślam gorączkowo. – Siedzieć
z kurczakiem cały dzień, wrzucić do kosza na śmieci?
Żaden pomysł nie wydaje się dobry. Ponieważ do rozpoczęcia przyjęć mam jeszcze 15 minut, zakładam buty,
biorę „wyraz wdzięczności” i szybkim krokiem opuszczam budynek. Podchodzę do pobliskiego przystanku
tramwajowego i z miną pokerzystki umieszczam kurczaka w koszu na śmieci. Wracam, z ulgą wietrzę gabinet.
Otwieram drzwi i wygłaszam tradycyjną formułkę:
– Proszę, kto z państwa jest pierwszy?
Krystyna Knypl
internista

Nie dam się sprzedać
za stawkę ubezpieczenia zdrowotnego i mleczną czekoladę
@wikpa

O

d wielu lat każdy pacjent, który wejdzie do mojego gabinetu, jest badany. Nawet pacjent, którego
znam od dawna. Nie robię tego, aby się czegoś nowego
dowiedzieć (chociaż czasami coś interesującego da się
wybadać), lecz dla porządku rzeczy. Większość pacjentów
ma do mnie podejście życzeniowe, a ponieważ jestem
mikrej postury, to próbują się w gabinecie szarogęsić.
I dlatego jest to badanie lekarskie. Pacjent ma
wiedzieć, gdzie się znajduje, kto jest lekarzem, kto jest
pacjentem. Podobnie jest z wziątkami od pacjentów. Nigdy ich nie przyjmuję. Nie dlatego, że nie lubię dostawać
prezentów. Po prostu wiem, jak to działa. Wręczanie mi
prezentów przez pacjentów traktuję jako element tej
samej strategii, która pozwala traktować mnie w sposób
życzeniowy, a nawet roszczeniowy.
Pacjentowi się należy wszystko – bo zapłacił
składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Pacjentowi się
należy wszystko – bo dał mi mleczną czekoladę. A jaki
jest zdziwiony, gdy go informuję, że to, czego on chce,
jest domaganiem się złamania obowiązującego prawa.
Nie jest prawdą, że w dobie tak trudnego dostępu do lekarza pacjent, dając prezent, chce wyrazić
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wdzięczność. Chce zapewnić sobie dostęp do tego lekarza
w przyszłości. A nóż, widelec obdarowany lekarz będzie
mu jeszcze, na zaś, potrzebny.
O wdzięczności pacjentów to się przekonałem,
gdy przez moją nieuwagę udało się jakiemuś pacjentowi wstawić do gabinetu „prezencik”. Jakie to później
inwektywy o sobie usłyszałem i przeczytałem w sieci
po opuszczeniu mojego gabinetu przez takiego obdarowującego pacjenta. Same pomyje na mój temat.
A wszystko dlatego, że został potraktowany tak samo
jak inni pacjenci.
Niestety marna zapłata i prezenciki dla lekarzy
to początek i koniec tego samego sznura, na którym
wisimy. Z jednej ciągnie pracodawca i ustawodawca,
z drugiej ciągnie pacjent. A podduszonym lekarzem
bardzo łatwo manipulować.
Autor o sobie
Jestem lekarzem POZ. Opiekuję się ponad 1700 dorosłymi
pacjentami. Pracowałem także na oddziale psychiatrycznym,
w firmach farmaceutycznych i WSPR. Nie jestem pewien, czy
dalej chcę pracować w tak wspaniałej dziedzinie medycyny,
jaką jest medycyna rodzinna.
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Hipokrates brał?
Krystyna Knypl

W dyskusjach o honorariach dla lekarzy rzucana bywa przez zaciśnięte zęby fraza
„A gdzie przysięga Hipokratesa?”. Artykułujący ją komentatorzy internetowi i telewizyjni sugerują, że nasz Wielki Poprzednik pożywiał się mieszanką powołania i powietrza,
a pieniądze i inne dobra napawały go wstrętem.
My, jego niegodni następcy, przy jakichkolwiek pomysłach prowadzących do rozmów
o pieniądzach za leczenie powinniśmy się zarumienić, myśli wszelkie „zdelować”, a umysł
swój pozostawić czysty i wolny od pokus materialnych.
gromada wyspanych monet to za mało,
aby opłacić konsultację! Ci, którzy stoją
bliżej Mistrza, przymilnie schylają głowy
w nadziei, że doczekają się konsultacji.
Nieszczęśnicy z dalszego planu ponuro
spuszczają głowy, niepewni czy dożyją
jutra, pojutrza…
Nawet nie widomo, czy w ogóle
przyjmowano zapisy do tego całego
Hipokratesa!
I tak oto, drodzy Bracia i Siostry
w Hipokratesie, wyszło szydło z worka,
skrywane przez wieki. Nic się nie ukryje
przed dziennikarską dociekliwością, wytropi ona każdy
przepływ pieniędzy w gabinecie lekarskim, nawet gdy
miał on miejsce 400 lat przed naszą erą.
•
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippocrate_refusant_les_pr%C3%A9sents_d%27Artaxerx%C3%A8s.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippocrate.jpg
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pewnym sensie wyznaję
właśnie taki punkt widzenia
– w końcu jestem na godnym pozazdroszczenia etapie kariery, gdy człowiek ma „dzieci dawno odchowane,
egzaminy wszystkie zdane” i może
sobie pozwolić na pewną nonszalancję
w sprawach finansowych.
Jako osoba dociekliwa chciałam jednak mieć pewność, że sugestia
o bezinteresowności Hipokratesa jest
zgodna z faktami historycznymi. Rozpoczęłam studia źródłowe. Na wyszukiwanych w internecie kolejnych rycinach z epoki spotykałam siwobrodego mędrca o zafrasowanym obliczu,
często w otoczeniu gromadki uczniów, którzy podobno
byli autorami słynnej przysięgi. No,
ale mniejsza o szczegóły! Nie zadbali
o prawa autorskie i całą sławę zgarnął
szef. Bywa, znamy – pomyślałam. Po
prostu tradycja uwarunkowana historycznie.
Gdy nagle…
Na jednej z rycin kłębi się grupa ludzi. Analiza obrazu ścięła mnie
moralnie. ;) Nie dość, że body language
Hipokratesa mówi jednoznacznie, że
nie przyjmie wszystkich chętnych tego
dnia, to jeszcze zdaje się sugerować, że
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Moim zdaniem

Żaba z Milo
Rafał Stadryniak

Była sobie szklana żaba wydmuchana w fabryce szkła
„Sabina” k. Krosna. Zielona na brązowym pniu. Delikatna i funkcjonalna. W pień drzewa można było wetknąć
kwiaty, a i bez tego żaba zachwycała zieloną elegancją
szkła w różnych odcieniach i bujnymi gadzimi kształtami.
Nie to, co chude podróbki rodem z Chin. Słowem była
piękna i stała w domu na honorowym miejscu, witając
gości. Może nie tyle ludzie się schodzili, żeby ją podziwiać, ale jak już ktoś przyszedł, to musiał nacieszyć oczy
jej widokiem.
W porównaniu ze swoimi chińskimi koleżankami żaba od
„Sabiny” wyglądała jak arystokratka. Żaba była ozdobą salonu, naszą radością i dumą, mimo że to nie my ją wydmuchaliśmy. „My precious,
my treasure” – myśleliśmy o niej. Żaba ściągała spojrzenia i rozjaśniała wewnętrzny
krajobraz. Żaba pławiła się w uznaniu, jakby czekając na swojego księcia…
I przyszedł...
...Szwagier
Bawiąc się z dziećmi w salonie, rzucił piłką i trafił.
Piłka też rasowa, od Kettlera, waga 1,5 kg z przeznaczeniem do fitness… Trafiona żaba z Sabiny nie oparła się
Kettlerowi. Właściwie się rozpękła.
Szwagier uciekł. Na placu boju została żaba
w kawałkach wśród zbitych kieliszków, wykonanych
techniką starożytnych Hetytów, oraz przerażone dzieci.
Magia
I tutaj wkracza współczesna magia. No wiecie,
Co kropelka sklei, sklei, żadna siła nie rozklei” i „Kropeleczka na czubeczku iyyy już wszystko w porządeczku”…
Większe elementy jakoś dały się przypasować, ale
sporo jeszcze z żaby zostało w postaci drobnej stłuczki.
Żaba po rekonstrukcji nie miała już niektórych
odnóży, ale tak to bywa. Gady mają zdolność do regeneracji, każdy to słyszał.
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Z drzewa, na którym siedziała, została natomiast
sama dziupla.
Gdy już wiadomo było, że leczenie kropelką
zostało zakończone, nie złożyłem żabie papierów na
rentę ani nawet po odszkodowanie.
Zyskałem pewność, że oto jestem szczęśliwym
posiadaczem jedynej swoim rodzaju i niepowtarzalnej
żaby z kikutami odnóży – Żaby z Milo. J Docelowa
żaba nie jest obecnie bezbronna. Straszy ostrymi szklanymi krawędziami. Słowem sam bym tego lepiej nie zrobił.
I tak oto, kolejny raz w historii, w niszczycielskim
akcie powstaje dzieło sztuki. Gdyby termin „zbrodnia
założycielska” nie funkcjonował już wcześniej, kładąc
się kamieniem węgielnym pod każdym większym przedsięwzięciem, zostałby stworzony tu i teraz na szklanych
gruzach Żaby z Milo.
Teraz jeszcze więcej osób podziwia sławną
żabę. Dochodzi do tego jeszcze jej pouczająca historia.
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Minusem całej historii jest to, że obecnie nie można
żaby ani przytulić, ani pogłaskać.
Zdałem sobie przy okazji sprawę, że posiadam
jeszcze parę skorup i kilka rzeczy materialnych i niematerialnych do uszlachetnienia…
A po co ta długa przypowieść o żabie, co się
zbić dała?
W sumie nie wiem, ale dalej będzie o POZ. J
Bombastyczna akcja
Więc był sobie poz wychuchany i wydmuchany
już na papierze. Szeroko otworzono przyjazne bramy
specjalizacji. Kto żyw mógł szukać azylu w podstawowej
opiece, wszak to podstawa. A więc ginekolodzy i anestezjolodzy, nawet psychiatra, pediatrzy i interniści. Ci
ostatni traktowani w przychodniach jako lekarze ogólni
(nie mylić z prawdziwymi ogólnymi po specjalizacji
z medycyny ogólnej) wreszcie dostali szansę, żeby oprócz
wiedzy – podobno nauczyć to się może i małpa – błysnąć
ciekawą pieczątką.
System medycyny rodzinnej ruszył z kopyta.
Na razie co prawda bez lekarzy rodzinnych, których
dopiero wypiekano pospiesznie, ale za to z ogromnym
entuzjazmem. Ruszyła bombastyczna akcja, reklamująca
pacjentom nową zabawkę…
Wszyscy podziwiali.
Wynalazek z lenistwa
Jeszcze nie przebrzmiał śpiew i rżenie koni, a ktoś
przypomniał sobie, że już w strasznej pomroce dziejów,
kiedy Nawet Nie Było NFZ-u, to Polak wymyślił lekarza
rodzinnego.
Jak wiadomo wszystkie pożyteczne wynalazki
biorą się z lenistwa. Komuś się nie chce robić, to się
położy i zmajstruje pilota do telewizji, inny zamiast
zasuwać dookoła, wymyśli tunel przez góry.
W tym wypadku jednak wynalazek się nie przyjął
na skalistej polskiej glebie. Na szczęście nasionka nie
zmarniały i wykiełkowały na całym Zachodzie.
Po latach możemy wreszcie testować na sobie
swój wynalazek.
Jak mówi pan Roman z pobliskiego DPS-u,
regularnie testujący wszelkie monopolowe nowinki:
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„wynalazki nie są złe, zwłaszcza w dobrym towarzystwie”.
Trudno o lepszą diagnozę i to jeszcze wydaną przez
zupełnie niezależnego eksperta, bezpłatnie i wręcz
w pozycji leżącej.
Więc jako się rzekło owo cudo, mocno już przechodzone na Zachodzie, zostało sprowadzone do macierzy.
Między nienawiścią a karą
Ruszyła reklama. Głównie społeczna i bardzo
zaangażowana. Potencjalni pacjenci dowiedzieli się, kto
będzie odpowiedzialny za ich choroby. Że wreszcie, po
latach leczenia się u cudzych lekarzy, teraz będą mieć
swojego, na własność. Takiego, który nie będzie mógł
się przed nimi schować, gdy w środku nocy dokuczy
kurzajka i da L4 na kaca, bo wiadomo że czas na zwolnieniu leczy nawet tę zarazę, i nie odmówi recepty na
silny antybiotyk dla sąsiadki.
Konsekwentnie nadużywano skompromitowanego terminu „Służba Zdrowia”, jednocześnie nazywając
lekarza świadczeniodawcą, a pacjenta świadczeniobiorcą.
Potrzebny był jeszcze pośrednik, pewnie po to, żeby te
dwa terminy się nie myliły… Żeby nic się nikomu nie
pomyliło, zrobiono jednego pośrednika, podtrzymując
tym samym tradycje monopoli państwowych w gałęziach
strategicznych, jak przemysł alkoholowy i tytoniowy.
Obecnie aż się w głowie nie mieści, jak w ogóle
ludzie żyli dawniej bez lekarza rodzinnego…
Lekarzom naobiecywano cuda. Wszak do systemu lekarza rodzinnego potrzebni byli lekarze rodzinni.
Ze wstydem przyznaję, że dałem się nabrać na
namolną propagandę, nie dostrzegając, że zostaliśmy
oddani jako zakładnicy NFZ w ręce pacjentów.
Z obiecanek nie zostało nic, czego nie kupilibyśmy sobie sami…
Można podziękować władzy, że nie powtórzyła
słynnego powojennego numeru z aptekami. Najpierw
wysoko postawiono poprzeczkę aptekarzom, doprowadzając do tego, że musieli zainwestować swoje majątki,
a następnie takie wypasione przedsiębiorstwa znacjonalizowano.
Dobrze że nasi włodarze nie studiują pilniej
historii.
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Więc przy okazji poz się sprywatyzowały i okazało
się, że NFZ kontraktuje leczenie, a nie dożywanie do emerytury tabunów rejestratorek, techniczek, sprzątaczek…
Okazało się, że koszty osobowe stanowią najistotniejszą
pozycje w wydatkach podmiotów leczących.
Decydenci sektora zdrowotnego wyraźnie za tym
nie nadążali, każąc nam wierzyć, że wizyta specjalistyczna
to kilka symbolicznych złotych…
Pacjenci zaś mają wmówione na stałe, że wszystko
się należy. Wszystko, zawsze i w każdej ilości. Jak coś
się nie należy, to żadnemu urzędnikowi w NFZ ani
politykowi nie przejdzie to przez gardło.
„Do decyzji lekarza poz” słyszy pacjent, który
aspiruje do zniżki na lek, tylko, wg reguł obowiązujących lekarza, mu się ona nie należy. Lekarz ma wybór
między nienawiścią chorego a karą pieniężną od naszego
pośrednika.
À propos, na mętnych interesach najlepiej wychodzą nie producenci, lecz dilerzy…
Rzucając rodzinnych na pożarcie, NFZ ustawił
się dodatkowo w pozycji superarbitra, godzącego roszczeniowych pacjentów i lekarzy, którzy nie chcą skubani
płacić własnym majątkiem za obietnice bez pokrycia,
składane pacjentom z podziwu godną szczodrobliwością.
Zresztą, co się dziwić. Każdemu normalnemu
człowiekowi łatwiej i chętniej uwierzyć, że to jemu ktoś
wisi forsę, niż że nagle jest komuś coś winien. Umysł
po prostu automatycznie wybiera wersję korzystniejszą,
w tym wypadku: „należy się”.
Reforma poszła swoją drogą
Więc po 10 latach różnych reform i przymiarek
można powiedzieć, że owszem stworzono medycynę
rodzinną, ale z lekarza rodzinnego niewiele zostało.
Nie udało się ograniczyć dostępności do specjalistyki.
Dostęp ma każdy chory i niechory, czego rezultatem są
himalajskie kolejki.
Postęp, w tym komputeryzacja, unowocześnienie bazy lokalowej oraz wprowadzenie mimo
wszystko kulturalnej obsługi klientów poz dokonało się rękami lekarzy. I dobrze, że niechcący
uwolniono inicjatywę i pomysłowość
medyków poz.
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O ginekologach, urologach i stomatologach nie
piszę, bo ci uwolnili się sami.
Dzisiaj nawet dziecko przed inicjacją doktrynalną
rozumie, że do ginekologa et consortes chodzi się prywatnie. „Wszystko inne dostaniesz w poz. J”
Przed czasami poz posiadałem nieźle, jak na
nieordynatora, prosperujący gabinet internistyczny. Po
reformie poz prywatni zapisali się do mnie, deklarując
przy tym, że tylko dlatego mnie wybrali, że są zadowoleni
z dotychczasowego leczenia. Doceniałem…
A dlaczego się bulwersować, skoro ludzie wreszcie
mają gdzie chodzić, mają gdzie się wyżalić i jak tylko chcą, są leczeni i kardiologicznie, i neurologicznie,
i dermatologicznie?
Przecież jednak rodzinny nie chodzi na bosaka
i nie dokłada do interesu. Otóż chodzi o ten mord założycielski i o te kłamstwa, które szepce się pacjentom.
Już dawno zauważono, że ważniejszy od zarobków jest komfort pracy, niezależność i jasne reguły gry.
Lekarze z reguły nie mają mentalności dyrektorskiej, takiej żeby porządzić, pozarabiać, a potem
jakoś się człowiek i tak odnajdzie. Lekarze poz wiążą
się długoterminowo ze swoją pracą, inwestują w nią
czas i pieniądze. Nie na darmo banki widzą w nas idealnych kredytobiorców. Żeby tak jeszcze wyższa średnia
długość lekarskiego życia, bo obecnie brakuje nam coś
koło 10 lat…
Reforma poszła. Poszła swoją drogą. Wracający
z Anglii nawet sobie chwalą obsługę w polskich poz.
W ogóle „polskiego pacjenta” można by wysyłać do
Anglii, żeby stał się „angielskim pacjentem”, może nawet
za unijne pieniądze w ramach programu integracji…
Potęga
ewolucji
System poz działa
i ewoluuje. Doskonale nadaje się do
kanalizacji ogólnonarodowych
frustracji, pokazywania jak to
władza chce dobrze, ale źli
lekarze nie przepuszczą
żadnej okazji i zepsują
każdy genialny pomysł na
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zmiany. Bajeczna kraina Shangi-la jest jeszcze daleko
i wysoko ponad poziomem morza, bo w Tybecie. Ponadto oddalają ją dryfujące kontynenty. Ponadto została
wymyślona dawno temu, bo w 1933 roku przez Jamesa
Miltona. Ponadto ci, którzy już tam trafią, mają zakaz
jej opuszczania i nie mogą podzielić się swoim szczęściem... Zresztą tylko w porównaniu z innymi czujemy
się nieszczęśliwi, jak sugerował Seneka.
Zostawmy więc zestawienia, kto ile wydaje na
służbę zdrowia i bądźmy szczęśliwi. Żyjmy chwilą, jak
zaleca NFZ. J
Na razie mamy tak: system opieki zdrowotnej
został gruntownie przeorany, co trochę pojawia się inna
koncepcja, zmieniającą gruntownie reguły gry. Jedni
chcą siać buraki, a zbierać kukurydzę. Inni zalecają
płodozmian, wypasanie owiec na ugorze, a następnie
wielkie strzyżenie.
A jaka jest prawda o śmiałej reformie?
Miliony niezadowolonych klientów nie mogą
się mylić. J
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Wtórny zespół stresu pourazowego

Cena sprawowania opieki
Anna Gąsiewska-Drazba

Wtórny zespół stresu pourazowego, znany w literaturze anglosaskiej jako STSD (secondary traumatic stress disorder), brzmi intrygująco i dotyczy problemu poważnego, ale rzadko poruszanego. Tymczasem szczególnie my, lekarze, powinniśmy zgłębić
ten temat, bo jesteśmy lokowani na pierwszych miejscach wśród grup ryzyka.
Najpierw zespół stresu pourazowego
To schorzenie może się pojawić u osoby, która
doświadczyła wyjątkowo traumatycznego zdarzenia.
O jakie chodzi zdarzenie? Z pewnością o takie, które
nie mieści się w wachlarzu doświadczeń przeżywanych
przez większość ludzi. Ekstremalne, przerastające nasze
zdolności przystosowawcze, wiążące się z bezpośrednim
zagrożeniem życia lub naruszenia nietykalności cielesnej
czy psychicznej. Zalicza się tu takie sytuacje jak:
• bycie uczestnikiem lub świadkiem poważnego wypadku
• nagłe pogorszenie stanu zdrowia, okaleczenie, inwalidztwo, stanie się ofiarą gwałtu
• niespodziewana śmierć bliskiej osoby
• udział w ataku terrorystycznym, doświadczenia wojenne, więzienne, tortury.
W efekcie takich przeżyć większość ludzi przeżywa zagubienie, odczuwa lęk i jest to zupełnie naturalne.
Od indywidualnej odporności psychicznej zależy, co
będzie dalej. Część osób, wg statystyk nawet jedna
trzecia, nie jest w stanie poradzić sobie z traumatycznym
doświadczeniem. Lęk i jego następstwa nieuchronnie
prowadzą do destrukcji psychicznej i fizycznej.
U osób cierpiących z powodu PTSD (post-traumatic stress disorder) oprócz rozpaczy, przygnębienia,
strachu, złości pojawiają się koszmarne sny. Tacy ludzie
żyją w ciągłym napięciu, są znerwicowani, kiepsko śpią,
unikają kontaktu z osobami i miejscami mającymi
związek ze złym doświadczeniem, wielokrotnie odtwarzają jego przebieg i przeżywają dramat na nowo. Na
pierwszy plan wysuwa się utrata wiary w przyszłość,
brak zdolności do odczuwania przyjemności, pojawia
się depresja, rodzą się myśli samobójcze. Dochodzą do
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tego objawy somatyczne w postaci bólów brzucha, głowy,
ataków paniki, zaburzeń rytmu serca. Uwagę bliskich na
to, że dzieje się coś złego, może zwrócić niewystępujące
wcześniej nadużywanie alkoholu, leków uspokajających
i przeciwbólowych czy narkotyków.
Potem wtórny zespół stresu
pourazowego lub wypalenie zawodowe
STSD ma inne źródło niż PTSD, ale przebiega
podobnie i może nie różnić się ciężkością. Postrzeganie
STSD opiera się na koncepcji, że przebywanie w otoczeniu osób, które doświadczyły dramatu, pomaganie im
samo w sobie jest czynnikiem urazowym i stresogennym.
Na ryzyko wystąpienie STSD szczególnie narażeni są
ratownicy, policjanci, strażacy, lekarze, pracownicy
społeczni, terapeuci, psycholodzy, ale także rodziny,
przyjaciele i opiekunowie osób cierpiących z powodu
Osiem zasad dbałości o siebie*
1. Oceniając własne osiągnięcia, buduj samoakceptację.
2. Oceniając osiągnięcia innych, pracuj nad samorozwojem.
3. Sam dbaj o zaspokojenie swoich potrzeb umysłowych,
fizycznych i emocjonalnych, dzięki czemu zapewnisz sobie
najwyższą jakość ich spełnienia.
4. Będąc życzliwym dla siebie, zaszczepisz życzliwość w swoim życiu.
5. Odważnie przemyśl swoje złe doświadczenia i traumy,
a uwolnisz się od bólu, który cię kontroluje.
6. Pracując nad sobą, możesz odzyskać osobistą moc i siłę.
7. Nazywając sprawy po imieniu i przejmując kontrolę nad
tym, co cię najbardziej ogranicza, uczynisz swoje życie
autentycznym.
8. Zarządzając „dbaniem o siebie”, staniesz się szczęśliwszy.
*Zaczerpnięto z www.compassionfatigue.org

2_2013

luty

Artykuł poglądowy
PTSD. W USA często mówi się o STSD w odniesieniu
do np. żon weteranów wojny w Wietnamie czy Iraku.
Wypalenie zawodowe, tzw. compassion fatigue
oraz STSD nie są pojęciami równoważnymi, aczkolwiek
granica między nimi nie jest łatwa do zakreślenia ani w literaturze psychologicznej, ani w rzeczywistości. Niektóre
publikacje traktują te pojęcia wymiennie, inne starają się
je różnicować. Nie ulega jednak wątpliwości, że te zjawiska
zazębiają się i wzajemnie nakładają, a u osób z cechami
wypalenia zawodowego częściej rozwijają się objawy STSD.
Wypalenie zawodowe ma na ogół charakter przewlekły, związane jest ze zmęczeniem, uciążliwością pracy,
trudnymi relacjami zawodowymi oraz poczuciem braku
efektywności i utratą wiary we własne kompetencje.
Zespół wtórnego stresu pourazowego, choć mniej częsty, jest gwałtowniejszy w swym przebiegu, związany
z ostrzejszymi objawami oraz występuje w efekcie bezpośredniej opieki nad kimś, kto doświadczył traumatycznych zdarzeń. Jednak ogromne znaczenie ma często
okoliczność stałego i powtarzającego się narażenia na
kontakt z osobami, które doświadczyły dramatycznych
wydarzeń. Pomagający niejako współprzeżywa doświadczenia podopiecznego, chęć pomocy może przerodzić się
w poczucie totalnej odpowiedzialności za drugą osobę,
pojawia się poczucie winy, lęk, emocjonalne wyczerpanie.
Jeśli w odpowiednim momencie nie zostanie włączony
mechanizm obronny, może dojść do rozwinięcia wszystkich objawów charakterystycznych dla PTSD.
Pomagać – jak to łatwo powiedzieć…
Jako ciągle ucząca się pasjonatka języka angielskiego długo myślałam o tym, jak wiele mówią o schorzeniu proste słowa „the cost of caregiving”. Warto zauważyć,
że jako lekarze już pierwotnie jesteśmy bardziej narażeni
na rozwinięcie STSD, gdyż dokonanie wyboru tego właśnie zawodu świadczy o naszej skłonność do nadmiernej
dbałości o innych. Jest tyle wspaniałych dziedzin, a my
wybraliśmy właśnie tę... Ostatnio podkreśla się również,
że wcześniejsze przeżycie incydentu PTSD zwiększa
ryzyko wystąpienia w przyszłości wtórnego zespołu
stresu pourazowego.
Najważniejsze to mieć świadomość, że to, co robimy każdego dnia, spełniając się w zawodzie lekarza, jest
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obarczone ryzykiem silnego stresu psychicznego i powinno być powodem dużej dbałości o regularny odpoczynek,
sen i aktywność fizyczną poza pracą. Strażakom po ciężkiej
akcji udzielana jest pomoc psychologiczna, psychoterapeuci mają swoją superwizję. W naszym środowisku jest pod
tym względem dużo do zrobienia, więc musimy zadbać
o siebie sami. Musimy pamiętać, że codzienne obcowanie
z dramatami otaczającymi nas w pracy zawodowej nie jest
czymś naturalnym dla ludzkiej psychiki, choć niektórym
się wydaje, że już się do wszystkiego przyzwyczaili. Ta
świadomość powinna motywować do działania.
Co możemy zrobić dla siebie?
Czy można się zabezpieczyć przed STSD? To
mało prawdopodobne. Jednak stosując się do kilku
zasad, będziemy mocniejsi emocjonalnie. Niejaka Patricia Smith już ponad 20 lat temu zainteresowała się
tematem „compassion fatigue” (w wolnym tłumaczeniu
„zmęczenie współczujących”). Zapoczątkowała ona
Compassion Fatigue Awareness Project, mający na
celu wyjaśnienie osobom zawodowo narażonym na ten
zespół jego istotę oraz wskazanie sposobów radzenia
sobie z nim. Przytaczamy kilka zasad, o których należy
pamiętać w naszym lekarskim życiu.
Warto sobie uzmysłowić, że STSD może być równie
niebezpieczny jak PTSD, a jeśli chory nie otrzyma odpowiedniej pomocy na czas, może doprowadzić do destrukcji
życia osobistego i zawodowego. Jeśli pojawi się pełnoobjawowy zespół, leczenie powinien prowadzić specjalista,
a metody terapeutyczne są takie same jak w leczeniu PTSD.
Niekiedy jedynym wyjściem okaże się zmiana profesji.
Anna Gąsiewska-Drazba
lekarz
Osiem zasad zdrowych zmian*
1. Często odpoczywaj od tego, czym się zajmujesz.
2. Naucz się słowa „nie” i używaj go w razie potrzeby.
3. Dziel się pracą z innymi.
4. W każdej sytuacji staraj się znaleźć dozę humoru.
5. Rozpoznawaj, kiedy potrzebujesz pomocy. Proś o nią.
6. Doceniaj swoje osiągnięcia, jeśli je masz.
7. Doceniaj osiągnięcia innych, jeśli je mają.
8. Oddychaj głęboko tak często, jak to tylko możliwe.
*Zaczerpnięto z www.compassionfatigue.org
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Moim zdaniem
Jak dawać, to z klasą i bez ograniczeń. Jak kraść, to miliony…

Tajemnice sektora rozdawniczego
Rafał Stadryniak = @grypa

W Deklaracji Niepodległości zapisano niezbywalne prawo Amerykanów „do życia,
wolności i podążania za szczęściem”. My nie jesteśmy gorsi. W umysłach milionów
Polaków zapisano, że zdrowie się należy, a odpowiedzialnymi za nie uczyniono Bogu
ducha winnych lekarzy. Jak który lekarz zaczyna mówić pacjentowi coś o limitach,
wskazaniach do badań i nienależnej refundacji, ten szybko przywołuje fakt płacenia
podatków, zapisy w konstytucji i wyznanie niejakiego Hipokratesa.
Się należy
Hipokrates, który uprawiał swą sztukę w czasach, gdy zdrowie było jeszcze własnością i interesem
samego chorego, zupełnie dobrowolnie wygłosił tezę
o nieszkodzeniu pacjentowi oraz o tym, że wynagrodzenie lekarza powinno być godziwe, tak aby ten był
zadowolony.
Polski pacjent ciemiężony 200 lat przez zaborców,
którzy, co tu dużo mówić, stosowali zimny wychów,
jest obecnie mamiony przez NFZ wizją zdrowia, które
w równych porcjach każdy powinien otrzymać, z dostawą do domu ma się rozumieć. W kolejce to można
postać na poczcie lub po kiełbaski na festynie, ale nie
do lekarza. „Się należy” i już.
Nie da się jednak uciec od wrażenia, że dostajemy
zdrowie w postaci abonamentowej. Dawniej, w PRL-u,
kiedy każdy miał przydział na papierosy, mógł sobie
wymienić stosowną kartkę na inną, dającą prawo do
zakupu słodyczy. Tutaj nie ma takiej szansy. Nie chorując, tracisz.
Dziś już z wózka wyciągają się dziecięce rączki
po to, co „się należy”. A zaczyna się od naklejek, którymi lekarze przekupują dziecko, żeby dało się zbadać…
Zdrowie z NFZ
Kiedyś niebacznie zapytałem pacjenta, dlaczego
tak się wpycha przed innych, przecież jest inteligentny
i wie, że nie jest to żaden zawał, tylko przeziębienie. „To
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jest moje zdrowie” usłyszałem jako jedyne uzasadnienie, a pchał się okrutnie, jak spychacz. Więc zdrowie
wartością nadrzędną… Gorzej że każdy ma swoje i nie
popuści drugiemu ani na trochę.
A skąd się bierze zdrowie? Oczywiście z NFZ-u.
Rozdawnictwo kontraktów, usług, punktów za procedury
przybrało kuriozalną postać rozrzucania monet w tłum,
gdy król przejeżdża w strzeżonej karecie, dodatkowo
ciesząc oczy gawiedzią, uganiającą się na czworakach
za drobnymi.
Idąc tym tropem, mamy wiele pieniędzy wywalonych wprost w błoto, wielu podeptanych i awanturujących się o to, kto pierwszy zobaczył, a kto pierwszy
podniósł grosz…
Po takim corocznym zrzucie grosza wszyscy
widzą, że trzeba stać grzecznie, bo może rzucą, że dla
wszystkich i tak nie starczy, oraz że najbardziej poszkodowani są ci, którzy z powodu wady postawy nie
mogli się schylać.
Tak więc pański grosz został wyzbierany, z reguły
przez tych co zawsze, ale jest nadzieja, bo już za rok
znowu przemknie karoca…
Ważna jest choreografia dawania
A jak już dawać, to z klasą. Nie wiem, czy zna
się na tym nasza klasa rządząca. Ja tego nie wiedziałem,
dopóki kolega mi nie pokazał, o co właściwie chodzi.
W średniej klasy hotelu w Egipcie, na recepcji była
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puszka na, nie bójmy się tego słowa, napiwki. Przechodząc, wrzuciłem tam 5 euro. Kolego zrugał mnie.
Stwierdził, że recepcjonista w liberii tego nawet nie
zauważył, a ponieważ jest dobrym kolegą i czuje się
odpowiedzialny za moją edukację, pokaże mi, jak się
„to robi”.
I owszem. Podszedł do kontuaru tanecznym
krokiem. Ściągnął całą uwagę kolesia w liberii, po czym
wyjął portfel, bałem się, że podniesie go nad głowę, ale
szczęśliwie zatrzymał się na wysokości barków, po czym
cmokając, najpierw odliczył, a potem wrzucił do puszki
2 euro. (Szał na trybunach.) Wymienił przy tym uśmiech
z tubylcem i mrugnął porozumiewawczo.
„Widzisz różnicę?” – zapytał. Mimo ciemnych
okularów widziałem.
Ja rzuciłem piątkę bez gry wstępnej, a on dwójkę,
ale dorzucił cały układ choreograficzny.
Białe soboty i inne akcje
Dobrym przykładem są tutaj akcje masowego
mierzenia cholesterolu, zwane białymi sobotami. Coś
jak białe tango. Przychodzą na nie stale te same osoby,
które miały to badanie już wielokrotnie, a teraz chcą
sprawdzić, czy w laboratorium się nie pomylili, albo
czy cholesterol nie spadł po tygodniu jedzenia kapusty
z beczki. Dodatkowo prześwieca aura, że w przychodniach nie robią żadnych badań i dopiero biała sobota
rozwiązuje wszystkie problemy.
Są też programy dla osób z czynnikami ryzyka
sercowo-naczyniowego, które to programy kontraktuje
NFZ. Niby celowane, ale nie są skuteczne. Pacjenci
z mediów dowiadują się o nich i molestują. Papierów
do wypełnienia sterta i jeszcze rychła kontrola z NFZ.
To ja dziękuję, wolę zapłacić za lipidogram pacjenta
z mojego budżetu POZ.
Zostają jeszcze ci od kapusty, ale ich zadowoliłby
jedynie system ciągłego monitorowania cholesterolu,
z pięknym raportem zwrotnym, wykresem średniej
z pomiarów i wyliczeniem mediany. I koniecznie
w kolorze.
A jak się prosi na kolanach, żeby zapisywali, ile
schabowych było na obiad a piw na kolację – to się nie
da zrobić….
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Taka jest umowa społeczna
Niestety pacjenci zostali brutalnie pozbawieni
zarówno odpowiedzialności za swoje zdrowie, jak i osobistego dysponowania pieniędzmi na usługi zdrowotne.
Rzeczy za darmo są nic niewarte. Ćwiczyliśmy to
z niesławnymi insulinami za grosz. Ludzie brali całymi
tonami z apteki, jakby z łaski (A co, nie stać mnie…),
na rok z góry. Dochodziło do tego, że pena z insuliną
niektórzy mieli w kieszeni każdych spodni, bo w razie
czego… Bardziej szczerzy przyznawali się do uśpienia
kota insuliną, która się przeterminowała.
Z grubsza biorąc, umowa społeczna jest taka:
władza rozdaje całusy i mruga okiem wielkiego brata
do pacjenta. Zapisy szczegółowe zaś, te pisane drobnym
druczkiem, nakładają warunki niezbędne do refundacji i obowiązki administracyjne na lekarzy. Pieniędzy
trzeba pilnować, ale nie może być tak, że głośno daje
się każdemu wyborcy wszystko, a po cichutku zabiera,
wskazując lekarza jako notorycznego winnego i do tego
pod ręką, wprost do zlinczowania.
Wszystko, co się pacjentom nie należy, jest wg
NFZ „do decyzji lekarza”, najczęściej lekarza POZ.
Z tego łaskawego mrugania władzy wychodzi
zakładnictwo lekarzy. Odpryski frustracji zakładników
docierają do pacjentów. „Czy nie może być w Polsce
normalnie?” – narzekają pacjenci nachodzący POZ kilka
razy w tygodniu tylko dlatego, że można…
Może i może, ale trzeba uczciwie nazwać rzeczy
z imienia, a nie obiecywać każdemu Inflanty, modląc
się o kolejną kadencję.
A gdyby tak nie lekarz, ale pacjent dostał list
z NFZ z informacją, na ile to tysięcy refundacji naciągnął budżet, np. tuż przed świętami? Co to byłaby za
sensacja. Obraza i eksterminacja narodu. Toż to gotowy
przepis na rewolucję.
Dlaczego władza z troską się pochyla?
Doprawdy nie wiem, dlaczego władza tak się
przyczepiła do medycyny, skoro w rankingach popularności społecznej prowadzi wojsko i policja, i może
jeszcze sektor religijny.
Lekarze zostali awansowani na zakładników zaufania społecznego. Dostąpili tej wątpliwej przyjemności
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jako towar zastępczy, za wszystkie krzywdy i niedostatki.
Stała też jest troska władzy o to, czy lekarze staną na
wysokości zadania. Bo władza z troską pochyla się nad
„służbą zdrowia”.
Źli lekarze stali się dyżurnym wentylem bezpieczeństwa, przez który uchodzi ludzka złość na niskie
emerytury, drogie leki i rychły koniec świata, z którego
wszyscy robią sobie żarty.
Dziwne orbity środków na lecznictwo, targowanie się, kto komu zabierze w tym roku fundusze, to
oczywiście element demokracji.
W powszechnej świadomości zaś pozostał model
gospodarki aprobującej zbieranie społeczne na wszystko:
na nerkę dla szpitala, na pompę dla dziecka, oraz czekanie, aż zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Pacjent swój rozum ma
Pacjenci zostali odgórnie zindoktrynowani, że
mają swojego osobistego doktora, jak nie przymierzając
królowa angielska, któremu wszelako nie płacą osobiście
(to już wyższa szkoła jazdy), bo to nie ich sprawa.
Typowe bon moty takich obdarowanych lekarzem
to: „Co, nie da mi pan zaświadczenia? To ja musiałem
pracować, żeby pan mógł studiować.” (Tym poczęstował
mnie równolatek, żądając wstecznego zaświadczenia, że
choruje od 2 tygodni…)
Propaganda działa, pomyślałem, a głośno do
pacjenta: „To pan porzucił dla mnie studia medyczne,
żeby zwolnić miejsce i pracował tylko dlatego, żeby
mnie utrzymać?”
Pacjent wyszedł z szeroko otwartymi ustami. Nie
dziwię się. Lekarze ostatnio zrobili się drażliwi i pyskaci.
Czyżby nie pojmowali otaczającej rzeczywistości?
Jak szanowana jest darmowa praca lekarza abonamentowego, nawet nie ma potrzeby się rozwodzić.
Zamiast pilnować 1…2-miesięcznej rezerwy leków,
pacjenci wolą przyjść co tydzień, żeby sprolongować
wyczerpujące się tabletki. Każdą sugestię, żeby uporządkować przepisywanie leków, traktują jak zamach
na swoją kasę i próbę ograniczenia dostępu do lekarza.
W obronie własnego zdrowia nie obowiązuje
pacjenta żadna moralność. Można śmiało kłamać, zatajać
fakty, wypychać słabszych z kolejki łokciami. Słynny
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pacjent pewnej poradni specjalistycznej lokował się tuż
przy wejściu do gabinetu na ogromnej poczekalni. Na
kolejno wyczytywane nazwiska odpowiadał „nie ma”,
po czym myk, do gabinetu. Koleżankę, która odkryła
to cwaniactwo, zatkało i trzymało tak przez długi czas.
Pacjentowi nie zależało na długofalowej współpracy
z lekarzem, w tym wypadku z kardiologiem, tylko na
wydarciu natychmiast zaświadczenia do renty.
Płatność niektórych usług medycznych (vide
stomatologia) powoduje ich omijanie i nadrabianie
darmowymi wizytami w POZ. Tabuny Spuchniętych
Od Zęba najpierw się chcą przeleczyć antybiotykiem
od rodzinnego, a potem… już nie starcza determinacji,
żeby zakończyć sprawę u dentysty. Na przeszkodzie stoi
strach przed stomatologiem i przed płaceniem.
Z zabiegami rehabilitacyjnymi jest podobnie. Ile
by nie zakontraktować, będzie za mało. W wielu wypadkach zabiegi mają większy aspekt socjalny i społeczny niż
medyczny. Uwielbiany darmowy masaż całego kręgosłupa
to nic innego, jak bycie drapanym przez hojną władzę po
plecach rękami, najlepiej młodziutkiej, fizjoterapeutki…
Dobre państwo też usiłowało popchnąć lekarzy
w objęcia pacjentów, dając im opiekę całodobową tego
samego lekarza, który leczył za dnia. Dla płatnika składek
nie do zniesienia jest świadomość, że lekarz nie będzie
nic robił w nocy. Pacjent dobrze wie, że największą furorę
robi stolec przyniesiony do oględzin o czwartej nad ranem, znacznie większą niż gdyby miał o tym opowiadać
na drugi dzień, po uprzednim zarejestrowaniu się. Poza
tym pamięć jest zawodna… Zapobiegliwi przychodzą
do „opieki nocnej i świątecznej” z przeziębieniem po
pierwszym kichnięciu, żeby mieć na rano zwolnienie
z pracy i nie kontaktować się z chorymi w przychodni.
Prawa pacjenta. a obowiązki gdzie?
Mój pierwszy i jedyny szef zwykł mawiać o prawach pacjenta: „Pacjent ma prawo czekaćJ”.
Od tego czasu minęła cała epoka i obecnie pacjent
stracił to prawo…
Od lekarza żąda się osobistego zaangażowania,
schludnego wyglądu, niereagowania na zaniedbania
higieniczne pacjenta oraz odpowiadania na wszelkie
pytania.
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Darmowa opieka zdrowotna jednakowoż nie
wyklucza zaangażowania pacjenta i jego odpowiedzialności za swoje zdrowie. Chyba.
Podoba mi się model, bodajże belgijski, prowadzenia cukrzycy. Po wylewnym powitaniu wręcza się
diabetykowi plik ulotek i instrukcji, i upewniwszy się
co do zdolności pacjenta do przeczytania i zrozumienia
materiału, równie wylewnie życzy się mu miłej lektury.
Leczenie w założeniu jest tu współpracą dwóch odpowiedzialnych podmiotów. Pacjent wraca i jest delikatnie
sondowany przez edukatorkę, czy przyswoił materiał.
Jak nie, równie delikatnie jest wypraszany do domu, nie
zaznawszy lekarza, ze wskazówkami na co położyć nacisk.
Do lekarza dopuszczany jest odpowiednio obrobiony
i zmotywowany pacjent...
Aż boję się powiedzieć, jak wygląda to u nas.
Pacjenci całe lata pytają dokładnie o to samo na każdej
wizycie, nie trzymają żadnej diety, a cukry w dzienniczku cukrzycowym wpisują hurtem na parapecie przed
Poradnią Diabetologiczną.
„Ja cię kocham, a ty śpisz...” taki mamy model
kontaktów z pacjentami. Opatrzony błogosławieństwem
zwierzchności… Wyuczona bezradność i klientelizm
oraz roszczeniowość i podejrzliwość dają wybuchową
mieszankę.
Współpłacenie oznacza przegrane
wybory
Kolejne ciężkie boje ministerstwa o poprawę
zdrowia narodu zaowocowały gwałtem refundacyjnym
i majstrowaniem przy elektronicznym potwierdzaniu
ubezpieczenia. Ku uciesze nosicieli numeru PESEL
będzie to zabawa dla lekarzy.
Jakby tego wszystkiego było mało, dochodzą
kolejne podpuchy niezależnych mediów: nieodpowiedzialni lekarze mechanicznie stosują procedury, zamiast
patrzeć na człowieka, boją się kar pieniężnych, a jeżdżą
prywatnymi samochodami.
Jak przystało na stosunki feudalne – Państwo
narzekają na Służbę (zdrowia). Na przykład taki lekarz
rodzinny, którego tytułowano odźwiernym systemu, nie
potrafił upilnować środków publicznych. Tak to jest
z cieciami i odźwiernymi.
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Rozdawanie jako coroczny rytuał budżetowy
jest tak zakorzenione, że politycy prędzej dadzą sobie
odebrać palmtopy, niż przejdzie im przez gardło „współpłacenie w ograniczonym zakresie”. Próby w Słowacji i na
Węgrzech pokazały, że można to zrobić, ale przegrywa
się wybory i opozycja zaczyna rządy od powrotu do
przeszłości.
Punkt widzenia przyszłego lekarza
W trakcie przymiarek do pisania zaglądał mi
przez ramię mój chrześniak, student pierwszego roku
wydziału lekarskiego. „Ależ wy na wszystko narzekacie”
– rzucił. „A trzeba po prostu zacząć zmieniać”.
„Każda rewolucja zaczynała się od niezadowolenia”
– broniłem się nieśmiało. W duchu jednak poczułem
ukłucie zazdrości o młodość nieskażoną kontaktem
z rzeczywistością.
„Ho, ho” – kontynuował mój recenzent – „to coś
jak kazanie Skargi”.
„Bardziej skargi, niż kazanie” – znowu włączył się
mój wewnętrzny krytyk. Zatrzepotały w głowie frazesy
o torowaniu drogi, żeby następne pokolenia miały łatwiej,
o wychowywaniu społeczeństwa i siebie nawzajem, słowem standardowe natręctwa rodem z pozytywistycznej
bajki. Jak odleciały, zdałem sobie sprawę, jak trudno
byłoby napisać coś miłego.
Żeby odwrócić uwagę chrześniaka od bolesnych
i odległych mu spraw, trąciłem temat, który zawsze najbardziej interesuje wujków: „A jak tam z dziewczynami?”
Pytanie było tendencyjne, bo wiadomo że medycyna,
pierwszy rok, walka o życie, stres, chaos i ogólnie Sajgon.
„Mam taką koleżankę... Przyjaźnimy się.”
„A seks?” – jako wujek bywam konsekwentny.
„Też oczywiście.”
No tak, pomyślałem, skrócili im studia, to muszą
się spieszyć… Poza tym na pierwszym roku anatomia.
Ole, Ole!
Ostatnie wystąpienie jednego z byłych zagranicznych dyktatorów było bardzo adekwatne i symptomatyczne do lekarskich relacji z władzą. Dyktator na
balkonie, widząc oszalałe tłumy, do końca wierzy, że
ludzie wiwatują na jego cześć. Pozdrawia falującą ludzką
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masę otwartą ręką. Kamera zaś pokazuje złorzeczący
tłum i twarze ludzi, którzy przestali się bać.
Dziś środowisko medyczne głośno mówi „Ja
pie..ole” (cytat z filmów akcji, powszechnie uważany za ekspresyjne wyrażenie emocji, niedowierzania,
zniechęcenia). A władze, łącznie z naszymi lekarskimi,
nieodmiennie słyszą „Ole, ole”.
Żarówka musi chcieć się zmienić
Doświadczeni psychiatrzy wiedzą, że wybór
substancji odurzającej może wiele powiedzieć o problemach, z jakimi boryka się pacjent. Nasza władza wybrała
odurzanie społeczeństwa frazesami o bezpłatnej służbie
zdrowia bez ograniczeń. I udało się.
A z jakimi problemami boryka się władza? A z banalnymi. Odczuwa przemożną potrzebę bycia kochaną,
podziwianą i wybieraną. Więc ofiarowuje ludowi coś
cennego, a nawet bezcennego – samo zdrowie. A gwarantem czyni lekarza.
Uczono mnie, że 50-60% zdrowia to genetyka,
30% zależy od tego, jak kto potrafi poszanować to, co
dostał od natury i nie zrobić sobie przy tym krzywdy,
a te głupie 10-20% to działalność medycyny.
I cóż z tych procentów przychodzi, gdy łatwiej
rozliczyć kogoś, niż samemu zmieniać nawyki?
Mówi się, że człowiek jako indywiduum składa
się z nałogów. Jakby go tego wszystkiego pozbawić,
to cóż by zostało? I bez tego pełno różnych świętych
i świętszych. Tak że wydaje się, że te 30% jest nie do
ruszenia. Z genetyką też trudno coś ugrać. Może jedząc
GMO, zaczniemy spektakularnie ewoluować. Tymczasem
zostaje medycyna i jej kapłani, czyli jakby my.
Władza ma swój tajny koan (koan, czyli paradoks,
który wschodni mędrcy dają uczniom do rozważania –
nie ma on rozwiązania, lecz służy do ćwiczenia umysłu
adepta i pracy z problemem). Zatem koan władzy to:
„Dać każdemu po równo”.
Znanym paradoksem jest lepsza kondycja zdrowotna społeczności nieznających nachalnej służby zdrowia. Ludzie, którzy nie biegają do lekarza z byle czym,
są i zdrowsi, i mniej narażeni na działalność jatrogenną.
W praktyce zaś z dwudniową krostką biegnie się
do rodzinnego. Często atak na lekarza i pokazywanie
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skóry w mniej newralgicznych lokalizacjach następuje
na korytarzu. Nie zyskawszy należytej uwagi u lekarza
rodzinnego, pacjent pędzi do dermatologa: może on
się zainteresuje?
Zdaję sobie sprawę z bezmiaru nieszczęść i chorób, ale normalnie po ludzku denerwuje mnie stałe
spychanie odpowiedzialności za błahe, ulotne niedyspozycje na lekarzy.
Może jak zmieni się sposób myślenia o swoim
zdrowiu jak o sprawie państwowej, a nie własnej, zmieni
się optyka władzy, która zasadniczo karmi się odczytywaniem woli wyborców.
Nie wiem, czy jeszcze działa stary dowcip w formie pytania: „Ilu psychoterapeutów trzeba, aby zmienić
żarówkę?” Odpowiedź: „Jednego, ale żarówka musi
chcieć się zmienić”.
Dekalog NFZ
Podsumujmy może ramy działania lekarza. Musi
być w zgodzie z dekalogiem NFZ i to tak sprytnie, żeby
pacjent go nie zaskarżył.
W załączeniu dekalog NFZ (z hebrajskiego przetłumaczył nieporadnie autor). Kolejność przypadkowa.
Można czytać z prawa na lewo. ;)
1. Nie będziesz podskakiwał NFZ-owi swojemu.
2. My mówimy, ty słuchasz
3. Zemsta jest nasza.
4. Bój się i pracuj.
5. Nie ma życia poza NFZ.
6. My wiemy lepiej.
7. Wszystkie dobre uczynki zostaną ukarane.
8. Mamy niezbywalne prawo dopisywania kolejnych
przykazań.
9. Istnieją tajne przykazania, ale o nich dowiesz się
z protokołu pokontrolnego.
10. Wolno spisywać wszelkie skargi i wnioski, jeśli ma
ci to pomóc w wypełnianiu przykazań.
11. Nie wiesz, z której strony dosięgnie cię każąca ręka. Tak czy owak masz przechlapane.
12. Na razie wystarczy. Dobrze zapamiętaj te
tutaj prawdy, a reszta będzie ci objawiona
w rozporządzeniach Prezesa.
Rafał Stadryniak, internista
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Astma oskrzelowa
Co to jest?
Astma oskrzelowa polega na występowaniu
stanu zapalnego w drogach oddechowych, co prowadzi
do zwężania się oskrzeli. Zwężenie ogranicza dopływ
powietrza do płuc i jego odpływ, czyli utrudnia oddychanie. Choroba ma najczęściej związek z uczuleniem
(alergią, nadwrażliwością), zwłaszcza na alergeny
wziewne. Nieleczona może prowadzić trwałego zwężenia oskrzeli, rozedmy płuc i ciężkiej niewydolności
oddechowej. Zaostrzenia astmy oskrzelowej są najczęściej wynikiem nasilenia alergii (kontaktu z alergenem)
lub zakażeń (infekcji) dróg oddechowych, które w tej
grupie pacjentów występują częściej, przebiegają
dłużej i leczą się trudniej, mogąc powodować zwiększenie uczucia duszności w przebiegu narastającego
zwężenia oskrzeli.
Jakie są objawy?
Objawy astmy oskrzelowej obejmują przede
wszystkim napady duszności (związane z nagłym zwężeniem oskrzeli), niekiedy również napady kaszlu. Wraz
z czasem trwania choroby narasta częstość występowania
napadów duszności (szczególnie trudność w wydychaniu powietrza), może nasilać się kaszel, zwłaszcza
przy zaostrzeniach. Często pojawia się duża ilość śluzu
w oskrzelach. Duszność narasta zarówno wskutek dalszego zwężania się oskrzeli, jak i postępu rozedmy płuc.
Silny i nieleczony skurcz oskrzeli, zwłaszcza długotrwały
(stan astmatyczny) jest niebezpieczny dla życia.
W razie ciężkiego zaostrzenia astmy (skurczu
oskrzeli) może być słyszalny świst w klatce piersiowej
w fazie wydechu.
Częste zaostrzenia choroby mimo leczenia wymagają konsultacji u lekarza w celu modyfikacji terapii.
Co mogę zrobić, by uniknąć astmy
oskrzelowej?
Profilaktyka obejmuje przede wszystkim unikanie
znanych alergenów, unikanie zakażeń oraz zaprzestanie
palenia tytoniu.
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Jak się przygotować do wizyty
u lekarza?
Trzeba znać dokładne i wyczerpujące odpowiedzi
na następujące pytania:
• Czy występuje uczucie duszności?
• Czy duszność ma charakter napadowy?
• Czy napady duszności pojawiają się w nocy?
• Ile razy w ciągu tygodnia (dnia) występują napady
duszności?
• Czy napady duszności pojawiają się częściej w jakichś
konkretnych sytuacjach lub mają związek z porą roku?
Czy mają związek z wysiłkiem fizycznym?
• Czy jesteśmy na coś uczuleni?
• Czy występuje kaszel?
• Jakie inne choroby leczymy i jakie bierzemy leki?
Trzeba także mieć ze sobą listę leków stale przyjmowanych, starą dokumentację (w tym rtg klatki piersiowej – klisze oraz opisy) dotyczącą innych chorób,
zwłaszcza nadciśnienia, choroby wieńcowej.
Jakie trzeba przeprowadzić
badania?
Lekarz po dokonaniu oceny może skierować
pacjenta na:
• Spirometrię – jest to badanie przepływów powietrza
w oskrzelach i płucach, mające na celu określenie, jak
duże jest zwężenie oskrzeli. Polega na mocnym dmuchaniu w rurkę z ustnikiem, połączoną z aparaturą
pomiarową.
• Rtg klatki piersiowej – dla wykluczenia innych chorób
przebiegających z dusznością i kaszlem.
• Testy alergiczne – w celu potwierdzenia lub wykluczenia alergii.
• Dodatkowe badania, w zależności od oceny zagrożenia
innymi powikłaniami chorobami.
Jakie leki mogę otrzymać?
Podstawą leczenia astmy jest wystrzeganie się
alergenów, unikanie zakażeń górnych dróg oddechowych
oraz zaprzestanie palenia.
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W każdym wypadku leczenie jest dobierane
indywidualnie i uwzględnia współistniejące choroby
i przyjmowane leki.
Najczęstsze grupy leków stosowane w astmie
oskrzelowej to:
• Sterydy wziewne – leki działające przeciwzapalnie,
a więc hamujące narastanie zmian zapalnych w oskrzelach. Są stosowane od początku choroby, jako podstawowy lek. Obecnie uważa się, że każdy chory z rozpoznaną
astmą oskrzelową powinien przyjmować sterydy wziewne,
gdyż takie leczenie poprawia jakość życia w długim
okresie. Większość leków została zarejestrowana do
leczenia astmy oskrzelowej (choć nie wszystkie u dzieci),
więc są dostępne po cenie refundowanej.
• Betamimetyki (końcówka nazwy międzynarodowej
-ol) – leki rozszerzające oskrzela. Stosowane jako wspomagające, początkowo doraźnie w zaostrzeniach astmy,
w późniejszych stadiach jako leczenie stałe. Większość
leków została zarejestrowana do leczenia astmy, więc są
dostępne po cenie refundowanej, lecz część preparatów
nie będzie refundowana do leczenia doraźnego z powodu
braku takiej rejestracji.
• Ipratropium (jedyny czysty preparat w aerozolu –
Atrovent N) – lek wziewny powodujący rozszerzenie
oskrzeli. Stosowany rzadko, wówczas gdy nie wystarczają betamimetyki. Lek jest refundowany w leczeniu
przewlekłym astmy.
• Dostępne są też preparaty złożone, łączące powyższe
grupy leków. Większość z nich została zarejestrowana

do leczenia astmy, więc będą dostępne po cenie refundowanej.
Można też otrzymać leki z innych grup, w zależności od oceny lekarza.
Przyjmowanie leków wziewnych wymaga opanowania techniki właściwej dla danego preparatu; zażycie
dawki wiąże się z wzięciem głębokiego wdechu, aby lek
dotarł jak najdalej do tkanki płucnej.
Refundacja leków
Jeżeli pacjent został skierowany do pulmonologa,
wracając do lekarza POZ (rodzinnego, internisty), musi
przedłożyć zaświadczenie o tym, jakie jest rozpoznanie,
jakie badania zostały przeprowadzone oraz jakie leczenie
zostało zalecone. Zaświadczenie jest ważne przez rok,
a więc co najmniej raz w roku pacjent musi zgłosić się
do pulmonologa, chociażby po to, aby uzyskać nowe
zaświadczenie. Jeżeli pacjent nie dostarczy lekarzowi POZ
aktualnego zaświadczenia, otrzyma receptę pełnopłatną.
Podobna sytuacja zachodzi, jeżeli lekarz POZ
stwierdzi, że musi dokonać zmiany leczenia zaleconego
przez pulmonologa – pacjent musi odbyć wizytę po
zaświadczenie. Przepisy nie rozstrzygają, czy w czasie
oczekiwania na wizytę pacjentowi należy się refundacja
zmienionych leków (preparatów lub dawek). Recepta
będzie więc pełnopłatna.
Dr n. med. Joanna Rzymkowska
specjalista chorób wewnętrznych

Źródło ilustracji: http://pl.wikipedia.org
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Kawalkada rodzinnych maluchów
w czerwcu 1980 r.

Rozwój rodzinnej motoryzacji
na przykładzie podstawowej komórki społecznej
Alicja Barwicka

Z

anim sama zostałam kierowcą, jeździłam w charakterze pasażera samochodami, które w czasach
PRL-u ilustrowały rozwój rodzimej motoryzacji. W tamtej epoce należało przecież mieć auto dobre, bo nowe
i polskie, przy czym coś takiego jak salony samochodowe
czy autokomisy na rynku nie istniały. Ponieważ co gorsza
nie mieliśmy w rodzinie osób „zaradnych”, trzeba było
sobie jakoś radzić z omijaniem systemu dystrybucji
dostępu do dóbr, jakim były talony, przydziały itp. Nie
było to łatwe, ale mimo braku dzisiejszych środków
łączności (słowo „komórka” w języku polskim miało co
najmniej jedno znaczenie mniej) wieści o nadarzających
się okazjach zakupu samochodu rozchodziły się wśród
potencjalnych nabywców lotem błyskawicy. W końcu
nie wszyscy przodownicy pracy byli zainteresowani
nagrodą w postaci talonu na samochód. Zdarzało się,
że w konkretnym wypadku bardziej atrakcyjny był
przydział na mieszkanie albo też na inne dobra. Zresztą
i tak polowanie „na wszystko” było codziennością, więc
nikt specjalnie nie narzekał.
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M

oja rodzina ciągle odkładała pieniądze, bo warunki
zakupu zmieniały się dość często zależnie od
rozmaitych preferencji sprzedających, a i sam towar nie
był wcale tak łatwo dostępny. No, ale w końcu się udało
i staliśmy się dumnymi posiadaczami syreny 105. Była
biała, nowiutka, no i w odróżnieniu od nieco już obciachowej syreny 103 bardzo nowoczesna. Została nazwana
„szantrapką” i szybko zaskarbiła sobie
miłość wszystkich
domowników. Zjeździliśmy nią całą
Polskę, zapuszczając się na trasy,
których dzisiejsi
kierowcy nawet nie
próbują pokonywać
bez porządnych
aut z napędem na Pierwsza i jedyna taka na świecie była
4 koła.
„szantrapka”
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P

óźniej nastała era polskich fiatów. Maluchów mieliśmy kolejno kilka, jedne egzemplarze bardziej, inne
mniej udane, ale poza jednym, który od pierwszego
dnia ciągle się psuł, pozostałe służyły nam przez dobre
kilkanaście lat. Zakup był poprzedzany procedurą zapisania się na listę oczekujących. Aby się na takiej liście
znaleźć, trzeba było najpierw wziąć udział w losowaniu
numeru określającego przybliżony termin odbioru auta
przez potencjalnego nabywcę. Ależ to były emocje! Była
też zasada, której nikt by dziś nie pojął. Otóż sprzedając
używane auto, można było za uzyskaną kwotę kupić
nowe, dorzucając bardzo niewiele.
Fiaty 126p to były świetne samochodziki,
w których wszystko się mieściło i wszystko dało się
przewieźć. W tych szczególnych czasach wiedzieliśmy, że samochód ma dach i że na takiej dość dużej
powierzchni można sporo zmieścić. Ponieważ większe zakupy nie były możliwe bez zapewnienia sobie
prywatnego transportu, radziliśmy sobie również
z takimi zadaniami. Przewiezienie kompletu szafek
kuchennych do dużej kuchni dwoma maluchami do
dziś wspominamy jako jedną z bardziej emocjonujących przygód. Swój wielki urok miały też wakacyjne
wyprawy całej rodziny z namiotem i wałówką na

Zielony duży fiat i niebieskie mondeo
chwilowo razem

pobyt, a w późniejszym „kartkowym” okresie także
z zapasowym kanistrem benzyny.
No, ale były też „duże fiaty”. Były co prawda dość
toporne i niezgrabne, ale były DUŻE!!! Te dopiero można było zapakować… A pamiętajmy, że zakupy w tym
czasie nie były sprawą prostą i nie zawsze kupowało się
wyłącznie klocki Lego (oczywiście w Pewexie).
W kolejnych latach prywatna rodzinna flota
samochodowa stawała się coraz bardziej urozmaicona
zarówno w zakresie marek, jak i kolorów. Jeździliśmy
między innymi oplem astrą, fordami fiestą i mondeo,
wielkim volvo, a także zasmakowaliśmy w karawaningu.
W niczym to jednak nie zmieniło naszej niezmiennej
sympatii do ciągle jeszcze niezawodnych na polskich
drogach małych i dużych fiatów.
rzyszła wreszcie i dla mnie pora, bym zaczęła jeździć
samodzielnie. Jak spora część przyszłych kierowców uważałam, że kurs na prawo jazdy należy zaliczyć,
a potem „się jeździ”. Nie wiem dlaczego, ale sądziłam,
że nauka prowadzenia samochodu i końcowy egzamin
to bardzo prosta sprawa. Osobom, które rozsiewały
straszne plotki o liczbie podejść do egzaminu na prawo
jazdy z wyrozumiałością dla ich histerycznych zachowań
cierpliwie tłumaczyłam, ile to już egzaminów zdałam
bez większych problemów,
...ale większość samochodów
była w kolorze ciemnym
a ile mam jeszcze przed
sobą, więc jeden więcej
to nic takiego.
Rzeczywistość nieco mnie zaskoczyła. Nauka teoretycznych zasad
to faktycznie był „pikuś”,

P

Polubiliśmy karawaning

32

2_2013

luty

Pojazdy lekarza

Dzisiejsze samochody mają być niezawodne, jak każdy inny
sprzęt domowy np. odkurzacz

ale praktyczne umiejętności zdobywałam jeszcze długo
po uzyskaniu upragnionego dokumentu, chociaż i tak
Wśród najmłodszych: dziewczynki preferują samochodowy róż,
ewentualnie dobrą czarną tapicerkę...
nie było bardzo źle, bo zaliczyłam tylko dwa podejścia!
...natomiast
Uważam jednak, że umiejętności kierowcy od wielu lat
chłopcy –
zdobywam w sposób ciągły, każdego dnia, wraz z każdym
szybkie
przejechanym kilometrem.
motocykle
Mój pierwszy maluch był bardzo cierpliwym egzemplarzem i znosił bez szemrania jazdę z zaciągniętym
siostrę zdanie
ręcznym hamulcem oraz inne wariactwa początkującego
„W naszej rokierowcy, ale z czasem nabywałam doświadczenia i nadzinie kobiety
uczyłam się nawet nie bać skrętu w lewo! Dzisiaj, mimo
że jestem kierowcą od wielu lat, traktuję samochód jak
jeżdżą toyotami” i dlatego przynajmniej dla damskiej części rodziny
konieczny sprzęt domowy, np. jak odkurzacz. Jest mi
niezbędny, bo umożliwia przemieszczanie nieraz wienie było z tym kłopotu. Dzisiaj w naszej rodzinie jest
lokrotnie w ciągu dnia, bo do bagażnika można włożyć
chwilowo tylko jedna toyota, ale może tylko chwilowo?
wszystko, co mi potrzebne, bo prowadząc auto, mogę
W każdym razie patrząc na nissany, hondy i mazdy, jakie
słuchać radia lub ulubionych nagrań.
obecnie pojawiają się przed domem podczas naszych
mieniały się czasy, zmieniały się samochody i dziś już
rodzinnych spotkań, myślę, że motoryzacyjne sympatie
nie wyobrażamy sobie rynku
rodziny są znowu dość klarowne.
Korki uliczne zadecydowały o preferencjach
motoryzacyjnego bez salonów, au- motocyklowych
A młodzi rodzinni kierowtokomisów, a w szczególności bez
cy? Wszyscy jeżdżą dużo i dobrze,
ogromnej różnorodności dostępale przede wszystkim dość szybko
nych marek, a tym samym możodkryli mankamenty jazdy po
liwości wyboru. Dlatego trudno
zatłoczonych ulicach i zmieniawskazać wszystkie rodzaje aut, jakie
ją preferencje na motocyklowe.
w ostatnim dziesięcioleciu znalazły
Patrząc zaś na najmłodszych, nie
się w użytkowaniu mojej rodzimam cienia wątpliwości, że rośnie
ny. Były samochody różne: małe,
nam kolejne wspaniałe pokolenie
utalentowanych kierowców.
większe i największe. W pewnym
okresie dla części z nas zdecydowanym ułatwieniem przy wyborze
Tekst i zdjęcia
marki nowego auta było przypadAlicja Barwicka
okulistka zmotoryzowana
kowo wypowiedziane przez moją

Z
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Kilka słów o męskim prowadzeniu (się)
Rafał Stadryniak

W Polsce lekarz-kierowca nie jest jeszcze kojarzony z ferrari, porsche czy jakaś konkretną ekskluzywną marką samochodu, ale być może się to zmieni. Na razie motoryzację lekarską napędzają leasingi i przekonanie pacjentów, że doktor to byle czym
nie pojedzie. Nie ma co z tym walczyć. Trzeba zakasać rękawy fartuchów i brać się do
roboty.
Unikam chodzenia pieszo
Najgorzej postrzegany jest doktor per pedes.
Zdarzyło mi się z braku godziwego miejsca parkingowego postawić samochód na sąsiedniej ulicy. Pacjentka
i jej córka nie mogły uwierzyć, że doktor przyszedł na
piechotę (a powinien przypłynąć mercedesem). W opowiadanie o zaparkowaniu w sąsiedztwie nie uwierzyły.
O lekarkach za kierownicą nie wiem zbyt wiele.
Raz dałem się podwieźć z dyżuru i okazało się, że dowcipnie się przekomarzając, przeskoczyliśmy od razu
dwa skrzyżowania na czerwonym. Od tej pory bardziej
pilnuję, z kim wsiadam do auta.
Wybieram stosowny kolor
Zostawmy stan lekarski z jego samochodowymi
kompleksami i zajmijmy się, że tak powiem, istotą rzeczy,
czyli męskim pierwiastkiem za kierownicą.
Zacznijmy od koloru. Męskie barwy to stal, srebro, grafit i czerń, czyli stonowana elegancja dająca
nam pewność siebie oraz dawniej brak dopłaty do
czerwonego koloru.
Jak znany mi osobnik ściągnął sobie seledynową
mazdę, to koledzy tak mu dokuczali powątpiewając
w jego męskość, że sprzedał cudo ekspresem, lecz ze
znaczna stratą, ratując jednak honor…
Panuję nad testosteronem
Mężczyzna zapuszcza silnik i w jednej sekundzie
przestaje być zwykłym homo sapiens. Ewolucja przebiega
tu dokładnie w przeciwnym kierunku. Umieszczony
w puszce Faradaya, jaką jest auto, staje się natychmiast
wybrańcem szos i ekspertem od jazdy. Znika cieniutka
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powłoczka cywilizacji i mężczyzna ukazuje swoje prawdziwe oblicze. Tak prawdziwe, że czasem czuje się przerażony. Taki wyzwolony z konwenansów samiec ma
szczęście, jeśli w pobliżu siedzi żona i trzyma rękę na
ręcznym. Oswoiwszy się ze swoim samochodowym
wcieleniem, facet rusza w trasę. To znaczy ruszają, facet
i jego testosteronowe ego.
Żeby nie było tylko na mężczyzn, testosteron
wydziela się też niewiastom pod wpływem kontaktu
z kierownicą, a zdarza się, że dzieje się to w sposób
zupełnie niekontrolowany. Czasem trudno orzec, czy
mamy do czynienia z piratem, czy jego damską wersją.
Na szczęście charakterystyczny gest odrzucania włosów
do tyłu z reguły wyjaśnia wątpliwości.
Kierowca zostawiony sam na sam z wieloma
końmi mechanicznymi staje się demonem prędkości
i znawcą od timingu wyprzedzania. Dysponuje ponadto
niezachwianą wiarą, że „zawsze zdąży się zmieścić”. Tę
wiarę podtrzymują optymistyczne komunikaty o nowych,
jeszcze szerszych drogach. Ten styl jazdy na szczęście
nie dziedziczy się… Wcześniej czy później każdy dżigit
trafi na drugiego dżigita z przeciwka i obydwaj przeniosą
się do dwuwymiarowego świata z blachy.
Trwam w stanie gotowości
Jak wiadomo męski charakter ujawnia się w sposobie użytkowania pojazdu. Znany truizm stawiający
autko w roli przedłużenia męskiego narządu (z tą interpretacją zgodziłby się pewnie Freud) zobowiązuje do
utrzymywania go (autka, nie Freuda) w stanie czystości
i gotowości do użycia. Koła mają tyle tlenu, ile potrzeba,
w środku zapach iglaków, tak żeby nie było wstydu, jak
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koleżanka z pracy poprosi o wywiezienie do lasu i żeby
żona czegoś nie wywęszyła.
Nie bez znaczenia jest sposób garażowania swojego rumaka. Z reguły jest to miejsce dobrze strzeżone,
gdzie samochód może czekać na wezwanie swego pana.
Oczywiście kłódka lub nawet kłoda w drzwiach, a być
może zastawianie garażu starym samochodem mają dać
poczucie bezpieczeństwa.
Wariacją bezpiecznego garażowania jest udokumentowany przypadek mężczyzny, który już jesienią odkręcał koła, stawiał pojazd na cegłach, a maskę
przykrywał pierzyną. Dziś takie żarliwe uczucie jest
rzadkością, a kierowcy chcą tylko wykorzystywać pojazd
jak jakiegoś Łyska z pokładu Idy, nie dając nic w zamian.

* * *

Dziś, gdy uniformizacja i feminizm święcą
triumfy, niełatwo odróżnić mężczyznę od kobiety
za kółkiem. Fantazja i styl jazdy niektórych niewiast
bywają zaiste turniejowe. Czasem jedyna wskazówka
co do płci to wspomniany gest odrzucania niesfornych
włosów ręką.
Dobre i to w czasach, gdy o płci ostatecznie rozstrzygają testy genetyczne, ewentualnie deklaracja woli...
Rafał Stadryniak
internista
znany lub nie jako @grypa
Autor o sobie:

Fot. Mieczysław Knypl

Pilnuję prestiżu
Z reguły miłość do wozu ujawnia się w innych
sytuacjach.
Zadrapanie lakieru na nowiutkim lakierze SUV-a potrafi wyzwolić skurcz naczyń wieńcowych kierowcy.
Tutaj kobiety są bardziej opanowane; nie rozdzierają szat
i nie robią takich scen nad złamanym tipsem.
Obecnie auto nie jest aż takim luksusem i trzeba
chyba kupić bentleya, do tego za gotówkę, żeby wzbudzić
szacunek w środowisku.
Pamiętam jednak, że jak kolega ginekolog śmiał
kupić auto lepsze od swojego szefa, na spory kredyt
zresztą, tenże szef pogonił szpanera z dyżurów w szpitalu. „Jak taki cwany, to niech teraz sobie spłaca”. To
oczywiście historia i takie rzeczy w kulturalnym środowisku lekarskim są nie do
pomyślenia.
Ale dochodzimy do tego, że samochód,
zamiast być normalną puszką do podróżowania, stał się narzędziem ambicji, powodem do
dumy i sygnałem życiowej realizacji. Stał się
Bogiem, jak by powiedział znajomy ksiądz,
lub fetyszem, jak mawia prałat z sąsiedniej
parafii.
Właściciel zaś stał się posiadaczem
magicznego kwiatu paproci, który sprawia,
że nie można się nijak podzielić swoim szczęściem z bliźnimi.

Używam sygnałów
Człowiek za kółkiem staje się zazdrosny, władczy,
drażliwy i czuły na najmniejszą nawet zniewagę. Nie ma
mowy, żeby przebaczył jakiś lekceważący gest.
W ogóle gestykulacja, choć banalna, ma niebanalne znaczenie w porozumiewaniu się kierowców.
Pukanie się w głowę palcem, plaśnięcie dłonią w czoło
czy uniesienie obu rąk nad kierownicę w quasipapieskim
geście to elementy powszechnego języka. Język ten łatwo
opanować, zwłaszcza że przekleństwo można wyrazić
jednym zaledwie palcem.
Komunikacji na drodze dopełniają komentarze
przez radio CB. Panowie widząc mijający ich auto
pojazd ze stosownym „batem”, nie zapominają życzyć
sobie szerokości, pogody i w ogóle „szczęścia dla ciebie.”
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Historie
quadowe
Lech Zahorski

Lubię nowe miejsca. Uwielbiam odkrycia. Każdy dorosły facet jest w głębi dzieckiem. Ja akurat mam „fazę”
na off-road. Przygoda z motoryzacyjną eksploracją tzw. terenu zaczęła się od zakupu samuraia. Suzuki Samuraia. Małe, ciasne, twarde, zielone autko, nazwane szybko
„żabką” nie z powodu koloru, tylko przez zachowanie na nierównościach drogi, potrafiło dostarczyć mnóstwo „fanu”.
Od Samuraia do Yamahy
Bardzo szybko znaleźli się koledzy. „Środowisko” organizowało lokalne rajdy. Piknik Iłżecki, Rajd
Pod Napięciem, SUVary. Na obrzeżach naszego miasta
udało się nawet zbudować tor off-roadowy. Samurai
dokonał niestety żywota w konfrontacji z ciężarówką.
Ja w wypadku straciłem śledzionę i część wątroby, ale
za to zyskałem w offroadowym światku sympatyczne
przezwisko „Harakiri”. PTSD ustąpiło dość szybko,
więc kupiłem następną terenówkę – Suzuki SJ 413 long.
Zaczęły się zbrojenia: opony, zawieszenie, sprzęgiełka,
bumpery, wyciągarka, fotele kubełkowe. Samochód stał
się bardzo sprawny, ale szybko zaczęło brakować nowych,
bliskich tras. Dlatego czas przepraw minął. Nadchodził
czas wypraw. SJ miał być sprzedany.

Tu sprzedażowa dygresja. Dałem ogłoszenie.
Pojawili się potencjalni amatorzy – młode małżeństwo
z „ekspertem” w osobie teścia jednego z nich. Błyskawicznie zorientowałem się, że mam do czynienia z dyletantami. Zupełnie nie byli w stanie docenić wkładu
mej pracy w ulepszenie maszyny. Dlatego postanowiłem
pokazać im możliwości terenowe SJ-a. Stromy podjazd
pod leśną górkę zamiast podziwu wywołał przerażenie.
Wcale nie byli zdecydowani. Pojechaliśmy w końcu na
bagnistą polanę z kładką i platformą widokową. Zaprowadziłem ich na wieżę, by spokojnie przemyśleli zakup,
na który właściwie już nie liczyłem. I wtedy usłyszeliśmy
te dźwięki. Najpierw jeden, potem trzy, a w końcu kilkanaście. Na bagnie słychać było klangor sporego stada
żurawi. Moi goście oniemieli. Byli zachwyceni. Bardzo

http://www.youtube.com/watch?v=17-Jsfr9uq8&feature=plcp
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szybko spisali umowę i kupili samochód, który umożliwił
im to niezwykłe doświadczenie. Dodam uczciwie, że
wtedy i ja po raz pierwszy w życiu widziałem żurawie.
Koniec dygresji.
Czas wypraw nastał dzięki angielskiej uprzejmości Land Rovera Discovery Td5. Na czym polegała
uprzejmość Disco? To awaryjne auto było tak miłe, że
poważniejsze problemy zdarzały się w pobliżu domu. Nie
wiem, co bym zrobił, gdyby pęknięcie głowicy nastąpiło
w czasie samotnej wyprawy do odległej Albanii lub Kosowa, a nie kilka kilometrów od garażu. Koszty napraw
i brak serwisu LR w Radomiu przyspieszyły rozstanie.
Farewell Land Rover, welcome Yamaha.
Zakup quada Yamaha Kodiak był kolejną słuszną
decyzją. Powoli rosła grupa podobnych pasjonatów.
Okazało się, że w promieniu 100 km znajdują się rewelacyjne miejsca, których bym nie zobaczył, gdyby
nie quad. Na przykład okolice Kunowa, nieopisane
w żadnym przewodniku, choć są tego warte. Dzieliliśmy się tymi odkryciami, a prawdziwą rewelacją
okazały się wąwozy w pobliżu Puław. Doświadczenie
wyniesione z terenówek sprawiało, że nie odstawałem
zbytnio od moich młodszych kolegów, a czasami nawet
ich przewyższałem. Przynajmniej tak mi się wydawało.
Na którymś rajdzie trzeba było zjechać dość stromym,
ale krótkim zjazdem. Raczej lajcik. Pierwszy pojechał
mój kolega – pseudo „Sycyniak”, potem ja, a za mną
miało zjechać trzech innych kolegów. Stojąc za zakrętem, zaczęliśmy się niepokoić – długo się nie pojawiali.
W końcu zostawiłem quada i zacząłem się wspinać. Po
chwili zobaczyłem ich na szczycie wzniesienia. Okazało
się, że poważnie obawiają się stromego zjazdu. Miałem

ogromną satysfakcję ze sprowadzenia na dół quada po
quadzie. Stary pokazał młodziakom. 
Kilka miesięcy później niestety los pokazał staremu. Jechaliśmy z „Sycyniakiem” w dół dziewiczego
wąwozu. Rewelacja. Ani my, ani nikt wcześniej tamtędy
nie jechał. Wytyczana przez nas droga ze zbocza wąwozu
prowadziła w dół korytem wyschniętego strumienia. Było
naprawdę stromo, ale udawało się panować nad sprzętem. Do czasu. W pewnym miejscu suchy potok miał
niewielki wodospad. Przednie koła wpadły w zagłębienie,
tylne uniosły się i quad, koziołkując, przygniótł mnie,
gruchocząc obojczyk i żebra. Dzięki partnerowi udało się
postawić quada na koła, a mnie na nogi. Dzień skończył
się wizytą na ortopedii i założeniem gipsowej ósemki.
Natychmiast postanowiłem, że sprzedam maszynę. Tak myślałem przez cały tydzień. W następnym
ból trochę się zmniejszył i zacząłem się zastanawiać, co
będę robił, gdy dojdę do siebie. Może nie sprzedawać
yamahy? Ot, będę jeździł spokojnie leśnymi szuterkami...
W kolejnym tygodniu poprawa postępowała. Pomyślałem – tam by się dało zjechać...
Kilka miesięcy później zrobiliśmy to.

http://www.youtube.com/watch?v=17-Jsfr9uq8&feature=plcp
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Nie jesteśmy sami
Przyjechał do mnie Tomek z Anglii. Odkurzył quada trzymanego w garażu i ruszyliśmy w wąwozy jedynie
słuszne, czyli okolice Bochotnicy. Jechaliśmy całkowicie
nowymi drogami i stało się to, co lubię najbardziej, czyli
zgubiliśmy się w zielonym labiryncie. Było super, ale
po pewnym czasie zaczęliśmy rozglądać się za jakimś
wyjazdem ku cywilizacji. Niestety kolejne próby kończyły
się ślepymi uliczkami, a właściwie ślepymi wąwozami.
W końcu znaleźliśmy dość stromy wyjazd, ale... trafiliśmy
na podwórko tubylców. Młoda kobieta z dzieckiem na
ręku nie wyglądała na zadowoloną. Przeprosiliśmy ją za
najście, tłumacząc to zdarzenie dezorientacją. Tubylka
trochę się rozchmurzyła i pozwoliła nam wyjechać w kierunku asfaltu. Polna droga biegła przez wiśniowy sad.
Spomiędzy drzew wyskoczył nagle „aborygen”, rozłożył
ręce, krzycząc że to jego droga, a wcześniej jeździliśmy
po jego wąwozach, i zaraz wezwie policję. Wyjął komórkę
i zaczął robić nam zdjęcia. Chcąc nie chcąc, wróciliśmy
na podwórko kobiety, która wyjaśniła, że trakt należy
do sąsiada, a on nie znosi quadowców. Kobieta okazała
się nad wyraz poczciwa, bo wyprowadziła nas boczną
drogą. Wróciliśmy szczęśliwie do bazy, ale miałem
poczucie winy wobec „aborygena”, no i obawiałem się
trochę tych zdjęć. Nasze quady są zarejestrowane, więc
namierzenie właściciela jest bardzo proste. Postanowiłem
rozbroić bombę.
W następny weekend wybrałem się w tamte strony
terenówką. Na pokładzie miałem pudełko czekoladek
„Merci” i butelkę destylatu monopolu alkoholowego.
Czekoladki otrzymała poczciwa kobieta, a z butelką
poszedłem do „aborygena”. Ten naprawiał coś w garażu

i gdy mnie zobaczył, po prostu się wściekł. Przetrzymałem pierwszą falę złości i wyjaśniłem, że chcę przeprosić
za wtargnięcie na jego teren. Facet uspokoił się, a po
chwili i opowiedział mi swą historię. Pojechał swym
starym żukiem do Lublina zawieźć szwagrowi ziemniaki.
Zaparkował na chodniku i zaczął zwalać worki. Wtedy
z sąsiedniej willi wyskoczył mężczyzna – jak się okazało
właściciel posesji – wrzeszcząc na mojego nowego znajomego. Rozkazał mu zabierać worki i zamiatać chodnik.
Wkurzony aborygen zrobił to. Zwrócił uwagę, że na parkanie była reklama „Wypożyczalnia i Sprzedaż Quadów”.
Kilka tygodni później, będąc w sadzie, zobaczył faceta
w kasku gramolącego się drogą, którą wyjechaliśmy
z Tomkiem. Mężczyzna podszedł do mojego lokalesa
i powiedział, że potrzebuje pomocy, bo w wąwozach
utopił quada. Gdy quadowiec zdjął kask, „aborygen”
nie miał wątpliwości, że to złośnik z Lublina. Chłop
upewnił się jeszcze, że utopiony quad utknął na jego
terenie i dał 20 minut na opuszczenie jego własności,
mówiąc, że po tym czasie wzywa policję.
Z nowym znajomym rozstałem się w przyjaźni
i jestem pewien, że gdybym chciał tam zrobić rajd,
wystarczyłoby tylko spytać.
Tekst i zdjęcia

Lech Zahorski
internista-psychiatra

http://www.youtube.com/watch?v=RQxXoeFQAyg&feature=plcp
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Krótkie
kompendium
quadologii
Sprzęt
Dwa podstawowe typy quadów to quady sportowe i użytkowe.
Większość sportowych ma napęd na tylną, sztywną oś. Są bardzo szybkie i służą do wyścigów, skoków,
poślizgów etc. Jazda nimi ogranicza się do specjalnych
torów i znanych kierowcy dróg szutrowych lub opuszczonych kopalni piasku. Jeśli ktoś lubi się szybko ścigać,
to jest sprzęt dla niego.
Druga grupa to quady przeprawowe i użytkowe.
Są większe, cięższe i droższe od pierwszych. Mają napęd
na cztery koła, a wiele wyposażonych jest w wyciągarki.
Służą do eksploracji i jazdy w trudnym terenie. Jeśli
lubisz bycie w grupie, wspólne pokonywanie przeszkód,
poznawanie niedostępnych zakątków, to sprzęt dla ciebie.
Nie mam większego doświadczenia w quadach
sportowych – moją pasją jest eksploracja. Jeśli zdecydujesz się na jazdę quadem przeprawowym, będziesz miał
do wyboru kilka znaczących marek: Yamaha, Suzuki,
Kawasaki, Polaris i CanAm. W środowisku panują pewne
przekonania, a być może uprzedzenia – zainteresowanych odsyłam do internetowych forów (adresy na końcu
artykułu). Ja jeździłem yamahami, a za takim wyborem
przemawiał łatwy dostęp do części zamiennych i serwisu.
Zakup nowego quada to koszt ponad 30 tys. zł.
Przy zakupie używanego zwracamy uwagę na przebieg

tzw. ODO i porównujemy z liczbą przepracowanych
motogodzin. Quad, którego przebieg zbliża się do 10
000 km, nie nadaje się raczej do zakupu. Koszty napraw
nie są porażające, ale nowe części zamienne bywają
droższe od samochodowych, a dostęp do używanych
lub tańszych zamienników jest znikomy. Ryzyko zakupu
można zmniejszyć, jeśli będzie nam towarzyszył ktoś
doświadczony.
Jeżeli całkowicie nie masz zdolności technicznych, nie kupuj używanego quada, tylko skorzystaj
z wypożyczalni – godzina jazdy kosztuje około 100 zł.
Aha, są jeszcze quady chińskie, ale to nie dla tych, którzy
decydują się na JAZDĘ! Awarie następują szybko i są
częste, więc taki pojazd więcej stoi, niż jeździ.
Istotną sprawą jest rejestracja i ubezpieczenie OC.
Duże ograniczenia i obwarowania związane z dopuszczeniem quada do ruchu drogowego sprawiają, że bardzo
trudno przejść wszystkie formalności. Kupienie zarejestrowanego quada nie musi oznaczać braku kłopotów.
Niektóre stacje diagnostyczne i część urzędów komunikacji może poważnie utrudnić ponowną rejestrację. W zasadzie można poruszać się niezarejestrowanym quadem
poza drogami publicznymi, ale w praktyce jest to prawie
niemożliwe. Jeśli policja zatrzyma nieubezpieczonego

http://www.youtube.com/watch?v=17-Jsfr9uq8&feature=plcp
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quada, skutkuje to karą 3000 zł i kosztami holowania na
policyjny parking. Jeśli quad jest niezarejestrowany, ale
ubezpieczony, to ewentualny mandat jest symboliczny.
Bezpieczeństwo
Jeśli kupisz quada, będziesz musiał zadbać o bezpieczeństwo. Absolutną koniecznością jest zakup kasku
i gogli. Bardzo ważne, by był to wyrób atestowany. Istotnym parametrem jest jego masa – średnio jest to 1600
g, ale bywają takie kaski, które ważą poniżej kilograma.
Osobiście używam kilogramowego kasku znanej włoskiej
firmy. Gogle z podwójną szybą zapobiegają parowaniu
i są mocniejszej konstrukcji niż narciarskie. Niektóre
zaopatrzone są w tzw. zrywki, czyli nałożone na siebie
paski przezroczystej folii, które zrywamy, gdy zabrudzą
się błotem. Powtórzę – nie ma jazdy bez kasku i gogli!!!
Kolejny zakup to buty. Jeździłem m.in. w wysokich butach crossowych. One są bezpieczne i wygodne
do momentu, gdy będziesz musiał zejść z quada, by go

wypchnąć z błota lub pomóc koledze. Może i piękne,
ale nie nadają się do chodzenia i przemiękają. Dużo
wygodniejsze są wysokie buty strażackie z membraną
goretex lub sympatex. Warto też kupić zbroję chroniącą
klatkę piersiową, kręgosłup, obręcz barkową i kończyny górne. Stawy kolanowe mogą być chronione przez
specjalne nakolanniki. Zakup kombinezonu może być
konieczny, gdy jeździmy zimą. Niżej podpisanemu korzystanie z odpowiedniej ochrony kilka razy pomogło
ustrzec się przed poważnymi kontuzjami.
Nie jeźdź sam!!! Asekuracja kolegi bywa niezbędna, a w razie wypadku jego obecność może być na wagę
życia. Kiedyś w czasie samotnej wyprawy przewróciłem
niegroźnie quada. Nic się nie stało poza tym, że pojazd
przycisnął mi do ziemi podudzie. Wydostawałem się
spod niego ponad 1/2 godziny. Bezwzględnie warto
wozić podręczną apteczkę.
Tajniki bezpiecznej jazdy poznasz, podpatrując kolegów. Dowiesz się, że jazda w poprzek stoku,
tzw. trawers, może być bardzo niebezpieczna. W razie
przewrotki, tzw. rolki, należy wykonać „żabi skok”, czyli
zeskoczyć i oddalić się od rolującej maszyny. Jeśli jest to
niemożliwe, należy przylgnąć jak najmocniej do quada.
Warto mieć respekt do mocy maszyny. Quad waży około
250 kg, a moc silnika to czasem ponad 40 KM. To tak
jakbyś wsiadł do samochodu o mocy 200 KM.
Wczoraj, 14 października 2012 r., dotarła do
mnie wiadomość o śmierci kolegi-terenowca. Wyciągał
on z błota terenówkę innego kolegi. Lina łącząca oba
pojazdy urwała się i wpadła przez tylną szybę do środka,
robiąc to, co zrobiła. Kilka lat temu miałem podobne
zdarzenie, które na szczęście skończyło się dobrze. Od

http://www.youtube.com/watch?v=RQxXoeFQAyg&feature=plcp
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Pojazdy lekarza
tamtego czasu staram się stosować prostą zasadę bezpieczeństwa, polegającą na kładzeniu kurtki lub szmaty
na linie służącej do wyciągania. Ta zasada powinna być
stosowana nawet w „cywilnych” pojazdach.
Teren
Nie ma zbyt wielu legalnych tras. Nawet na internetowych forach informacje o tych ścieżkach trzymane są
w tajemnicy i udostępniane tylko zaufanym. Dlaczego?
Jeden z kolegów udostępnił na forum swoje odkrycie i po
2 tygodniach miał 30 nowych kolegów, a z kameralnej
trasy zrobiła się ruchliwa ul. Marszałkowska.
Bardzo szybko wyczerpie się kwantum bliskich
szlaków. Ile razy można jechać tą samą trasą bez nudy?
Rozwiązaniem jest przetransportowanie quada na przyczepie holowanej przez samochód w okolice, gdzie
jeszcze nie byliśmy.
Kultura
Nie jesteśmy niestety lubiani. Maszyny są głośne.
Jak wspomniałem, legalnych terenów do jazdy nie ma za
wiele. Warto je szanować. Należy respektować też cudzą
własność i prywatność. Na pewno nie chciałbym, by ktoś

bez mojej zgody jechał przez moją działkę. Starajmy się
zachowywać przyzwoicie – tak jakbyśmy chcieli, aby
postępowano wobec nas.
Informacje
Większość potrzebnych informacji dotyczących
sprzętu, napraw, wyposażenia i imprez warto zdobyć na
forach internetowych. Największe z nich to http://www.
atvpolska.pl/forum http://quadzik.pl.
Tekst i zdjęcia
Lech Zahorski
internista-psychiatra

Organizacje pacjentów piszą do Sejmu w sprawie leczenia chorych
z zaawansowanymi postaciami czerniaka
Krystyna Knypl

Fundacja „Gwiazda Nadziei” i Stowarzyszenia Polskie
Amazonki Ruch Społeczny napisały 21 stycznia 2013 r. list
do ministra zdrowia w imieniu
chorych na zaawansowane postaci czerniaka. Przedstawiciele tych organizacji społecznych zwracają uwagę, że mimo
licznych zapowiedzi minister
zdrowia nie wprowadził na
listy refundacyjne nowoczesnych leków, a klasycznym
przykładem zaniechań jest
sytuacja chorych na zaawansowanego czerniaka.
„Na liście refundacyjnej cały
czas nie ma żadnej z nowocze-
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snych terapii zaawansowanego czerniaka: immunoterapii
lekiem Yervoy (ipilimumab)
oraz terapii celowanej lekiem
Zelboraf (wemurafenib), które
są przełomem w leczeniu tego
nowotworu od ostatnich 30
lat i jednocześnie są jedynymi
dostępnymi nowoczesnymi
terapiami” – piszą autorki listu.
W liście podkreślono też,
że terapie tymi preparatami są
uznane za zalecane w najnowszych wytycznych „Czerniaki
skóry – zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w 2013 roku”, które
zostały opracowane przez dr.

hab. med. Piotra Rutkowskie- leczeniu – przede wszystkim
go i wsp. oraz opublikowane pierwszej linii – u chorych
w „Onkologii w Praktyce Kli- z obecnością mutacji BRAF
nicznej”. Autorzy wytycznych V600 znajduje zastosowapiszą: „Obecność przerzutów nie wemurafenib (inhibitor
odległych wiąże się ze złym ro- BRAF), a w leczeniu drukowaniem. W sytuacji wystą- giej linii może być stosowapienia uogólnienia nowotworu ny – zgodnie z europejskimi
zaleca się wykonanie bada- wskazaniami rejestracyjnymi
nia w kierunku mutacji genu – ipilimumab (przeciwciało anBRAF. W stadium uogólnienia ty-CTLA4). Chemioterapia
najbardziej właściwe jest sto- z udziałem dakarbazyny jest
sowanie leczenia w ramach postępowaniem mniej warklinicznych badań. Długolet- tościowym.”
nie przeżycia dotyczą głównie
chorych poddanych resekcji Źródło: „Onkologia w Praktyce
pojedynczych ognisk prze- Klinicznej” 2012,6,219-233 oraz
rzutowych. W systemowym materiały prasowe.
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Rondo z jabłkiem

Opowieści środkowoazjatyckie (3)

Ałmaty, miasto czerwonych jabłek
Alicja Barwicka

Kiedy wylądujemy na nowoczesnym, przestronnym lotnisku w Ałmaty, może się
wydawać, że jesteśmy w jednym z portów europejskich, bo wszystko jest tu podobne. Takie jest pierwsze wrażenie, chociaż faktycznie jesteśmy dość daleko od Europy,
w centralnej Azji, w pobliżu granicy z Kirgistanem, w największym mieście Kazachstanu położonym w południowo-wschodniej części kraju, na wysokości ok. 700 m
n.p.m. Miasto jest zlokalizowane u podnóża rozciągniętego na długości 400 km pasma gór Zailijskij Ałatau, stanowiącego część gór Tienszan.

D

o centrum jest stąd tylko 12 km (koszt przejazdu
taksówką to około 2000 tenge, a 1 dol. = 150 tenge),
więc transport nie jest specjalnie drogi. Dobrze jest od
razu na lotnisku skorzystać z profesjonalnej agencji
turystycznej, gdzie można nie tylko uzyskać wszelkie
niezbędne do podróżowania informacje, dokonać rezerwacji hotelu, ale też zaopatrzyć się w niezbędne podczas
zwiedzania mapy i przewodniki.

Historia długa i zawiła,
ale jakże optymistyczna
Ałmaty wiele widziało w swojej długiej historii.
Z uwagi na korzystne położenie osiedlano się w tej
okolicy już dość dawno, bo ślady najwcześniejszego
osadnictwa w tym regionie związanego z postojami
plemion nomadów datuje się na VII-III wiek p.n.e.
W epoce Jedwabnego Szlaku lokalizacja dzisiejszego
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Ałmaty nabierała znaczenia, będąc jednym z ważniejszych punktów handlowych, ale ta najnowsza historia
miasta zaczyna się w 1854 roku, w okresie sprawowanej
nad Kazachstanem „opieki” przez (wówczas jeszcze
carską) Rosję. Na starej trasie Jedwabnego Szlaku założono wówczas obronną twierdzę (Zailijskij Fort), liczącą
470 żołnierzy rekrutujących się głównie z Syberyjskich
Kozaków. Z tej utworzonej w 1801 roku przez cara
Aleksandra I formacji (Syberyjskie Wojsko Kozackie)
wydzielono z czasem grupę kozaków do służby w Kazachstanie i Kirgizji.
Wokół fortu zaczęła wyrastać osada. Pierwotną
nazwę bardzo szybko zmieniono na Wiernyj (Верный).
Kolejne lata przyniosły na tyle duży rozwój, że już w roku
1867 Wiernyj liczył 10 tys. mieszkańców i uzyskał prawa
miejskie. W 1921 r. zmieniono dotychczasową, rosyjską
nazwę na Ałma-Ata (Алма-Ата), przy czym prawidłowa
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Kazachsko-Brytyjski
Uniwersytet Techniczny

Akademia Sztuk Pięknych

Kazachski Akademicki Teatr Opery i Baletu

Zarówno dość toporne budynki uczelni
oraz dziedziniec Akademii Sztuk Pięknych,
jak i centra kultury są otoczone zielenią
i fontannami

forma w języku kazachskim to Ałmaty (Алматы). W 1993 r. władze
Kazachstanu ustaliły, że nazwa kazachska Ałmaty będzie stosowana
także w języku rosyjskim (drugim oficjalnym, używanym
zwłaszcza w kontaktach biznesowych). Rosjanie pomysłu nie zaakceptowali i w Rosji stosowana jest nadal
nazwa Ałma-Ata. Kiedy w 1929 r. miasto liczyło 45 tys.
mieszkańców, przeniesiono do niego stolicę z Kyzyłordy.
Rozwój nowej stolicy pomimo wielu (przede
wszystkim politycznych) trudności nie zatrzymał się,
czego dowodem był stopniowy wzrost liczby ludności
oraz poprawa infrastruktury. Od 1929 roku kursują
miejskie autobusy, od 1937 tramwaje, a od 1944 trolejbusy. 1 grudnia 2011 uruchomiono pierwszą linię
metra. Pamiętać należy, że okolice miasta charakteryzują się dużą aktywnością sejsmiczną, nie mówiąc
już o niezbyt łaskawym do budowy terenie, leżącym
u podnóża mniej więcej czterotysięczników. Miasto
nadal się rozwija, realizowane i planowane są kolejne
inwestycje, w tym część związana z organizacją zimowej
uniwersjady w roku 2017. Liczące sobie obecnie 1,7 mln
mieszkańców Ałmaty utraciło w 1997 roku status stolicy
na rzecz leżącej bliżej centrum kraju Astany, ale nadal
jest głównym ośrodkiem finansowym, przemysłowym,
kulturalnym i naukowym Kazachstanu. Tu swą siedzibę
ma dwanaście wyższych uczelni z największym w kraju
uniwersytetem oraz Akademia Nauk.
Inwestowanie w kształcenie młodego pokolenia
to jeden z priorytetów władz kraju. I całe szczęście, bo
jest i długo jeszcze będzie kogo kształcić. Dla przybysza
ze starzejącej się Europy liczba maluchów bawiących się
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na placach zabaw i podwórkach oraz towarzyszących rodzicom podczas codziennych zakupów lub spacerów jest
naprawdę imponująca, a codzienna liczba nowożeńców
realizujących w plenerze swoje ślubne sesje zdjęciowe
budzi zazdrość każdego demografa.

Limuzyny nowożeńców są duże i bogato ukwiecone

O co chodzi z tymi jabłkami?
Nazwę Ałma-Ata można tłumaczyć jako Ojciec
Jabłek, a mieszkańcy dzisiejszej Ałmaty dbają, by o „jabłkowym” rodowodzie stolicy nie zapominać, zwłaszcza
że pewna ich odmiana (aport) o wielkich czerwonych
owocach jest na tylko mocno związana z miastem, że
stała się jego symbolem.
Na zboczach gór Tienszan w najbliższym sąsiedztwie miasta od zawsze rosły dzikie jabłka. W 1865
roku pewien imigrant z Woroneża Igor Redko sprowadził odmianę czerwonych jabłek (aport) w okolice
wówczas jeszcze Wiernego. Na woroneskich glebach
ten gatunek niczym szczególnym się nie wyróżniał, ale
te same drzewa posadzone na wysokości 900-1200 m
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Czerwone duże jabłka znajdziemy
w Ałmaty wszędzie: jako pamiątkowe
prześliczne gadżety porcelanowe
lub wojłokowe, funkcjonujące jako
fontanny, a nawet jako uliczne ronda
(fot. przy tytule artykułu)

na stokach szczytów pasma Zailijskij Ałatau zaczęły
obficie rodzić, dając niezwykle smaczne owoce, które
przewyższały wielkością i jakością wszystkie dotychczas
tam hodowane. Jabłka osiągały masę 0,5 kg, a ich smak
decydował o tym, że jako ekskluzywny produkt żywnościowy w ZSRR serwowano je podczas obiadów na
Kremlu. Oczywiście próbowano gatunek przeszczepić
w inne obszary kraju, ale nie dało to nigdy oczekiwanych
rezultatów. Eksperymenty biotechnologiczne na odmianie ałmatyńskiej oraz degradacja środowiska naturalnego
(zanieczyszczenie wody, powietrza i naturalnie gleby)
spowodowało ogromne straty i dzisiaj nie ma szans na
znalezienie w mieście prawdziwych jabłek odmiany aport.
Jest jednak nadzieja, że kiedyś powrócą na bazary i do
sklepów, bo prace biologów, sadowników i ekologów
nad odzyskaniem wyjściowego gatunku cały czas trwają.
Zielony bazar
Oczywiście nie tylko rozmaite rodzaje jabłek
można kupić na Zielonym Bazarze w Ałmaty. Chociaż
minęły już czasy Jedwabnego Szlaku, to wielowiekowa
tradycja handlowania ma się całkiem dobrze, a wielkie
azjatyckie bazary zachowały swój niepowtarzalny charakter. Jednak usytuowany w samym sercu miasta Zielony
Bazar jest nieco odmienny, bardziej ucywilizowany. Co
prawda jak na każdym innym można tu kupić praktycznie wszystko, ale szczególnie bezpieczne są produkty
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Bazarowe warzywne szaleństwo w idealnym
porządku obejmuje nawet ziemniaki, a co dopiero pachnące przyprawy

spożywcze, ponieważ miasto zapewnia stały nadzór
sanitarno-epidemiologiczny. Gdy przechadzamy się
wśród kramów i stoisk, uderza nas czystość i porządek.
Produkty są pięknie wyeksponowane i nie dotyczy to
tylko tych najlepiej się prezentujących, ale nawet zwykłe
ziemniaki sprzedawcy układają w misterne piramidy.
Potencjalni nabywcy cieszą oczy wspaniałymi barwami
towarów, a doznania zapachowe w licznych stoiskach
z przyprawami przebijają wszystko, zwłaszcza że z uwagi
na dużą dostępność, są to produkty bardzo tanie.
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Trochę Polski w Ałmaty
Kiedy mówimy o handlowaniu, nie sposób pominąć akcentów polskich. Wymiana gospodarcza pomiędzy naszymi krajami, które mają historycznie tak
wiele ze sobą wspólnego, jest imponująca, a Kazachstan
jest piątym rynkiem dla polskiego eksportu w Azji! Co
prawda około 50-tysięczna Polonia zrzeszona w obejmującym cały kraj Związku Polaków Kazachstanu jest
zbyt małą grupą etniczną, by wywierać znaczący wpływ
na wzajemne relacje gospodarcze, ale jest aktywna i od
lat chętnie współpracuje z Ambasadą RP w Astanie
i Konsulatem Generalnym RP w Ałmaty. Oczywiście
są i problemy, bo nie jest łatwo zachęcić starsze pokolenie, by rozpoczęło naukę języka swoich dziadków.
Cała nadzieja w maluchach. Dlatego nacisk położono
na organizację narodowych i tradycyjnie świątecznych
(np. choinkowych) imprez dla najmłodszych. Własnymi
siłami nasi przedstawiciele podejmują się np. tłumaczenia
tekstów bajek. Na półkach większych sklepów można już
znaleźć znane polskie marki. Szczególnym przykładem
kontaktów handlowych jest istnienie w Ałmaty Domu
Handlowego Warszawa. Można tu nabyć wiele polskich

Plac Republiki nie jest specjalnie atrakcyjny architektonicznie,
mimo górującego nad nim obelisku Golden Mana

A co w centrum?
Centrum miasta jest dość rozległe i trudno wskazać jego dokładny obszar. Niewątpliwie trzeba zaliczyć
do niego plac Republiki, który jest miejscem ważnym
dla każdego mieszkańca Kazachstanu, bo właśnie tu nastąpił zbieg wydarzeń politycznych, które doprowadziły
byłą sowiecką republikę do uzyskania niepodległości,
a więc to tu „wszystko się zaczęło”. Z punktu widzenia
architektonicznego plac nie jest specjalnie urodziwy.
Od strony północnej otaczają go stojące pod kątem
45° dwa potężne gmaszyska. Gdyby nie umieszczone
w górnej części elewacji hasła i cytaty odnoszące się
do najnowszej historii i mające wskazywać narodowi
drogę do osiągania wyznaczanych celów gospodarczych,
naukowych i kulturalnych, nikt by na te budowle nie
zwrócił najmniejszej uwagi. Na jednej z nich możemy
te teksty przeczytać w języku kazachskim, a na drugim
– w rosyjskim. Część południowa placu jest otwarta
w kierunku gór i oddzielona od nich pasem pięknie
utrzymanej zieleni parków i skwerów. Trudno się dziwić,
że i tu wśród kwiatów i fontann napotkamy licznych
amatorów ślubnych sesji zdjęciowych.
Sprawę ratują kwiaty i fontanny

Miły warszawski akcent w Azji Centralnej

artykułów, od kosmetyków począwszy, przez sprzęt gospodarstwa domowego aż po elegancką odzież znanych
polskich producentów. Doskonale zawodowo przygotowany personel stanowi dodatkowy atut w promowaniu
Polski. Tacy ludzie przekazując we własnym środowisku
swoją prywatną, nabytą w kontaktach z Polakami wiedzę
o kraju są naszymi doskonałymi ambasadorami.
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Można tu poczytać o ważnych narodowych celach
i wyzwaniach (na błękitnym pasku) oraz zachwycić się
młodym pokoleniem (na koniu lub deskorolce)

Z placu Republiki doskonale widać charakterystyczny niebieski dach Muzeum Narodowego, w którym
poza wielorakimi zbiorami w sposób niezwykle interesujący przedstawiono dorobek historyczno-kulturowy wielu
mniejszości etnicznych zamieszkujących Kazachstan,
w tym również mniejszości polskiej.
To co najciekawsze na Placu Republiki znajdziemy w jego części centralnej. Niewątpliwą ozdobą jest
18-metrowy obelisk zwieńczony repliką postaci Ałtyn
Adam (znanego w światowej archeologii jako Golden
Man), jednego z symboli niepodległego Kazachstanu.
Jego pozłacany strój pięknie lśni w słońcu, a cała smukła
postać wygląda dumnie i dostojnie. U stóp postumentu
usytuowano wielką, wykonaną z brązu otwartą księgę
konstytucji z tekstem deklaracji niepodległości, na
nim zaś został uwidoczniony odcisk dłoni pierwszego
prezydenta kraju.

Wokół części centralnej sporządzono rodzaj
„ogrodzenia” z płaskorzeźb, przedstawiających ważne
wydarzenia z historii Kazachstanu, poczynając od czasów plemiennych, poprzez organizację państwowości,
zasługi wielkich, narodowych wieszczów, stoczone bitwy
i walki, aż po czasy najnowsze. Twórcy dzieła starali się
nie tylko przypomnieć konkretne fakty, ale również
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Bryłę centralnego
meczetu pięknie
wkomponowano
w otaczającą zieleń

Można też zajrzeć do niedalekiego
Muzeum Narodowego, zwłaszcza że
nawet samo wejście jest interesujące

podkreślić charakter narodu z jego
przywiązaniem do wolności i obcowania z naturą. Zwraca więc uwagę obserwatora
przedstawienie konno postaci najmłodszego pokolenia.
Dobry gospodarz dba o swoją
trzódkę i nigdy jej nie opuszcza
W 1999 roku ukończono w centrum Ałmaty
budowę największego meczetu, zwanego Centralnym
Meczetem. Jest rzeczywiście ogromny, bogato zdobiony
zarówno z zewnątrz, jak i w pomieszczeniach wewnętrznych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo islam jest
najliczniej reprezentowanym wyznaniem w społeczeństwie (wyznawcy pozostałych wielkich religii obecnych
w Kazachstanie także mają swoje świątynie). Jednak
Centralny Meczet budowano z inicjatywy i pod osobistym patronatem prezydenta Nazarbajewa. Przykładów
wspierania przez głowę państwa różnych społecznych
inicjatyw tego wieloetnicznego społeczeństwa jest więcej
i tym można chyba wyjaśnić sympatię i wysokie notowania prezydenta w rankingu zaufania do najważniejszych
Imponujące wejście główne dzięki
jasnym barwom wydaje się lżejsze
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osób w państwie. W Republice Kazachstanu prezydent
wybierany jest w wyborach powszechnych. Od czasu
uzyskania przez kraj niepodległości, tj. od grudnia
1991 roku funkcję tę nieprzerwanie sprawuje Nursułtan
Nazarbajew, któremu konstytucja gwarantuje możliwość
ubiegania się o reelekcję dowolną liczbę razy. Władza
prezydenta jest przy tym bardzo silna. Powołuje i odwołuje rząd, może np. rozwiązać parlament i zarządzić
referendum bez konsultacji politycznych, a nawet wyłącznie on może wnosić projekty zmian w konstytucji.

Gospodarz jest obecny wszędzie i ma baczenie na wszystko

Idziemy na spacer
Wzdłuż głównych ulic centralnej części miasta,
wśród mniejszych i większych sklepów rozmaitych
sieci handlowych można spotkać wiele luksusowych
magazynów, oferujących towary dostępne w każdym
innym wielkim mieście świata. Można też się przyjrzeć
nowoczesnym dzielnicom mieszkaniowym. Tutaj znajdziemy eleganckie apartamentowce, których mieszkańcy
mają niedaleko do futurystycznych budynków centrum
finansowego. Oczywiście im bardziej oddalamy się
od centrum miasta, tym bardziej elewacje budynków
wielorodzinnych przypominają polskie blokowiska
w najgorszym „nieremontowalnym” okresie.
Wśród eleganckiej zabudowy można spotkać
kilka prawdziwych perełek architektury. Należy tu
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W centrum dominuje interesująca, nieraz wręcz wytworna architektura, ale nieco dalej ludzie mieszkają mniej komfortowo

Ałmatyńskie wielkie biurowce i okazałe centra biznesu wyglądają jak w wielu innych światowych metropoliach

Jedna z perełek architektury drewnianej
mocno przypomina zabudowę zakopiańską

Dawne rogatki miejskie mają delikatną,
biało-różową elewację

wymienić drewniany budynek jakby żywcem przeniesiony z Zakopanego, w którym przez pewien czas mieścił
się Dom Związków Twórczych, a obecnie – zespół szkół,
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Pastelowe barwy Domu Pracy Twórczej pięknie
współgrają z zielenią otaczających starych drzew

biało-różowe rogatki miejskie, czy Dom Pracy Twórczej
o pięknej biało-zielonej fasadzie. Są też nieco mniej ambitne architektonicznie obiekty, jak np. „ukoronowany”,
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„Ukoronowany” hotel Kazachstan góruje nad zabudową miasta, pewnie dlatego musi go pilnować narodowy wieszcz Abai

Pałac Młodzieży wiele wdzięku może nie ma, ale planetarium pod
kopułą owszem

najstarszy w mieście (obecnie 5*) hotel Kazachstan, który
po ostatniej przebudowie jest już odporny na występujące
tu wstrząsy sejsmiczne, czy zwieńczony „złotą” kopułą,
w której umieszczono planetarium – Pałac Młodzieży.
W Ałmaty można ponadto pospacerować na
zbudowanym na wzór rosyjskiego Arbatu deptaku,
z licznymi restauracjami, kafejkami i galeriami dzieł
sztuki. Mniej zamożnych nęcą wystawione bezpośrednio
na ulicy prace lokalnych artystów.
Ałmaty to bardzo piękne miejsce na ziemi, nie
tylko wielka metropolia. Ałmaty to także wielki i – co
ważne – całoroczny kurort, ale o tych zaletach byłej
stolicy Kazachstanu opowiem w kolejnym numerze
„Gazety dla Lekarzy”.

Na ałmatyńskim deptaku szemrzą fontanny, a pod zadaszeniami
można odpoczywać w kafejkach lub robić zakupy

Tekst i zdjęcia
Alicja Barwicka
okulistka tęsknie wspominająca spacery po Ałmaty
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Lasciate mi cantare
Jagoda Czurak

Knockin’ on Heaven’s Door
Z mojej pierwszej szkolnej wycieczki, dzięki
której byłam po raz pierwszy nad Morskim Okiem,
zapamiętałam szczególnie noclegi z powodu piętrowych
łóżek, na których przyszło nam spać w Domu Turysty.
Sporo tęższa od mnie koleżanka przez całą noc się
wierciła, a ja nie zmrużyłam oka w obawie, że spadnie
na mnie. Otoczenie Morskiego Oka też pamiętam.
Mięguszowieckie Szczyty i Mnich, na wyciągnięcie
ręki, zrobiły na mnie wrażenie. Na studiach zdobyłam
brązową odznakę turystyczną PTTK za przejście iluś tam
szlaków w Sudetach. Potem zaczęłam jeździć w Tatry
i wędrowałam z przewodnikiem Nyki w ręku. Polubiłam
zmęczenie po całym dniu turystycznych przejść najpiękniejszymi fragmentami otoczenia Doliny Gąsienicowej
czy Doliny Pięciu Stawów. Wielokrotnie wracałam
w te same miejsca i za każdym razem widok Zawratu,
Koziej Dolinki czy Szpiglasowej Przełęczy ściskał mi
gardło, a łzy wzruszenia oglądanym pięknem pojawiały
się w sposób niekontrolowany. Słuchałam góralskiej
muzyki i utworów Kilara z odgłosami gór. Oglądałam
zdjęcia z Tatr Karłowicza. Dwie ściany w moim domu są
zapełnione widokami górskich pejzaży. Góry są wokół
mnie. Chciałam się wspinać, ale poprzestałam na opisach
górskich wypraw
naszych himalaistów, oglądałam
zdjęcia z wypraw
w najwyższe góry.
Zamykałam oczy
i czułam kłujący
wiatr, szczypanie
policzków, krótki
oddech. Raki, liny,
drabinki, przejścia
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Część 4

przez seraki. Plecak ciążył i wrzynał się w ramiona.
Słyszałam modlitewne zawodzenia Szerpów.
Niedługo po pierwszym sukcesie Wandy Rutkiewicz dostałam kartkę z Nepalu. Koleżanka wyjechała
z mężem Anglikiem do Pokhary. On miał kontrakt rządu
JKM Elżbiety II, ona była przy mężu. Krótka myśl „jak
tam jest pięknie” przemknęła przez moją głowę.
Na początku lat osiemdziesiątych Nepal nie był
popularny wśród turystów. Pierwszy samolot wylądował w Pokharze w 1952 r. Zdobycie Mount Everestu
(Sagarmatha po nepalsku), znajdującego się bliżej Katmandu, nastąpiło rok później (Wanda Rutkiewicz stanęła
tam w 1978 roku). Drogę łączącą Pokharę z Katmandu
zbudowano dopiero na początku lat siedemdziesiątych.
Teraz Nepal jest „blisko”. Nowość – biografia Steve’a
Jobsa znalazła się w nepalskich księgarniach w tym
samym czasie, co w Polsce. Plany zwiedzenia tej części
Azji odłożyłam na niesprecyzowane potem, nie wierząc
w to, że kiedykolwiek będę mogła tam pojechać.
Kolega z Austrii opowiadał o swoim trekkingu
w Himalajach i o podstawowym błędzie, którego nikt
z Europy nie powinien popełnić. „Gdy będziesz mieć
do wyboru wyżywienie lokalne i europejskie, wybierz
to pierwsze”. Kiedyś w chińskiej restauracji w Warszawie
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zamówiłam kaczkę po nepalsku w bardzo aromatycznych
ziołach. Zrozumiałam, co Ernst miał na myśli.
Byłam na trzech tysiącach metrów w szwajcarskich Alpach, widziałam szczyt Mont Blanc i lodowiec
wypływający z górskiego jeziorka. Ale to nie były te najwyższe góry! Widocznie gdzieś tam wysoko było jednak
zapisane, że moje ścieżki zaprowadzą mnie w Himalaje.
W 2011 roku wybrałam się na wycieczkę do
północnych Indii połączoną ze zwiedzaniem części
Nepalu. Ośnieżone szczyty tzw. Małych
Himalajów widzieliśmy już w Parku
Królewskim Chitwan na Nizinie Teraj.
Na tyłach świątyni Kali (Manakanama)
wiszą dzwonki różnych rozmiarów, zasłaniając widok na dolinę i góry, które
wydają się tu być całkiem blisko. Widok
radujący moje serce towarzyszył nam
przez całą drogę do Pokhary, a potem
do Katmandu.
Stanęłam na brzegu długiego
na 2,5 km jeziora Phewa Tal. Turyści
i ludność miejscowa wsiadają do łódek,
takich samych jak na pocztówce od Elżbiety sprzed 30 lat.
Płyniemy do Złotej Świątyni Waraki. Po drugiej stronie
widać szczyt Machhapuchhre, świętej góry, mającej
prawie 7 tysięcy metrów (który „przechrzciłam” na
Machu Picchu, bo łatwiej zapamiętać) i masyw szczytów Annapurna I-IV w śniegu. Jest listopad. W kotlinie
kwitną poinsecje, bananowce, jest zielono i niehałaśliwie. Relaksujący kontrast po buczących i trąbiących
Indiach. W tydzień można stąd dojść do Annapurna
Base Camp, na wysokość ok. 4 tys. metrów n.p.m. Ach,
gdyby tak… Wiem, że to nie nastąpi. Kontempluję ten
widok, ciszę, a myśli biegną w góry. Chylę głowę przed
tym pięknem na wyciągnięcie ręki. Czuję się tak, jakbym
polizała cukierek. I to musi mi wystarczyć. Wydaje mi
się, że słyszę buddyjską mantrę „Om mani padme hum”
(w dosłownym tłumaczeniu: „oddaj cześć klejnotowi
w lotosie”). Wiem, że nigdy nie zobaczę napisu „Om
mani….” na skale, przy pałacu Potala w Lhasie.
Od uchodźców z Tybetu, którzy znaleźli gościnne
schronienie w Nepalu, kupuję pojemnik na perfumy
wykonany z kości jaka i srebra, z symbolem jing-jang.
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Nazajutrz oglądamy spektakl „zapalania szczytów” ze
wzgórza Sarangot. Zatrzymuję ten widok pod powiekami.
W Patan mamy sposobność spotkać się z Kumari.
Etykieta audiencji u Żyjącej Bogini, która pochodzi
z newarskiego klanu złotników i srebrników, wywodzących się z rodu Śakjów (z którego pochodził Budda),
wymaga, by uklęknąć przed tą dziewczynką, skłonić się,
złożyć na tacy ofiarę i „przyjąć” tikkę, którą ona maluje
na naszych czołach.
Z Katmandu samolocikiem
Buddha Air lecimy w kierunku najwyższych szczytów. Świadectwo, które
odbieram po godzinnym locie potwierdza, że w 25 listopada 2011 roku miałam
jedyną w życiu sposobność polecieć
w stronę Mount Everestu. „Chociaż nie
wspięłam się na szczyt, dotknęłam go
moim sercem” – to słowa certyfikatu.
Po powrocie do Polski słucham
mantry z płyty, którą przywiozłam
z Nepalu. Buddyjskie flagi modlitewne wiszą w moim pokoju. Zakładam
naszyjnik tybetański. Bursztyn, koral i turkus, połączone
srebrnymi klamrami, taki, jaki sobie wymarzyłam, kupiony w Pokharze.
Byłam blisko nieba.
Tekst i zdjęcia

Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej
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Kulinaria

Przepisy wegańskie
z Nepalu
Alu Dum – pikantne ziemniaki w całości
Składniki: • ½ kg młodych małych ziemniaków • 2 zielone
papryczki, pokrojone • 3 łyżki oleju • 1 łyżeczka zmiażdżonego imbiru
• 4 cm cynamonu w lasce • 1 łyżeczka zmiażdżonego czosnku • 2 ziarna
zielonego kardamonu • 1 szklanka posiekanej cebuli • 4 goździki • 1 łyżka garam masala • 1 liść laurowy • ½ łyżeczki
kurkumy • 1 puszka posiekanych pomidorów w zalewie lub • 4 świeże miękkie pomidory posiekane.
Wykonanie: Ziemniaki ugotować w łupinach, obrać. Usmażyć na 2 łyżkach oleju aż zbrązowieją. W osobnym rondlu podgrzać 1 łyżkę oleju, prażyć cynamon, wyłuskane ziarenka kardamonu, goździki i liść laurowy przez
1 minutę (pod przykryciem). Dodać pozostałe składniki i gotować pod przykryciem przez 15-20 minut. Podawać
z odsmażonymi ziemniakami.

Alu Kauli Ko Tarkari – curry z kalafiora i ziemniaków
Składniki: • 1 średniej wielkości kalafior • 3 ząbki czosnku, zmiażdżone • 2 ziemniaki • 2 zielone papryczki
chili lub ½ łyżeczki sproszkowanej chili • 2 łyżki stołowe oleju • ¼ łyżeczki ziaren kminu rzymskiego • ½ szklanki
groszku zielonego (świeżego lub mrożonego) • 1 liść laurowy • 1 łyżeczka garam masala • ½ łyżeczki świeżego,
zmiażdżonego imbiru • kolendra (natka) • ½ łyżeczki kurkumy
Wykonanie: Kalafior podzielić na różyczki. Ziemniaki obrać i pokroić w podłużne ćwiartki (lub grube plastry).
Na szerokiej patelni rozgrzać olej i uprażyć krótko ziarna kminu i liść laurowy. Dodać ziemniaki i smażyć przez
2 minuty. Dodać kalafior, kurkumę: smażyć pod przykryciem przez 5 minut. Dodać imbir, czosnek, chili, groszek
i garam masala. Smażyć pod przykryciem jeszcze 10 minut. Udekorować siekaną kolendrą.
Moja uwaga: używałam groszku z puszki, który wystarczy dodać pod sam koniec gotowania. Należy zamieszać od czasu do czasu, by potrawa nie przywarła. W oryginalnym przepisie jest sól, której nie daję. Autor przepisu
radzi podawać tę potrawę z ryżem – ja podaję z sałatką z pomidorów.

Chyau Alu Ko Tarkari – curry z pieczarek i ziemniaków
Składniki: • 5 średniej wielkości ziemniaków• ¼ łyżeczki kurkumy • 2 łyżki oleju • 4 posiekane cebule
• ¼ łyżeczki ziaren kozieradki • ½ kg pieczarek, pokrojonych • 1/8 łyżeczki pieprzu syczuańskiego • 2 dojrzałe
pokrojone pomidory • 4 zielone papryczki, pokrojone w krążki • 2 całe czerwone chili, suszone • 1 łyżka stołowa
mielonego kminu rzymskiego
Wykonanie: Obrane ziemniaki pokroić na ćwiartki. W rondlu podgrzać olej, usmażyć ziarna kozieradki
i pieprzu syczuańskiego. Dodać krążki papryczki, ziemniaki, kmin i kurkumę. Dusić przez 5 minut. Dodać cebulę,
grzyby, pomidory i suszone chili. Dusić pod przykryciem do miękkości.
Moja uwaga: nie daję papryczek, bo nie lubię potraw „tylko dla orłów”.
Tekst i zdjęcie
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej
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to miesiąc grozy.

Z

nany malarz zwierząt, artysta epoki wiktoriańskiej
Horatio Henry Couldery żył w latach 1832-1893.
Malował dostojne koty, szlachetne psy i słodkie scenki
rodzajowe. Zwróćmy uwagę na kilka obrazów szczególnie interesujących.

O

Horatio Henry Couldery

to klatka z królikami. Bezbronne puszyste króliczki
w drewnianej klatce jeszcze nie zauważyły, że są pilnie obserwowane. My widzimy czujne oko wpatrzonego
w nie kota. Morderca zapewne szacuje odległość i swoje
możliwości dorwania zdobyczy, snując wizję smakowitego
posiłku. Dreszcz przenika obserwatora tej sceny, gdzie łowca
wita się z ofiarą, a śmierć spadnie jak grom...

Horatio Henry Couldery

www.foblc.org.uk/2008/08/blog-post.html

Koty malowane

I

inna scena tegoż malarza. Tutaj jesteśmy świadkami
otwartego, bezlitosnego dręczenia niewinnej myszy.
Tu zło już się nie czai, ono się otwarcie zabawia zdobyczą
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tu? Brak słów...
(muszę zawiadomić policję).
Ewa Dereszak-Kozanecka
psychiatra
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Ceperka
na Kościelcu
Jagoda Czurak
iepotrzebnie się bałam. Wprawdzie spod Przełęczy
między Kopami fragmenty pochyłej ściany Kościelca
błyszczały w słońcu, ale samo wejście nie było trudne
mimo oblodzenia. Schodziło mi się już bardzo wolno. Na
dodatek zaczęły mnie boleć łydki i uda. Chyba za mało
naproxenu wtarłam. Przyjechałam do Zakopanego trzy
dni wcześniej i zapewne nie powinnam porywać się na
forsowną wycieczkę bez kilkudniowej aklimatyzacji. Ale
prognoza pogody na dalsze dni była kiepska, więc dziś rano
zdecydowałam: teraz albo nigdy. Będę schodzić w swoim
tempie. Wanda Rutkiewicz też wolno chodziła po górach.
Chyba już wszyscy mnie wyprzedzili. Robi się późno. W końcu września dzień jest zauważalnie krótki. Jeszcze
parę kroków i będę na ceprostradzie. Posiedzę minutkę
nad Czarnym Stawem i potem szybko do Murowańca na
herbatę. W Kuźnicach będę po dwóch godzinach, góra
trzech, z przerwą na schronisko. Zadarłam głowę, słysząc
głos jakiegoś ptaka – może to płochacz halny? Musiał być
wysoko, bo go nie zobaczyłam. Okręciłam się na pięcie, by
rzucić pożegnalne spojrzenie na zdobyty szczyt, zrobiłam
krok do tyłu… kamień się zakołysał. Próbowałam złapać
równowagę, ale nie udało się. Zjechałam kilkanaście
metrów po kamieniach. Lewa stopa się zaklinowała. Upadłam na plecy, przygniatając plecak. Próbowałam usiąść,
podpierając się prawą ręką, ale ostry ból, jaki poczułam
w łokciu, powalił mnie z powrotem na plecy. Usiłowałam
zepchnąć kamień, który mnie uwięził. Po dłuższej chwili
udało się. Sprawdziłam, że mogę poruszać palcami nogi.
Usiadłam, zdjęłam plecak. Kieszonka, w której zwykle
trzymałam komórkę, miała niedomknięty suwak. No tak,
tego jeszcze brakowało. Zaczęłam nerwowo przeszukiwać
pozostałe kieszonki: chusteczki, papier po kanapce, prawie opróżniona butelka z wodą. Jest komórka! Hurrraaa!
Jestem uratowana! Zadzwonię po pomoc!
Kurcze, nie ma zasięgu. Naoglądałam się reklam
w telewizji – może jednak trzeba było zmienić operatora?
Muszę jakoś dotrzeć do Murowańca. To jakieś pół godziny
stąd, nie więcej.
Chciałam wdrapać się tych kilka metrów w górę, ale
osuwałam się coraz niżej i niżej. Hamowanie paznokciami
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Fot. Magdalena Mol

N

lewej ręki nic nie dało, zdarłam sobie tylko skórę. Spojrzałam w górę – szczyt Kościelca jeszcze był widoczny.
Zrobiłam zdjęcie.
lekroć szłam niebieskim szlakiem w kierunku Zmarzłego
Stawu, w miejscu rumowiska pod Małym Kościelcem
uświadamiałam sobie, że nawet odcinek ceprostrady może
być niebezpieczny. Naprawdę bałam się, przechodząc tędy
zimą, w śniegu powyżej kolan, przy II stopniu zagrożenia
lawinowego. Skóra mi ścierpła, gdy jakiś nierozważny
turysta wydzierał się do swojego towarzysza. To tutaj pod
lawiną zginął sto lat temu Mieczysław Karłowicz. Za to
klisze z jego aparatu nie zniszczyły się podczas śmiertelnego upadku kompozytora i w ten sposób powstała
unikalna dokumentacja jego ostatnich zdjęć otoczenia
Doliny Gąsienicowej. Bałam się krzyczeć po pomoc – a jak
zejdzie lawina kamienna?
Skoro nie mogę dostać się do szlaku nade mną,
spróbuję schodzić w dół, kierując się po łuku w lewo.
Tę część Tatr znam na pamięć, przyjeżdżam tu od trzydziestu lat. Zaczęłam zsuwać się powoli na tylnej części
ciała. Wkrótce dotarłam do kosówki. Teren pod nogami
nie był już tak stromy, zresztą mogłam przytrzymać się
gałęzi. Teraz powinno pójść łatwo. Za jakieś pięć-dziesięć minut zobaczę charakterystyczną bryłę schroniska.
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O, widzę oświetlone okno, więc pozostało tylko poruszać
się w kierunku światła i będę uratowana.
Minęło pół godziny, a ja ciągle nie dotarłam do
Murowańca. Okno, w kierunku którego podążałam, to
zasłaniały gałęzie, to znów je widziałam, ale miałam
wrażenie, że się oddalało, mimo że szłam w jego stronę.
Ki diabeł? Kręcę się w kółko? Kosówka stopniowo przeszła w las. Zaraz, niech chwilę pomyślę. Jeśli poruszałam
się w dół, mając Kościelec za sobą, to powinnam trafić
na żółty szlak z Krzyżnego. Schodziłam nim kiedyś od
Doliny Pięciu Stawów. Będę uratowana. Tylko sprawdzę,
jak to wygląda na mapie... Jak to się mogło stać, że nie
wzięłam mapy? Przecież zawsze brałam! Za to znalazłam
w plecaku wafelek w czekoladzie. Popiłam go resztką wody.
Schodziłam jakąś ścieżynką. Zaczęło się ściemniać,
zimne gwiazdy nie rozświetlały terenu przede mną. Byłam
wściekła na siebie. Jak mogłam tak lekkomyślnie postąpić.
W góry, bez mapy, zbyt forsowna wycieczka – zaczęłam
wyliczać swoje zaniedbania. Kościelca się zachciało!
W tym wieku to Drogą pod Reglami się chodzi albo na
Rusinową Polanę, a nie porywa się na dwutysięczniki.
Może jeszcze koronę Tatr będę zaliczać na stare lata?
Wlokłam się, cały czas usiłując patrzeć pod nogi. Łokieć
bolał. Skręcona kostka nie dawała o sobie zapomnieć.
Wtem potknęłam się i runęłam jak długa. O matko! Jak
stąd wyjdę, to… trzask gałęzi przerwał wyliczankę. A jeśli
to jakieś zwierzę? Przecież nie ucieknę, ledwo idę. To co
mam zrobić? Stanąć i udawać, że mnie nie ma?
rzask nie powtórzył się. Ruszyłam nasłuchując. Las
„mówił”: szeleścił, szumiał, wydawał odgłosy, których
nie rozumiałam. Przysiadłam pod jakimś świerkiem
i chyba się zdrzemnęłam. Obudziłam się, bo coś mnie
musnęło – nietoperz? Ale skąd w tej części gacek? Przecież
w Dolinie Gąsienicowej nie ma jaskiń! Brrrr! Roztarłam
zziębnięte kończyny, włożyłam sweter, szczelnie dopinając
kurtkę i ruszyłam dalej. Las zaczął się przerzedzać. Tędy
nikt, a przynajmniej nikt mojego wzrostu nie przechodził.
Co chwila nitki pajęczyny przyklejały się do mojej twarzy.
Nitki cieńsze od włosa, a tak obrzydliwe. W pewnej chwili
poczułam coś ruszającego się na policzku – pewnie pająk.
Strąciłam go nerwowo. Tak, kij to będzie dobre rozwiązanie, pomyślałam. Znalazłam jakąś gałązkę i machałam
nią na oślep.
Nie przypuszczałam, że w lesie może być tak ciemno. Chmury przesłoniły gwiazdy. Chwila nieuwagi i znowu
się przewróciłam. Uderzyłam twarzą w coś, co ugięło
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się, zatrzeszczało. Poczułam suche szpilki na policzku.
Oparłam się o to coś zdrową ręką, próbując się podnieść.
Ręka zanurzyła się w jakimś podłożu, więc szybko ją cofnęłam i w tym momencie poczułam, że coś po niej biega.
Poświeciłam latarką z komórki – mrówki! Zerwałam się
na równe nogi, otrzepując się i tupiąc energicznie. Jedną
mrówę, biegaczkę-rekordzistkę, wyciągnęłam spod bluzki.
Boże, za co taka kara?
rochę się rozgrzałam, bo ścieżka co jakiś czas biegła
pod górę, by potem łagodnie prowadzić w dół. Musiałam pamiętać, by na rozwidleniach wybierać zawsze
lewą odnogę. Pójście prawą mogłoby mnie doprowadzić
do Doliny Pańszczycy, czyli oddalić od upragnionego
celu. Po jakimś czasie drzewa zniknęły. Szłam po łące.
Oszczędzałam latarkę. Sprawdziłam, że od upadku pod
Kościelcem idę już ponad 6 godzin. Trawa była mokra,
szczękałam zębami z zimna. Może powinnam podbiec, jak
tylko noga przestanie mnie boleć? Wtem przewróciłam
się, razem z płotem, którego oczywiście nie zauważyłam.
Nowy zapach, a raczej smród, dotarł do mojego nosa. Po
chwili usłyszałam tupanie i „bee, bee, bee”. Owce! Stąd ten
smród! Byle tylko nie nadepnąć na bobki! Przytrzymując się płotu, zaczęłam się wolno przesuwać, oczywiście
w lewo. Napływająca mgła zredukowała widoczność do
dwóch, może trzech kroków. Gdyby nie to ogrodzenie,
pewnie kręciłabym się w kółko w tym „mleku”. Po chwili
wpadłam na jakiś budynek, o mało nie rozkwaszając sobie
nosa. Zaczęłam walić w drewnianą ścianę. Krzyczałam:
Halo! Jest tam kto?! Pomocy! Po chwili zobaczyłam światło
sączące się przez szczelinę. Usłyszałam szuranie. Skrzypnęły
drzwi, w snopie skąpego światła stał... człowiek! Chwilę
przyglądał mi się, mrużąc oczy.
– Kobieto! – usłyszałam. – A czego tu szukacie?!
– Gdzie ja jestem? – zapytałam.
– W bacówce na Rusinowej Polanie – zabrzmiało
to tak, jakbym usłyszała: „Jesteś w domu”. Chwała Bogu!
Chciałam podskoczyć i uściskać bacę, ale tylko syknęłam z bólu, gdy oparłam się łokciem o framugę. Jestem
uratowana! Po chwili piłam gorącą herbatę po góralsku,
przegryzając oscypkiem. To nic, że był słony. Smakował
jak ambrozja! Baca nie ukrywał zdziwienia, że taki kawał
drogi przeszłam po ciemku.
– Od Kościelca szliście? – powtarzał, drapiąc się po
nieogolonej brodzie. – Samiuteńka? No, no!
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