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Zdrowie
w komórce

Motto: Scribere necesse est, vivere non est
Czyli: Tylko to się naprawdę zdarzyło, co zostało zapisane*
*Przekład Tomasza Osoińskiego

Koleżanki i Koledzy,

Z

drowie przenosi się na poziom komórki – zarówno tej biologicznej, jak i tej
telefonicznej. Badania naukowe coraz dokładniej ustalają, jakie struktury
wewnątrzkomórkowe są odpowiedzialne za dane schorzenie, odpowiedź na
zastosowane leczenie czy brak takiej odpowiedzi. Ta biologiczna część rozwoju
medycyny komórkowej jest łatwa do zaakceptowania przez lekarza wykształconego w tradycyjny sposób. Co więcej, gdy wyobrazimy sobie, że drobny z pozoru
proces biochemiczny w tajemniczy sposób powoduje duże objawy kliniczne,
uświadamiamy sobie, jak skomplikowana fabryka ulokowana jest w każdym z nas.

G

orzej jest, gdy wyobraźnia tradycyjnie wykształconego lekarza zderzy się
z m-health. Co to takiego? – można zapytać! Mobile health, czyli zdrowie
mobilne, i wcale nie chodzi tu o poprawę zdrowia przez codzienny ruch, lecz
o aplikacje dostarczane do komórki pacjenta po to, aby był on zdrowszy. Ten
kierunek w medycynie rozwija się bardzo szybko. Mamy już nie tylko pierwsze
kioski zdrowotne, w których możemy uzyskać diagnozę i receptę od lekarza dyżurującego on-line, ale sami możemy z pomocą elektroniki dbać o swoje zdrowie.

O

bszary, w których aplikacje mobilne mają zastosowanie, to kontrola niewydolności krążenia, leczenie cukrzycy, rzucanie palenia oraz aktywność
fizyczna. Początki takich aplikacji sięgają 1990 roku, ich oferta jest coraz szersza.
A skuteczność? W tej kwestii jest wiele wątpliwości i zastrzeżeń. Jedno jest pewne
– bezrobocie nam, lekarzom nie grozi.
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Krystyna Knypl

Statut „Gazety dla Lekarzy”
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy
z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5,
poz. 24 z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników
i czasopism (poz. PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest powszechnie dostępnym miesięcznikiem ogólnopolskim tworzonym przez lekarzy i członków
ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana
numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie (www.
gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 20845685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej
w internecie w formacie PDF).Każdy drukowany numer jest
przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej
(sygnatura P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją
polityczną, religijną ani żadnym samorządem terytorialnym
lub zawodowym.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem redakcji „Gazety dla Lekarzy” jest tworzenie
opiniotwórczego medium środowiskowego i popularnonaukowego, adresowanego do czytelników w kraju i za granicą, przez
propagowanie misji lekarza, znaczenia postępu w medycynie
oraz roli promocji zdrowia.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do
tych, którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód
jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony
zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla
tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma inspirować do myślenia i wyciągania
wniosków.
III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
nr 96, poz. 873) „Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora
finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny ani dotacje.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności
gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych
reklam ani ogłoszeń.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie
są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria
autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu,
ale i osobistej satysfakcji.
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Fot. Mieczysław Knypl

Nowości
Uroczystość w redakcji
Kolegium redakcyjne „Gazety dla Lekarzy” reprezentowane przez redaktor naczelną
i sekretarza redakcji 8 listopada 2014 r. spotkało się na
uroczystym posiedzeniu, podczas którego nasza koleżanka
i znakomita autorka licznych
tekstów na temat okulistyki,
a także podróżniczka odwiedzająca kolejne kontynenty,
dr n. med. Alicja Barwicka

została uhonorowana dyplomem
z okazji znaczących osiągnięć
dziennikarskich,
zwieńczonych
opublikowaniem
100 artykułów.
Alicja Barwicka
została także odznaczona redakcyjną odznaką

GdL – Godność dla Lekarzy
za godne łączenie kariery lekarza praktyka z innymi aktywnościami zawodowymi
i życiowymi.
Alicjo, nie ustawaj w rozwoju i poznawaniu świata!
Już cieszymy się na spotkanie
z okazji opublikowania drugiej
setki artykułów!


Kampania przeciwko spożywaniu przez dzieci drinków energetyzujących
Podczas kongresu American Heart Association 2014
przedstawiono dane o spożywaniu przez dzieci drinków
energetyzujących. Ponad 40%
zgłoszeń do centrum zatruć
w Stanach Zjednoczonych
o zatruciu drinkami energetyzującym dotyczyło dzieci
poniżej 6. roku życia! Stwierdzano u tych dzieci poważ-

ne zaburzenia kardiologiczne i neurologiczne. Badanie
przedstawili dr Steve Lipshultz
i wsp. z Children’s Hospital of
Michigan w Detroit. Analiza 5156 przypadków spożycia
przez dzieci drinków energetyzujących wykazała, że w 40%
było to spożycie przypadkowe,
a w 42% przypadków drinki
zawierały alkohol. Obserwo-

wane nieprawidłowości kardiologiczne u dzieci to zaburzenia rytmu i przewodzenia.
U 55% dzieci wystąpiły drgawki padaczkowe, a w niektórych
przypadkach był to stan padaczkowy (utrzymywanie się
drgawek ponad 30 minut lub
seria napadów drgawkowych).
Ponadto z powodu zawartości
kofeiny w drinkach energety-

zujących może dochodzić do
zwyżek ciśnienia krwi. Objawy zatrucia kofeiną występują u dorosłych przy jej spożyciu w dawce ponad 400 mg,
u młodzieży ponad 100 mg
i u dzieci przy dawce ponad
2,5 mg na 1 kg masy ciała.

zatok obocznych nosa mogą
być przeciwwskazaniem do
niektórych zabiegów z zakresu
medycyny estetycznej w obrębie twarzy. Jeżeli tego rodzaju
przeciwwskazanie nie zostanie
uwzględnione podczas kwalifikacji do zabiegu, może
w dalszym przebiegu być źródłem komplikacji nie zawsze

łatwych do zdiagnozowania.
Przypadek taki przedstawiono
podczas konferencji prasowej
poprzedzającej obrady.
Kongresowi towarzyszyła
wystawa, na której specjaliści
medycyny estetycznej mogli
poznać szeroką ofertę sprzętową i lekową.

Źródło: http://blog.heart.org/
poison-control-data-show-energydrinks-young-kids-dont-mix/

XIV Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej odbył się w Warszawie w dniach
3-5 października 2014 r. Od
tego roku jest on znany także jako Środkowoeuropejski
Kongres Medycyny Estetycznej
i Anti-Aging. Okazuje się, że
chcemy być nie tylko piękni,
ale także młodzi. Czy uda się
osiągnąć te cele i jak to zrobić,
dowiadywało się 750 lekarzy
z Polski i wielu krajów świata.
Szkoliło ich 90 wykładowców.
Praktyczne umiejętności zdobywali na 34 warsztatach.
Choć medycyna estetyczna jest dynamicznie rozwi-
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jającą się dyscypliną, to nie
jest wolna od problemów.
Do najważniejszych zalicza
się wykonywanie zabiegów
z medycyny estetycznej przez
osoby niebędące lekarzami
i niemające odpowiedniego
przeszkolenia.
Tematyka obrad była bardzo szeroka – od odchudzania przez bardzo praktyczne
informacje dotyczące wykonywania zabiegów. Zabiegi
zapewniające piękny i młody wygląd lepiej udają się
u osób ogólnie zdrowych. Na
przykład miejscowe infekcje
okołozębowe czy dotyczące

Fot. Krystyna Knypl

Młodym być i więcej nic!

Krystyna Knypl
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Nowości

Termoablacja ultradźwiękowa jest nową metodą leczenia mięśniaków macicy. Pierwszym ośrodkiem w Polsce stosującym tę metodę jest Szpital
Specjalistyczny PRO-FAMILIA
w Rzeszowie (http://www.pro-familia.pl/o-nas/).
W dniach 11 i 12 listopada 2014 r. przeprowadzono
pierwsze zabiegi. Trwały one
kilka godzin i jeszcze tego samego dnia pacjentki mogły
wrócić do domu. W szpitalu,
który jest ośrodkiem III
stopnia referencyjności,
otwarto 13 listopada Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy. Będzie
on zajmował się wdrażaniem

metody HIFU (ang. High Intensity Focused Ultrasound)
oraz badaniem wpływu leczenia tą metodą na poprawę
możliwości prokreacyjnych
kobiet z mięśniakami macicy.
Mięśniaki macicy występują u 20-40% kobiet w wieku
rozrodczym. U 10-20% z nich
przebiegają z objawami takimi
jak przedłużające się miesiączki, bóle brzucha, trudności
z zajściem w ciążę lub jej donoszeniem. Klasyczne leczenie
operacyjne nie daje w pełni
zadowalających rezultatów,
toteż poszukiwane i stosowane są inne metody, takie
jak farmakoterapia, emboli-

Fot. Krystyna Knypl

Leczenie mięśniaków macicy za pomocą
termoablacji ultradźwiękowej
już dostępne w Polsce

zacja czy leczenie za pomocą
ultradźwięków.
Metoda HIFU dostępna
jest od 2008 r. w około 200
ośrodkach na świecie, m.in.
w Stanach Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii, Niemczech,
Danii, Francji. Metodę stosuje
się przy wykorzystaniu aparatu
Philips MR-HIFU Sonalleve

(http://www.philips.pl/about/
company/local/index.page).
Poza leczeniem mięśniaków
macicy metoda HIFU może być
stosowana w innych stanach
chorobowych, między innymi
w celowanym uwalnianiu leków
w chorobowo zmienionej tkance.
Krystyna Knypl

Źródło: materiały prasowe

Kalkulator ryzyka przy gastrektomii typu sleeve
Operacyjne leczenie otyłości ma coraz więcej zwolenników, zwłaszcza w Stanach
Zjednoczonych. Stosowane są
różne zabiegi, jednym z nich
jest gastrektomia typu sleeve.
Podczas dorocznego spotka-

nia w Bostonie „Obesity Week
2014” dr Philipi Schauer i wsp.
z Cleveland Clinic przedstawili nowy kalkulator ryzyka
przy wykonywaniu zabiegów
gastrektomii typu sleeve. Kalkulator został opracowany na

podstawie analizy 5871 pa- pod adresem http://www.r-calc.
cjentów po takim zabiegu. Ich com/administrator/calculatorśredni wiek wynosił 43,8 lat, Preview.aspx?isGrid=0&moBMI – średnio 45,9. W grupie bile=0&isTemp=0&calculator_id=581439e2-2764-4a6etej 80% stanowiły kobiety.
-bd25-fa3c965fea7c.
Kalkulator ryzyka wystąŹródło: http://tnij.org/y22ufx5
pienia powikłań jest dostępny

Umiarkowany odległy efekt diet odchudzających
Na łamach „Circulation”
ukazał się artykuł Long-term
effects of 4 popular diets in weight loss and cardiovascular risk.
A systematic review of randomized controlled trials. Autorzy,

dr Renee Atallah i wsp. podsumowują efekty czterech popularnych w Stanach Zjednoczonych diet odchudzających:
Atkinsa, South Beach, Weight
Watchers i Zone Diet. Przeana-

lizowano losy 2559 pacjentów,
którzy stosowali te diety przez
12 miesięcy. Dieta Weight
Watchers dawała największą
redukcję masy ciała. Jednak
ustalenie odległych efektów

zdrowotnych było trudne
z uwagi na często rozbieżne
i niepełne dane w analizowanych doniesieniach. Odległy
efekt odchudzania za pomocą
diet oceniono na umiarkowany.

Źródło: http://circoutcomes.ahajournals.org/content/early/2014/11/11/CIRCOUTCOMES.113.000723.abstract

Sól jest wszędzie
American Heart Association rozpoczęło nową kampanię społeczną na rzecz
zmniejszenia spożycia soli
przez Amerykanów. Hasło
kampanii brzmi: „I love you
salt, but you’re breaking my
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heart”, czyli „Kocham cię, sól,
ale łamiesz moje serce”. Towarzyszy jej specjalnie opracowana strona internetowa

cia soli, poczytać o sposobach
redukcji oraz obejrzeć zabawny
filmik o tym, jak biała sól wyskakuje zewsząd. Pod adresem

http://sodiumbreakup.heart.
org/, z której można przesłać

http://sodiumbreakup.heart.org/
sodium-411/ można poczytać

deklarację zmniejszenie spoży-

w języku angielskim o sposo-

bach zmniejszenia spożycia soli,
a pod adresem http://mniejsoli.
pl/ można w języku polskim
rozwiązać test i przekonać się
o ilości spożywanej soli.
Źródło: http://sodiumbreakup.
heart.org/
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Kongresy medyczne

Kongres American Heart Association 2014*

To jest znacznie bardziej
skomplikowane, niż się wydaje
Krystyna Knypl

Każdy powód byłby dobry, aby odwiedzić jesienią Chicago, pospacerować po Magnificent Mile i wstąpić na zakupy do Macy’s, ale realia podróżowania jesienią 2014 są
takie, że lepiej obserwować przebieg kongresu przez internet.

E

-uczestnikowi przynajmniej nie grozi kwarantanna
z powodu podejrzenia o najmodniejszą chorobę
zakaźną w tym sezonie, czyli infekcję wirusem ebola.
Na amerykańskich lotniskach nie ma żartów! Jak podaje Reuters (http://www.reuters.com/article/slideshow/
idUSKCN0IA20320141021#a=2) do miejsc objętych
specjalnym nadzorem zaliczono lotniska New York’s
John F. Kennedy, New Jersey’s Newark, Washington
Dulles, Atlanta i Chicago’s O’Hare International. Niechybnie bym się załapała na jakieś specjalne protokoły,
ponieważ od lat dzwonię na wszystkich bramkach
kontrolnych i na wszystkich lotniskach. Podejrzewam,
że mój niekompatybilny z peselem sprzęt elektroniczny,
który mam w podróży, jest tego powodem. Z drugiej
strony sprzęt już trochę się zestarzał, więc z nadzieją
patrzę w przyszłość, że przestanę dzwonić i ekscytować
wyobraźnię służb lotniskowych.
Podobnie z nadzieją na gładką podróż spojrzało
17 tysięcy uczestników podążających na kongres American Heart Association. Taka liczba przyjezdnych to
świetny biznes dla miasta. Zostali oni więc powitani przez
burmistrza Chicago uprzejmym listem zachęcającym
do zwiedzania, robienia zakupów oraz smakowania
oferty licznych restauracji (http://my.americanheart.
org/idc/groups/ahamah-public/@wcm/@sop/@scon/

*Chicago 15-19 listopada 2014 r.
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documents/downloadable/ucm_468754.pdf). Wszak
nie samymi obradami człowiek podczas kongresu żyje!
Niezależnie od poziomu umiłowania najnowszej wiedzy
musi stanąć w hotelu, pożywić się po obradach, wreszcie
kupić pamiątki.
Spacerując po ulicach Chicago uczestnicy kongresu mogli obserwować jego promocję na posterach
zamocowanych na ulicznych latarniach, który to sposób jest częstym zwyczajem informowania w Stanach
zjednoczonych o odbywających się dużych imprezach.
My jednak będziemy śledzić nowości naukowe
on-line, a zwiedzanie i pamiątki jedynie wspominać
z poprzednich pobytów w tym mieście.
Nowe dane na temat resuscytacji
krążeniowo-oddechowej
Obrady kongresu rozpoczęła sesja poświęcona
zagadnieniom resuscytacji sercowo-oddechowej. Towarzyszyło jej opublikowanie na łamach „Circulation” tekstu
Emergency Medical Service Dispatch Cardiopulmonary
Resuscitation Prearrival Instructions to Improve Survival
From Out-of-Hospital Cardiac Arrest. A Scientific Statement From the American Heart Association autorstwa
E. Brooke Lerner i wsp. (http://circ.ahajournals.org/
content/125/4/648.full). Szacuje się, że nagłe zatrzymanie
krążenia dotyka 50-60 osób na 100 000 osobolat i jego
częstość występowania jest zbliżona na całym świecie.
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Resuscytacja takich pacjentów jest odpowiedzialnym
zadaniem zarówno dla uczestników zdarzenia, jak i służb
ratowniczych. W literaturze anglojęzycznej procedury
służące wdrożeniu resuscytacji nazywane są „Chain of
Survival”, czyli łańcuchem przeżycia. Działania w obrębie
łańcucha przeżycia mają na celu zwiększenie przeżywalności osób po nagłym zatrzymaniu krążenia. Skuteczność
tych interwencji zależy od wytrzymałości najsłabszego
ogniwa łańcucha. Na łańcuch przeżycia składają się:
1) wczesne rozpoznanie stanu zagrożenia życia i wezwanie służb ratowniczych
2) wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
3) wczesna defibrylacja, jeśli zachodzi taka potrzeba
4) szybkie wdrożenie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych i odpowiednia opieka poresuscytacyjna.
Przeżywalność po pozaszpitalnym zatrzymaniu
krążenia jest stosunkowo niska i wynosi od 5 do 10%
w społecznościach, w których łańcuch przeżycia jest
słaby i około 20% w społecznościach, w których te
struktury są mocne. W cytowanym artykule podany jest
spis telefonów do pogotowia ratunkowego w różnych
krajach. Przy dzisiejszym mobilnym trybie życia warto
znać te numery telefonów (http://circ.ahajournals.org/
content/102/suppl_1/I-358/T3.expansion.html)
Edukacja i wiedza pomagają we wszystkich aspektach życiowych. Dobrą tego ilustracją było doniesienie
przedstawione pierwszego dnia kongresu przez dr. J. Bentleya i wsp. z Arizona Emergency Medicine Research
Center, którzy przeanalizowali 4 tysiące rozmów dyżurnych ratowników telefonu 911 z osobami dzwoniącymi
o pomoc. W Arizonie wdrożono wytyczne American
Heart Association w kwestii sposobu prowadzenia
rozmów przez dyżurnych. Zaowocowało to zwiększeniem liczby zgłoszeń na numer 911, przyśpieszeniem
podjęcia masażu serca przez osoby telefonujące oraz
poprawą przeżycia osób z pozaszpitalnym zatrzymaniem
krążenia z 7,9 do 11,2%.
Nie tylko proste procedury pomagają przeżyć
pacjentom po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia,
oczywiście także te bardziej specjalistyczne poprawiają
rokowanie. Należy do nich szybkie wykonanie angioplastyki wieńcowej. Badania przeprowadzone we Francji
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na 1722 osobach z zatrzymaniem krążenia wykazały, że
ponad 10-letnie przeżycie było dłuższe u osób, którym
szybko wykonano angioplastykę wieńcową.
Lepsze wyniki w zakresie przeżycia po zatrzymaniu krążenia mają kobiety niż mężczyźni, mimo że wyjściowe parametry krążeniowo-oddechowe w momencie
zatrzymania krążenia były gorsze u kobiet. Ten interesujący paradoks wykazały analizy przeprowadzone na
409 323 pacjentach opisanych w 13 międzynarodowych
badaniach. Potwierdzają to także obserwacje holenderskie dotyczące 22 443 przypadków zatrzymania krążenia
poza szpitalem. Co ciekawe, przypadkowi obserwatorzy
rzadziej śpieszą z pomocą kobietom (13% otrzymuje
pierwszą pomoc), które doznały zatrzymania krążenia
niż mężczyznom (20% otrzymuje pierwszą pomoc).
Dick Chenney gościem kongresu
Ostatnio na amerykańskich kongresach występują
słynne osobistości, które z racji przebytych lub obecnych
schorzeń wspierają różne przedsięwzięcia medyczne. Pisaliśmy o słynnej sopranistce Charity Tlleman-Dick (http://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2014/
gdl_9_2014.pdf, s. 6-8), która występowała na kongresie
transplantologów w San Francisco w lipcu 2014 r. Tym
razem na kongresie American Heart Association wystąpił Dick Chenney, były wiceprezydent
Stanów Zjednoczonych w latach 2001-2009.
Wziął on udział w dyskusji podczas sesji
Living with heart failure: patients, physicians, surgeon and nurse perspective. Jego
doświadczenie jako pacjenta jest wyjątkowo
duże, bo pierwszy atak serca miał w wieku 37 lat. Jednym
z czynników ryzyka u Dicka Chenneya było palenie papierosów. W latach 70. palił od dwóch do trzech paczek
papierosów na dobę. Ma także hipercholesterolemię.
Konsekwencją były zaawansowane zmiany w naczyniach
wieńcowych i różnego rodzaju zabiegi, takie jak by-passy,
stenty i angioplastyka. Postępująca niewydolność krążenia wymagała zastosowania urządzenia LVAD (ang. left
ventricular assist device) wspomagającego pracę lewej
komory. W marcu 2012 Dickowi Chenneyowi przeszczepiono serce (http://blog.heart.org/former-vp-cheneydiscuss-journey-heart-patient-scientific-sessions).
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Burzliwe losy zdrowotne i kolejne zwycięstwa
w walce z chorobami upoważniają Dicka Chenneya
do dawania rad innym pacjentom. Podczas dyskusji
na sesji kongresu, w której wziął on udział ze swoim
kardiologiem, dr. Jonathanem Reinerem, przekazał
następujące rady pacjentom: nie pal papierosów, znajdź
lekarza, któremu ufasz, przekazuj mu swoje sugestie,
zadawaj pytania i razem z lekarzem podejmuj świadome
decyzje w sprawie swojego zdrowia.
Złożone leczenie
hipercholesterolemii
Wprowadzenie symwastatyny i innych preparatów
z grupy statyn w latach 90. do leczenia zaburzeń lipidowych było prawdziwą rewolucją w kardiologii. Szybko
jednak okazało się, że same statyny nie wystarczają do
uzyskania pełnej kontroli zaburzeń lipidowych. Próby
łączenia statyn z niacyną, fibratami, estrami białka
transportującego estry cholesterolu (CETP inhibitory
od ang. ChlosterylEster Transfer Protein – anacetrapib,
evacetrapib, torcetrapib, dalcetrapib) nie dawały oczekiwanych efektów w postaci zmniejszenia śmiertelności
z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych.
Dlatego przedstawione przez C.P. Cannona
i wsp. doniesienie IMPROVE-IT Trial: A comparison of
ezetimibe/simvastatin versus simvastatin monotherapy on
cardiovascular outcomes after actue coronary syndromes
o łączeniu ezetymibu z symwastatyną spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników kongresu. Okazało
się, że śmiertelność w ciągu 7 lat w grupie leczonej
tylko symwastatyną z powodów sercowo-naczyniowych
wynosiła 34,7%, a w grupie otrzymującej leczenie skojarzone symwastatyna plus ezetymib 32%. W badaniu
uczestniczyło 18 tysięcy pacjentów randomizowanych
do leczenia symastatyną 40 mg v. symwastatyną 40 mg
plus ezetymib 10 mg.
Nie tylko papierosy,
ale też sól łamie serca!
Nadmierne spożycie soli jest poważnym problemem u wielu pacjentów, zwłaszcza z nadciśnieniem
tętniczym i niewydolnością krążenia. Konsumpcja soli
nie zawsze ma charakter świadomy, ponieważ często jon
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sodowy znajduje się w gotowych produktach spożywczych. Są to tzw. pozasolniczkowe źródła jonu sodowego,
które mogą stanowić 70-80% dobowego spożycia.
American Heart Association uruchomiło nową
kampanię społeczną na rzecz zmniejszenia spożycia soli
przez Amerykanów. Kampanię promuje hasło „I love
you salt, but you’re breaking my heart”, czyli „Kocham
cię, sól, ale łamiesz moje serce”. Opracowano specjalną
stronę internetową http://sodiumbreakup.heart.org/,
z której można przesłać deklarację zmniejszenie spożycia soli, poczytać o sposobach poprawy sytuacji oraz
obejrzeć zabawny filmik z białą solą w roli głównej,
kytóra wyskakuje zewsząd – z lodówki, z baru, zza
rogu na ulicy.
W The Family Sodium Watcher Program, którego
wyniki przedstawiono podczas kongresu American Heart
Association 2014, zastosowano elektroniczne wsparcie
dla osób cierpiących na niewydolność krążenia. Członkowie rodziny za pomocą urządzenia elektronicznego
monitorowali zawartość jonu sodowego w produktach
przed ich spożyciem przez osobę cierpiącą na niewydolność krążenia. Po wdrożeniu diety niskosolnej pacjenci
stwierdzili poprawę odczuwania smaku słonego. Badanie
miało charakter pilotażowy, uczestniczyło w nim 15
rodzin przez 3 miesiące.
Zwiększone spożycie soli jest jedną z głównych
przyczyn wzrostu odsetka osób ze źle kontrolowanym nadciśnieniem (http://blog.heart.org/high-bloodpressure-control-united-states-continues-improve/).
Podczas kongresu podano, że według danych National
Health and Nutrition Examination Survey, obejmujących 9255 osoby z nadciśnieniem tętniczym, zwiększyła się liczba osób ze stanem przednadciśnieniowym
(RR w granicach 120/80-139/89 mmHg) z 19 do 33%.
Pocieszająca jest okoliczność, że jednocześnie z 13 do
27% wzrosła liczba osób, które uzyskały optymalną
kontrolę nadciśnienia tętniczego. Jednak 48% pacjentów
z nadciśnieniem tętniczym nadal ma niepełną kontrolę
ciśnienia krwi.
Ograniczenie spożycia soli uważane jest za najbardziej korzystną pod względem skuteczności, a zarazem najtańszą metodę poprawy kontroli nadciśnienia
tętniczego.
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Pod adresem http://sodiumbreakup.heart.org/
sodium-411/ można poczytać w języku angielskim
o sposobach zmniejszenia spożycia soli, a pod krajowym adresem http://mniejsoli.pl/ można rozwiązać test
i oszacować ilość spożywanej soli.

Krystyna Knypl

https://dcprinciples.org/publications/classics/articles/hall.pdf
http://hummod.org/assets/images/72-guyton-model.jpeg

Jeszcze jedna forma uczestnictwa
w kongresie
W tym roku jako dziennikarz akredytowany na
AHA 2014 miałam możliwość śledzenie wielu sesji przez
transmisje internetowe w systemie Sessions onDemand
http://conference-cast.com/AHA/common/default.aspx
dzięki otrzymaniu dostępu do tego kanału informacyjnego oferowanego przez American Heart Association.
Wybór sesji na żądanie jest szeroki, ja oczywiście najpierw zainteresowałam się doniesieniami na
temat nadciśnienia tętniczego. Z uwagą wysłuchałam

wykładu Large-scale genomic studies on hypertension
and its risk for CVD Christophera Newton-Cheh. Okazuje się, że 40-60% zmienności ciśnienia skurczowego
i rozkurczowego jest uwarunkowane genetycznie. To,
że genetyka jest skomplikowana, wiedzą wszyscy, ale
gdy zobaczyłam matematyczny model układu krążenia
opracowany przez dr. Arthura Guytona, poczułam się
niepewnie. A więc tak to działa??? ;) Okazuje się, że
trwające badania genetyczne mogą zburzyć strukturę
tego matematycznego modelu! Co więcej, zdaniem
wykładowcy, dr. Christophera Newton-Cheh, możliwe
liczne warianty zmian w genach są odpowiedzialne za
zróżnicowaną skuteczność leków obniżających ciśnienie
krwi. http://ajpregu.physiology.org/content/287/5/R1009
Przyznacie, że to trochę bardziej skomplikowane,
niż się Wam do tej pory zdawało?
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Warsztaty dla dziennikarzy
nt. transplantacji narządów
Krystyna Knypl
Już po raz piąty Komisja Europejska zorganizowała warsztaty dla dziennikarzy medycznych zajmujących
się zagadnieniami transplantacji narządów. To ważne
wydarzenie ma na celu wsparcie donacji i transplantacji
narządów. Z doświadczeń różnych krajów wynika, że
pozytywne informacje na temat transplantacji znacząco
poprawiają świadomość społeczną, a dzięki temu wzrasta liczba przeszczepianych narządów. W krajach Unii
Europejskiej 63 tysiące osób czeka na przeszczepienie
narządu (dane z 31.12.2013). W tej grupie jest 50 tys.

osób oczekujących na przeszczepienie nerki, 6700 – na
Source: 2014 Transplant Newsletter (2013 data)
przeszczepienie wątroby, 3450 – na przeszczepienie serca,
2100 – na przeszczepienie płuc, 1300 – na przeszczepienie trzustki i 70 – na przeszczepienie jelita cienkiego.
Potrzeby są duże i następuje stały wzrost liczby przeszczepianych narządów – od 2004 do 2013 roku o 33%.
W 2014 roku uczestniczyła w warsztatach czteroosobowa reprezentacja dziennikarzy medycznych
z Polski. Cieszymy się, że wśród nich była przedstawicielka „Gazety dla Lekarzy”.
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25-lecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
Małgorzata Zarachowicz

8 listopada 2014 r. odbył się uroczysty zjazd
Okręgowej Izby lekarskiej
w Warszawie w związku
z 25-leciem odnowionego samorządu lekarskiego.
Tenże zjazd wyprzedził
o miesiąc zjazd Naczelnej
Izby lekarskiej oraz zapoczątkował korowód kolejnych zjazdów pozostałych
izb.
Byłam tam jako przedstawicielka „Gazety dla Lekarzy”
z akredytacją potwierdzoną
przez OIL w Warszawie. Niezależnie od akredytacji otrzymałam wcześniej zaproszenie
na kredowopodobnym papierze, ponieważ jest członkiem
Okręgowej Rady Lekarskiej.
Wszystko, co widziałam
i słyszałam, chciałabym ująć
w barwny reportaż, ale materia twórcza była niestety
mało kolorowa. Przybyłam
o czasie i rozpoczęłam poszukiwanie biura prasowego, jak
na dziennikarza uczestniczącego przystało. Okazało się,
że nie ma biura prasowego,
więc obsługa skierowała mnie
do kolejki w stanowisku VIP.
Tamże zostałam szybko rozpoznana i zabransoletkowana
na prawej kończynie górnej.
Skoro jestem VIP-em, to
pomyślałam, że miejsce w drugim rzędzie bocznym będzie
akurat. Dla super-VIP-ów był
rząd pierwszy. Ledwie usia-
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dłam, a już chór zaintonował
pieśń okolicznościową, a poczet sztandarowy wkroczył.
Konferansjerem uroczystości aktor Jacek Borkowski.
Jednak więcej do powiedzenia
niż konferansjer mieli kolejni
oficjalni mówcy. O czym były
ich wystąpienia? Pierwsze
przemówienie wygłosił oczywiście obecny prezes ORL dr
Andrzej Sawoni. Zwróciło
moją uwagę stwierdzenie
kolegi prezesa, że izba dba
o wizerunek lekarzy w mediach i ochronę prawną. Czy
to samo mogą powiedzieć
szeregowi członkowie izby
lekarskiej? Nie wydaje mi się.
Potem były następne mowy
tronowe. Oczywiście wystąpił
też prezes wszystkich prezesów dr Maciej Hamankiewicz.
Zwróciłam uwagę na słowa
„mamy się cieszyć, bo to jubileusz”. Prezes Naczelnej Rady
Lekarskiej podkreślił też, że
najważniejsze są szkolenia dla
lekarzy. A ja zastanawiałam się,
jaki będzie podział funduszy
składkowych na szkolenia dla
szeregowych lekarzy, wyjazdy
zagraniczne kolegów funkcyjnych, opłaty za członkowstwo
w stowarzyszeniach zagranicznych oraz bizantyjskie obchody organizowane przez NRL.
Nie wspomnę o finansowaniu
rozmaitych i licznych komisji
sportu i kultury.
Mowy tronowe można było
przeżyć. Honorowymi gośćmi
byli przedstawiciele różnych

urzędów „trzymających władzę i kasę”. Przy takiej konstrukcji listy gości nasuwa się
pytanie, czy izba to samorząd
lekarski, czy jeszcze jedna władza, która zaprosiła swoich kolegów „po władzy” na imprezę?
W jakim charakterze gościli na
przykład przedstawiciele NFZ?
Nie znalazłam odpowiedzi na
to pytanie.
Potem było wręczanie odznaczeń izbowych zasłużonym
koleżankom i kolegom. Gratulacje dla wszystkich odznaczonych!
Następnie prezesi i wiceprezesi izby wręczali młodym
lekarzom dyplomy i PWZ. Zaskoczyło mnie, że na podium
nie było wśród wręczających
żadnego przedstawiciela uczelni – rektora, dziekanów.
W tak zwanym międzyczasie wystąpiła Małgorzata
Walewska, uprzedzając słuchaczy, że nie zwykła śpiewać do mikrofonu. Na koniec
uroczystości zapowiedziany
był Kuba Sienkiewicz, ale nie
doczekaliśmy się jego występu. Za to wcześniej, niżby to
wynikało z treści zaproszenia,
rozpoczęła się konsumpcja
wędlin, sałatek jarzynowych
i deserów, w której nie wzięłam udziału.
# Refleksja pierwsza na przyszłość jest związana z koniecznością zamieszczania
informacji o dress code na zaproszeniach na tego rodzaju

uroczystości. Można by dużo
napisać na temat niestosowności ubioru zarówno młodzieży,
jak i starszych uczestników
relacjonowanego spotkania. Młodzi lekarze muszą
się uczyć nie tylko EBM, ale
i tego jak należy ubrać się na
tego rodzaju uroczystość, gdy
ma się być jej uczestnikiem
lub gościem. Wiem, że jest to
wiedza chętnie przez młodych
przyswajana, bo swego czasu
miałam takie zajęcia dla studentów w jednej z wyższych
szkół – nikt się z tych zajęć
nie urywał się i nie mogłam
narzekać na brak aktywności
słuchaczy.
# Refleksja druga dotyczy
szerszego tematu: czy należało
wydać ze wspólnych pieniędzy
aż 250 000 zł na imprezę w hotelu Hilton, przypominającą
bardziej patchwork akademicko-korporacyjny niż rozdanie
dyplomów lekarskich?
Moje rozdanie odbyło się
w Klubie Medyka, dyplomy
wręczał dziekan wydziału
lekarskiego, a śpiewał chór
akademicki. Organizacja
kosztowała z pewnością dużo
mniej. Może warto wrócić do
tej miłej akademickiej tradycji,
możliwej do zrealizowania za
mniejsze pieniądze, a zaoszczędzone środki przeznaczyć
na coś bardziej potrzebnego
środowisku niż konsumpcja
sałatki jarzynowej ustami jego
przedstawicieli?
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Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną,
Na klombach mych myśli sadzone za młodu,
Pod słońcem, co dało mi duszę błękitną
I które mi świeci bez trosk i zachodu.

Obnoszę po ludziach mój śmiech i bukiety
Rozdaję wokoło i jestem radosną
Wichurą zachwytu i szczęścia poety,
Co zamiast człowiekiem, powinien być wiosną.
Kazimierz Wierzyński

Zielonego na białe przefarbowywanie
Marzena Więckowska

Śledząc od kilku miesięcy doniesienia medialne o kolejnych pomysłach na reformowanie systemu ochrony zdrowia nie mogę oprzeć się wrażeniu, że autorom rewolucyjnych zmian, jakie czekają podstawową opiekę zdrowotną w 2015 roku, przyświecały słowa wiersza poety skamandryty Kazimierza Wierzyńskiego.
Zielonej karty na czerwone światło
wystawianie
Oto bowiem kilka miesięcy temu gruchnęła
wieść, że lekarze rodzinni będą wręczać zielone karty
pacjentom, u których podejrzewają nowotwór złośliwy.
Karta taka ma uprawniać pacjenta do wkroczenia na tzw.
szybką ścieżkę diagnostyki onkologicznej. Podobnie jak
większość Koleżanek i Kolegów lekarzy pomyślałam
sobie, że trzeba mieć naprawdę zielono w głowie, aby
wprowadzać takie karkołomne rozwiązania. Po pierwsze dlatego, że łamie to konstytucyjną zasadę równego
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla wszystkich
obywateli, a po drugie dlatego, że przy tak małej liczbie
specjalistów onkologów, radiologów i patomorfologów
szybkość jest pojęciem abstrakcyjnym. Pomysł jednak żył,
rósł i zielenił się, aż wreszcie rozkwitł 28 sierpnia 2014
roku w postaci ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
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Z zielonej karty
szkoleń organizowanie
Ponieważ niewielu lekarzy oddaje się pasjonującemu zajęciu śledzenia procesu legislacji, tym razem
decydenci postanowili przełamać niewiedzę i wynikającą
z niej krnąbrną niechęć lekarzy do rozdawania zielonych
kart, wysyłając do nas osobiste zaproszenia do udziału
w szkoleniach prowadzonych przez… urzędników NFZ
na temat wdrażania tzw. pakietu onkologicznego. Były
one zorganizowane w soboty i niedziele i udział w nich
okazał się oczywistą stratą czasu. Cel szkoleń był wybitnie
propagandowy, a poziom merytoryczny bardzo niski,
ponieważ nie było jakichkolwiek aktów wykonawczych
do ustawy. Nie było wówczas znane nowe rozporządzenie
ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, choć pojawiały
się nieoficjalne doniesienia medialne o tym, że zakres
badań diagnostycznych dostępnych dla lekarza POZ
ma zostać znacząco poszerzony. Nie był znany nawet
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wzór zielonej karty, której wypełnianie było głównym
tematem szkolenia. Jakież wielkie było nasze zdziwienie,
kiedy dowiedzieliśmy się, że karty nie będą zielone, tylko
białe i będziemy je sobie sami drukować na zwykłym
papierze! Szkolący nie potrafili odpowiedzieć na żadne
z pytań dotyczących kwestii finansowych, chociażby jak
będzie wyglądać finansowanie badań diagnostycznych,
które zleci lekarz POZ przed wydaniem karty, ani jaka
będzie wysokość wynagrodzenia lekarza POZ za wydanie
karty. Brakowało informacji na temat standardu badań
dodatkowych, jakie będzie zobowiązany wykonać lekarz
POZ przed wydaniem karty, ponieważ taki standard nie
zostanie wprowadzony, a lekarz rodzinny będzie mógł
wydać kartę bez robienia jakichkolwiek badań diagnostycznych. Dowiedzieliśmy się, że karty będziemy mogli
wydawać w razie podejrzenia nowotworów złośliwych
oprócz nowotworów złośliwych skóry, z wyjątkiem
czerniaka skóry.
Zielonej karty wskaźnikowanie
i znów szkoleń przeprowadzanie
Najwięcej emocji wzbudziła informacja o tym,
że będziemy poddawani ocenie za pomocą tzw. wskaźnika rozpoznawania nowotworów. Wskaźnik ma być
ustalany przez NFZ indywidualnie dla każdego lekarza
po wydaniu kart i ustaleniu rozpoznania, przy czym
po raz pierwszy wskaźnik zostanie obliczony po wydaniu pierwszych 30 kart. Nieoficjalnie powiedziano
nam, że minimalny wskaźnik będzie wynosić 1:15.
W wypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika
lekarz pod groźbą kary finansowej utraci możliwość
wydawania kart i w celu przywrócenia uprawnienia
będzie zobowiązany do odbycia szkolenia w zakresie
wczesnego rozpoznawania nowotworów prowadzonego
przez podmiot uprawniony do prowadzenia kształcenia
podyplomowego lekarzy.
Kiedy temat bezwartościowych szkoleń NFZ
odpłynął na fali krytyki, pojawiły się zapowiedzi równie ostro krytykowanych tzw. ministerialnych szkoleń
onkologicznych. Każdy z 26 tysięcy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, który przyjmie zaproszenie
na szkolenie onkologiczne, będzie musiał przyjechać
do Warszawy, do Centrum Onkologii na Ursynowie.
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Problem w tym, że sala konferencyjna może pomieścić
jedynie 250 osób, a całość szkoleń ma się zakończyć
w połowie grudnia. Dla każdego województwa będzie
tylko jeden dzień, nie będzie możliwości wybrania
terminu, przy czym szkolenia mają odbywać się w dni
robocze. Na szkolenie z rozpoznania danego rodzaju
nowotworu przewidziano tylko po piętnaście minut,
a całość ma trwać 6 godzin.
Za zieloną kartę premiowanie
i badań sprawozdawanie
Pojawiły się także doniesienia medialne na temat premiowania najefektywniejszych „tropicieli raka”
w POZ. Jeśli lekarz POZ będzie podejrzewał raka u pięciu
chorych i założy im zielone karty onkologiczne, a specjalista potwierdzi choć jedną diagnozę, lekarz POZ
dostanie najwyższą premię, najniższą zaś, gdy na 15
pacjentów z kartami potwierdzi się tylko jedna. Potem
pojawiła się informacja, że za wystawienie karty lekarz
POZ otrzyma honorarium w wysokości 50 zł.
23 października ogłoszono rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ, w którym
poszerzono zakres badań diagnostycznych związanych
z realizacją świadczeń lekarza POZ o fT3, fT4, PSA,
diagnostykę ultrasonograficzną głowy i szyi, klatki
piersiowej i piersi, przewodu pokarmowego, węzłów
chłonnych, moszny, w tym jąder i najądrzy, echokardiografię, spirometrię, gastroskopię i kolonoskopię.
Z wykonanych badań diagnostycznych trzeba będzie
sporządzać i przesyłać do NFZ sprawozdania raz na
kwartał wraz z wyszczególnieniem rodzajów badań
i numeru PESEL pacjenta, któremu je wykonano.
Zielonej karty finansowanie
i głowy zawracanie
Na półtora miesiąca przed terminem wejścia
w życie zmian zasad funkcjonowania POZ nie są znane
żadne oficjalne informacje dotyczące sposobu ich sfinansowania. Docierają nieoficjalne doniesienia o tym,
że zostanie zlikwidowany współczynnik 3,0 za pacjentów
z chorobami układu krążenia i cukrzycą oraz dodatkowy
współczynnik 0,8 za pacjentów w okresie wzmożonych
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Zielonej karty biurokratyzowanie
i sprawy zamącanie
Wszystkie planowane zmiany niosą za sobą kolejne nowe obowiązki i tak już obciążonych nimi lekarzy
POZ. Większość z tych obowiązków to typowa biurokracja. Wypełnienie „zielonej karty” składającej się z 7 stron
wraz z przesłaniem informacji do NFZ, co będzie musiało
się odbyć w czasie rzeczywistym, zajmie co najmniej pół
godziny. Brakuje racjonalnych rozwiązań, które odciążyłyby lekarzy POZ z wykonywania zadań niemających
z punktu widzenia interesu zdrowotnego pacjenta żadnego znaczenia, a tylko pochłaniających cenny czas, jak
choćby konieczność wizyty u lekarza wyłącznie w celu
wystawienia dla pracodawcy orzeczenia o niezdolności
do pracy z powodu choroby. Nadal nie rozwiązano kwestii bezprawnego angażowania, a właściwie zmuszania
lekarzy POZ do stwierdzania zgonu i wystawiania kart
zgonu. Wprowadzone rozwiązania są raczej symboliczne
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i z całą pewnością nie przyniosą wymiernych efektów.
Nowe, wprowadzone 11 września 2014 roku przepisy
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, uprawniające
je do ordynowania leków i wyrobów medycznych oraz
wystawiania recept, a także do zlecania niektórych badań
diagnostycznych są i pozostaną martwymi przepisami
ze względu na brak przygotowania merytorycznego
pielęgniarek i położnych do wykonywania tych zadań,
jak też z uwagi na skomplikowany, absurdalny, najeżony
karami system refundacji.
Nowe, wchodzące w życie od 1 stycznia 2015
roku zasady wystawiania recept bez obecności pacjenta zamiast uprościć, utrudnią nam pracę, ponieważ
wprowadzają wymóg dołączania do dokumentacji kolejnych pisemnych oświadczeń pacjentów o tym, kogo
pacjent upoważnia do odbioru recept lub że upoważnia
osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.
Jednocześnie lekarz będzie zobowiązany każdorazowo
do zamieszczenia w dokumentacji pacjenta informacji
o wystawieniu recepty lub zlecenia bez obecności pacjenta oraz informacji o osobie, której przekazano taką
receptę lub zlecenie.
Przyszłości odczuwanie
Dobiega końca rok 2014, a o planowanych głębokich zmianach w funkcjonowaniu podstawowej opieki
zdrowotnej w 2015 roku nadal wiadomo bardzo niewiele,
a to co wiadomo budzi niepewność i niepokój o dalsze
funkcjonowanie naszych praktyk. Moje własne odczucia
mogę wyrazić, parafrazując słowa poety:
Zielono mam w głowie, lecz fiołki nie kwitną
Na klombach mych myśli sadzone za młodu.
A słońce, co dało mi duszę błękitną
Wcale nie świeci bez trosk i zachodu.
Obnoszę po ludziach karty zielone,
Rozdaję rozrzutnie i myślę z dreszczykiem
Emocji, co siedzą w mej głowie skłębione:
Co z moim indywidualnym wskaźnikiem?

Rys. Zen

infekcji, a także zostaną skreśleni z list aktywnych pacjenci z niepotwierdzonym statusem ubezpieczenia, ale
nie wiadomo, w jaki sposób miałyby zostać zrekompensowane straty finansowe związane z wdrożeniem tych
zmian. Nieoficjalnie mówi się o podniesieniu bazowej
stawki kapitacyjnej, jednak nie wiadomo o jaką kwotę.
Za pacjentów, którzy będą mieli wykonywane
badania dodatkowe, stawka kapitacyjna ma być wyższa,
jednak nie wiadomo o jaką kwotę i na jak długo.
W związku z wprowadzeniem od 2015 roku
wymogu posiadania przez pacjentów skierowania do
okulisty i dermatologa oraz zwiększeniem zakresu badań diagnostycznych dostępnych w POZ pojawiły się
w mediach doniesienia, że będą premiowani ci lekarze
POZ, którzy sami będą diagnozować i leczyć pacjentów
zamiast kierować ich do specjalistów. Nie są znane szczegóły owego premiowania, a środki na ten cel miałyby
pochodzić z nadwyżki budżetowej NFZ. Ten pomysł
budzi kontrowersje zarówno wśród lekarzy POZ, jak
i AOS, zarówno ze względu na narastającą roszczeniowość pacjentów, jak i ich dotychczasowe nawyki
w postaci przemożnej chęci leczenia poszczególnych
schorzeń u wielu specjalistów i wręcz wymuszaniu na
lekarzach POZ kierowania do nich.

Marzena Więckowska
internistka, lekarz rodzinny

12_2014

grudzień

Na dyżurze, po dyżurze

Lichą formą się brzydzę.
Rachela z „Wesela”

Nasz Doktor robi biznesplan
i podziwia wybory
Karteczki , karteczki

Nasz Doktor siedział na leżance po turecku
i rozkładał karteczki z wydatkami w POZ. Poza tym
intensywnie wsłuchiwał się w wewnętrzny głos, a właściwie głosy, żeby podjąć szczęśliwe decyzje finansowe.
Chwilowo nie miał pewności, czy to podpowiada głos
rozsądku, czy może całość jest echem dyskusji wyborczych w TV, gdy wszyscy sobie przerywają słowami „ja
panu nie przerywałem”. W sumie można się do tego
przyzwyczaić, zakładając, że nie oczekuje się wiele od
głosów.
A wracając do finansów, było licho. Nie wiedzieć
czemu bardziej opłacało się zatrudnić u kogoś na godziny w przychodni, niż samemu prowadzić praktykę
i użerać się z urzędami, kontrolami, umowami na tzw.
świadczenia, czyli leczenie.
No niby na głowę się nie leje, ale niezupełnie
o to chodzi, gdy przechodzi się na własną działalność.
Kolejne karteczki znalazły się na swoim miejscu.
Kawa, cukier, chipsy dla personelu. No tak. Odkąd
pacjenci przestali kojarzyć służbę zdrowia z siedzeniem
i piciem kawy, skończyły się kawy wdzięczności.
Na niektórych karteczkach powstały dopiski.
Niektóre z nich już się rozmazały. Jeszcze nie od łez,
zażartował dziarsko w duchu Nasz Doktor. Co ciekawe,
przyłapał się na myśleniu, że wszystkie zmiany są jakby
na gorsze, ale cóż, postęp niejedno ma imię.
Przyłapawszy się na tych zachowawczych myślach,
zdał sobie sprawę, że najlepiej by było, żeby choć przez
rok nic się nie zmieniało. Czy to już wstecznictwo, czy
przywilej wieku dojrzałego, gdy człowiek chce wiedzieć,
że wstając w nocy do łazienki, trafi bez pudła na swoje
kapcie, nie mówiąc o muszli? Chyba coroczne zmagania
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okołoumowne z jedynym słusznym i legalnym monopolistą stały się do znudzenia przewidywalne. Najpierw
stroszenie piórek, nowe śmiałe projekty reformy wrzucane na koniec roku jak granat do kurnika i oczywiście
poprzedzone to wszystko przygotowaniem artyleryjskim
albo raczej bombardowaniem w prasie.

Rozweselający plakat

Gdy zasępiony Doktor podniósł na chwilę wzrok
znad fatalnych karteczek (swoją drogą prowadzący
państwo muszą mieć tych karteczek tysiące), otoczyły
go wesołe twarze patrzące z plakatów wyborczych. Koledzy lekarze prezentowali obok fotografii swój dorobek,
a nawet programy. Niektórzy chwalili się posiadaniem
żony i dzieci. Doktor spuścił nieśmiało wzrok i wrócił do
karteczek, mimo że właśnie kolejna fala namaszczonych
przedstawicieli szykowała się do desantu na stanowiska
w lokalnych władzach. Kampania była, jakbyśmy to
ujęli, brutalna i krwawa. Świadczyły o tym pozdzierane
plakaty wyborcze, zaklejanie się na potęgę na tablicach
z nekrologami, anonimowe ulotki wyliczające w punktach przekręty adwersarzy…
Nasz Doktor uśmiechnął się, przypomniawszy
sobie ostatnie rondo w drodze do domu oklejone plakatami wyborczymi. Zwłaszcza jeden mu się spodobał.
Nawiedzona twarz lokalnego działacza została na czole
zwieńczona męskim organem z pewną dozą nonszalancji, ale i ze znajomością tematu. Nasz Doktor uwielbiał
jeździć tą trasą, a czasem zapomniawszy się, okrążał
wysepkę po kilka razy, zanim oderwał w końcu wzrok
od wyborczego performance. Co prawda jakiś czas
potem właściciel twarzy i prawdopodobnie narządu

12_2014

grudzień

Na dyżurze, po dyżurze

Bez Nieztycha i roweru ani rusz

Od siedzenia po turecku i myślenia drętwieją
nogi i trzeba zmienić pozycję, co nienawykłemu do
analiz finansowych lekarzowi rodzinnemu sprawia
niejaką trudność. Na szczęście od czego jest myślenie
życzeniowe. Drzwi gabinetu otwarły się z rozmachem,
ukazując kolegę Nieztycha gotowego do pomocy.
Nieztych ogarnął finanse POZ jednym gospodarskim spojrzeniem i zapytał z wyrzutem:
– A gdzie masz koszty reprezentacyjne? Gdzie
drogie samochody służbowe, szofer, młoda sekretarka?
– Ja sam, wszystko sam, tymi ręcami – usiłował
tłumaczyć się Doktor.
– I za młodą sekretarkę też – ironizował Nieztych.
– A też – naburmuszył się Doktor.
– Ech, dzieciaku, dzieciaku. Niby pracuje taki na
własny rozrachunek, a nie ma kosztów reprezentacyjnych
i jeszcze okrada się sam łobuz z urlopu – powiedział
jakby do siebie.
– A właśnie że byłem na urlopie – odgryzł się
Doktor. – Kiedyś.
– Wiemy, wiemy. Wydyżurowałeś w dwa tygodnie
miesięczne dyżury, potem po pracy w samochód i na
wakacje, żeby po powrocie znowu zarżnąć się robotą.
W psychiatrii nazywamy to zespołem konia pociągowego.
Od konia pociągowego – dodał wyjaśniająco.
Bogatemu wszystko wolno – miał odgryźć się
Nasz Doktor, ale właśnie ugryzł się w język. Chyba mam
za długi język, pomyślał Stirlitzem.
Nieztych jak zwykle szybko się znudził dawaniem
dobrych rad. Zresztą był na urlopie i nie musiał wcale
nic dawać. Zaproponował natomiast pójście na wódkę
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w wieczór wyborczy, żeby z grubsza ogarnąć sytuację
polityczną. Nasz Doktor przyznał koledze rację, zwłaszcza
odkąd niezależni naukowcy udowodnili, że to nie żadne
czerwone wino przedłuża życie, tylko po prostu alkohol
spożywany, jakżeby inaczej, w rozsądnych ilościach. Już
się nie muszę katować czerwonym winem, zawsze chciałam
się napić białego – przypomniał sobie okrzyk wydany
przez lekarkę z pierwszego rzędu na pewnym szkoleniu,
gdy podano przełomowe wyniki badań.
Nasz Doktor zapakował wszystkie fiszki, łącznie
z tymi, które podrzucił mu Nieztych. Może na razie
wydają się nawet niecenzuralne, ale z czasem…
Wracał przez pięknie rozświetlone rondo, rozglądając się po twarzach kandydatów aspirujących
do władzy. Ulubiony trybun ludowy miał w miejscu
żywotnego narządu na czole ogromną wyrwę, co nie
przeszkadzało mu się zagadkowo uśmiechać. Aha, cisza
wyborcza, Doktor ze zrozumieniem pokiwał głową. Poza
tym wszystkich nas to czeka, z czasem – podsumował
parafilozoficznie i smutno Nasz Doktor, a tymczasem
trzeba oddać, że tak się wyrażę, głos.
Rafał Stadryniak
internista
Niniejszy tekst nie jest reklamą wyborczą żadnego z kandydatów.
Uszkodzenia plakatu wyborczego dokonano prawdopodobnie
rozmyślnie, aby spowodować straty moralne u kandydata
i wywołać zgorszenie maluczkich. Nasz Doktor zaręcza, iż nie
miał z tym nic wspólnego, a jedynie czerpał prawdziwą radość
z podziwiania aktu wandalizmu wyborczego.
Karteczki z finansami zaś gdzieś się zawieruszyły. Została
tylko jedna napisana ręką kolegi Nieztycha: „Kup se rower”.

Rys. Zen

zamalował fatalny kolaż, lecz nic już nie mogło popsuć
przyjemności jazdy przez rondo. Nasz Doktor nadal
widział niecenzuralny wtręt na swoim miejscu. I nie
mógł powstrzymać się od uśmiechu.
Będąc człowiekiem, można zrozumieć pęd, a nawet popęd do władzy. Zwłaszcza bezrobotnym marzyła
się stabilna posada trybuna ludowego, co to może
wszędzie wejść, porozliczać, a przy tym jest w centrum
uwagi. Nie zapominajmy o wodzie i paluszkach słonych,
które wyborcy często wypominają swoim wybrańcom.
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Motto: Pacjenci proszeni są o przygotowanie się do wizyty lekarskiej
także pod względem higienicznym.

O powołaniu, powoływaniu,
myciu i autoświadomości
Rafał Stadryniak = @Grypa

Powoli zbliżało się Boże Narodzenie, które jak wiadomo jest sygnałem dla zwierząt
futerkowych, ptactwa i dla NFZ do kluczowych corocznych zmian. Na cykl natury
nie ma mocnych.
Jakiś nieznany (dla własnego bezpieczeństwa) geniusz zza biurka wymyślił, że najlepiej duże strategiczne wolty podrzucać lekarzom pod drzwi w piątek po południu
między Wigilią a Nowym Rokiem, z terminem podpisania do środy rano.

P

raktyka ta była bardzo skuteczna. Przez weekend
zapalnik bomby tykał i nic nie można było zrobić
bez informatyka. W poniedziałek zawrót głowy, poniedziałkowy nawał pracy etc. Zostawał wtorek, żeby
w środę puścić papiery i odetchnąć z ulgą. I właśnie
o to chodziło, żeby pogoniony POZ odetchnął sobie
z ulgą. Z ulgą, że się podpisało bubel pod przymusem.
A potem tylko święta, zajadanie stresu i po świętach.

Doktor myśli i czyta

Nasz Doktor nie wiadomo dlaczego był dobrej
myśli. Było jeszcze stosunkowo wcześnie, to nie był piątek,
w inne dni tygodnia nie mogła nas spotkać krzywda,
a i złota jesień dokazywała na całego.
Na fali stabilnej aury żadne jesienne smutki
nie miały przystępu do POZ. Nawet obserwowało się
mniej kataru na głowę, a i pacjenci z depresją siedzieli
gdzieś schowani z dala od wścibskich oczu lekarzy. Było
więcej czasu na leczenie i w ogóle. Może chodzi o to,
żeby zastanowić się nad sobą? Nasz Doktor właśnie się
zastanawiał.
Czekając na cios litości, Doktor zabawiał się czytaniem literatury psychologicznej oraz poradników dla
menedżerów. Wyczytał tamże, że zabawa w karierę nie
jest sprawą prostą. Raczej misją i natchnieniem. Oprócz
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nastawienia na sukces trzeba z przyjemnością oddawać
się grom zespołowym, zwanym potocznie wyrabianiem
sobie pozycji. To było dość oczywiste.
Nic nowego pod słońcem. Także wśród pacjentów
znajdowali się tacy zmenedżerowani, którzy mimo gwarantowanego i oczywistego świadczenia musieli mieć co
prawda to samo, ale „po znajomości”. Powoływali się więc
na wspólnych znajomych, w tym znajomych rodziców,
niby przypadkiem wspominali z imienia prezydenta
i starostę w kontekście ostatniego zakrapianego grilla.
Pytania, co u taty i mamy, nie wiedzieć czemu
irytowały Naszego Doktora. Zwłaszcza że nie chodziło
o nic innego, tylko podkreślenie, że oto, uwaga, przyszedł
szczególny pacjent.
Takich pacjentów było… co drugi, gdyż Nasz
Doktor dorastał i uczył się w miejscu obecnej praktyki.
Na zdrowy rozum powinno to pomagać w pracy, a nie
pomagało. Pacjenci kurczowo trzymali się schematu, żeby
przy okazji pozdrowić wujka Zdzisia i ciocię Helenkę.
A przecież można by prościej, bez tego dryblingu.
W pewnym sensie Nasz Doktor rozumiał taką
postawę. Niczego nie zostawiać przypadkowi. Niech
lekarz wie, kogo leczy, to może bardziej się przyłoży.
Może zadrży mu ręka, gdy będzie wypisywał truciznę?
Może dopisze chociaż jedną dodatkową chorobę, gdy
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będzie wypisywał papiery na rentę? Może wypisze
osławiony lek „tańszy i lepszy”?
Odpowiednikiem takiego myślenia w warsztacie
samochodowym byłoby, powiedzmy, wyciąganie historycznego wspólnego zdjęcia z Wałęsą lub jeszcze lepiej
z obecnym prominentem. Nasz Doktor zastanawiał się,
czy takie działanie ma jeszcze znamiona niedozwolonego
nacisku, a może jest już szantażem.
Co ja wiem o szantażu, zreflektował się natychmiast. Trzeba popytać kobiet, czyli u źródła.
Naciski na lekarza nie zawsze okazywały się szczęśliwe, gdyż pacjenci próbowali przedobrzyć. Pozdrawiali
nieżyjące osoby, mylili Kowalewskiego z Kowalskim
i powoływali się na wspólne spędzanie wakacji na kolonii
w Żegiestowie. To już była jawna przesada.
Zupełnie jak po sukcesie Tomka Sawyera. Wszyscy nagle go znali, a jeden głośno się chwalił, że został
przez niego pobity. W ten sposób część chwały spływała
także na niego. Jednak nie zrobił kariery, bo takich
wyróżnionych było więcej.

Doktora nawiedzają koszmary

Kolega Luzik miał jeszcze śmieszniej. Opowiadał,
jak latami nachodziła go pacjentka, która pamiętała, że
gdy wszystkie dzieci biegały za piłką, on siedział na ławce
w takiej kolorowej czapeczce i się uczył.
Luzik twierdził, że jak pacjentka się wreszcie
przeprowadziła, to przestały nawiedzać go koszmary
o kolorowej czapeczce.
Powariowali z tymi koloniami Żegiestowie. Nasz
Doktor zaczynał powoli wierzyć, że rzeczywiście miał coś
z tym wspólnego. Żeby tylko nie zasnąć i nie obudzić się
w Żegiestowie, pomyślał spłoszony. Pod cienką warstwą
logiki czaiło się gdzieś wspomnienie udanej ekranizacji
Koszmaru z ulicy Wiązowej. A ostatnio Doktor wyczytał,
że nawet pozornie przyjazna Ulica Sezamkowa skrywa
mroczne sekrety. Muzycznym motywem przewodnim
ulicy Amerykanie torturowali więźniów w Guantanamo.
Nasz Doktor zastanawiał się na wszelki wypadek, jak odróżnić jawę od snu. Prymitywne i oklepane
szczypanie siebie zupełnie nie przystawało lekarzowi.
Może uzgodnić ze sobą jakiś przedmiot z realnego
świata i obserwować jego zachowanie? Przedmiot, ale
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jaki, zastanawiał się Nasz Doktor. Oczywistą podpowiedzią było, że może słuchawki lekarskie. Błąd, to
zbyt oczywiste. Poza tym Doktorowi nieraz zdarzało się
wybiec w ferworze pracy na miasto ze stetoskopem na
szyi i miarkował się dopiero w pobliskim warzywniaku.
Przedmiot musiał być zindywidualizowany. Luzik miał
swoją kolorową czapeczkę, a Nasz Doktor nie mógł się
zdecydować, czy teoretycznie łatwiej będzie obserwować
część garderoby, czy może rzeczywiście znalezienie się
w Żegiestowie będzie sygnałem ostrzegawczym, że śni.
Swoją drogą muszę sprawdzić, gdzie to jest – obiecał sobie Nasz Doktor. Na globusie stojącym w poczekalni
nie było żadnego Żegiestowa.

Przychodzi Nieztych do Doktora

A właśnie na korytarzu zrobiło się głośno i za
chwilę w drzwiach stanął zarumieniony od utarczki
z pielęgniarkami Nieztych.
– Niezłe cerbery tu zatrudniacie. Nie chciały mnie
wpuścić, wyobraź sobie. Nie poznały mnie. – Ostatnie
zdanie podkreślił z dumą.
Może właśnie cię poznały, mruknął Nasz Doktor
na stronie, a głośno dodał:
– Czym chata bogata, tym rada: skierowanie na
kolonoskopię, gastroskopię czy rezonans, z tym że, zaznaczam, rezonans jest bardzo głośny, nie na twoje ucho.
– Nie marudź, lekarzu rodziny – odezwał się
dziarsko Nieztych, przedrzeźniając ministra zdrowia. –
Jestem tu po to, żeby pomóc. – Otóż mam na sprzedaż
moją wierną renówkę oraz wolne miejsce w hotelu ze
spa z grupona.
– Jak się cieszę, że o mnie pamiętałeś – rzucił
Doktor, jednocześnie żałując straconej szansy. Nasz
Doktor wiedział, że odmawiać trzeba od razu i definitywnie. Tyczyło się to spraw prywatnych, służbowych
i Nieztycha.
– To chociaż wierną renówkę… – usiłował negocjować Nieztych, chociaż widział, że Nasz Doktor
jest twardy.
– Daj żyć, człowieku, nie zmuszaj mnie do odmawiania.
– Przecież odmawiasz.
– No właśnie.
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się utrzymywał. Gdy karteczkę zaczęto fotografować
z komórek i zainteresowali się nią przedstawiciele medyczni, ktoś wpadł na pomysł, żeby zdjąć źródło problemów z widoku.
I od razu atmosfera się oczyściła.
Wracając do rzeczywistości: na parkingu stały
samochody i AUTO Nieztycha.
– Masz i siadaj, zobacz jak się siedzi – zachęcał
i kusił Nieztych.
– A renówka?
– A odda się na szrot strauchę, zapomnij. Siadaj
i podziwiaj.
Nieztych wydawał się bardzo podniecony ze
swoimi rozszerzonymi źrenicami. Aż tak zależy mu na
akceptacji? zastanawiał się Nasz Doktor. Czyżby ktoś
wcześniej skrzywdził go lub jego samochód?
Podziwianie wnętrza nie wyszło Doktorowi na
zdrowie. Samochód był niski. Podczas wsiadania Doktor
boleśnie obił kość ogonową. Poza tym Nieztych nie
przystał na jazdę próbną.
– Nie przyzwyczajaj się do luksusu. To dla twojego dobra – skwitował sugestię
przejażdżki. Pozwolił jednak
pobawić się regulacją fotela
kierowcy.

Od czego zależy
szacunek?

Rys. Zen

– A gdybym osobiście ci ją zarekomendował?
– A, to co innego, uprzejmie dziękuję po głębokim namyśle.
– Widzę, że nie jesteśmy tu mile widziani – Nieztych w naturalny sposób użył pluralis majestaticus.
– A co ty kupiłeś? – przekierował uwagę Nasz
Doktor. I zaczęło się. Popłynęły słowa jak potokiem,
słowa miłości do nowego auta. Nie miało jeszcze przydomku wierne, ale za to było nowe, nieśmigane, a lakier
to ma taki, że jak się zadrapie, to żeby dobrać kolor
trzeba jechać do samej Warszawy. Nieztych czekał na
reakcje, na pochwały.
– Faktycznie, warte swojej ceny – zaczął Nasz
Doktor ostrożnie. I już wiedział, czym ułagodzić kolegę.
– Nikt takiego nie ma.
– Nie ma – powtórzył Nieztych jak echo, kraśniejąc z dumy. – Musisz siąść za kierownicą. Skóra
pachnie świeżością.
O, to jakaś odmiana – zastanowił się Doktor,
dla którego skóra pachnąca świeżością pachniała też
czystością. Taką mam pracę, przywołał się do porządku. Nasz Doktor jeszcze
nie wyparł z pamięci sławetnego eksperymentu,
kiedy kazał na drzwiach
gabinetu umieścić napis: „Pacjenci proszeni są
o przygotowanie się do
wizyty lekarskiej także
pod względem higienicznym”. Napis trochę
posiwiał. Co to się działo,
co to się działo! Pacjenci się poobrażali. Nasz
Doktor tłumaczył, że
napis nie dotyczy tych,
co się już myją albo
z ważnych powodów nie
myją. A jedynie tych, co
by mogli, a na przykład
zapomnieli. Nie pomagało. Zapaszek owej
karteczki jeszcze długo

Wokół samochodu zebrała się już pokaźna grupka
pacjentów.
Nasz Doktor próbował prostować, że tylko przymierza się do samochodu, ale większość i tak wiedziała,
że to z ich ubezpieczeń i krwawicy lekarze rozbijają się
błyszczącymi nowością autami.
Wróciwszy do pracy, Nasz Doktor zauważył
istotną zmianę w nastawieniu pacjentów. Jakby większy
respekt i szacunek.
Ciekawe co by było, jakbym posiedział jeszcze
troszeczkę, w samochodzie, ma się rozumieć, dumał
Nasz Doktor. W końcu też coś mi się należy od życia.
Końcowe wnioski całego zamieszania były budujące. Potwierdzała się stara teza nieskażona badaniami
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naukowymi, że jak cię widzą, tak cię piszą. A także,
że szacunek zależy od AUTOprezentacji i poczucia
własnej wartości.
Ciekawe jak postrzegają nas ministerstwo i NFZ,
skoro jest, jak jest. A może lepiej nie wiedzieć?

Przychodzi Doktor do Nieztycha

Dzień później w rewanżu Nasz Doktor odwiedził
Nieztycha w jego gabinecie. Cisza, porządek i dyscyplina
na poczekalni rzucały się aż nadto. Na ścianach królowały jeszcze plakaty wyborcze. A w gabinecie Nieztycha
kalendarz z niewiastą w swobodnej pozie.
– Dostałem od pacjentki – pochwalił się Pan
Gabinetu. – Powiedziała, że musi się zrewanżować
i mi to dała.
– Mogło być gorzej. Ludzie pozbywają się z domu
gorszych rzeczy – usiłował kombinować Nasz Doktor,
ale Nieztych nie słuchał.
Nasz Doktor pamiętał świetną czeską dobranockę
animowaną o chłopcu z plakatu, który schodzi sobie ze
stanowiska jak gdyby nigdy nic i przeżywa prawdziwe
i ekscytujące przygody. Gdyby tak zeszła taka pani
z plakatu, i oczywiście wszyscy kandydaci na radnych,
zreflektował się demokratycznie, to przygody murowane.
Zwłaszcza interesująco wyglądaliby podwojeni aspiranci polityczni. „Publiczna reklama nie może zawierać
produktów lokowanych”, zacytowało mu się z pamięci.
Niestety pani miała sporo rzeczy lokowanych.

– Jak przyszedłeś do mnie, to siadaj i opowiadaj
– Nieztych był jednak trochę zazdrosny o plakat.
– No więc zdecydowałem się à propos twojej
propozycji.
– Bierzesz renówkę?
– Nie, grupona.
– Już po gruponie. Puściłem wici w rejestracji
i właśnie prowadzę casting wśród chętnych... I bardzo
chętnych – dodał po chwili namysłu. – Wiesz, ten mój
zwierzęcy lekarski magnetyzm…
– Weź tę od plakatu – Nasz Doktor był więcej
niż pewny. – Przynajmniej chwaliła lekarza. Nagroda
się należy.
– Zastanawiam się. Mam jeszcze na oku taką
jedną, która twierdzi, że była ze mną w Żegiestowie…
Naszemu Doktorowi zapaliła się czerwona alarmowa lampka i mimowolnie zaczął się szczypać, chociaż
przecież uzgodnił sam z sobą, że to nie ma sensu.
Rafał Stadryniak
internista
Badania naukowe dowodzą, że nagroda jest kwestią umowną.
Nagrodą w rozumieniu ogólnym może być również brak
kary. Podpisywanie umów z NFZ, żeby popracować w POZ,
spełniało kryterium nagrody.
Żegiestów okazał się malowniczą miejscowością, kojarzącą się
niektórym z salamandrą plamistą. Nasz Doktor postanowił
w końcu się tam wybrać.

Nowości
Dabigatran daje więcej krwawień niż sądzono
„JAMA Internal Medicine”
w listopadzie 2014 r. opublikowało doniesienie zatytułowane Risk of bleeding with
dabigatran in atrial fibrillation.
I. Hernandez i wsp. omawiają
w nim częstość występowania
krwawień w przebiegu lecze-

nia dabigatranem w porównaniu z leczeniem warfaryną. Autorzy przeanalizowali
przebieg kliniczny u 1302
pacjentów leczonych dabigatranem i porównali wyniki
z 8102 pacjentami leczonymi
warfaryną.

Ryzyko krwawienia było
większe u leczonych dabigatranem i HR wynosił w tej grupie
1,3 dla wszystkich krwawień.
Dla dużych krwawień HR wynosił 1,58 aż do 1,85 dla krwawień z przewodu pokarmowego.
Ryzyko krwawień było szcze-

gólnie wysokie u Afroamerykanów oraz osób z przewlekłymi
schorzeniami nerek.
We wnioskach podkreślono,
ze dabigatran powinien być
zlecany z najwyższą ostrożnością, zwłaszcza u pacjentów
z grup wysokiego ryzyka.

Źródło: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1921753
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Jak zacząć drugą setkę?
Alicja Barwicka

Żeby zabrać się do drugiej setki, trzeba najpierw wykonać pracę nad pierwszą, Kiedyś
jeden z moich ostrodyżurowych pacjentów pytany o ilość alkoholu wypitego w ostatnich kilku godzinach, odpowiedział szczerze: tyle co nic, dopiero co skończyłem pierwszą setę, a drugiej jeszcze prawie nie zacząłem, bo właśnie wtedy ten X mi przyłożył.
Wniosek z tego, że lepiej jednak skupić się na tym, co przynajmniej udało się zakończyć.
Harmonogram rozwoju
autorów publikacji
Oglądając swój wykaz ostatnich publikacji, stwierdziłam właśnie, że i mnie udało się zakończyć pierwszą
setkę, przy czym nie była to wcale aktywność z rodzaju
lekkiej, łatwej i przyjemnej. W zawodzie lekarza konieczność stałego pogłębiania i uaktualnienia wiedzy
towarzyszy nam każdego dnia i większość z nas poświęca
temu przez lata pracy ogrom czasu i prywatnych środków.
Niezwłocznie po zakończeniu studiów i odbyciu stażu
podyplomowego często rozpoczynamy kształcenie specjalizacyjne, a nieraz i to służące zdobyciu tytułu naukowego. Te formy mają charakter sformalizowany i wiążą
się z obowiązkiem odbywania szkoleń, seminariów czy
zdawaniem egzaminów. Powoli przybywa nam nowej
wiedzy, a część tej zdobytej ogromnym i wieloletnim
wysiłkiem staje się w wyniku odkryć naukowych nieaktualna, co wcale nie znaczy, że nieprzydatna. Z czasem
nabywamy doświadczeń i przychodzi czas na dzielenie
się nimi z innymi.
Z początku nie mamy się czym dzielić, bo sami
niewiele wiemy. Wtedy przede wszystkim czytamy.
Czytamy dużo, a sporą część pochłanianych pozycji
stanowią publikacje naszych bogatszych w doświadczenie kolegów, a bywa że równocześnie naszych mistrzów.
Wtedy najczęściej nie mamy szans na przedstawianie
własnych dokonań na piśmienniczym polu. Może to
i dobrze, ale tak już jest, że z czasem my też stajemy
się tymi piszącymi i robimy to z potrzeby przekazania
własnych doświadczeń czy przemyśleń młodszym pokoleniom. Z tych powodów autorami publikacji stajemy
się zazwyczaj dość późno.
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Doświadczenia własne
Nieraz sama praca wymusza odstępstwo od tych
zasad. Tak stało się w moim wypadku, gdy rodzaj zatrudnienia zaczął ode mnie wymagać dość częstych merytorycznych opracowań dotyczących dziedzin medycyny,
w których wcale nie czułam się zbyt pewnie. Pół biedy,
jeśli było to tylko sprawozdanie z konferencji naukowej
czy kongresu, gorzej jeśli tekst powinien uwzględnić
przegląd i analizę dotychczasowego piśmiennictwa
w danym zakresie. Bywałam wtedy bardzo częstym gościem w GBL, gdzie wertując materiały i przygotowując
się do realizacji zleconego mi zadania, równocześnie
sama przyswajałam wiedzę, do której pewnie z własnej
woli wcale bym się nie kwapiła. Powstało w tym czasie
sporo merytorycznych opracowań mojego autorstwa.
Włożyłam w nie mnóstwo pracy i być może dlatego
dały mi naprawdę wiele satysfakcji.
Nauka nie idzie w las
Oczywiście trzeba się też było uczyć warsztatu.
Miałam co prawda świetnych polonistów, którzy robili,
co mogli, by zmusić nas do przeczytania kolejnych pozycji obowiązkowych lektur szkolnych, ale należałam
do grona tych opornych i niektóre z dzieł obowiązkowych zgłębiłam dopiero znacznie później, dziwiąc
się wielokrotnie, że są naprawdę świetne. Były i takie
szkolne lektury, które poznałam wcześniej, zanim jeszcze znalazły się w moich planach lekcji i niekoniecznie
akceptowałam przedstawione w podręczniku literatury
opinie ich dotyczące. Na szczęście w moich szkolnych
czasach na wszystkich egzaminach z maturą włącznie
bywały „tematy wolne”, więc z rozpisaniem się nie było
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problemu. Później, kiedy nastały siermiężne czasy stanu
wojennego, z dostępem do nowych książek było bardzo
marnie. Nie było na nie nawet słynnych „kartek” i sprawę
ratowały jedynie nieprzeczytane jeszcze pozycje z rodzinnych prywatnych zbiorów. Najgorzej jednak było
z literaturą dla dzieci. Ponieważ trudno było zdobyć
cokolwiek, a moje dziecko uparcie domagało się bajek
o konkretnej, np. smoczej tematyce, nie było wyjścia
i trzeba było napisać coś samemu.
Potrzeba matką wynalazku
Powstające na żądanie bajki były krótkie i proste
w przesłaniu. Ich byt fizyczny był pewnie jeszcze krótszy,
bo pisane były odręcznie (przed erą komputerów!) na
kartkach z zeszytu, bardzo szybko ulegały zniszczeniu i co
gorsza, pewnie silnie zanieczyszczały środowisko. Z czasem pojawiło się jednak zapotrzebowanie na większe
formy i zanim do księgarń ponownie trafiły prawdziwe
książki, napisałam swoją pierwszą i jedyną zresztą powieść pod wielce obiecującym tytułem: Dziwne przygody
małej świnki Klementynki. Ta pozycja składała się z wielu
rozdziałów, których tematyka odpowiadała konkretnym
potrzebom dydaktyczno-wychowawczym. Dla przykładu,
aby zachęcić ostrożnego małego czytelnika do poznania
smaku lekko musującej
galaretki u książkowej
Klementynki, na stronicach książki pojawiał się
dzik i przedstawiał się
w taki oto sposób:
Jestem dzik,
Zjadam w mig; wszystko
mi smakuje.
Zjadłbym też, wierz mi,
wierz –
To coś, co musuje.
Ta pozycja literatury cieszyła się sporą popularnością, ale
jej żywot niestety nie
był długi. Na szczęście
w rozwoju dalszej kariery bajkopisarskiej
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przeszkodził mi powrót tzw. normalnych czasów, gdzie
obfitość dóbr wszelakich dla różnych wiekowo grup
czytelniczych stała się codziennością. Nadal jednak
bardzo sobie cenię ten okres szlifowania umiejętności
posługiwania się piórem.
Ostatnia setka
Czas płynął. Do tu i ówdzie ukazujących się
publikacji o charakterze medycznym zaczęłam dodawać
reportaże z bliższych i dalszych podróży będących moją
ogromną pasją i dołączyłam do zaszczytnego grona
członków Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Znalezienie się w tak zacnym towarzystwie nobilituje i skłania
do bieżącego archiwizowania własnej aktywności. Dlatego od kilku lat na mojej stronie internetowej prowadzę blog skierowany do pacjentów oraz zamieszczam
własne artykuły. Nie ze wszystkich jestem zadowolona.
Przekonałam się jednak, że są potrzebne, bo od czasu
do czasu ktoś się na ich treść powołuje, a to dla mnie
wielkie wyróżnienie.
Licznik artykułów z ostatnich lat wyraźnie pokazuje, że stuknęła mi magiczna setka. Bardzo jestem
z niej dumna i… zabieram się za następną!
Alicja Barwicka
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Zapiski
z podróży
po Indonezji
Izabela Bartoszcze
Artur Bartoszcze
Wojciech Muszyński
Paweł Januszek

Dżakarta, w porcie Sunda Kelapa

Co jakiś czas jedziemy z grupą przyjaciół zwiedzać świat. Tym razem zapraszamy na
wyprawę po Indonezji, włóczęgę po Jawie, rejs po rajskich wyspach, zwiedzanie lasu
deszczowego, miast, świątyń, pałaców, wspinanie na wulkan. Oczywiście będą też
plaże i uczta kulinarna, ale na naszych wyprawach liczy się przede wszystkim poznawanie świata, kraju, zabytków, zwyczajów i ludzi, słowem – wspólna przygoda.
Dżakarta – wielka, zatłoczona
metropolia
Po długim locie z Amsterdamu via Kuala Lumpur
lądujemy wieczorem w Dżakarcie. Przejazd przez miasto
do hotelu pokazuje, jak wielka jest to metropolia. Całą
aglomerację zamieszkuje kilkanaście milionów ludzi, jest
to stolica i największe miasto Indonezji. W hotelu wita
nas dziewczyna mieszkająca w Dżakarcie, która kilka
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lat temu przebywała w Polsce na wymianie studenckiej
i to ona namówiła nas na wyprawę. Pomimo zmęczenia
ruszamy w miasto szukać ulicznej restauracji, gdzie
zamierzamy zjeść kolację. W Azji Południowo-Wschodniej restauracje na ulicy oferują świetne i tanie jedzenie.
Nie zawiedliśmy się i tym razem, jedzenie było pyszne,
zaskoczeniem było piwo marki Bintang i nie chodzi
o to, że było dobre, ale o to, że w muzułmańskim kraju
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Dżakarta Mesjid Istiqlal – największy meczet w Azji Południowo-Wschodniej

można bez problemu wypić piwo na ulicy i nikogo
to nie gorszy. Późną już
nocą w hotelu impreza
integracyjna i padamy
zmęczeni spać.
Dżakarta, Pomnik Narodowy
Samolot mamy
wieczorem, więc rano zwiedzamy Dżakartę. Oglądamy
Muzeum Narodowe, Mesjid Istiqlal – największy meczet

Azji Południowo-Wschodniej, następnie historyczny port
Sunda Kelapa, dalej
plac Fatahillah w bardzo kolonialnym stylu
W meczecie Mesjid Istiqlal
i przerwa na indonezyjską robustę w słynnej Cafe Batavia, wreszcie Pomnik
Narodowy. Generalnie Dżakarta nie jest atrakcyjnym

Dżakarta, slamsy

Dżakarta, Cafe Batavia, a w niej kawa po jawajsku
czyli taka polska „po turecku”, tylko bardzo dobra

miejscem dla turystów. Wielka, zatłoczona metropolia,
ulice pełne korków, niestety
jest brudno...
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Buddyjska świątynia Borobudur

końca nie wiemy, co to słowo oznacza, używa się go na
Jawie bardzo często: przy powitaniu, dziękując, żegnając
się, w każdej sytuacji użycie tego słowa wywołuje uśmiech
i bardzo przyjaźnie nastawia wszystkich miejscowych.

W pałacu sułtańskim Keraton

Jogyakarta i magiczne słowo mongo’
Po południu docieramy na lotnisko i ruszamy do
Jogyakarty. Poznajemy naszego jawajskiego przewodnika
Sama, który na wstępie uczy nas magicznego słowa. Do
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Świątynia Prambanan

Nie wiemy, jak się pisze, ale wypowiada
się mongo’ z akcentem na ostatnią sylabę. Jeśli jedziecie na
Jawę, to koniecznie
musicie zapamiętać
to magiczne słowo.
K l i m at y c z ny hotel z pięknym
ogrodem zapewnia nam regenerację po podróży.
Zaczynamy od zwiedzania Jogyakarty, stolicy
starożytnego królestwa Mataram, dziś kulturowej stolicy Jawy. Jesteśmy gośćmi pałacu sułtańskiego Keraton, zwiedzamy Muzeum Sono Budoyo. Jedziemy do
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Borobudur, to pochodząca z IX w.
buddyjska świątynia – jest wspaniała,
pięknie położona,
niesamowite widoki
ze wzgórza na okolicę i w dali wulkany,
całość robi niezapomniane wrażenie.
Kolejna świątynia, Prambanan, największy kompleks
hinduistyczny na Jawie; zostajemy do zachodu słońca,
żeby zobaczyć ją w różnokolorowej, zmieniającej się
palecie barw. Obie te świątynie robią na nas wielkie
wrażenie.

12_2014

grudzień

Indonezja

W drodze do Malang
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Malang – jak na juvenaliach
Opuszczamy Jogyakartę i jedziemy do Malang
we wschodniej Jawie. Przystanek na zwiedzanie pałacu
sułtańskiego Mangkunegaran w Solo. Jedziemy wśród
zapierających dech w piersiach widoków, droga na
przełęcz między wulkanicznymi górami wije się przez
pola ryżowe i uprawy, pomiędzy nimi las tropikalny.
Jedziemy przez górski kurort Batu i docieramy do Malang.
Rano ruszamy na ulice. Mamy szczęście, jest
niedziela i studenci opanowali centrum miasta. Główne
ulice i place są zamknięte dla samochodów i skuterów,
a tysiące osób bawi się jak w Polsce na juwenaliach. Pod
jedną ze scen wszyscy ćwiczą aerobik, dołączamy do
nich i tańczymy razem. Osoba prowadząca dostrzega nas
w tłumie i zaprasza na scenę, jesteśmy chyba jedynymi
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„białasami”
na imprezie, więc stanowimy nie lada atrakcję, dostajemy owację od tłumu i udzielamy wywiadu dla lokalnej
telewizji. Ruszamy dalej wśród zespołów grających na
żywo, przebierańców jak z karnawału w Rio i straganów.
Z żalem opuszczamy festyn i ruszamy na targ zwierząt
i kwiatów. Na Jawie w domach nie trzyma się psów, ale
prawie w każdym domu są ptaki, koty, rybki w akwarium, małpy, węże i różne inne zwierzęta. Na targu jest
ich bardzo dużo, wielu gatunków nie znamy. Na targu
kwiatów przechodzimy alejkami storczyków i innych
kwiatów egzotycznych.
Wsiadamy w busa i jedziemy zwiedzać dalej,
oglądamy zwykły targ, świątynię chińską, kolorową
i pachnąca kadzidełkami. Wspaniała niedziela!
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Festyn studencki w Malang
Spacer ulicami Malang
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Targ w Malang
W chińskiej świątyni w Malang
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Obiad i...

...czas ruszać dalej
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W hotelu w miejscowości Tosari w rejonie wulkanu Bromo

Wschód słońca nad wulkanami: dymiący Bromo, obok stożek Batok, za
nim i po prawej widoczny stożek Kursi, ponad chmurami Semeru (3676 m),
stoimy na brzegu kaldery wulkanu Tengger

Bromo – siarka i dym
Czas ruszać dalej. Kierunek: wulkan Bromo,
główny cel naszej wizyty na Jawie.
Wspinamy się w górę na stok wulkaniczny, początkowo zwykłym busem, ale w pewnej chwili bus
nie daje rady, droga jest za stroma i bardzo kręta, musimy się przesiąść do „górskiego” busa, który śmiga na
serpentynach i dzielnie się wspina w górę. Docieramy

Indonezja

Wschód słońca nad wulkanami

Stożek wulkanu Batok

do Tosari, miejscowości położonej w rejonie wulkanu
Bromo. Hotel przepięknie wkomponowany w zbocze, do
pokoi nie jedzie się windą, ale kolejką linowo-szynową,
podobną jak ta na Gubałówkę, wieczorem ruszamy
do pobliskiej knajpki na kolację. Jest zimno, ale to nic
dziwnego, przecież jesteśmy wysoko w górach, hartujemy się do późnych godzin nocnych przed tym, co nas
czeka niebawem.

Panorama z Bromo na Batok po lewej i kalderę wulkanu Tengger, w dole świątynia buddyjska
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Dymiący krater wulkanu Bromo

Pod wulkanem

Świątynia buddyjska w tumanach wulkanicznego pyłu

Po kilku godzinach snu pobudka. Jest ciemna
noc i bardzo zimno. Wsiadamy do dżipów i kierujemy
się na wulkan. Na punkcie widokowym jesteśmy przed
świtem, dla rozgrzewki pijemy herbatkę z imbirem
i obserwujemy niesamowity spektakl przy pierwszych
promieniach słońca. Widok jest magiczny. Wulkan
wyłania się z mroku nocy, a niebo zmienia kolory
od czerni przez pomarańcz do błękitu. Stoimy zauroczeni i zadziwieni, jakbyśmy nagle wylądowali
na innej planecie. Czas ruszać do krateru, wsiadamy
w dżipy i jedziemy do miejsca, gdzie przesiadamy się
na konie, podjazd pod górę i dalej nawet konie nie

dają rady, więc podchodzimy pieszo. Kolejna porcja
wspaniałych widoków. Zapach siarki z czynnego
wulkanu i dym z krateru nadaje jeszcze bardziej niesamowitego charakteru krajobrazom, które oglądamy.
Na szczęście słońce już nas rozgrzewa i nie marzniemy.
Schodzimy w dół, a w drodze kolejna atrakcja, słońce
zdążyło wysuszyć pył wulkaniczny z rosy, silny wiatr
wywołuje burzę pyłową, czujemy się jak w czasie burzy
piaskowej na pustyni, buddyjska świątynia w tumanach pyłu wygląda wspaniale. W końcu chronimy
się w samochodach i ruszamy w drogę powrotną. To
było niesamowite.

Jeepy w kalderze wulkanu
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Bali, świątynia Pura Besakih

Ketapang i Przybyli ułani
Kolej na dalsze przygody, jedziemy do Ketapangu, droga jest długa, więc odsypiamy nocne atrakcje,
a po zapadnięciu zmroku urządzamy koncert muzyki
biesiadnej i patriotycznej, pomaga znalezienie butelki
whisky w bagażu podręcznym, uwierzcie, że Przybyli
ułani pod okienko śpiewane gdzieś we wschodniej Jawie
brzmi niesamowicie.

Cudowna Bali
Docieramy do portu i przepływamy promem cieśninę oddzielającą Jawę od Bali. Do hotelu przybywamy
późną nocą, dostajemy wille z basenami, patio i piękną
roślinnością, wszystko ogrodzone wysokim murem
od hotelowej części, dwa kroki do plaży, więc zamiast
odsypiać trudy podróży, organizujemy prywatne party,
a zwiedzanie Bali musi poczekać do rana.

Bali, przerwa na lunch
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Bali... piękna wyspa, wspaniali ludzie, cudowne krajobrazy, świątynie, plaże
i morze, pyszne jedzenie. Wszystko opisała
Alicja Barwicka w „Gazecie dla Lekarzy”:
http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2013/gdl_6_2013.pdf i http://www.
gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2013/
gdl_7_2013.pdf.
Cudownie opisane, można tylko
potwierdzić. Tak więc w skrócie, co nas
urzekło na Bali? Ludzie – mili, przyjaźnie nastawieni,

Nasza ulubiona knajpka na plaży

Indonezja

uśmiechnięci. Jedzenie – pyszne, wspaniałe owoce
morza, owoce i soki owocowe (polecamy sok z mango i z awokado). Plaże – rajskie, fale ogromne, trzeba
uważać i dobrze pływać, morze bardziej nadaje się do
surfingu. Piękne świątynie – największe wrażenie robi
na nas kompleks świątynny Pura Besakih, przepięknie
położony, wspaniałe budowle, ludzie uczestniczący
w religijnych obrzędach, całość niezapomniana!
Bali traktujemy nie tylko jak miejsce odpoczynku
po przygodach na Jawie, ale trochę jako punkt wypadowy
do zwiedzania okolicznych wysp.

Występy tradycyjnych tancerzy

Na plantacji kawy luwak

Półprodukt
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Plaża Bali
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Piwo na plaży

Ołtarz na plaży
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Lecimy na Lombok, widok z samolotu

Wieś Rambitan z tradycyjnymi chatami

Lombok – miejsce naturalne
i niezmienione
Lombok – cudowne miejsce, dużo mniej komercyjne niż Bali. Piękne dziewicze plaże bez turystów,
tradycyjne wsie, gdzie wszystko jest naturalne i niezmienione. Zwiedzamy wieś Rambitan z tradycyjnymi chatami,
wioskę garncarzy Banyumulek oraz wioskę tkaczy Sukarara. Poznajemy też kolejne świątynie i wierzenia, do już
znanych hinduistycznych, buddyjskich, muzułmańskich,
chińskich i katolickich dodajemy świątynię Pura Lingsar
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z kultem Wetu Telu, który łączący elementy islamu,
hinduizmu i animizmu. Czas na odpoczynek, ruszamy
na białe plaże Kuty i Tanjung Aan. Trudno uwierzyć, że
takie plaże jeszcze istnieją, kilka kilometrów szerokiej
plaży i w zasięgu wzroku nie ma ani jednego człowieka,
dwie przycumowane w zatoce łodzie łagodnie kołyszą
się na lazurowych falach.
Na Lomboku jest też równikowy las deszczowy,
nie trzeba nas długo namawiać do wyjazdu w ten rejon
wyspy, ruszamy na przełęcz Pusuk i podziwiamy piękną
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Plaże na Lombok

Gili Trawangan – relaks i energia
Czas na inne wyspy, jedziemy do przystani
w Bangsal i dalej podróż szybką łodzią na wyspę Gili
Trawangan, która należy do grupy trzech koralowych
wysepek u północno-zachodnich wybrzeży Lombok.
Wyspy te z cudownymi plażami, piękną rafą dostępną
z plaży, bez ruchu pojazdów mechanicznych – tylko
Płyniemy na wyspy Gili Gili

Las na Lombok

panoramę dziewiczego lasu, z którego wychodzą do
nas zaciekawione małpy, oczywiście zaliczamy wspólną
sesję zdjęciową.
Zaciekawione małpy wychodzą z lasu

rowery i zaprzęgi konne, świetna kuchnia z owoców
morza w knajpce na plaży. Wszystko to pozwala odpocząć i daje energię do dalszych przygód.
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Wyspy Gili Gili

Wracamy samolotem na Bali, wieczorem kolacja
i impreza w restauracji na plaży, tańce do muzyki reggae
granej na żywo, spacer w środku nocy brzegiem oceanu
i fale rozbijające się o brzeg.
Lombok, plaża przy hotelu
Zupa

Lombok, zachód słońca
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Hotel na Lombok

Pyszne owoce morza
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Flores, targ

Batu Cermin, grupa skał wapiennych
tworzących baśniowe kształty

Flores
i nic więcej
Rano ruszamy na Flores,
„kwiatową” wyspę
o zachwycającej
urodzie. Zwiedzamy okolice Labuanbajo – Batu Cermin,

grupa skał wapiennych tworzących baśniowe kształty
i odbijających promienie
słoneczne niczym lustro,
zwiedzamy jaskinię z pięknymi wapiennymi naciekami. Morze, plaże, pyszne jedzenie i grupa przyjaciół, czego więcej trzeba?

Kolacja

Lunch – widok z restauracji na morze

Wschód słońca w drodze na Komodo

Komodo – przerażające warany
i latające lisy
Kolejny dzień, dwie godziny przed świtem rejs
na Komodo. Wschód słońca zastaje nas na morzu, podziwiamy pięknie zmieniające się kolory nieba, wody
i wyłaniające się z mroku wyspy. Stado delfinów przepływa koło naszej łodzi, budząc nas z resztek drzemki.
Poranek spędzamy przy śniadaniu i kawie. Dopływamy
do Komodo i ruszamy na trekking przez wyspę, czujnie
się rozglądając, czy zza drzewa nie wyskoczy na nas waran
Komodo, jelonek

Delfiny
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Młody waran na drzewie

Indonezja

Warany

Komodo, bawół kryjący się w zaroślach

zwany „smokiem z Komodo”. Pierwsze zaskoczenie:
młode warany żyją na drzewach! I właśnie dostrzegamy
jednego wysoko na gałęzi. W końcu dostrzegamy i duże
osobniki, są naprawdę przerażające, wielkie jaszczury
budzące respekt. Na całej wyspie żyją też inne zwierzęta,
które nie boją się ludzi, jest to bowiem park narodowy
i ludzie nie polują na sarny, jelenie czy bawoły, które
bez obaw podchodzą bardzo blisko.
Przepływamy na drugą wyspę Parku Narodowego
Komodo Rincę, mamy szczęście, bo dzień wcześniej
warany upolowały jelenia i możemy zobaczyć siedem
Wyspy w okolicy Komodo i rafy koralowej

39

Sarna i dziki kurczak

dorosłych osobników w jednym miejscu. Tu również
jest dużo saren, jeleni, bawołów, małp i różnego rodzaju
ptactwa. Kolejna atrakcja to piękna rafa koralowa, łódź
kotwiczy przy niej i możemy nurkować. Bardzo żałujemy, że nie mamy aparatu do zdjęć pod wodą, zostają
cudowne wspomnienia. Piękne plaże przy okolicznych
niezamieszkanych wyspach, na których można odpocząć
i opalać się. Zachód słońca nad Komodo jest przepiękny,
kolory nieba zupełnie nierealne. Kiedy słońce znika za
horyzontem, podpływamy pod Przystań na wyspie Rinca
bezludną, całkowicie porośniętą lasem namorzynowym wyspę. Początkowo nadlatują nad
nią stada ptaków, które robiąc
straszny hałas lądują na drzewach. W pewnej chwili robi
się całkowicie cicho. Niebo na
zachodzie ma pomarańczowy
kolor, dalej zmienia się, ciemniejąc aż do czarnego, słońca
już nie widać. Nagle pojawia się
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Wejście do Parku Narodowego Komodo

Indonezja

Jeleń na plaży wyspy Komodo

jeden nietoperz, a za nim tysiące ogromnych nietoperzy,
nazywanych tu „latającymi lisami”, lecą w kierunku
wyspy Flores. Widok jak z filmu grozy. Są to olbrzymie
nietoperze owocożerne, o rozpiętości skrzydeł około
1,5 m, a ich odlot z wyspy jest jednym z najbardziej
niesamowitych widoków, jakie mieliśmy okazję oglądać.
Zapada zmrok i w ciemności płyniemy z powrotem na
Flores. To nie koniec atrakcji na ten dzień, leżymy na
górnym pokładzie łodzi i na wyciągnięcie ręki mamy
Drogę Mleczną i gwiazdozbiory, których nie umiemy
zidentyfikować, aplikacja ściągnięta na smartfona nie
rozpoznaje gwiazd na półkuli południowej, liczymy
meteoryty przecinające niebo, widok jest imponujący.
Zachód słońca, wracamy z Komodo na Flores

Wyspy w okolicy Komodo

Koniec to zarazem początek
Wracamy na Bali. Zasłużony odpoczynek na koniec wyprawy. Zakupy, leżenie na plaży, kąpiel w morzu,
świetne jedzenie...
Podsumowujemy wakacje: to był nasz kolejny
wypad do Azji Południowo-Wschodniej i kolejny raz
jesteśmy zauroczeni klimatem, przyrodą, ludźmi, zabytkami, jedzeniem. Jesteśmy pod wrażeniem perfekcyjnej
organizacji całego przedsięwzięcia, tym razem byliśmy
z polskim biurem ExOrienteLux, któremu należą się
wielkie brawa. Szczególne podziękowania dla pana Grzegorza Kruka, przewodnika, który ma ogromną wiedzę
o Azji, o religiach, kulturze, zwyczajach i wspaniale się
tą wiedzą potrafi dzielić. Kolejny raz namawiamy Was
do podróżowania ze zgraną grupą przyjaciół. Każdy
wieczór kończyliśmy wspólną kolacją i zabawą do późnych godzin nocnych. Od razu zaplanowaliśmy kolejny
wyjazd, oczywiście też do Azji, i jeśli się nie nudziliście
tą opowieścią, to po powrocie zdamy relację z kolejnej
wyprawy.
Czas ruszać do kraju. Z Denpasar do Singapuru,
a później długi lot do Amsterdamu, skąd wracamy do
Warszawy.
Izabela Bartoszcze, ortodonta
Artur Bartoszcze, kardiochirurg
Wojciech Muszyński, ortopeda
Paweł Januszek, pediatra
Autorzy zdjęć:
Artur Kotulski
Marek Januszek
Paweł Januszek
Zachód słońca, basen hotelowy na Flores
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Na trzydziestym równoleżniku
– południowe Maroko

1

Część 2

2

Jagoda Czurak

Nasza trasa to dwie pętle tworzące cyfrę 8. Początek
i koniec w Agadirze, styczna pętli w Warzazat. Najbardziej oddalony od Agadiru punkt, Marzuka, jest
blisko granicy z Algierią i blisko Sahary. Trasa jest
bardzo urozmaicona krajobrazowo: góry Antyatlasu i atlasu Wysokiego, przełęcze, wąwóz Todra ze
skałami wypiętrzonymi na wysokość ok. 300 m od
podstawy, księżycowe krajobrazy z wygasłymi kraterami wulkanów (fot. 2), oazy, pustynia i cesarskie
miasto Marrakesz.
41
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– wierzchnia warstwa ścian spływa z deszczówką. Na
szczęście na południu Maroka pada rzadko. To jedyny
znany mi kraj, gdzie prognoza pogody nie obejmuje
informacji o temperaturze dla części terytorium. Uspokojona przewidywaną dla środkowego południa temperaturą +31oC, wysoką, ale jeszcze do zniesienia, z niedowierzaniem wpatruję się w tablicę z wyświetlaczem:
+ 43 oC w Zagorze. Mamy prawie połowę października!
W klimatyzowanym busiku nie czujemy upału, a suchy
przyjemny wiatr sprawił, że przejście w tym żarze nie
było zbyt przykre. Za to wnętrza glinianych domów
są chłodne – teraz rozumiem mądrość budowniczych.

3
Znikające rzeki
Mamy zobaczyć, jak produkuje się gliniane naczynia i srebrną biżuterię (według metody przekazanej
przez miejscowych Żydów), odwiedzić sklep z wyrobami
z szafranu i olejku różanego. Poruszamy się mikrobusem
po nienajgorszych drogach. Jaki widok uderza na południu? Jedzie się wzdłuż rzeki, by po chwili stwierdzić,
że woda gdzieś znikła, zostawiając suche koryto usłane
kamieniami, które w górach może wyglądać jak kamienny lodowiec (fot. 3). Po kilkunastu lub kilkudziesięciu
kilometrach rzeka nagle pojawia się, by ponownie zapaść
się pod ziemię. Najdłuższa z nich, Wadi Dara, licząca
ponad 1100 kilometrów, w górę której podróżowaliśmy,
4
wypływa z Atlasu, znika kilkakrotnie w swoim górnym
odcinku, by zakończyć bieg w Atlantyku.

Rozglądam się wokół
Zatrzymujemy się na ryneczku jakiejś miejscowości. Pod drzewami, na ławkach bądź w kucki, kobiety
zatopione w rozmowie. Mężczyźni w turbanach i fezach
tworzą osobne grupki, najczęściej siedzą w ogródkach
kawiarnio-restauracyjek przy kawie lub tutejszej „whisky”. Przez skrzyżowanie przejeżdżają rowery, skutery,
samochody osobowe i ciężarówki. Dzieci idą do szkoły,
najmłodsze odprowadzane przez matki. Dzieci wiejskie
maszerują czasem po kilka kilometrów, płcie osobno.
Autobus szkolny jest tylko dla dzieci z prywatnych szkół.
Uczennice mają białe koszule z rękawami, które założyły
na ubranie. Głowy zawinięte w chustki, rzadko pojawia
się dziewczyna bez nakrycia głowy, częściej zamiast spódnicy widzimy dżinsy (fot. 4). Dwie dziewczynki, chyba
już po lekcjach, przyglądają mi się. Ciekawość bierze
górę nad uprzedzeniem do cudzoziemki. Jak się nazywasz? – pyta jedna z nich. Je m’appelle Jagoda. Przydały

Poza prognozą pogody
W tej części kraju zbudowano niezliczoną liczbę
kazb. Nieprzyjaciołom Berberów nie udało się ich zdobyć. Te mające prawie trzysta lat budowle wykonane są
z dostępnego materiału, czyli kamieni, gliny pisé i słomy
i mają kolor gleby (fot. 1). W zbudowanych z takiego
samego materiału parterowych lub piętrowych domach mieszkają ludzie, dla których deszcz to katastrofa
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5

Kilka języków i analfabetyzm
Berberowie, mimo braku literatury, zachowali
swój język tamazight. Pisarze pochodzenia berberyjskiego tworzą po francusku lub arabsku, niektóre utwory
zostały nawet przetłumaczone na język polski. Za najwybitniejszego pisarza berberyjskiego uważa się Tahara Ben
Jellouna, który w swoich powieściach porusza problemy
życia w Europie emigrantów z Maroka. Wielu Marokańczyków o berberyjskich korzeniach osiedla się we
Francji, co przynajmniej od strony językowej nie stwarza
adaptacyjnych problemów. Dzieci w pierwszej klasie
szkoły podstawowej zaczynają naukę literackiego języka
arabskiego, od trzeciej klasy wkuwają francuski. W szkole
średniej w tym właśnie języku wykładane są przedmioty
ścisłe. Król Muhammad VI, by zwalczyć analfabetyzm
panujący wśród Berberów (ocenia się, że ok. 50% tej
grupy ludności nie potrafi pisać) rozpoczął akcję miliona
tornistrów. Dorośli ludzie dostają elementarze i zachęca
się ich do nauki pisania i czytania, o czym z dumą powiedział jeden z naszych przewodników, którego 50-letnia

się rozmówki francuskie. Podaje imię swoje i koleżanki.
Jolie – komentuję. Dalej rozmowa się nie klei, one trochę
mówią po francusku, a ja nie. Po drugiej stronie ulicy,
przed sklepem rzeźnika, dwóch chłopców zatrzymało
się przy odciętej głowie wołu, którą obsiadły muchy, nic
sobie nie robiąc z przechodniów. Rzeźnik ostrzy noże,
by wykroić klientowi, który się pojawi, jakąś część mięsa.
Półtusze osłonięte gazą wiszą nad blatem. Obok stragan
z mięsem drobiowym. Jest upał, lodówek brak (w domach
pewnie są). W zaułku ryneczek warzywny: ziemniaki,
jabłka, jakieś liście sprzedawane na pęczki, pomidory,
granaty. Rozmawiających więcej niż kupujących, sami
mężczyźni. Ot, taki małomiasteczkowy klimat. Jesteśmy
w Ankob, wsi 46 kazb, jak napisano na banerze. Na
parkingu kobiety z dziećmi. Czekają na autobus albo na
mężów, którzy pewnie poszli na kawę. Na widok aparatu
fotograficznego chowają się za samochody. Wartownik
spacerujący przed pobliskim posterunkiem policji zwraca
mi uwagę, że tego budynku nie wolno fotografować. Ależ
policja marokańska nie interesuje mnie! Za to zwykli
ludzie – tak (fot. 5,6). Mężczyźni mają na nogach żółte
babouche – skórzane kapcie. W domu chodzi się boso,
to jest obuwie wyjściowe.
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siostra właśnie zaczęła naukę (fot. 7). I pomyśleć, że
w Maroku, w Fezie, do dziś
istnieje najstarszy uniwersytet świata, czyli meczet
Al-Karawijjin (budowę rozpoczęto w 859 roku), przy
którym powstało centrum
uniwersyteckie. Z drugiej
strony w programie telewizyjnym są wyświetlane
filmy dla dzieci i dla dorosłych w oryginalnej wersji 9
językowej z napisami arabskimi. Po latach zepchnięcia
języka berberyjskiego i arabizacji społeczeństwa zaczęto
drukować książki i gazety w tamazight. Fotografia 8
pokazuje różnicę między pismem arabskim i berberyjskim. Część liter tego alfabetu utkanego na dywanie
przedstawia fot. 9. Berberowie tworzą współczesną
muzykę (blues, rap, reggae), nie zapominając o muzyce
etnicznej. A dla analfabetów tworzone są „dwujęzyczne”
szyldy (fot. 10). Za pomocą obrazków malowane są też
na ścianach obwieszczenia wyborcze.
10
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8
oznacza to, że drzewa rosną z zachowaniem przestrzeni
dla siebie, oddalone jedno od drugiego o 30-50 metrów.
A jak wygląda oaza? Wspomnienie znanej powieści Sienkiewicza tworzy w wyobraźni obrazek: tam gdzie wybija woda, rosną palmy i stoją mieszkalne namioty. Tutaj
oaza pojawia się na odludnej przestrzeni i jest to zwykle gęste skupisko samych palm daktylowych (fot. 11).
Za dwa-trzy tygodnie będą żniwa i wielkie daktylowe
11

Oazy
Weryfikuję swoje wyobrażenia o niektórych zjawiskach właściwych dla Afryki
Północnej. Po obu stronach
drogi ciągnie się akacjowy
las. Tu, na południu Maroka,

12_2014

grudzień

Podróże

Maroko
Pustynia
Jak wygląda pustynia? Przejechaliśmy na wielbłądach między wydmami Erg Szabbi (fot. 13), czerwonej
pustyni (tu kręcono zdjęcia do Angielskiego pacjenta),
do której można podjechać terenowym samochodem.
Mieliśmy podziwiać zachód słońca, siedząc na grzbiecie
wydmy. A niech to! Wiatr niósł piasek, nie odważyłam
się wyjąć aparatu, który przezornie zawinęłam szczelnie
w folię z błyskawicznym zamkiem. Kaptur od bluzy na
głowie, okulary słoneczne i twarz zasłonięta półprzezroczystym szalem (prawdziwa z pani Arabka, ktoś
powiedział). Po godzinie słońce schowało się za chmury
i… to wszystko. Z piasku, który wcisnął się do plecaka,
uzbierałam garść czerwonego miału na pamiątkę tej
wycieczki. W ostatniej chwili przed nadejściem ciemności sfotografowałam wielbłądy.

12
święto. Z jednej palmy można zebrać nawet 100 kg owoców. Ale oaza może być polem usytuowanym na przedmieściach większych osad, jak ta w Tineghir (fot. 12).
Pocięta kanałami nawadniającymi składa się z poletek,
na których rośnie lucerna, jakieś kapustopodobne warzywo, drzewa oliwkowe, brzoskwiniowe i palmy daktylowe. Kobiety pielą, piorą odzież w przepływającej
przez oazę rzeczce. Mężczyzna na osiołku jedzie groblą. A warzywa? Warzywa sprowadza się z wybrzeża
Atlantyku – na południu nie ma sprzyjających warunków do wegetacji.
13

Kuchnia
W kuchni marokańskiej króluje tadżin. Gryzący
niebieskawy dym o nieprzyjemnym zapachu wydobywający się z palenisk nie zdradza skarbów glinianego
naczynia ze stożkowatą czapą – pokrywą. Wnętrze może
kryć kawałki mięska jagnięcego, wołowego, drobiowego,
kulki z dowolnego mięsa mielonego (poza wieprzowiną
oczywiście). Ponadto warzywa (ziemniaki, marchew,
cząstki kapusty, dyni, małe kolby kukurydzy, pomidory)
i owoce (śliwki, oliwki, morele, migdały). Może być
14
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15
też tadżin wegetariański, ale Berberowie lubią mięso.
Akcesoria kuchenne do przyrządzenia dania zabiera się
w podróż, tak by nawet poza domem zajadać ulubioną
potrawę (fot. 14). Wystarczy podpalić drewno, włożyć
surowe składniki i czekać, jak ten zadowolony mężczyzna
w wąwozie Todra. Powstały podczas duszenia sos wybiera
się kawałkami chleba lub placka. Do przyprawiania mięs
i warzyw używa się aromatycznych ziół, wśród których
prym wiedzie kumin. Często dodaje się cynamon, kolendrę, piekielnie ostrą harissę. Naczynie jest motywem dla
berberyjskich dywanów (fot. 15). Na placu Dżemaa El
Fna w Marrakeszu spróbowałam najbardziej znanej zupy
harira z soczewicy z dodatkiem pokrojonego makaronu
nitki. Próbowałam też ślimaków gotowanych w wodzie
z dodatkiem przypraw. Szczerze: zapiekane na sposób
francuski ślimaczki są smaczniejsze. Natomiast moim
odkryciem kulinarnym był rybny mix.
Przespacerowaliśmy się do agadirskiej mariny.
W pewnej chwili do naszych nozdrzy zaczął docierać
zapach smażonej ryby. Byliśmy głodni, więc… nos za
przewodnika. Nagle przed nami wyrósł mężczyzna.

46

Gdy dowiedział się, skąd przyjechaliśmy, powiedział po
polsku: Ja rybak, dobra ryba. Okazało się, że to wynajęty
przez kucharza naganiacz. Poszliśmy za nim. Na placu,
na skraju którego zaparkowały samochody i skutery,
jedna przy drugiej rozsiadły się budki-smażalnie. Przed
każdą stoły przykryte ceratą i krzesełka. Prawie wszyscy
zamawiali mix. Zanim danie wylądowało przed nami,
obsługujący nas kelner rozłożył papierowe prostokątne
podkładki, postawił koszyczek z bagietką, sałatkę pomidorowo-ogórkową, kiszone oliwki i diabelsko ostry
sos z papryczek chili. Przedmiot pożądania naszych
żołądków wyglądał tak (fot. 16). Dwa gatunki ryby (filety
i rybka w całości z ośćmi, ale wypatroszona), krewetki
i pierścienie kalmarów. Wszystko w cienkiej panierce.
Jedliśmy palcami, odkładając niejadalne resztki na
papier (tak jak sąsiadki-Berberki). Palce lizać! Gorące,
pyszne! Jakiś czas po nas przy stoliku obok usiadły dwie
„białaski”, które poprosiły o sztućce (do tego samego
dania). Rzuciliśmy im współczujące spojrzenie – wszak
dobroć potrawy zostanie na metalowym widelcu, a nie
na opuszkach palców! Jak można było popełnić takie
faux pas! Nigdy się nie dowiemy, dlaczego, mimo identycznego menu i ładniejszych ceratowych obrusów, nikt
nie chciał zasiąść przy stolikach w knajpce obok.
Cdn.

Tekst i zdjęcia
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej
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Opowiadanie fantasy

Listy do św. Mikołaja
– Ludzie uważają, że każdy może zostać świętym
Mikołajem. – Wykładowca miał długie białe włosy, takąż
brodę, białą i długą, białe wąsy oraz kontrastującą z oprawą twarz zdrowego czterdziestolatka. W sali było trochę
duszno i zapewne dlatego jego policzki poczerwieniały,
a czerwone wdzianko z białymi lamówkami było rozpięte.
Na katedrze leżała stożkowa czapka z białym pomponem.
– Święty Mikołaj bez dyplomu – kontynuował
prowadzący – w zjednoczonej Europie… to niemożliwe.
Czas na zadanie egzaminacyjne.
– Ho-ho-ho, ho-ho-ho, po prezenty by się szło –
chórem odpowiedziała ponad setka słuchaczy.
– Za trzy tygodnie ocenię wasze osiągnięcia. Wtedy
okaże się, czy uważaliście na zajęciach i czy potraficie
działać samodzielnie i profesjonalnie.
– Łatwizna – burknął numer 73. – Zajrzymy do
skrzynki na listy, złożymy zamówienia przez internet
i rozwieziemy. Łatwizna.
Wykładowca musiał mieć nadzwyczajny słuch
albo może czytał z ruchu warg, bo odparował natychmiast.
– Wasze zadanie jest trudniejsze. Gdy otwierałem
skrzynkę, podmuch wiatru wywiał prawie wszystkie
kartki. Udało mi się uratować trzy, przydepnąłem je
w porę, ale są tak ubłocone, że nie do odczytania. Zresztą
na listy nie można liczyć. Ludzie je piszą i zapominają
wrzucić do skrzynki albo nie przyklejają znaczka. Maszyny do odczytywania kodów pocztowych zawodzą
i często przesyłki trafiają do Japonii, a nie tutaj. Jedna
literka – a jaka różnica. Takimi niedoręczonymi kartkami
jest zapchane biuro pocztowe w Koluszkach, w Polsce.
Poza tym firmy dają pracownikom bony, by sami sobie
kupowali prezenty. Sklepy kuszą gotowymi paczkami.
I gdzie tu miejsce dla św. Mikołaja? Tak, tak – westchnął – mamy coraz mniej pracy. W was moja nadzieja.
Udowodnicie, że bez św. Mikołaja ani rusz. Wylosujecie
adresy tych, których macie obdarować – kontynuował
po chwili, otarłszy pot z czoła koronkową chusteczką.
– Sami musicie ich odnaleźć, dowiedzieć się, o jakich
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Fot. Krystyna Knypl

Jagoda Czurak

prezentach marzą. Użyjcie wszystkich sztuczek, których
was uczyłem. I jeszcze jedno: nie liczcie się z pieniędzmi.
Dostaliśmy dofinansowanie z Unii w ramach projektu
dostosowania osiągnięć do pragnień pod nazwą „Chcieć
to móc”. Pokażcie, że nasz zawód nie zaginął. A po
powrocie czekają na was dyplomy i czapki.
Setka adeptów ruszyła do drzwi, przy których
stała drewniana skrzynka z karteczkami. Adres docelowy mieli odczytać już w drodze, sunąc w snopie
światła. Sanie z reniferami przysługują tylko tym , którzy
rozwożą prezenty.
73. rozwinął kartkę. Nazwa ulicy sugerowała,
że… to będzie dom dziecka w Polsce. Dzięki GPS-owi
szybko namierzył spory dwupiętrowy budynek w parku.
Wylądował przy schodach. Przez uchylone drzwi dobiegały głosy ludzi, jakaś muzyka. Obejrzał się usłyszawszy
trzaśnięcie drzwiczek samochodu. Kobieta w kapeluszu
okrążyła oprószony śniegiem klomb i weszła na schody.
73. dotknął czubkiem rysika tarczy zegarka i… wśliznął
się w ciało idącej. Trochę zabolał go kręgosłup zmuszony
do skurczenia się o jakieś 20 centymetrów. Skóra rozciągnęła się na biodrach i nie tylko. Na klatce piersiowej
pod beżowym sweterkiem zapinanym, o zgrozo, na lewą
stronę poczuł dwie „bombki”.
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– Dobrze, że moi kolesie tego nie widzą – pomyślał.
Jedwabna apaszka ślizgała się na szyi, na palcu
prawej dłoni pojawiła się lekko uciskająca obrączka.
W lewe ramię wrzynał się pasek torebki, torby właściwie.
Co one tam noszą, kamienie? Dotknął twarzy – ani śladu po dwucentymetrowym zaroście. Wyciągnął przed
siebie dłonie – paznokcie były pomalowane na różowo.
– Fe, co za gust. Fioletowy płaszcz, fioletowy
kapelusz i wściekły róż – skomentował „swój” od paru
sekund wygląd. Zrobił krok i prawie wywichnął nogę
w kostce.
– Co ja mam na nogach? Szpilki! O, święty Mikołaju! Jak długo one uczą się chodzić w czymś takim? To
trudniejsze niż sztuczki, których uczono nas w szkole.
Poczuł dotkliwe zimno – rajstopy nie chroniły
łydek przed chłodem. Żeby tylko nie rozchorować się
przed Bożym Narodzeniem, pomyślał.
Kobiety siedzące w pokoju po lewej stronie korytarza powiedziały „cześć, Hanka” i zajęły się przeglądaniem jakichś książek. Udana metamorfoza, pomyślał 73.
Na wszelki wypadek, gdyby nie do końca sztuka à la
Zelig działała, postanowił nie odzywać się do nich
słowem, bojąc się, by męski głos go nie zdemaskował.
Czyżby to te, tu oto miały być jego targetem? Łatwizna,
pomyślał. Dam kupony do SPA dla całej rodziny, ich
dzieciom zorganizuje się konkurs lepienia bałwana lub
pieczenia pierników, mężom porady nt. przygotowania
nalewek z szyszek sosny. Spojrzał na tarczę zegarka, by
upewnić się co do swoich domysłów. Na miniekranie
wyświetlił się komunikat: PODOPIECZNI. A więc dzieci.
Z dziećmi powinno pójść gładko, przypomniał sobie
zajęcia z prezentologii. Misie, klocki, lalki, gry, słodycze.
Milczenie przerwała dyrektorka ośrodka, przypominając,
że to właśnie Hanka w tym roku ma przygotować listy
do instytucji wspierających dom dziecka.
– Napisz coś, tu są listy naszych dzieciaków.
73. zaczął czytać i odniósł wrażenie, że bierze
udział w jakimś konkursie piękności, festiwalu uwodzenia z elementami szantażu. Dzieci pisały, że dobrze
się uczą, że słodkie z nich dzieciaki, że prezent zmieni
wiele w ich zachowaniu… Serce załkało w bujnej od
niedawna piersi adepta zawodu. Za to, że znalazłyście
się tutaj, powinnyście dostać wszystko, co chcecie, bez
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żadnych warunków. Już wystarczająca kara was spotkała.
Możecie na mnie liczyć – pomyślał.
Następnego dnia zdziwionym oczom dyrektorki
ukazał się na podjeździe olbrzymi kontener oklejony
papierowymi główkami brodatych Mikołajów. Prezenty
zostały wniesione do świetlicy przy radosnym wtórze
podnieconych dzieci. 73. , przepraszam, Hanka przyglądała się, jak dzieciaki, te grzeczne i prawie grzeczne,
spokojne i te, co lubią psoty, odpakowywały torebki
i rozrywały kartoniki. I wnet ucieszoną gromadkę zaczęły
radować lalki Barbie, misie-olbrzymy, gry komputerowe,
kosmetyki dla dziewcząt i chłopców, empetrójki. Znalazła
się nawet szlifierka dla Przemka, który przyucza się do
zawodu stolarza, i woda C-throu dla Andżeliki. Wojtuś
i Rysio dostali kapcie-klapki, zgodnie z życzeniem. 73.
zdziwił się tym ostatnim zamówieniem. Na zajęciach
z historii prezentodawstwa kapcie, pomarańcze, piżamy
i skarpety były określane jako staroświeckie i zapomniane.
Widocznie św. Mikołaj się mylił. Kiedyś wspominał, jak
to dostał przydział do kraju, w którym wszyscy prosili
o wysokoprocentowy napój w jak największym opakowaniu. W innym kraju i dorośli i dzieci, kobiety i starcy
prosili go o pistolety. Tak kiedyś bywało. Bardzo lubili
słuchać tych wspomnień św. Mikołaja.
73. dodał jeszcze spoza listy przygotowanej przez
mieszkańców Domu Dziecka: bilety do Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie, tygodniową wycieczkę w góry
i bilety na koncert Justina Bibera w Berlinie z przelotem,
noclegiem w czterogwiazdkowym hotelu i obiadem
w McDonaldzie. A co, Unia płaci. No i po laptopie dla
każdego. Te dzieciaki są tego warte!
73. dyskretnie opuścił świetlicę i już był przy
drzwiach, gdy usłyszał płacz dochodzący z pokoju
najmłodszych. W kąciku siedziała Marysia i zalewała
się łzami.
– Wszyscy dostali prezenty, tylko ja nie – szlochała.
– Bo ja, bo ja chciałam, żeby do mnie przyjechała mama.
I wtedy 73. usłyszał głos św. Mikołaja.
– Teraz wiesz, że są prezenty, których nie kupisz!
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej
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Ewa Dereszak-Kozanecka

http://www.illusionsgallery.com/monster.html

N

o i nareszcie mamy grudzień, a z nim koniec roku
i początek nowego. Coś się kończy, coś się zaczyna.
Domowe koty zaciekawione wyciągają łebki, żeby zobaczyć, co też takiego nowego, nadzwyczajnego, pięknego
podąża ku nim. Wśród płatków śniegu? Może to nowe
coś jest nad wyraz ciekawe? Może pięknie pachnie i jest
mięciutkie? Może skoczne? Cieplutkie? Z pewnością
warto będzie zobaczyć... i może jeszcze się pobawić?
Wyglądamy zatem nowego niecierpliwie. Co
nam przyniesie nowy rok? Jakie zmiany przyniesie dla
wszystkich? Dla czytelników, autorów i ich kotów, tudzież
innych, pomniejszych (hm... hm..) zwierząt domowych?
Nie wiemy do końca, ale wiemy troszeczkę. Otóż – nie
będzie już Kotów malowanych. Nie będzie i już!!!
Dlaczego? Ano dlatego, że światem żądzą niezłomne zasady, a jedna z tych zasad brzmi: CO ZA
DUŻO, TO NIEZDROWO!!!
Tak więc wyczuleni na zasady zdrowego rozsądku
i zdrowego stylu życia, zgodnie z zasadami feng shui
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i krążeniem energii zawartej w kosmosie, ruchem kociej
łapy na moment wstrzymujemy planet ruch. Wstrzymujemy bieg czasu i w niespodziewanym interwale
przełomu żegnamy się z Kotami...
Odchodzące koty żegnają swoich Czytelników.
Żegnają grzecznie, pięknie się kłaniając, dziękują za
poświęcony im czas i uwagę, i łagodnie burcząc, szykują
się do odwrotu w przeszłość, czyli czas bezpowrotnie
miniony.
I znów zasypie je szary kurz, powrócą na dno
szuflad, na karty starych albumów, do ciemnej skrzyni
w piwnicy, za stary kaflowy piec lub na ciepłe wygrzane
klawiatury domowych komputerów.
A może stanie się cud i wkrótce na półkach księgarń pojawi się piękny album Malarze zwierząt? Album
pełen ilustracji znakomitych, znanych nam mistrzów
pędzla, oraz tych jeszcze dla nas nieodkrytych? Według wszelkich tradycji piękna książka z obrazkami to
znakomity prezent na gwiazdkę.
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http://img-fotki.yandex.ru/get/4404/86586966.108/0_8e100_353f2a24_XXL

koniec
i początek,
czyli wyprawa
w nieznane...

http://img-fotki.yandex.ru/get/5505/86586966.108/0_8e112_b1555b21_XXL

Grudzień

na razie koty biorą udział w gorących przygotowaniach do świąt. Najpierw te okropne porządki...
Trzeba koniecznie położyć uszy po sobie i wczołgać się
jak najgłębiej pod łóżko – żeby uciec przed wielkim
ssącym smokiem... A kiedy huragan już ucichnie, można
nieśmiało wychynąć spod rogu kapy czy prześcieradła,
bo oto zaczyna się najpiękniejszy czas. To specjalnie dla
nich ludzie właśnie wnieśli zielone pachnące drzewko!
Jacy fajni ci ludzie. Nie trzeba wychodzić na mróz, zawieję
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i śnieg (wiatr, słotę i deszcz – niepotrzebne skreślić).
Teraz w każdej chwili dnia i nocy można będzie walczyć
z pachnącymi gałązkami!!!
A na dodatek te pudła. Gospodyni wyciąga je
z pawlacza, starannie ocierając z kurzu. A psik! Jednak
pył drażni noski i osiada na wąsach... Ach, żeby każdy
trud zawsze przynosił takie nagrody. Cuda kocie, cuda...
Te szeleszczące papierki to długie błyszczące
łańcuchy, które tak pięknie rozrywają się na drobne
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http://www.fineartlib.info/gallery/p17_sectionid/55/p17_imageid/2873
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http://img-fotki.yandex.ru/get/4603/132639772.28/0_a79fc_bda216ad_XXL

https://www.flickr.com/photos/sofi01/5818201482/

http://iamachild.files.wordpress.com/2009/03/the-broken-string.jpg

Koty malowane

T

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Charles_Burton_Barber#mediaviewer/File:Barber_suspense.jpg

ak więc nasze koty zmęczone słodko śpią. Miarowo
burczą, posapują, delikatnie pochrapują, a wtedy my
spokojnie możemy dokończyć świąteczne dania, ubrać
choinkę i oddać się radosnej zadumie.
Ale nie myślcie za wiele, Drodzy Czytelnicy, kotów
i tak nigdy do końca nie zrozumiemy. Pozostanie nam
tylko duma z ich obecności u naszego boku, radość z ich
piękna i czułość jaką możemy je otoczyć.
No to kończymy te porządki... zabieramy pełne
kocich piękności obrazki, których wiele przez te dwa
lata już się uzbierało... przewiązujemy je wszystkie błękitną wstążeczką i znosimy do piwnicy. A przy okazji
patrzymy, co nam jeszcze zastało.

N

o i proszę, coś tu jeszcze jest. Może na tyle ciekawe
i fajne, że w motywach decoupage naklejone na
szklane bombki ozdobi świąteczne drzewko?
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Panie i Panowie, oto koty z czasów, kiedy światem
zawładnęły pachnące choinki, biorąc w niepodzielne
posiadanie wnętrza wiktoriańskich salonów.
Przedstawiam Państwu koty mistrza malarstwa
rodzajowego, uznanego animalisty, nadwornego malarza królowej Wiktorii, autora portretów zarówno Ich
Królewskich Mości, jak i ich najukochańszych pupili.
Oto Charles Burton Barber (1845–1894).
Urodził się w Great Yarmounth, w Norfolk. W 18. roku
życia wstąpił do Akademii Królewskiej. Podobno kochał przyrodę i miłością jego życia były
dzikie jelenie na łonie natury,
malowane przez niego z pasją
i zachwytem. Jednak konieczność
zarabiania na życie i rodzinę sprawiła, że malował przede
wszystkim ukochane zwierzęta na zamówienie ich właścicieli oraz słodkie scenki rodzajowe. Podobno
malowanie zwierząt sprawiało mu radość.
A na pewno przyniosło zaszczyt, uznanie
i wysoką pozycję społeczną. Charles Barber
znalazł protektora w osobie ulubieńca królowej Wiktorii, malarza sir Edwina Landseera
(autora popularnych wizerunków potężnych
psów bernardynów z beczułką rumu przy
obroży, ratujących niewinne dziatki z opresji
żywiołów). Królowej prace Barbera bardzo się
spodobały, został więc poproszony o namalowanie serii portretów zwierząt królowej, jej

http://www.taringa.net/posts/imagenes/2928591/Pinturas-de-Charles-Burton-Barber.html

fragmenciki idealne do upychania pod szafą! Te bańki
błyszczące, bajecznie kolorowe, z głośnym hurgotem
toczące się po wypolerowanej śliskiej podłodze! Te
hopsy, turlania, zawijasy z wizgiem pazurów i brzękiem
rozbijanego szkła! Tyle ruchu, tyle zamieszania... A potem
wreszcie można wygodnie ułożyć się w przyciasnym
pudełku i nakrywszy nos łańcuchem, zasnąć snem
sprawiedliwego. I śnić o wielkiej jutrzejszej wyprawie
po Gwiazdę ze Szczytu Choinki.
Tak, święta to piękny, bajeczny czas. A na dodatek te wszystkie smakołyki... niektóre nie do końca
trafione w koci gust, jak np. zupa grzybowa... Ale za to
rybka – łapy lizać.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/311695.133/0_6a1f8_3877ece2_XL
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córki Beatrice oraz księcia
małżonka, a na owe czasy
zaszczyt to był niemały.
Charles Barber
jest też autorem jednego
z najbardziej znanych
portretów monarchini:
konnego portretu królowej Wiktorii z Johnem
Brownem trzymającym
lejce.
Jednak popularność przyniosły mu obrazy przedstawiające urocze scenki z dziećmi i ich zwierzętami.
Tym bardziej, że były one później wielokrotnie reprodukowane także jako kartki świąteczne.
W ostatnich latach obraz przedstawiający jasnowłosą dziewczynkę przy porannej modlitwie przed
śniadaniem – w asyście psa i kota hipnotycznie wpatrzonych w posiłek osiągnął cenę ok 450 tys. funtów.
Tak więc stara miłość nie rdzewieje...

http://www.thefamousartists.com/charles-burton-barber/queen-victoria-with-john-brown
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C

óż począć, żegnamy
się z kotami, żegnamy ze starym mistrzem.
Z kocim wdziękiem
odchodzimy do lamusa, pięknie dziękując za
poświęcony czas i uwagę.
Pozostajemy z nadzieją,
że starzy mistrzowie malarstwa od teraz zagoszczą w Państwa sercach na stałe. Są tego warci.
Proszę przyjąć od nas najlepsze życzenia
WESOŁYCH ŚWIĄT i SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO
ROKU.
A teraz już naprawdę odchodzimy, znikając
w śnieżnej, zimowej dali (w porywach grudniowego
deszczu – niepotrzebne skreślić)....
Wasza oddana autorka wraz ze swoimi nie mniej
oddanymi kotami...
Ewa Dereszak-Kozanecka

http://img-fotki.yandex.ru/get/4126/132639772.3d/0_aa7ff_1ef1a43b_XXL

http://ninona.files.wordpress.com/2007/12/01gbarber.jpg
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Informacja dla autorów
materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich
rodzin.

1.7. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu
przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję
zmian.

1.1. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych.

1.8. Materiał prasowy może być opublikowany pod
imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem.
W razie sygnowania materiału pseudonimem imię
i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości
redakcji.

1.2. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię,
rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.
1.3. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno
zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe
nie są przyjmowane.
1.4. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.
1.5. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać
podane dalej wymogi edytorskie.
1.6. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu
redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym,
jak i poprawności językowej. Niejasności i wątpliwości
mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja
czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za
długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu
GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać
artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku
PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym
etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych
poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma
artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnej
autorskiej wersji tekstu i przysyłanie jej do ponownego
opracowania redakcyjnego.
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1.9. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania
materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym
dla „Gazety dla Lekarzy”.
1.10. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla
Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie
lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu
pierwszej publikacji musi zostać poinformowana
redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do
kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu
pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej
(elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie
opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.
gazeta-dla-lekarzy.com.
2. Odpowiedzialność
i prawa autorskie
2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści
w nim zawarte.
2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy”
odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
3. Status współpracownika
3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech
artykułów autor zyskuje status współpracownika i może
otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy”
ważną przez rok.
3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła
legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na
konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do
napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia
kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania
go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.
4. Wymogi edytorskie dotyczące
materiałów prasowych
4.1. Teksty
4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie
elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.
4.2.2. Prawa autorskie
4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki)
sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza
ilustracja słabszej jakości, ale własna).
4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację
w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora
artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów.
W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do
uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie
w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy
dołączyć jej adres internetowy.
5. Uwagi

4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach
informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

5.1. W kwestiach nieporuszonych powyżej należy się kontaktować z redaktor naczelną lub sekretarzem redakcji.

4.2. Ilustracje

5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

4.2.1. Sprawy techniczne
4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje
zarówno w formie elektronicznej, jak
i w postaci oryginałów do skanowania
(np. odbitek).
4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze
naświetlone.
4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego
powinny być nadesłane w oryginalnej
rozdzielczości, bez zmniejszania.
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4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być
wysokiej rozdzielczości (jak do druku
na papierze).
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