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Koleżanki i Koledzy,

G

ranice między światem realnym a wirtualnym coraz bardziej się zacierają. Dla
większości osób realnym światem zaczyna być to, co pokazali w telewizji. To
bardzo groźne zjawisko. O ile na rzeczywistość możemy wpływać w ograniczonym
tylko stopniu, to na jej obraz medialny w prawie nieograniczonym. Jeśli mamy
władzę, pieniądze, usłużne media, to nic dziś nie stoi na przeszkodzie wykreowania
w umysłach wielu ludzi takiego świata, jaki jest sumą zrzutów ekranów telewizora
do mózgu.

N

ie brakuje wśród tak spostrzegających świat także lekarzy. Nawet w sprawach
medycznych, do oceny których powinni posługiwać się wiedzą, nierzadko
dają wiarę scenom z oglądanych manipulacyjnych przekazów.

Z

decydowanie bardziej sprzyjający prawdzie jest internet, z jego możliwościami
szybkiego zamieszczania komentarzy, przedstawiania innych punktów widzenia.
Przeczytanie różnych opinii skłania nawet niezbyt skorego do myślenia czytelnika
do zastanowienia się. Telewizja tym się różni od internetu, że nie stwarza nawet
namiastki wymiany poglądów. Zaznaczmy dla porządku, że telefony do studia
telewizyjnego podczas programu są częścią reżyserii, a nie częścią rzeczywistości.

U

prawianie polityki polegające na zmienianiu świata przeniosło się więc z rzeczywistości do studiów telewizyjnych. Po co przeprowadzać reformy, rozgłaszać
niewygodne informacje, kiedy można za pomocą telewizji poinformować, jak
wygląda ten świat. Jeśli przypadkiem okaże się, że coś się nie zgadza, powiemy:
tym gorzej dla świata realnego, nie spełnił naszych oczekiwań.

N

Rys. Helena Kowalska

igdzie na świecie żadne debaty ani konferencje prasowe nie zmieniły rzeczywistości. A my usiłujemy w naszym kraju dokonać eksperymentu polegającego
na powiedzeniu wielu słów w studiach telewizyjnych, sugerując ludziom, że te
słowa to rzeczywistość.

W

dzisiejszym świecie prawda niepokazana w telewizorze nie istnieje, jest
informacją gorszego gatunku. Co więcej – jest podejrzana!
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Nowości
Wiosenna Akademia Kardiologiczna dla Dziennikarzy „Zawał serca i co dalej”

Na sukces kardiologii interwencyjnej pracowało intensywnie wiele ośrodków w całym kraju od wielu lat.
Skoordynowane działania, cierpliwe pozyskiwanie
funduszy zaowocowały bardzo dobrymi wynikami,
które ilustrują zarówno wskaźniki śmiertelności wewnątrzszpitalnej w przebiegu zawału serca, jak i poszpitalnej. Wszystko mamy policzone i udokumentowane w badaniach epidemiologicznych, których wyniki przedstawił prof. Tomasz Zdrojewski w pięknym
wykładzie inaugurującym obrady.

Kolejni prelegenci, reprezentujący wszystkie ośrodki krajowe,
omówili zagadnienia związane z czynnikami ryzyka, leczeniem
i powikłaniami zawału serca. W dobie komercjalizacji medycyny nie zapomniano o przedstawieniu także kosztów leczenia.
No ale pacjent nie zostaje w szpitalu na zawsze! Co czeka go
po wyjściu ze szpitala – było tematem drugiej sesji wiosennej
akademii kardiologicznej.
Zogniskowanie energii na działaniach wobec pacjenta, który
już zachorował na zawał serca, jest zrozumiałe i oczywiste. Jeżeli
aktywność kardiologów zostanie rozszerzona o ogólnokrajowy
program „Jak uniknąć zawału serca”, będzie to modelowa opieka
nad pacjentami.
Partnerem zaprezentowanych
badań epidemiologicznych nad zawałem serca była
Astra Zeneca, która do materiałów
konferencyjnych
dołączyła książeczkę edukacyjną dla
pacjentów Nie zawal! Wybierz życie.
Gratulując kolegom kardiologom skupionym
w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym wyników, a sponsorowi udanej publikacji, puszczam oko;)) i mówię – Nie zawalcie przedzawałowej
edukacji pacjentów! Jak dowiedzieliśmy się z wykładu prof.
Tomasza Zdrojewskiego, w 2010 roku na zawał serca w Polsce
zachorowało 288 na 100 tysięcy mężczyzn i 113 na 100 tysięcy
kobiet, podczas gdy w Anglii wskaźniki te wynosiły 174/100 tys.
dla mężczyzn i 74/100 tys. dla kobiet.
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Fot. Krystyna Knypl

Sukces niejedno ma imię

Ponieważ ochrona zdrowia jest u nas bardzo upolityczniona,
obecną sytuację w kardiologii można przyrównać do znanego
w polityce modelu drugiej nogi lansowanego swego czasu przez
prezydenta Lecha Wałęsę.
Koncentrując się wyłącznie na profilaktyce wtórnej i pokazując jej bardzo dobre wyniki, zachowujemy się jak pacjent, który
umył tylko jedną nogę i pokazuje ją podczas badania lekarskiego,
udając że nie istnieje druga noga nieumyta, a lekarz wchodzi
w tę konwencję prezentowania rzeczywistości.
Bezwzględnie konieczne są szeroko zakrojone społeczne
akcje edukacyjne w zakresie zdrowego żywienia, szkodliwości
palenia papierosów, uprawiania sportu, świadomego i aktywnego dbania o swoje zdrowie. Bezwzględnie konieczne jest
cierpliwe i długofalowe propagowanie ograniczenia spożycia
jonu sodowego, zwłaszcza tego pozasolniczkowego. Świat już
to robi bardzo aktywnie i ma znakomite wyniki w redukcji
powikłań narządowych, takich jak udar mózgu i zawał serca.
Opublikowana niedawno na łamach „British Medical Journal”
praca Salt reduction In England from 2003 to 2011: its realtionship
to blood pressure, stroke and ischemic heart disease mortality F.J.
He i wsp. donosi o ponad 40% spadku zachorowalności na udar
mózgu i zawał serca w wyniku konsekwentnie prowadzonej
profilaktyki pierwotnej,
Dotychczas cieszyliśmy się z tego, że pacjent kardiologiczny
szybko trafił do szpitala, miał w nim przeprowadzony zabieg
na naczyniach wieńcowych, wyszedł ze szpitala i ma się dobrze.
Pora na codzienne działania, w wyniku których pacjent nie trafi
do szpitala, bo nie będzie takiej potrzeby!
Krystyna Knypl
internista hipertensjolog
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Czerwone
wino
i zdrowie
Krystyna Knypl

Potęga oddziaływania
mediów na sprawy związane ze zdrowiem istniała
od zawsze, przy czym
kiedyś wszystko działo się
w zupełnie innej scenerii.
Ogólnie było mniej horrorystycznych sensacji,
a więcej przyjemności.

17

„Czytelnia” win, czyli enoteka

listopada 1991 roku audycję 60 Minut w amerykańskiej stacji Columbia Broadcasting System
(CBS) prowadził dziennikarz Morley Safer. Tematem
były różnice, jakie obserwowano w zapadalności
na choroby sercowo-naczyniowe w różnych krajach
świata, na tle których korzystnie wyróżniała się Francja. Dziennikarz już przed audycją znał odpowiedź,
dlaczego tak się dzieje, wyniki bowiem badań epidemiologicznych konsultował wcześniej z profesorem
Curtisem Ellisonem z Uniwersytetu Medycznego
w Bostonie. O odpowiedź poprosił jednak francuskiego
lekarza, profesora Serge Renauda. Profesor odpowiedział podczas audycji, że przyczyną tych różnic jest
alkohol, konkretnie czerwone wino, którego Francuzi
piją więcej niż inne narody. Dla wzmocnienia siły
oddziaływania tego niewątpliwego newsa Morley Safer
zakończył audycję, trzymając kieliszek z czerwonym
winem w dłoni.
Amerykanie usłyszawszy tę wiadomość masowo
pobiegli do sklepów po zdrowie. Sprzedaż czerwonego
wina w ciągu 4 tygodni od pamiętnej audycji wzrosła
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o 44% i już nigdy nie udało się rozbudzić takiego zainteresowania radiosłuchaczy zdrowiem.
W niespełna rok później Serge Renaud i M. de
Lorgeril opublikowali na łamach „The Lancet” słynny
artykuł Wine, alcohol, platelets and the French paradox
for coronary heart disease (http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/014067369291277F). Napisali
między innymi, że: w wielu krajach wysokie spożycie
nasyconych kwasów tłuszczowych wykazuje dodatnią
korelację z wysoką śmiertelnością z powodu schorzeń
sercowo-naczyniowych. Natomiast we Francji sytuacja
jest paradoksalna – mimo wysokiego spożycia nasyconych
kwasów tłuszczowych śmiertelność z powodu schorzeń
sercowo-naczyniowych jest niższa. Paradoks ten może być
częściowo zależny od wysokiej konsumpcji wina. Badania
epidemiologiczne wskazują, że spożycie wina we Francji
może zmniejszać ryzyko choroby wieńcowej nawet o 40%.
Ochronne działanie alkoholu wiązano z zapobieganiem
rozwojowi miażdżycy przez wpływ na HDL-cholesterol,
ale okazało się, że stężenie tego parametru nie jest wyższe
u Francuzów w porównaniu z innymi narodami. Ponowna
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ocena wyników badań epidemiologicznych sugeruje, że
przeciwmiażdżycowe działanie alkoholu następuje przez
wpływ na mechanizmy krzepnięcia. Są dane wskazujące,
że alkohol hamuje agregację płytek krwi i prawdopodobnie
ten mechanizm jest odpowiedzialny za ochronne działanie
czerwonego wina.
Na marginesie warto zauważyć, że pasma programowe w stacji CBS to miód na oczy i uszy widzów
oraz słuchaczy. Któż oprze się urokowi takich audycji jak:
Teoria wielkiego podrywu, Żona idealna, Jak poznałem
waszą matkę (zwracam uwagę, że to dwie różne audycje!)
czy Dwie spłukane dziewczyny, a co dopiero audycji,
w której powiedziano, że picie wina dodaje zdrowia!
Definicja i przeszłość
Wino jest to – jak mówi oficjalna definicja – sfermentowany sok winogronowy o zawartości alkoholu od
5,5 do 14,0%. Napoje o zawartości alkoholu powyżej
14% nie są zaliczane do win.
Winorośl (vinitas vinifera) uprawiana była przez
człowieka od najdawniejszych czasów, a wino towarzyszyło ludziom, od kiedy nauczono się przetwarzać owoce
i… wytwarzać dzbany. Starożytni Grecy czcili Dionizosa,
a Rzymianie Bachusa. Dionizos, syn Zeusa i Semele,
uważany był za boga dzikiej natury, winnej latorośli
i wina. Bachanalia w starożytnym Rzymie obchodzono
z takim zapałem, że ogólny chaos jaki panował podczas
tych świąt skłonił senat w 186 r. p.n.e. do wydania zakazu
ich obchodzenia. Tak więc z winem ludzie mają kłopoty
prawie od początku świata.
Właściwości wina były przedmiotem licznych
opracowań już od czasów starożytnych. Pliniusz Starszy (23-79 r. n.e), autor wielkiej encyklopedii nauk
przyrodniczych Historia naturalis obejmującej 37 ksiąg,
winu poświęcił całą 23. księgę. O winie pisali znakomici
mężowie dawnych czasów – Platon, Plutarch, Galen.
A w 1857 roku Ludwik Pasteur zaobserwował pod mikroskopem drożdże i zidentyfikował je jako czynnik
powodujący fermentację alkoholową.
Geografia zawału serca
W czasach współczesnych wino wkroczyło ponownie na scenę publiczną za sprawą międzynarodowego

6

badania epidemiologicznego MONICA. Zanim doszło
do przeprowadzenia tego badania obejmującego wiele
krajów, prowadzono wiele lokalnych rejestrów zachorowalności na zawał serca. W rejestrach tych obserwowano
duże różnice ilościowe. Podejrzewano, że ich przyczyną
mogą być może różne kryteria rozpoznania zawału serca.
Było to jednak tylko przypuszczenie, które wymagało
wyjaśnienia. Wszelkie wątpliwości i rozbieżności miał
wyjaśnić międzynarodowy program MONICA (multinational MONItoring of trends and determinants in
CArdiovascular disease), w którym ustalono ścisłe i dla
wszystkich krajów uczestniczących jednakowe kryteria
rozpoznawania zawału serca.
Patronat naukowy nad programem MONICA
objęła Światowa Organizacja Zdrowia. W ciągu 10 lat
trwania programu w trzech próbach skriningowych,
przeprowadzonych w latach 1984,1988 i 1993 oceniano
chorobowość i umieralność z powodu zawału serca. Już
w pierwszych analizach zwracało uwagę duże zróżnicowanie w zapadalności na to schorzenie. W Hiszpanii
zapadalność na zawał serca wynosiła 187 na 100 tysięcy mieszkańców, we Włoszech 270/100 tys., podczas
gdy w Glasgow wskaźnik ten wynosił 823/100 tys.,
a w Finlandii aż 915/100 tys.! Dalsza analiza wykazała,
że w rejonach gdzie istniał zwyczaj spożywania wina
do posiłków zapadalność na zawał serca była mniejsza,
natomiast w krajach gdzie spożywano mocne alkohole
liczba zawałów była wysoka.
Spostrzeżenie tej zależności wywołało spore
zamieszanie wśród lekarzy, naukowców oraz ekspertów
WHO. Hans Emblad, szef innego programu badawczego
WHO, Substance Abuse, stanowczo sprzeciwiał się akceptowaniu przez tak szacowną organizację regularnego
spożywania wina. Twierdził, że: optymalna ilość wypijanego alkoholu powinna być równa zeru. Jeden z popularyzatorów spożywania niewielkich ilości czerwonego
wina tak komentował tę sprawę: zamiast po prostu skupić
się na nadużywaniu alkoholu, WHO przyjęło politykę
gorliwego unikania spojrzenia prawdzie w oczy, lepiej
pasującą do dziewiętnastowiecznego ruchu wstrzemięźliwości, niż do gustów i potrzeb współczesnego człowieka.
Eksperci z programu Substance Abuse replikowali:
prawdopodobnie słuszniejsze niż podkreślanie znaczenia
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roli ochronnej byłoby stwierdzenie, że umiarkowane picie
nie wyrządza szkód układowi krwionośnemu, ponieważ
każda publiczna zachęta do spożywania alkoholu zostanie
z dużym prawdopodobieństwem mylnie zinterpretowana
i może doprowadzić do jego konsumpcji w nadmiarze,
a w konsekwencji do wzrostu ogólnej śmiertelności.
Ludzie jednak nie chcieli zrezygnować ani ze
spożywania alkoholu, ani z dowiedzenia się jak działa
on na ich organizmy. Program MONICA był inspiracją
dla wielu następnych badań, które z czasem znalazły
podsumowanie w postaci metaanaliz.
Ponadczasowe zainteresowanie
Zainteresowanie wpływem wina na zdrowie nie
maleje od wieków. Na internetowych stronach pisma
„Circulation”, klikając na link http://circ.ahajournals.
org/reports/most-read możemy poznać, które artykuły
cieszyły się największym zainteresowaniem czytelników
w minionym 2013 roku. Medalowe miejsca zajmują:
1. ACC/AHA Prevention Guideline: 2013 ACC/
AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol
to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults:
A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines,
autorstwa Neil J. Stone i wsp.
2. Impact of Thrombophilia on Risk of Arterial
Ischemic Stroke or Cerebral Sinovenous Thrombosis
in Neonates and Children: A Systematic Review and
Meta-Analysis of Observational Studies autorstwa Gili
Kenet i wsp.
3. Meta-Analysis of Wine and Beer Consumption in Relation to Vascular Risk autorstwa Augusto
Di Castelnuovo i wsp. W metaanalizie na temat wina
i piwa uwzględniono wyniki 26 badań. Na podstawie
13 badań obejmujących 209 418 osób ustalono, że
ryzyko zachorowania na schorzenia sercowo-naczyniowe u osób spożywających wino jest niższe o 38%
w porównaniu z osobami niepijącymi. Najkorzystniejszą
zależność stwierdzono u osób wypijających 150 ml
wina dziennie. Działanie piwa było mniej korzystne
– na podstawie 15 badań obejmujących 208 036 osób
ustalono, że u osób spożywających piwo obniżenie
ryzyka wynosi 22%.
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Flawonoidy rządzą!
W czym więc leży sekret oddziaływania czerwonego wina na układ krążenia? Aby odpowiedzieć
na to pytanie, musimy przede wszystkim uświadomić
sobie, że wino to nie tylko alkohol i woda. W skład wina
wchodzi kilkaset związków chemicznych. Najważniejsze
z nich to polifenole, które są związkami organicznymi
zawierającymi przynajmniej dwie grupy hydroksylowe
przyłączone do pierścienia aromatycznego. Nadają one
czerwonemu winu, a także np. herbacie, lekko gorzkawy
smak. Czerwone wino zawiera tym więcej fenoli, im
dłużej jego moszcz jest poddany fermentacji. Polifenole
dzielą się na hydrolizowalne taniny oraz fenylopropanoidy, do których należą między innymi flawonoidy. Są
one przedmiotem zainteresowania naukowców z uwagi
na swoje działania, takie jak rozszerzanie naczyń krwionośnych, efekt przeciwzapalny oraz antyoksydacyjny.
Najważniejszym i wywierającym najsilniejsze
działanie flawonoidem występującym w czerwonym
winie jest resweratrol. Inne flawonoidy obecne w czerwonym winie to kwercetyna, katechina oraz epikatechina.
Zawartość resweratrolu w czerwonym winie zależy od
gatunku winogron, regionu wytwarzania wina oraz
metod przetwórstwa. Najwięcej resweratrolu mają wina
produkowane w Burgundii oraz Bordeaux.
Podsumowanie
Maj został ogłoszony przez organizację Oldways
(http://oldwayspt.org/about-us), promującą zdrowe
odżywianie się, Miesiącem Diety Śródziemnomorskiej,
której stałym elementem jest czerwone wino.
Może w trudny czas przeregulowanych zasad
ordynacji lekarskich warto zastanowić się nad innymi
niż tabletki metodami poprawy naszej kondycji kardiologicznej? Korzystne działanie czerwonego wina na układ
krążenia jest wszak udowodnione w sposób naukowy!
Smakując czerwone wino, powinniśmy zapamiętać jeszcze jedną ważną informację: nadmiar i umiar to
dwa różne stany. Nadmiar jest szkodliwy, umiar czyni
życie nie tylko przyjemniejszym i łatwiejszym, ale jak
można sądzić ze statystyk medycznych – także dłuższym.
Krystyna Knypl
internista
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Katastrofy naturalne i zapadalność na zawał serca
W minionym dziesięcioleciu liczba katastrof była 6-krotnie większa niż w ciągu pięćdziesięciu poprzednich latach
– piszą dr M.N. Peters i wsp. na
łamach pisma „Mayo Clinic
Proceedings” w interesującym
artykule Natural Disasters and
Myocardial Infarction: The Six
Years After Hurricane Katrina.
Autorzy stwierdzają, że w 95%
przypadków za katastrofy naturalne były odpowiedzialne
warunki hydrometeorologicz-

ne (sztormy, powodzie, huragany) i prawdopodobnie częstość
takich zjawisk atmosferycznych będzie narastać w związku z globalnym ociepleniem.
Krótkotrwały wpływ katastrof naturalnych na wzrost
zachorowań na zawał serca
zaobserwowano w 1994 roku
po trzęsieniu ziemi w Los Angeles i w 1995 roku po trzęsieniu ziemi w Japonii. Analiza częstości zachorowania
na zawał serca po huraganie

Katrina również wykazała
wzrost liczby zawałów serca
już w pierwszych tygodniach.
Liczba zachorowań była zwiększona nawet 6 lat po huraganie. Zaobserwowano ponadto
pewne zmiany chronobiologii
zachorowania na zawał serca. Stwierdzono znamiennie
większą częstość zachorowań
w nocy (p<0,001), podczas
weekendów (p<0,001) oraz
zmniejszenie zachorowań
w godzinach porannych

(p<0,001). Ponadto zaobserwowano częstsze współistnienie z zawałem serca schorzeń
psychiatrycznych (p=0,01),
palenia papierosów (p<0,001),
a także braku ubezpieczenia (p<0,05) i bezrobocia
(p<0,001). Pacjenci ponadto
częściej zażywali substancje
uzależniające.
Źródło: http://www.
mayoclinicproceedings.
org/article/S00256196%2814%2900055-X/fulltext.

Botoks działa antydepresyjnie?
Wiadomo, że wygląd zewnętrzny wpływa na nasz nastrój. Na pytanie jak dalece ten
wpływ może być korygowany,
pokusili się odpowiedzieć dr
Eric Finzi i dr Norman E. Rosenthal w artykule Treatment
of depression with onabotulinumtoxinA: A randomized,
double-blind, placebo controlled trial zamieszczonym
w „Journal of Psychiatric Reasearch”. Celem było określe-

nie, czy jednorazowe podanie
botoksu w dawce 29 jednostek
dla kobiet i 40 jednostek dla
mężczyzn jest w stanie poprawić nastój osobom w depresji.
W randomizowanym badaniu
wzięło udział 85 osób cierpiących na depresję – grupa
aktywnie leczona otrzymała
zastrzyk z botoksu, a grupa
placebo zastrzyk z soli fizjologicznej. Badanie kontrolne
wykonywane po 6 tygodniach

wykazało, że w kwestionariuPodobne efekty uzyskali
szu MADRS (ang. Montgome- M.A. Wollmer i wsp., badając
ry-Asberg Depression Rating grupę 30 osób, a wyniki zoScale) odnotowano poprawę stały opublikowane w donieu 47% osób, które otrzymały sieniu Facing depression with
botoks i tylko u 21% osób, któ- botulinum toxin: A randomire otrzymały sól fizjologiczną. zed controlled trial na łamach
Autorzy zwracają uwagę, że „Journal of Psychiatric Rease90% badanej grupy stanowiły arch” 2012, 46, 574-581.
kobiety i być może wnioski
Źródło: http://www.
journalofpsychiatricresearch.
o antydepresyjnym działaniu
com/article/S0022botoksu na mężczyzn są przed3956%2813%2900356-7/abstract
wczesne.

Bliżej ustalenia przyczyny schizofrenii?
„Journal of Proteome
Research” opublikował bardzo interesujący artykuł dr.
Pawła Palmowskiego i wsp.
z Department of Biochemistry and Molecular Biology,
University of Southern Denmark, zatytułowany Acute
Phencyclidine Treatment Induces Extensive and Distinct
Protein Phosphorylation in
Rat Frontal Cortex. Naukowcy
badali wpływ fenylcyklidyny
na struktury białkowe mózgu
szczurów.
Fencyklidyna jest substancją psychoaktywną. Jej
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działanie polega na blokowaniu otwartego kanału
receptora NMDA, co powoduje silniejszą depolaryzację
neuronu. Efekty działania są
bardzo zróżnicowane. Niewielka ilość fenylcyklidyny
może powodować uczucie
oziębłości i obojętności
wobec otoczenia, poczucie
siły, niewrażliwość. Może
też powodować zakłócenie
mowy i zaburzenia koordynacji ruchów. Używana kiedyś
w anestezjologii, wycofana
z użycia ze względu na swe
psychoaktywne działanie. Fe-

nylcyklidyna szybko przenika czalnych były poddawane
do mózgu i pozostaje w nim badaniu z wykorzystaniem
przez kilka godzin.
spektroskopii masowej. ZiW eksperymencie przepro- dentyfikowano 2604 białka,
wadzonym w duńskim labora- z których 352 wykazywało
torium podano 6 szczurom zmiany strukturalne. Stwierfenylcyklidynę i 6 szczurom dzono zaburzenia fosforylacji
sól fizjologiczną. Zmiany białek w płatach czołowych.
w zachowaniu szczurów, któ- Prawdopodobnie fosforylarym podano fenylcyklidynę, cja bierze udział w odpowieobserwowano już po 15 mi- dzi organizmu na podanie
nutach od iniekcji. Z chwilą fencyklidyny. Autorzy sąwystąpienia objawów wska- dzą, że udało się im uzyskać
zujących na działanie fe- „przedkliniczny model schinylcyklidyny szczury były zofrenii”.
uśmiercane. Próbki pobrane
Źródło: http://pubs.acs.org/doi/
abs/10.1021/pr4010794
z mózgów zwierząt doświad-
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Zmniejszenie budżetu Narodowego
Programu Leczenia Chorych na Hemofilię
i Pokrewne Skazy Krwotoczne

Pomysł bez litości
Opieka nad chorymi na hemofilię jest w naszym kraju na dużo niższym poziomie niż w innych krajach
europejskich. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia
planuje zmniejszenie o połowę budżetu przeznaczonego na leczenie pacjentów z tą chorobą. Niewątpliwie cofnie to chorych do warunków leczenia sprzed
kilkunastu lat. Znów większość dorosłych chorych
będzie cierpieć na zaawansowane zmiany w stawach,
osiądzie na rentach inwalidzkich, będzie wymagać
poważnych operacji ortopedycznych.

Ministerstwo Zdrowia nie wyjaśnia, które punkty narodowego programu nie zostaną realizowane. Nie przedstawia
także propozycji, w jaki sposób – przy zmniejszeniu finansowania narodowego programu o połowę – będzie zapewnione
bezpieczeństwo chorym. Wydaje się, że ministerstwo postanowiło pozbyć się problemu i przenieść narodowy program
do Narodowego Funduszu Zdrowia. Chorzy obawiają się, że
nie poprawi to jakości ich leczenia, ponieważ NFZ nie ma
pieniędzy, które można by przeznaczyć na leczenie hemofilii.
Przeniesienie do NFZ stoi także w sprzeczności z założeniami
narodowego programu i zaleceniami Parlamentu Europejskiego
oraz organizacją leczenia w innych krajach Europy. Hemofilia
jest chorobą rzadką, która w Europie pozostaje w kompetencjach
programów poszczególnych ministerstw zdrowia.
Program Leczenia Chorych na Hemofilię zbliżył nasz kraj
i polski system opieki zdrowotnej do standardów, jakie od lat
panują nie tylko w bogatych krajach Europy Zachodniej, ale także
u naszych sąsiadów. Przyjęcie programu było wielkim sukcesem
naszego wspólnego działania. W przypadku rezygnacji z realizacji
zapisów programu cofnęlibyśmy się do poziomu krajów Trzeciego
Świata – ostrzega prof. Krystyna Zawilska, przewodnicząca
Grupy ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów.
Szereg zapisów narodowego programu pozostaje wyłącznie
na papierze, a zaplanowane na 2014 rok zmniejszenie środków
o połowę może oznaczać faktyczną likwidację programu, czego
Ministerstwo Zdrowia oficjalnie nie przyznaje.

Poprawę leczenia chorych na hemofilię miał przynieść Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne
Skazy Krwotoczne na lata 2012-18. Działał dobrze zaledwie dwa
lata. Zmniejszenie budżetu narodowego programu zagraża zdrowiu i życiu chorych. Ponadto brakuje jasnych zasad kontynuacji
programu i analiz potwierdzających zasadność proponowanych
zmian. Odejście od standardów europejskich może oznaczać
dla nas realne zagrożenie utrudnieniami w dostępie do leków
i zagrożenie realizacji narodowego programu leczenia – mówi
Bogdan Gajewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych
na Hemofilię.
Celem narodowego programu było zapewnienie chorym
niezbędnej ilości leków oraz poprawa jakości życia. Program
został wypracowany dzięki wspólnym wysiłkom Ministerstwa
Zdrowia, Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię
oraz Grupy Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów.
O planowanych zmianach zasad realizacji programu ministerstwo nie powiadomiło już ani lekarzy, ani stowarzyszenia
pacjentów. Nie został także poinformowany prof. dr hab. Wie- Komentarz „Gazety dla Lekarzy”
sław Jędrzejczak, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii,
Podczas konferencji prasowej pacjenci z hemofilią opowiaktóry nie kryje zaskoczenia zaistniałą sytuacją i potwierdza, że dali o tym, jak wygląda ich życie w niedoskonałym systemie
Ministerstwo Zdrowia nie konsultowało z nim zmian w obo- leczenia i zapobiegania powikłaniom hemofilii. Już dawno
wiązującym Narodowym Programie Leczenia Chorych na nie słyszałam tak przejmujących wypowiedzi. Pacjenci, którzy
Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne.
z powodu urzędniczych decyzji, podejmowanych bez głębW trakcie prac nad budżetem państwa minister zdrowia, szego namysłu, bez prawdziwego policzenia zysków i strat,
dysponując ograniczonymi środkami finansowymi na realizację żyją niczym na krawędzi wulkanu. Wybuchnie dziś, czy nie
wszystkich programów zdrowotnych, musiał dokonać odpowied- wybuchnie? Dostanę dziś wylewu, czy nie dostanę? Będę mógł
niego ich podziału – przyznaje Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy pójść na egzamin maturalny, czy zmuszony będę zostać w domu
Ministerstwa Zdrowia. – Plan finansowy i środki przeznaczone i kontrolować stan zagrożonego stawu? Czy już muszę iść na
w nim na zakup koncentratów czynników krzepnięcia mogą zostać operację wstawienia endoprotezy zniszczonego przez wylewy
zmienione w miarę zaobserwowanych potrzeb.
stawu, czy jeszcze mogę poczekać?
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Cały świat wie, że zapobieganie jest tańsze niż leczenie
powikłań, ale ta oczywista arytmetyka nie dociera do Ministerstwa Zdrowia. Ktoś z urzędników wymyślających zmiany
w finansowaniu Narodowego Programu Leczenia Chorych na
Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-18 miał
chyba dwójkę z matematyki. Na razie należy się dwója z wy-

krzyknikiem za sam pomysł zepsucia programu, który był dobry
i zaczynał przynosić rezultaty. Wyjątkowo aktualny jest słynny
monolog wygłaszany przez Edwarda Dziewońskiego „Co by tu
jeszcze…”: https://www.youtube.com/watch?v=GIt8oXcluxw.
Posłuchajmy!

Krystyna Knypl
internista hipertensjolog

Spożycie soli a udary mózgu
W „British Medical Journal”
opublikowano interesujący artykuł Salt reduction in England
from 2003 to 2011: its relationship to blood pressure, stroke
and ischaemic heart disease
mortality, omawiający wpływ
spożycia jonu sodowego na
zapadalność na udary mózgu
w wielkiej Brytanii. Autorzy,
Feng J. He, Sonia Pombo-Rodrigues i Graham A. MacGre-

gor stwierdzili, że w okresie
od 2003 do 2011 r. nastąpiło
zmniejszenie śmiertelności z powodu udaru mózgu
(o 42%) i choroby wieńcowej (o 40%), były to zmiany
statystycznie znamienne
(p<0,001). Przyczyniło się do
tego wiele czynników, wśród
nich: obniżenie ciśnienia krwi
o 3,0±0,33/1,4±0,20 mmHg,
obniżenie stężenia chole-

sterolu o 0,4±0,02 mmol/l,
zmniejszenie częstości palenia papierosów z 19 do 14%,
a także zwiększenie spożycia
warzyw i owoców o 0,2±0,05
porcji dziennie i obniżenie
spożycia soli o 1,4 g dziennie.
Niestety BMI mieszkańców
Wielkiej Brytanii wzrosło
o 0,5±0,09 kg/m2.
Autorzy podkreślają, że
obniżenie ilości spożywanej

soli jest istotnym czynnikiem
w tych korzystnych zmianach
w profilu zdrowotnym Brytyjczyków. Obniżenie spożycia
soli jest najbardziej atrakcyjną interwencją prozdrowotną
pod względem efektywności
ekonomicznej.
Źródło: materiały prasowe
Consensus Action
on Salt
and Health

Suplementacja potasu, magnezu i wapnia a ryzyko udaru mózgu
Wszelkie suplementy diety badań naukowych, zwłaszcza
budzą żywe zainteresowanie, dotyczących złożonych prea jeżeli jeszcze ich nazwa zo- paratów o stosunkowo krótstanie połączona z określeniem kim pobycie na rynku. Lepiej
„oczyszczanie organizmu”, to sprawa wygląda w odniesieniu
zapał do ich wypróbowania do takich tradycyjnych prejest wielki i żadna cena nie jest paratów jak potas, magnez
za wysoka. Czy i jakie korzy- czy wapń. Ukazało się właści odnosimy ze spożywania śnie w amerykańskim piśmie
suplementów diety? Mało jest „Stroke” doniesienie autorów

z Uniwersytetu Medycznego kazano, że ze spożywaniem
w Utrechcie. Dr Ivonne Slu- 100 mg magnezu na dobę
ijs i wsp. w artykule Intakes związane było zmniejszenie
of potassium, magnesium and o 20% ryzyka zachorowania
calcium and risk of stroke anali- na udar mózgu. Nie wykazano
zują wyniki 12-letniej obserwa- takich zależności co do potasu
cji. W badaniu uczestniczyła i wapnia.
grupa 36 094 osób. W okresie
Źródło: https://stroke.
ahajournals.org/
obserwacji w grupie tej wystącontent/45/4/1148.abstract.
piło 631 udarów mózgu. Wy-

W „Diabetes Care” uka- jów w Stanach Zjednoczonych
zał się ważny artykuł dr. G.A. wzrosło 5-krotnie. Do 75% doBraya i B.M. Popkin Dietary stępnych na rynku napojów
Sugar and Body Weight: Have dodawany jest cukier w dużych
We Reached a Crisis in the ilościach i w różnych formach.
Epidemic of Obesity and Dia- Wiele metaanaliz potwierdza,
betes?”. Autorzy zwracają uwa- że spożywanie tego rodzaju
gę, że w narastającej epidemii napojów jest niezależnym
cukrzycy typu 2 istotna rolę czynnikiem ryzyka cukrzycy,
odgrywają słodzone napoje zespołu metabolicznego oraz
produkowane na skalę prze- schorzeń sercowo-naczyniomysłową i masowo dostępne wych. Natomiast ograniczenie
w większości krajów. Od 1950 spożywania takich napojów
roku spożycie takich napo- zarówno u dzieci, jak i u do-
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Unikajmy słodkich napojów

rosłych prowadzi do redukcji
masy ciała w wypadku istnienia nadwagi lub otyłości.

Źródło: http://care.
diabetesjournals.org/
content/37/4/950.abstract.
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Sytuacja chorych na hemofilię w XXI wieku

Cudzy ból nie boli
Zdzisław Grzelak

Znam dobrze tę chorobę. Jestem już użytkownikiem wszystkich czterech endoprotez:
obu stawów kolanowych i obu biodrowych. Gdyby zaopatrzenie w czynniki krzepnięcia było u nas od dawna na odpowiednim poziomie, nie byłbym zmuszony wymieniać sobie tych stawów. Teraz znowu może być gorzej.
Co to za choroba?
Hemofilia należy do najwcześniej poznanych
chorób uwarunkowanych genetycznie. Na skutek uszkodzenia jednego z genów organizm chorego nie wytwarza
jednego z kilku osoczowych czynników krzepnięcia.
W zależności od tego, czy jest to czynnik VIII czy IX,
wyróżniamy hemofilię typu A (powszechniejszą) i typu
B (rzadziej występującą). Każdy z tych typów hemofilii
może przybrać postać ciężką (poziom czynnika krzepnięcia poniżej 1% normy), umiarkowaną (od 1 do 5%)
lub łagodną (powyżej 5%).
Najczęściej choroba jest wykrywana w pierwszych latach życia dziecka. Ocenia się, że w Polsce
ponad 2000 osób cierpi na hemofilię A i ok. 300 na
hemofilię B. Ponieważ dziedziczenie hemofilii związane
jest z chromosomem X, warunkującym płeć człowieka,
chorują na nią tylko mężczyźni. Kobiety – dzięki drugiemu chromosomowi X, który niweluje negatywne
działanie uszkodzonego genu – są zdrowe. Mogą jednak przekazywać ten defekt swoim dzieciom. U ludzi
chorych na hemofilię krew nie krzepnie tak szybko jak
u ludzi zdrowych. Zranienia lub inne urazy mogą być
powodem ciężkich krwotoków, które niejednokrotnie
bywają bezpośrednim zagrożeniem dla życia.

towarzyszy trudny do zniesienia, ciągle narastający ból.
Po pewnym czasie pojawia się obrzęk, zaczerwienienie
i całkowite ograniczenie ruchomości stawu. Czas trwania
takiego wylewu, a więc i ogromnego cierpienia z nim
związanego, wynosi od kilku do kilkunastu dni. Bywa, że
u osób, u których choroba ma ciężki przebieg, dochodzi
nawet do kilkudziesięciu takich wylewów rocznie.
Są także wylewy do narządów wewnętrznych,
do mięśni, do mózgu, przewodu pokarmowego czy
krwawienie z dróg moczowych. Stanowią one zawsze
zagrożenie dla życia chorego.

Ból

Nieodwracalne zmiany
Powtarzające się krwawienia powodują trwałe,
postępujące zmiany degeneracyjne w stawach o charakterze artropatii hemofilowej. Każdy następny wylew
krwi nasila i pogłębia zmiany zwyrodnieniowe w stawie,
prowadząc do przykurczów, zaników mięśniowych
i zaburzeń czynności ruchu, co w konsekwencji prowadzi do wtórnego kalectwa. Szczególnie dotyczy to
okresu wzrostu i dojrzewania dzieci. U 90% chorych
chłopców w wieku ok. 15 lat stwierdzono znaczne,
nieodwracalne zmiany w układzie kostno-stawowym
wymagające wszczepiania endoprotez stawów kolanowych lub biodrowych.

Charakterystycznym objawem hemofilii są samoistne lub pourazowe wylewy – najczęściej do stawów
lub mięśni. Na początku wylewu dostawowego chory
odczuwa pewien dyskomfort, lekkie mrowienie i zesztywnienie. Okolice stawu stają się cieplejsze. Procesowi temu

Leczenie
Hemofilia pod względem łatwości leczenia jest
chorobą bardzo wdzięczną. Pomoc polega na uzupełnieniu brakującego czynnika krzepnięcia. W wypadku
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krwawienia do stawu poziom czynnika krzepnięcia należy podnieść do 30-40%, jeśli jest to usunięcie zęba – do
50%, ale gdy w grę wchodzi operacja, poziom czynnika
krzepnięcia musi być taki jak u zdrowego człowieka.
Aby zwiększyć krzepliwość krwi, wykonuje się dożylne iniekcje krwiopochodnych lub rekombinowanych
koncentratów brakującego czynnika. Po zastosowaniu
takiego leczenia ból i obrzęk zwykle szybko ustępują,
a krew z wnętrza stawu powoli wchłania się. Należy
podkreślić, że na tym leczenie hemofilii się nie kończy.
Przetoczony dożylnie preparat szybko „wyczerpuje się”.
Jego poziom we krwi w ciągu 24-48 godzin opada praktycznie znów do zera i chory jest narażony na następne
urazy, wylewy i krwawienia.
Na świecie i u nas
W państwach rozwiniętych optymalnym sposobem leczenia incydentów krwotocznych jest tzw.
leczenie domowe hemofilii. Każdemu pacjentowi
wydaje się określoną liczbę ampułek z koncentratem
czynnika krzepnięcia. Jeśli zaczyna się wylew, chory
może natychmiast podać sobie w iniekcji dożylnej
brakujący czynnik.
W Polsce dopiero w 2006 roku udało się osiągnąć
tzw. minimum ratujące życie. Oznacza to, że poziom zużycia czynnika VIII zaledwie przekroczył liczbę 2 jednostek na mieszkańca rocznie. Pozwoliło to zapoczątkować
prowadzenie leczenia domowego, ograniczane jednakże
cyklicznymi opóźnieniami w ogłaszaniu przetargów na
zakup czynników krzepnięcia przez Zakład Zamówień
Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia.
W roku 2008 pod presją Polskiego Stowarzyszenia
Chorych na Hemofilię (PSCH) zostało wprowadzone
w naszym kraju leczenie profilaktyczne. Dzieci z ciężką
postacią hemofilii A i B w wieku 0-18 lat otrzymują
zapobiegawczo dwa, trzy razy w tygodniu brakujący
czynnik. Takie postępowanie terapeutyczne umożliwia podanie brakującego czynnika przed urazem lub
niezwłocznie po nim. Dlatego wśród dzieci chorych na
hemofilię nie spotyka się kalek. Dzięki temu wszyscy
pacjenci objęci profilaktyką mogą prowadzić aktywny
tryb życia – uczęszczać do szkół, podróżować, uprawiać
sporty, podejmować pracę zawodową.
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Bolesny próg dorosłości
Niestety ograniczenie prowadzenia leczenia profilaktycznego tylko do 18. roku życia stało się powodem
dramatów, jakie przeżywają młodzi chłopcy u progu
dorosłego życia. 18 lat to czas przełomu w życiu. Młodzi
ludzie kończą szkoły, zdają egzaminy maturalne, zaczynają studiować lub podejmują pierwszą w życiu pracę,
a tutaj kończy się osłona profilaktycznego podawania
czynników krzepnięcia. Leki te mogą być stosowane
już tylko jako leczenie na żądanie, jako reakcja na już
dokonany wylew. A wylewy zdarzają się wtedy znacznie
częściej. Następstwa to dezorganizacją życia, zaległości
w procesie edukacji, absencje w szkole i pracy, częste
hospitalizacje. Przede wszystkim jednak powstaje cała
rzesza całkiem młodych ludzi z hemofilią, którzy są
inwalidami narządu ruchu, co w krajach stosujących
od lat profilaktykę dla wszystkich chorych należy do
rzadkości.
Postęp
Program profilaktyczny w naszym kraju nie
jest bez wad. Na całym świecie w leczeniu profilaktycznym stosuje się czynniki rekombinowane jako leki
najbezpieczniejsze, o zerowym ryzyku przeniesienia
jakichkolwiek patogenów. W Polsce preparaty rekombinowane ze względu na cenę znajdują się poza zasięgiem
indywidualnego pacjenta. W leczeniu profilaktycznym, jak i w leczeniu na żądanie stosuje się koncentraty
osoczopochodne, a więc leki tzw. niezerowego ryzyka
przeniesienia patogenów.
Dopiero w roku bieżącym (2014) pierwsza, mała
grupa dzieci poprzednio nieleczonych osoczopochodnymi preparatami krzepnięcia została objęta profilaktyką
z użyciem leków rekombinowanych, wytwarzanych
technikami inżynierii genetycznej. Obecnie pojawiają się
już na rynku preparaty czynników krzepnięcia o przedłużonym czasie działania, a w niedalekiej przyszłości
uda się wyleczyć hemofilię dzięki terapii genowej.
Dobrze wiem, o czym piszę
Jestem lekarzem transfuzjologiem chorym na
ciężką postać hemofilii A. Od roku 1977 pracuję w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
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we Wrocławiu. W swoim życiu doświadczyłem na własnej skórze wszystkich skutków choroby, jak i sposobów
leczenia hemofilii. Począwszy od bezpośrednich transfuzji krwi, poprzez przetaczanie świeżo mrożonego osocza,
potem krioprecypitatu aż po liofilizowane koncentraty
czynników krzepnięcia. Mogę więc powiedzieć, że hemofilię znam od podszewki: jako pacjent i jako lekarz.
Z racji swego zawodu oraz choroby, którą jestem
obarczony, założyłem w 1993 roku we Wrocławiu Terenowy Oddział Polskiego Stowarzyszenia Chorych na
Hemofilię, który prowadzę do dziś. Jestem równocześnie wiceprezesem Zarządu Głównego PSCH. Pragnę
podzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na
temat sytuacji w zaopatrzeniu chorych na hemofilię
w koncentraty czynników krzepnięcia i organizacji
leczenia tej grupy chorych.
Zaopatrzenie w koncentraty w naszym kraju było
zawsze w wysokim stopniu niedostateczne. Podczas
gdy w krajach Europy Zachodniej wskaźnik zużycia
czynnika VIII* już od wielu lat wynosi 4-5, a nawet 7-8
jednostek na mieszkańca rocznie, to w Polsce wskaźnik
ten osiągnął dopiero w latach 2006/2007 z ledwością
poziom 2,3 jednostek na mieszkańca rocznie.
Przypomnę, że wg zaleceń WHO oraz World
Federation of Hemophilia (WFH), jak również Parlamentu Europejskiego wskaźnik ten powinien wynosić
minimum 3,0 jednostek na mieszkańca rocznie. Według tych organizacji jest to minimum ochraniające
życie chorych.
W Polsce od lat niedostateczne zaopatrzenie
w preparaty krzepnięcia skutkowało przede wszystkim
zagrożeniem życia chorych, ogromnym ich cierpieniem
i postępującym procesem degeneracji stawów, co w konsekwencji prowadziło do wczesnego kalectwa. W tej
sytuacji niejednokrotnie jedyną metodą częściowego
choćby poprawienia jakości życia jest wszczepienie
endoprotezy stawu kolanowego lub biodrowego.
Kolejną wadą organizacji leczenia skaz krwotocznych w naszym kraju jest niedostateczna wycena
* Częstość występowania hemofilii jest na świecie porównywalna.
Dlatego wskaźnik zużycia czynnika VIII na jednego statystycznego obywatela jest narzędziem pozwalającym porównywać
poziom leczenia w poszczególnych krajach.
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leczenia szpitalnego tych chorób. Owocuje to niechęcią
szpitali do przyjmowania chorych na hemofilię. Postulowane od lat przez PSCH zmiany w tym zakresie są
z niewiadomych względów odrzucane.
Ulotna ulga
Kiedy w grudniu 2011 r. po wielu staraniach
lekarzy hematologów i przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię Ministerstwo Zdrowia
zatwierdziło Narodowy Program Leczenia Chorych na
Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 20122018, chorzy odetchnęli z ulgą. Pojawiła się bowiem
szansa przybliżenia naszego leczenia do standardów
europejskich i przede wszystkim zwiastowało to koniec lęku o dostęp do leków ratujących życie i zdrowie,
koniec obaw o bolesne niszczenie stawów w wyniku
niedostatecznego leczenia. Nikt nie spodziewał się
jednak, że to, co dawało nam gwarancję minimalnego
bezpieczeństwa zdrowotnego, co na dodatek zostało
oficjalnie przez Ministerstwo Zdrowia zatwierdzone,
czyli Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię
i Pokrewne Skazy Krwotoczne – okaże się nagle dużym
znakiem zapytania, podważając tym samym pracę
zespołu hematologów i przede wszystkim słowo dane
chorym przez Ministerstwo Zdrowia. Dowiadujemy
się oto, że nakłady na zakup koncentratów czynników
krzepnięcia na rok bieżący zostaną obcięte o połowę:
z ok. 250 mln zł do ok. 125 mln zł. Jest to w najwyższym
stopniu groźne nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia
chorych na hemofilię!!!
Należy przypomnieć decydentom, że kwota 250
mln zł na zakup naszych leków w roku 2014 została
zapisana i zagwarantowana w Narodowym Programie
Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018, podpisanym przez ówczesną
panią minister zdrowia Ewę Kopacz 26 września 2011
roku i zatwierdzonym przez MZ w grudniu 2011 r.
Obawiam się, że takie nieprzemyślane i wręcz
bezprawne działania będą tragiczne dla zdrowia, a nawet
życia wielu z nas, ludzi chorych na hemofilię. Domagamy się dotrzymania zawartej w ww. programie leczenia
umowy między państwem a grupą ludzi dotkniętych
przez los tą ciężką, nieuleczalną chorobą. Umów należy

5_2014

maj

Bolesna sprawa
dotrzymywać. Nie godzi się oszczędzać na krzywdzie
i życiu najsłabszych!
Każdy chory na hemofilię musi liczyć się z tym,
że w pewnym momencie jego życia, wskutek urazu lub
po prostu w wyniku wylewu samoistnego, może dojść
do krwawienia wewnętrznego – do jamy brzusznej, do
ośrodkowego układu nerwowego, do tylnej ściany przełyku z groźbą ucisku na tchawicę itp. – kiedy konieczna
będzie natychmiastowa i fachowa interwencja lekarska
poparta leczeniem substytucyjnym. W razie zmniejszenia w kraju o połowę ilości koncentratów krzepnięcia
chorzy na hemofilię staną wobec groźby nawet utraty
życia, co jest dodatkowym źródłem ogromnego stresu,
w jakim żyją.
Dzięki Narodowemu Programowi Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne sytuacja
chorych w ostatnich latach uległa znaczącej poprawie.
W 2013 roku w Polsce wskaźnik zużycia czynnika VIII
osiągnął poziom 4,7 jednostek na mieszkańca rocznie.
Po raz pierwszy dołączyliśmy w kwestii zaopatrzenia
w koncentraty krzepnięcia do czołówki europejskiej. To
wielki sukces i wielki postęp, który jednakże może zostać
zniweczony nieprzemyślaną decyzją obcięcia o połowę
środków finansowych na zakup tychże koncentratów.

Stanowczo protestujemy!
Na zorganizowanej 17 kwietnia 2014 r. (Światowy Dzień Chorych na Hemofilię) konferencji prasowej
w siedzibie PAP w Warszawie członkowie Polskiego
Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię wyrazili ostry
protest w tej sprawie. Protest został wsparty autorytetem obecnych na konferencji lekarzy zajmujących się
leczeniem tej choroby.
Mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom chorzy na hemofilię pozostaną nadal w Europie,
a ich leczenie pozostanie przynajmniej na takim poziomie, jaki wielkim wysiłkiem udało się nam osiągnąć
po latach zmagań z polską biedą, biurokracją i niezrozumieniem.
Wszelkimi dostępnymi
środkami będziemy walczyć
o poprawę losu tych chorych, tak
okrutnie dotkniętych przez los.
Zdzisław Grzelak
lekarz transfuzjolog
Autor jest wiceprezesem
Polskiego Stowarzyszenia
Chorych na Hemofilię

Drzewo genealogiczne królowej Wiktorii
Książę
Albert

Królowa
Wiktoria

Irena

Jerzy V

Jerzy VI

Alek- „Frittie”
sandra
Niemiecka rodzina
królewska
Rosyjska rodzina
królewska

Elżbieta II

WaldeAleksiej mar

Zdrowy syn
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Beatrycze
ur. 1857

Leopold
ur. 1853

Edward VII Alicja
ur. 1841 ur. 1843

Henry

Chory syn

Alicja

Wiktoria Leopold

Maurycy

Hiszpańska rodzina królewska
Rupert

Alfonso

Zdrowa córka

Gonzalo

Nosicielka

Hemofilia nazywana jest chorobą królewską, ponieważ było nią dotkniętych kilka rodzin królewskich
panujących w Europie w XIX i XX wieku. Wszystko
zaczęło się od królowej brytyjskiej Wiktorii, panującej
w latach 1837-1901, która była nosicielką tej choroby.
Jeden z jej synów książę Leopold zmarł w 31. roku życia
w wyniku pourazowego krwawienia śródczaszkowego.
Jej dwie córki, Alicja i Beatrycze, były nosicielkami
genu hemofilii i przekazały go rodzinom królewskim
w Hiszpanii oraz w Rosji. Najsłynniejszym księciem
chorym na hemofilię był Aleksiej – syn ostatniego cara
Rosji Mikołaja II i Aleksandry – wnuczki królowej
Wiktorii. Całą tę rodzinę carską wymordowali bolszewicy w 1918 r. Książę Aleksiej miał 4 siostry. Wszystkie
dzieci cara Mikołaja II w chwili śmierci były jeszcze
przed wiekiem prokreacyjnym, a więc nie wiemy, jak
potoczyłaby się historia hemofilii w tej rodzinie. Wiemy
jedynie, że była to hemofilia B. Ten fakt został odkryty
po odnalezieniu w okolicach Jekaterynburga szczątków
tej rodziny i po dokonaniu badań genetycznych. ZG
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Edukacja pacjentów onkologicznych

Przewodnik dla pacjentów
ze świeżo rozpoznanym
nowotworem
Krystyna Knypl

Podczas pobytu na Lymphoma Workshop w Scottsdale miałam
okazję otrzymać kilka interesujących książek na temat edukacji pacjentów
onkologicznych. Jedną z nich jest Cure’s 7th Annual Cncer Guide for Newly
Diagnosed, która została wydana przez „Cure Magazine” (http://curetoday.com/).

T

o wcześniej nieznane mi wydawnictwo publikuje
niezwykle kompleksowe i pożyteczne porady dla
pacjentów, ich rodzin oraz osób niosących pomoc
chorym onkologicznym. Poradnik ma 80 stron, jest
ładnie wydany od strony treściowej i graficznej, zawiera
reklamy leków, mimo iż jest adresowany do pacjentów.
Prawo Stanów Zjednoczonych pozwala na takie reklamy,
i słusznie to czyni!
Czwartą stronę okładki przewodnika zdobi reklama leku Neulasta (pegfilgrastim) ze zgrabnym hasłem
„Help Boost Your Natural Defenses”. Wskazania do podania leku w reklamie opisane są następująco: Neulasta
jest lekiem przepisywanym na receptę, stosowanym do
zmniejszenia ryzyka infekcji (objawiającej się zwykle na
początku gorączką) u pacjentów z niektórymi nowotworami, otrzymującymi silnie działającą chemioterapię, która
powoduje obniżenie liczby białych krwinek, zwalczających
infekcję. Neulasta może nie zapobiec wszystkim infekcjom.
Krótko i zrozumiale!
Dalej następuje opis działań niepożądanych, jakie
podczas leczenia Neulastą mogą wystąpić i wskazówki,
jak postąpić w razie ich pojawienia się. I zdanie niezwykle
ważne: Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego leku,
pamiętaj, aby omówić je ze swoim lekarzem.
Strona trzecia okładki zawiera treść oficjalnej
ulotki informacyjnej Neulasty dla pacjentów.
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Drugi lek onkologiczny przedstawiony w przewodniku w formie reklamy to Zevalin, stosowany we
wskazaniu do leczenia non-Hodgkin lymphoma. Są też
reklamy i informacje o organizacjach zaangażowanych
w niesienie pomocy chorym onkologicznym z uwzględnieniem różnych rodzajów i lokalizacji schorzeń.
Porady merytoryczne dla chorych
onkologicznych
Porady zgrupowane są w następujące bloki
tematyczne: postawienie diagnozy, przed leczeniem,
w czasie leczenia, po leczeniu, niesienie pomocy chorym
onkologicznym.
W dziale zatytułowanym Postawienie diagnozy
jako pierwszy omówiony jest problem radzenia sobie
z emocjami. Omówiona jest także kwestia, jak rozpoznanie onkologiczne wpływa na najbliższe otoczenie pacjenta. Dział Przed leczeniem dotyczy różnych
aspektów związanych z wiekiem i faktem rozpoznania
choroby onkologicznej. Autorzy zwracają uwagę na
problem płodności i funkcji seksualnych u młodych
osób z rozpoznaną chorobą nowotworową. Podkreślają konieczność omówienia z pacjentem wszystkich
aspektów, jakie terapia onkologiczna niesie. Rozdział
Między pracą a rakiem omawia wszystkie problemy,
z jakimi może spotkać się pacjent onkologiczny jako
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pracownik. Radzi się poznać przepisy prawa w tym
zakresie.
Po omówieniu problematyki ogólnej autorzy
przybliżają dane medyczne o nowotworach, najwięcej
uwagi poświęcając stopniom zaawansowania.
Kolejny rozdział dotyczy identyfikacji genetycznych czynników ryzyka.
I wreszcie bardzo ważny rozdział – jak korzystać
z internetu, będąc chorym onkologicznie. Ogólne hasło
brzmi: User, beware!, czyli użytkowniku, bądź czujny!
Autorzy radzą znalezione w internecie informacje ocenić
pod następującymi względami:
• kim są dostawcy informacji – przez zapoznanie się
z zakładką „O nas”;
• jaki mają internetowy adres określający charakter
organizacji – czy jest to końcówka -org, -edu, -com
czy -gov;
• jaka jest treść merytoryczna tekstów – czy jest oparta
na fachowych czasopismach medycznych, czy na
opiniach amatorskich;
• obiektywność informacji – radzą unikać stron zawierających opisy kuracji z takimi określeniami jak „cudowna
kuracja”, „naturalne” czy „starannie dobrane składniki”;
• aktualność informacji – należy zwracać uwagę, czy
informacje mają daty i czy są na bieżąco uzupełniane;
• kompetencje zespołu redakcyjnego – czy w skład
zespołu redakcyjnego wchodzą profesjonaliści;
• ochrona danych osobowych – czy strona www chroni
dane osobowe użytkownika.

decyzji o leczeniu, zagadnienie tzw. drugiej opinii, sens
leczenia, a także uczestnictwo w badaniach klinicznych.
Oczywiście są też informacje na temat ubezpieczenia
zdrowotnego.
Dział W trakcie leczenia omawia objawy niepożądane, jakie mogą pojawić się podczas kuracji, zasady
odżywiania, zachęca do bycia aktywnym.
Po leczeniu to dział, w którym pacjent ma przybliżone zagadnienia związane z ewentualnym nawrotem
choroby oraz plan opieki na następne lata. Jednym
słowem wszystkie aspekty są przedstawione w sposób
rzeczowy, merytoryczny i kompletny. Żadnych klimatów
„bo-mi-się-należy” czytelnik na stronach poradnika nie
znajdzie.
Opieka nad pacjentem
onkologicznym
W kompleksie przedstawionych zagadnień ważna jest nie tylko diagnoza i leczenie, ale także opieka.
Jest ona zapewniana nie tylko przez fachowych pracowników systemu ochrony zdrowia, ale i przez rodzinę
oraz najbliższe osoby. Zwrócono uwagę na „self-care”,
czyli „samoopiekę”, która obejmuje zaakceptowanie
choroby i swojego wyglądu w niej, troskę o właściwą
dietę i aktywność fizyczną, dbanie o zrównoważony
nastrój i dobry sen. Słowem – jeśli możesz coś dobrego dla siebie zrobić, nie wahaj się i zrób to! Będziesz
zdrowszy!
Poradnik utrzymany jest w duchu filozofii aktywnej akceptacji tego, co przynosi nam los.

Szczegółowe informacje o leczeniu
onkologicznym
Następne rozdziały poradnika poświęcone są
leczeniu na wszystkich jego etapach. W dziale Przed leczeniem omówiono problemy związane z podejmowaniem

Krystyna Knypl
internista

NOWOŚCI
Nowe amerykańskie wytyczne leczenia migotania przedsionków
Ukazały się 2014 AHA/
ACC/HRS Guideline for the
Management of Patients With
Atrial Fibrillation: A Report
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of the American College of Heart Rhythm Society. DoCardiology /American Heart kument liczy 175 stron. Jest
Association Task Force on w całości dostępny na łamach
Practice Guidelines and the „Circulation”.

Źródło: http://circ.ahajournals.
org/content/early/2014/04/10/
CIR.0000000000000041.full.
pdf+html
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Artykuł poglądowy

Test NIFTY
albo jak uspokoić
przyszłą mamę
Marta Florea

Szybkie ustalenie, czy kobieta jest w ciąży, interesowało ludzi od zawsze. Współczesna diagnostyka położnicza dostarcza wielu możliwości już na etapie prenatalnym.
Dzięki badaniom USG wielu przyszłych rodziców może dowiedzieć się, czy urodzi się
chłopiec, czy dziewczynka. Dawno temu, gdy nie było takich technik, też próbowano
przewidywać płeć dziecka.
Już starożytni…
W starożytnym Egipcie kobietom, które podejrzewały, że są w ciąży, zalecano… podlewanie części
specjalnie zasianych nasion jęczmienia i pszenicy wodą,
a części… własnym moczem. Jeśli nasiona obu zbóż
podlewanych moczem wschodziły szybciej niż te podlewane wyłącznie wodą, oznaczało to, że kobieta jest
w ciąży. Gdy wschodził głównie jęczmień, miała urodzić
chłopca, a gdy dominowała pszenica, spodziewano się
dziewczynki.
Tajemnicę tej metody diagnostycznej wyjaśniono po latach. Otóż współcześni badacze starożytnego
Egiptu ustalili, że hormony zawarte w moczu ciężarnych
przyspieszają kiełkowanie nasion. Co więcej, ocenili
dokładność tego starożytnego testu ciążowego aż na
70%, aczkolwiek nie potwierdzono możliwości określania płci płodu.
Współczesne metody
Wróćmy jednak do współczesności i zastanówmy
się, jakie badania prenatalne proponowane są dzisiaj
ciężarnym, jaka jest ich dokładność i czy niosą ze sobą
ryzyko dla matki lub dziecka.
Do najczęściej wykonywanych badań prenatalnych zaliczamy: USG, badania biochemiczne oraz
amniopunkcję.
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Badanie USG między 11. a 14. tygodniem ciąży
(gdy CRL, czyli długość ciemieniowo-siedzeniowa
płodu wynosi 45-84 mm) określa liczbę pęcherzyków
ciążowych w jamie macicy, czynność serca płodu,
ocenia anatomię płodu, w tym NT, czyli przezierność
karkową (ang. nuchal translucency). Nieprawidłowe
wartości NT mogą wiązać się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia aberracji chromosomowych oraz
innych wad płodu, są wskazaniem po poszerzenia
diagnostyki. Badanie USG jest badaniem bezpiecznym
dla płodu i matki.
Badania biochemiczne. Jednym z nich jest test

podwójny, na który składa się badanie stężenia wolnej
jednostki βHCG oraz ciążowego białka osoczowego
typu A (ang. PAPP-A pregnancy associated plasma
protein A) we krwi ciężarnej. Test ten przeprowadza
się między 11. a 14. tygodniem ciąży. Wraz z oceną
przezierności karkowej służy do wykrywania wybranych aberracji chromosomowych. Do oszacowania
ryzyka służy algorytm Fetal Medicine Foundation,
który zakłada jednoczesną ocenę wieku matki, testu
PAPP-A i wartości NT. Jeśli ryzyko aberracji chromosomowych jest wysokie, ciężarnym proponuje się badania
inwazyjne. Badania biochemiczne są bezpieczne dla
płodu i matki.
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Amniopunkcja. Służy do oceny płynu owodniowego

pobranego za pomocą igły z jamy owodni. Amniopunkcję
przeprowadza się pod kontrolą USG (od niedawna można
doinstalować do aparatu USG specjalny program oraz
przystawkę GPS, co pozwala przewidywać i kontrolować
tor igły punkcyjnej).
Amniopunkcja zwykle jest wykonywana między14. a 20. tygodniem ciąży. Umożliwia m.in. ocenę
kariotypu płodu. Jej dokładność jest szacowana na 99%.
Jest to badanie inwazyjne, niesie ze sobą ryzyko
obumarcia płodu (0,5-1%), pęknięcia błon płodowych
(1-2%), zakażenia (0,1%), uszkodzenia płodu lub łożyska.
Test NIFTY (ang. Noninvasive Fetal Trisomy Test).

Umożliwia ocenę DNA płodu we krwi matki. Określa
ryzyko wystąpienia trisomii chromosomów 13, 18 i 21
z dokładnością do 99%. Na potrzeby testu pobiera się
od matki ok. 10 ml krwi żylnej. DNA płodu we krwi
matki po raz pierwszy odkryto w 1997 r. Od tego
czasu tę analizę wykorzystuje się w celu określenia
antygenu D płodu (ważna rola w profilaktyce konfliktu serologicznego), wykrywania chorób związanych
z płcią, dystrofii miotonicznej i wrodzonego przerostu
nadnerczy.
Test NIFTY jest alternatywą dla pacjentek, które
mają podwyższone ryzyko tych aberracji chromosomowych, oszacowane na podstawie badań nieinwazyjnych,

a obawiają się ryzyka m.in. utraty ciąży związanego
z amniopunkcją.
Przeciwwskazaniem do wykonania tego testu
jest nosicielstwo zaburzeń chromosomowych u matki,
stan po przeszczepie narządów, transfuzji krwi (w ciągu
6 miesięcy przed zajściem w ciążę) lub terapii komórkami macierzystymi.
Test przeprowadza się między 10. a 24. tygodniem
ciąży. Jest bezpieczny dla płodu i matki, ale kosztowny
– ok. 2500 zł. Gdy na podstawie testu NIFTY ryzyko
trisomii zostanie określone jako wysokie, zalecane jest
wykonanie badań inwazyjnych. Więcej informacji na
temat testu NIFTY: www.test-nifty.com.pl.

*

Z okazji Dnia Matki wszystkim, zarówno przyszłym, jak i obecnym mamom-lekarkom życzę dużo
spokoju, zdrowia, radości, uśmiechu i pociechy z pociech.
Tekst i zdjęcie
Marta Florea
lekarz w trakcie specjalizacji
z ginekologii i położnictwa
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NOWOŚCI z przeszłości
W roku 1785 nakładem
Komisji Edukacji Narodowej ukazało się, przetłumaczone z języka francuskiego,
dzieło „Przepisy dyetetyczne czyli reguły zachowania
się w czerstwym zdrowiu i przedłużenia życia”.
W przedmowie tego dzieła
czytamy:
Część ta sztuki lekarskiej,
która sposoby ustrzeżenia się
chorób podaje, jest to bez
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wątpienia nauka najszacowniejsza i najważniejsza
dla wszystkich ziemi mieszkańców, a bardzo mało znana... Dowodem tego są jedni
w samym kwiecie młodości
z oczu naszych porwani,
drudzy okropnie w samych
mdłościach i niejakim konaniu życie pędzący, przeto iż
reguł dyetetycznych do swej
konstytucji i temperamentu
stosownych nie trzymali się.

Fot. Krystyna Knypl

Nauka najszacowniejsza
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Moim zdaniem

Medycyna i macierzyństwo
Marta Florea

Życie lekarza w Polsce nie jest łatwe. Nawet wypisanie recepty stało się niezwykle
trudną sztuką. Lawirowanie między mieliznami i unikanie pułapek krętej i mętnej
rzeki zwanej polską ochroną zdrowia jest zdecydowanie trudniejsze, gdy lekarka jest
matką. Przedtem jednak ma ona dylemat: kiedy postarać się o potomka? Jeden z wykładowców mojej Alma Mater twierdził, że medycy najpierw myślą tylko o studiach,
potem o specjalizacjach, a później to od razu chcą mieć wnuki...

C

oś w tym jest, bo dziecko dla lekarza, a tym bardziej
dla lekarki jest prawdziwym wyzwaniem. Pogodzenie opieki nad maluchem z nauką do LEK-u czy
PES-u nie jest łatwe, a to ułamek problemów mamy
lekarki.
Urodzenie dziecka w czasie rezydentury zmusza
nas do jej wydłużenia o czas urlopu macierzyńskiego
i ewentualnego zwolnienia lekarskiego. Dlaczego tak
się dzieje? Dlaczego edukacja lekarza on-line jest w naszym kraju w powijakach? Czy większość teoretycznych
kursów specjalizacyjnych, które najczęściej polegają na
przeczytaniu przez osobę prowadzącą wykład prezentacji przygotowanej w PowerPoincie, nie mogłaby się
odbywać przez internet?
Teoretycznie mama-lekarka posiadająca dziecko
poniżej czwartego roku życia może nie dyżurować w nocy.
W praktyce jednak program specjalizacji nie przewiduje
macierzyństwa i zobowiązuje specjalizującego się lekarza
do minimum 3 dyżurów miesięcznie...
No dobrze, wystarczy tego narzekania. Mam
nadzieję, że czytelnicy GdL przeglądają majowy numer
przy grillu w ogródku lub w innych miłych okolicznościach przyrody, więc po nieco refleksyjnym wstępie
chcę przedstawić tę weselszą stronę bycia mamą-lekarką.

– Aaa, to tutaj ty mieszkasz, mamo. A sama tu mieszkasz,
czy jeszcze z kimś?
• Problem „skąd się biorą dzieci” mamy z Michałkiem dawno omówiony, ale zawsze można pogłębić
swoją wiedzę na ten temat...
– Mamo, czy ten dzidziuś jest z twojego szpitala? – dopytuje się synek, patrząc na sąsiadkę spacerującą z wózkiem.
– Raczej tak, synku, większość dzidziusiów z naszego
miasta rodzi się w moim szpitalu.
– Mamo, ale czy on jest z twojego brzuszka?
• Michałek wie, że gdy był w moim brzuchu, to
pływał, więc kiedyś po wizycie w aquaparku dokonuje
analizy porównawczej i pyta:
– Mamo, czy w tym basenie w twoim brzuchu było
głęboko, czy płytko?
• Michałek marudzi w domu w piątkowe popołudnie:
– Mamooo, pobaw się ze mną...
– Synku, poczekaj chwilę, muszę rozpakować zakupy, a tak
w ogóle to jestem zmęczona po całym tygodniu pracy...
– Jesteś zmęczona? A ile dzidziusiów dzisiaj urodziłaś?
– Dwa – odpowiadam, mając na myśli cięcia cesarskie,
które miały miejsce tego dnia.
– Tylko dwa? To nie jest dużo. Pobaw się ze mną!

Moja praca w oczach 4-letniego
synka Michałka
• Michałek z tatą odprowadzają mnie na kolejny
dyżur (n-ty w tym miesiącu). Syn z zaciekawieniem
zagląda do pokoju lekarskiego i mówi:

Łączę serdeczne pozdrowienia dla wszystkich
mam-lekarek i tatusiów-lekarzy.
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lekarz w trakcie specjalizacji
z ginekologii i położnictwa
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Urazom oczu
mówimy zdecydowane NIE!
Po zimowym rozleniwieniu przychodzi pora zwiększonej
aktywności. Zaczynamy domowe wiosenne porządki,
rzucamy się do pracy na działce i w przydomowym ogródku.
Naprawiamy rozmaite samochodowe usterki, majsterkujemy…
Wszystkie te zajęcia są przyjemne, ale mogą być przyczyną urazu narządu wzroku.

T

akie urazy nie są wcale rzadkie, bo stanowią około
20% ogółu wypadków, w tym w większości dotyczących głowy, lub urazów wielonarządowych. Co
jednak najważniejsze, wszelkie urazy gałki ocznej czy
jej narządów dodatkowych, nawet te powierzchowne,
mogą stanowić zagrożenie dla funkcji wzrokowych.

Urazy mechaniczne mogą dotyczyć
struktur samej gałki ocznej lub także jej narządów
zewnętrznych (oczodołu, powiek i narządu łzowego).
Kiedy uraz obejmuje oczodół, powoduje uszkodzenie tkanek miękkich i kości, przy czym skutki
czynnościowe zależą od lokalizacji zmian i ich rozległości. Przy stłuczeniu oczodołu można spotkać zarówno lżejsze obrażenia, takie jak wylewy podskórne
i podspojówkowe, otarcia i zranienia powiek, ale też
krwiaki oczodołowe powodujące przemieszczenie
gałki ocznej z zaburzeniem jej ruchomości. Częste są,
zwłaszcza w wypadkach komunikacyjnych, zranienia
powiek, które mimo iż pozornie wydają się niegroźne, wymagają szczególnie starannego zaopatrzenia
chirurgicznego, by uniknąć w następstwie niedomykalności szpary powiekowej z wysychaniem czy wręcz
owrzodzeniem rogówki lub opadnięcia powieki górnej
jako konsekwencji utraty funkcji mięśnia dźwigacza
powieki górnej. Przy tego typu obrażeniach mogą
też ulec zranieniu drogi łzowe. Dotyczy to zwłaszcza
kanalika dolnego poziomego. Konieczne jest wówczas
pilne zespolenie i ewentualna intubacja aż do wygojenia
i wynabłonkowania światła.
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Złamania kości oczodołu mogą być
powodem wielu nieraz dość groźnych następstw. Kiedy
złamaniu ulega blaszka oczodołowa kości sitowej, powietrze z zatok przedostaje się do oczodołu i wywołuje
odmę oczodołową (wytrzeszcz i podwójne widzenie) lub
odmę podskórną (charakterystyczne trzeszczenie podczas badania palpacyjnego). Jeśli jednak złamanie nastąpi
w okolicy szczeliny oczodołowej górnej, objawy są już
znacznie groźniejsze, bo mogą ulec uszkodzeniu nerwy
czaszkowe: III, IV, V1 i VI oraz żyła oczna górna. Dość
typowe są objawy zespołu szczeliny oczodołowej górnej
z opadnięciem powieki górnej, rozbieżnym ustawieniem
gałki ocznej, rozszerzeniem źrenicy, zniesieniem czucia
skóry czoła, powieki górnej i rogówki oraz zastojem żylnym w oczodole z wytrzeszczem. Zdarza się, że złamanie
obejmie kanał nerwu wzrokowego, a wtedy mamy do
czynienia z zespołem szczytu oczodołu, gdzie do objawów dołącza się uszkodzenie nerwu II i tętnicy ocznej.
Pourazowe uszkodzenie nerwu wzrokowego w jego
części śródkanałowej cechuje całkowita homolateralna
ślepota z brakiem bezpośredniego odruchu źrenicznego
na światło. Oczywiście złamanie oczodołu może mieć
także charakter rozprężający (złamanie dna, rzadziej
ściany przyśrodkowej oczodołu) z wkleszczeniem mięśni
gałkoruchowych. To typowe urazy powstające w wyniku bezpośredniego uderzenia małym przedmiotem
(piłka tenisowa, pięść), w wyniku których dochodzi
do nagłego wzrostu ciśnienia w jamie oczodołu. Nie
można też pominąć urazów odległych (np. zgniecenie
klatki piersiowej), dających krwiaki pozagałkowe ze
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wszystkimi tego następstwami, czy też bezpośredniego
przerwania tętnicy szyjnej wewnętrznej w odcinku
przebiegającym przez zatokę jamistą z objawami wytrzeszczu tętniącego. Szczególnym następstwem urazu
jest wewnątrzoczodołowa, pozagałkowa obecność ciała
obcego (metalicznego lub nie). Chociaż usunięcie może
nieraz nastręczać trudności interdyscyplinarnemu zespołowi (okulistę wspomagają najczęściej laryngolodzy,
radiolodzy i neurochirurdzy), to z uwagi na możliwe
powikłania w postaci ropowicy oczodołu, powstawania przetok i groźby zakażenia wewnątrzczaszkowego
konsekwentnie dąży się do usunięcia obcego materiału
z przestrzeni pozagałkowej.
Urazy mechaniczne samej gałki
ocznej (urazy tępe, zranienia i ciała obce) zależnie
od lokalizacji i rozległości mogą mieć bardzo różne
następstwa. Większość urazów tępych o niewielkiej sile
działania nie powoduje obniżenia funkcji wzrokowych.
Należą tu drobne erozje rogówki, nieraz także spojówki
gałkowej. Chociaż przebiegają z silnym miejscowym
bólem (odsłonięcie w rogówce zakończeń nerwów
czuciowych) i światłowstrętem będącym konsekwencją
podrażnienia bólowego, dobrze poddają się leczeniu
i najczęściej nie pozostawiają istotnych następstw. Przy
większej sile urazu może dojść do wylewu krwi do
komory przedniej. Przyczyna tkwi przede wszystkim
w nagłym wzroście wewnątrzgałkowego ciśnienia hydrostatycznego oraz w przerwaniu ciągłości tęczówki
lub ciała rzęskowego. Jeśli krwi jest mało i obserwuje się
jedynie rozproszone krwinki w cieczy wodnistej wraz
z niewielkim poziomem na dnie komory, gdzie zgodnie
z prawem grawitacji powstaje tzw. krwistek – leczenie
powinno dać dobry efekt, bez następstw. Gorzej jeśli
krwi w komorze przedniej jest dużo więcej, krwistek
dochodzi do obszaru źrenicy lub nawet wypełnia całą
przestrzeń. Świadczy to nie tylko o znacznie cięższej
kontuzji, możliwym uszkodzeniu śródbłonka rogówki, ale i o ewentualnym rozdarciu albo zablokowaniu
struktur kąta przesączania ze wszystkimi tego późnymi
następstwami z jaskrą wtórną na czele.
Nagłe silne urazy gałki ocznej (np. korkiem od
szampana) poza wylewem krwi do komory przedniej
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i urazem rogówki powodują często trwałe uszkodzenia,
takie jak pourazowe porażenie lub pęknięcie zwieracza
źrenicy czy oderwanie tęczówki od nasady. W następstwie źrenica ulega poszerzeniu lub zniekształceniu,
co nie tylko daje konkretne pogorszenie widzenia, ale
i defekt kosmetyczny. Podczas trwania urazu, tj. w bardzo krótkim przedziale czasowym na gałkę działa tak
duża siła, że barwnik z tylnego listka tęczówki zostaje
wyparty i osadzony okrężnie na przedniej torebce soczewki, tworząc tzw. pierścień Vosiusa. Jeszcze innym
następstwem silnego tępego urazu gałki ocznej może
być uszkodzenie soczewki w postaci powstania zaćmy
pourazowej albo podwichnięcia, zwichnięcia i przemieszczenia soczewki do komory przedniej lub do
szklistki. To rodzaj ciężkich uszkodzeń związanych
z gwałtownym wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego
(soczewka przemieszczona do komory przedniej) lub
z powstaniem zmian proliferacyjnych i odwarstwieniem
siatkówki (soczewka przemieszczona do komory ciała
szklistego).
Jednym z najczęstszych następstw tępych urazów
gałki ocznej są wylewy krwi do komory ciała szklistego
oraz odwarstwienie siatkówki. W wyniku działania sił
podczas urazu podstawa ciała szklistego silnie pociąga
siatkówkę, powodując w niej linijne pęknięcie albo
oderwanie od rąbka zębatego. Pourazowy wylew krwi
często na tyle skutecznie utrudnia ocenę struktur dna
oka, iż odwarstwiona tkanka zostaje uwidoczniona
dopiero w obrazie USG.
Przy większej sile tępego urazu może dojść nawet
do pęknięcia gałki ocznej. Typowa lokalizacja przerwania
ciągłości tkanek znajduje się po stronie przeciwnej do
miejsca uderzenia albo w okolicy około 1 mm od rąbka
rogówki, albo równolegle do niego nad przyczepami
mięśni prostych, bo tam twardówka jest najcieńsza.
Jeśli miejscem pęknięcia jest tylny odcinek, to na ogół
jest to okolica n II.
Urazy tępe tylnego odcinka gałki
ocznej mają często miejsce podczas urazów głowy
czy działania sił wybuchu. Gałka ulega odkształceniu,
a w naczyniach siatkówki i naczyniówki dochodzi do
gwałtownych zmian ciśnienia. Najmniej groźne, bo
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pozostające bez następstw jest wstrząśnienie siatkówki,
zwane również obrzękiem Berlina, będące wynikiem porażenia małych naczyń siatkówki w jej części skroniowej
lub w okolicy bieguna tylnego. Jednak kiedy w przebiegu
wstrząśnienia dojdzie do martwicy siatkówki albo do
krwotoku poddołkowego, lub też powstaną trakcje
szklistkowo-siatkówkowe – trzeba się liczyć nawet z pourazowym otworem w plamce, a tu już trudno mówić
o dobrym rokowaniu. Tępy uraz tylnego odcinka gałki
ocznej to także pęknięcia naczyniówki, nieraz bardzo
trudne do zdiagnozowania, bo przesłonięte krwotokami.
Taki wylew nie tylko się nie wchłania, bo jest ciągle zasilany z pękniętej naczyniówki, ale dodatkowo dochodzi
do uszkodzenia fotoreceptorów, ponieważ wynaczyniona
krew działa na siatkówkę toksycznie.
Zupełnie szczególną formą następstw urazów
wielonarządowych są uszkodzenia dna oczu w wyniku
urazów „odległych”. Należą tu: retinopatia urazowa
Purtschera (powoduje utratę widzenia w przebiegu kompresyjnego urazu klatki piersiowej, zatorów tłuszczowych,
powietrznych), zespół Tersona (liczne wynaczynienia
do ciała szklistego i do przestrzeni nadsiatkówkowej
w przebiegu krwawienia podpajęczynówkowego) czy
retinopatia Valsalvy. W tym ostatnim przypadku krwotoki do siatkówki mogą prowadzić do jej odwarstwienia
w przebiegu nagłego wzrostu ciśnienia w klatce piersiowej
lub w jamie brzusznej, czego skutkiem jest wsteczny
wzrost ciśnienia żylnego w oku i pękanie powierzchownych naczyń włosowatych obszaru plamkowego.
Ostre urazy gałki ocznej to następstwa wypadków komunikacyjnych, wypadków w środowisku pracy, ale też (zwłaszcza u dzieci) w domu,
gdzie jest mnóstwo ostrych przedmiotów i strzelających
zabawek.
Zranienia powierzchowne dotyczące spojówki po
dokładnym spenetrowaniu w celu wykluczenia obecności ciała obcego lub rany twardówki i po zaopatrzeniu
chirurgicznym goją się dobrze i raczej nie pozostawiają
następstw. Inaczej wygląda sprawa rogówki. Tu wszystko
zależy od wielkości rany i jej lokalizacji, przy czym „dobra lokalizacja” rany w rogówce nie istnieje. Centralna
– pozostawia nieprzezierną bliznę. Obwodowa – ma co
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prawda bliznę poza obszarem źrenicznym i nie powinna obniżać ostrości widzenia, ale za to jest w pobliżu
tęczówki, a ta może ulec wkleszczeniu w obszar rany,
może zmienić stosunki anatomiczne w kącie przesącza,
może doprowadzić do zmiany kształtu źrenicy, krzywizny rogówki, a tym samym do aberracji refrakcyjnych.
Przy dużej sile urazu przenikającego rana rogówki
może niestety stanowić tylko początek problemu. Trzeba
się wówczas liczyć w szczególności z uszkodzeniem
soczewki czy tęczówki, często z koniecznością usunięcia jej części. Konsekwencją urazu jest tu często zaćma
pourazowa, przedostanie się pęczniejących mas soczewkowych do przedniej lub tylnej komory, krwawienie do
ciała szklistego, rana tylnej części twardówki, pęknięcie
naczyniówki, przedarcie siatkówki i jej odwarstwienie.
Ciało obce to dość powszechna przyczyna
uszkodzenia gałki ocznej, na szczęście większość takich
incydentów kończy się stwierdzeniem obecności ciała
obcego w worku spojówkowym lub w rogówce. Nawet
jeśli nie dochodzi do penetracji w głąb gałki, to każde
ciało obce będące przede wszystkim źródłem infekcji
powinno być bezwzględnie usunięte. Najczęściej nie ma
tu problemu diagnostycznego, ale gdy np. źdźbło trawy
lub kłosa utkwi w szczycie załamka górnego spojówki,
poszukiwanie go w obrzękniętej tkance może stanowić
nie lada trudność. Kiedy miejscem utknięcia ciała obcego
jest rogówka, silny ból kieruje pacjenta dość szybko do
gabinetu okulistycznego, ale zdarza się, że ciało obce
pozostaje w rogówce dłużej. Wtedy reakcja zapalna
może skończyć się nawet owrzodzeniem rogówki, a to
w najlepszym wypadku – mimo leczenia – pozostawi
nieprzezierną bliznę.
Znacznie gorzej rokują urazy z przeniknięciem
ciała obcego do wnętrza gałki ocznej. Obcy materiał
może się zatrzymać wewnątrzgałkowo w różnej lokalizacji, ale może też przebić tylną ścianę gałki i utkwić
w tkankach oczodołu.
W tej grupie ciężkich urazów mamy do czynienia
z wieloma czynnikami uszkadzającymi. Nie mówiąc już
o mechanicznych uszkodzeniach struktur tkankowych,
połączonych często z ich rozerwaniem oraz obecnością
krwotoków, droga przejścia ciała obcego przez przejrzyste
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ośrodki optyczne zawsze prowadzi do ich zmętnienia. Do
całości obrazu dołącza się działanie czynnika zakaźnego
(najgorsze są kamienie i drewno lub inne substancje
organiczne), działanie toksyczne samego materiału
(miedzica, żelazica) i czas pozostawienia ciała obcego
w oku. Zawsze dąży się do usunięcia ciała obcego metodami zależnymi od jego charakteru (metaliczne lub nie)
i lokalizacji, ale zakres uszkodzeń gałki ocznej w tych
urazach jest często tak duży, że rokowanie nie tylko co
do zachowania funkcji widzenia, ale i nieraz samej gałki
ocznej jest zazwyczaj bardzo ostrożne.
Czynniki fizyczne także mogą być powodem uszkodzeń gałki ocznej. Oparzenia termiczne
dotyczą głównie powiek, ale najczęściej nie są powodem
trwałych ubytków ich funkcji. Wyjątkiem są oparzenia
II i III stopnia, w wyniku których powstają ściągające
blizny mogące prowadzić do niedomykalności powiek
i związanych z tym następstw w postaci uszkodzenia
rogówki. Rzadziej dochodzi do bezpośredniego termicznego oparzenia rogówki. W lekkiej postaci oparzenia powstają ubytki nabłonka, które stosunkowo
dobrze poddają się leczeniu. Bardzo rzadko, ale jednak
mają miejsce masywne oparzenia płynnym metalem
o temperaturze > 1000° C. Kończy się to zniszczeniem
przednich struktur gałki ocznej wraz z rąbkiem rogówki,
jej martwicą, rozpadem i w efekcie utratą oka.
Efekty cieplne mogą być ponadto wywołane
działaniem na gałkę oczną pola elektromagnetycznego. Dotyczy to fal różnej częstotliwości i długości.
Do uszkodzeń dochodzi tu rzadziej, gdyż aparatura
i urządzenia emitujące niekorzystny dla oka zakres
promieniowania zgodnie z przepisami bhp muszą być
wyposażone w systemy ochronne. Jednocześnie zakres
tej ochrony i jej efektywność jest monitorowana przez
służby Państwowej Inspekcji Pracy.
Szczególnie wrażliwa na działanie pola elektromagnetycznego jest soczewka. Zmętnienia w jej
obrębie mogą wystąpić przy narażeniu na długotrwałą
ekspozycję mikrofal, promieniowania podczerwonego
czy jonizującego. Mikrofale wywołujące skutki cieplne
mogą ponadto powodować łzawienie, światłowstręt,
stany zapalne rogówki, tęczówki oraz uszkodzenie

23

siatkówki. Dlatego osoby narażone na długotrwałe
działanie promieniowania z tego zakresu muszą okresowo poddawać się badaniom profilaktycznym. Dotyczy
to również narażenia na działanie promieniowania
jonizującego, które poza uszkodzeniem soczewki może
powodować zmiany oparzeniowe w powiekach ze
wszystkimi tego następstwami, oraz promieniowania
podczerwonego (może wyzwalać obrzęk siatkówki
w okolicy plamkowej).
Uszkodzenia takie jak oparzenia powiek lub
przedniej powierzchni gałki ocznej, zmętnienie soczewki, a nawet pęknięcie naczyniówki, obrzęk i krwotoki
siatkówki mogą także powstać w wyniku działania
energii elektrycznej. Podczas silnych wyładowań
(uderzenie pioruna lub porażenie prądem wysokiego
napięcia) szczególnie charakterystyczne poza martwiczymi zmianami powiek jest pojawienie się zmętnień
w soczewkach.
Oparzenia chemiczne to kolejna wielka
grupa urazów okulistycznych, z których część może powodować ciężkie i trwałe uszkodzenia narządu wzroku.
Najcięższy i pogarszający się z każdą godziną przebieg
mają oparzenia substancjami alkalicznymi (oparzenia zaprawą murarską, wapnem niegaszonym, ługiem
potasowym, amoniakiem). Zetknięcie tych substancji
z powierzchnią gałki ocznej uruchamia reakcję chemiczną, w wyniku której zasada zmydla kwasy tłuszczowe
błony komórkowej nabłonka rogówki, kompletnie go
niszcząc i otwierając drogę do warstwy właściwej. Stąd
przez zniszczenie włókien kolagenowych możliwa jest
penetracja szkodliwych substancji bezpośrednio do
komory przedniej, dochodzi do uszkodzenia tęczówki,
soczewki i struktur kąta przesączania. Uszkodzenie
nabłonka ciała rzęskowego może spowodować zahamowanie funkcji wydzielniczej, a w następstwie hipotonię
i zanik gałki ocznej.
Nieco lepsze rokowanie dotyczy oparzeń kwasami.
To dość częste urazy (kwas solny z akumulatora, kwas
azotowy w laboratorium, kwas hydrofluorowy podczas
czyszczenia szkła), ale na szczęście nawet w ciężkim
oparzeniu proces zwykle nie penetruje głębiej. To denaturacja białka powstająca w wyniku bezpośredniego
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zetknięcia się tkanki z kwasem stanowi barierę utrudniającą przeniknięcie substancji żrącej do wnętrza gałki.
Oczywiście już sama denaturacja białek tkanki, która
w założeniu powinna być przezroczysta, bez skazy, stanowi o naprawdę groźnym i ciężkim do leczenia urazie.
Głębokie uszkodzenia rogówki lub twardówki prowadzące do martwicy tkanki mogą skutkować przebiciem
i wtórnie zanikiem gałki ocznej. Trzeba też podkreślić,
że rzadko mamy do czynienia z izolowanym oparzeniem
kwasem. Dla przykładu oparzeniu kwasem solnym przy
wybuchu akumulatora towarzyszą przecież wszystkie
elementy urazu mechanicznego związanego z wybuchem.
W każdym urazie chemicznym może dojść ponadto
do zmian w aparacie ochronnym gałki ocznej, zmian
powiekowych, ale też spojówki powiekowej i gałkowej
z bezpośrednim lub wtórnym (w procesie bliznowacenia)
uszkodzeniem mięśni okoruchowych i zaburzeniem
ruchomości gałki ocznej.
Zapalenie współczulne to jedno z najcięższych efektów urazów okulistycznych. Przenikające
urazy gałki ocznej są niezwykle niebezpieczne również
w związku z możliwością wystąpienia zapalenia współczulnego drugiego oka (dotychczas zdrowego). To jedna

z najwcześniej opisanych chorób człowieka (IV wiek p.n.e.
– Hipokrates), chociaż ciągle nie do końca poznanych.
Znajdziemy jej opis u Witkacego w powieści 622 upadki
Bunga, czyli demoniczna kobieta, znajdziemy w biografii
twórcy alfabetu dla niewidomych Louisa Braille’a, który
w dzieciństwie doznał urazu jednego oka, a następnie
zapalenia współczulnego oka drugiego, w wyniku czego
całkowicie stracił wzrok.
Zapalenie współczulne jest niemartwiczym,
ziarninującym zapaleniem całej błony naczyniowej,
które występuje po urazie jednego oka, najczęściej
przenikającym w okolicy ciała rzęskowego. Zranione
oko uważa się za oko „pobudzające”, inicjujące stan
zapalny w drugim, „sympatyzującym”. Dzięki wczesnemu, dokładnemu zaopatrzeniu ran przenikających,
zachowaniu zasad aseptyki, precyzji metod mikrochirurgicznych i antybiotykoterapii, ta niezwykle groźna
choroba zdarza się obecnie bardzo rzadko, ale ciągle
jeszcze są odnotowywane jej przypadki. Patomechanizm
ciągle nie jest do końca poznany. Uważa się, że najważniejszą rolę można przypisać reakcji immunologicznej
na antygen będący zarówno czynnikiem endogennym
(melanina i jej związki z białkiem, proteiny siatkówkowe i naczyniówkowe), jak i zakaźnym czynnikiem
egzogennym.

•

Niezależnie od zakresu i przebiegu urazu zawsze
trzeba się liczyć z jego negatywnym skutkiem, dlatego
trzeba minimalizować zagrożenia. W pewnym zakresie możemy przeciwdziałać zdarzeniom generującym
urazy, stosując chociażby okulary ochronne podczas
niebezpiecznych czynności. Gdy jednak dojdzie do
uszkodzenia oka, jak najszybciej musi być udzielona
pomoc specjalistyczna, by nie doprowadzić do dodatkowych komplikacji. W podjęciu leczenia urazowych
uszkodzeń narządu wzroku czas ma często kluczowe
znaczenie. Chrońmy przed urazami oczy swoje i cudze.
Są nam przecież niezbędne!

Rys. Zen

Alicja Barwicka
okulistka
Piśmiennictwo u autorki.
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Szpital Polskiego Czerwonego
Krzyża w Korei Północnej
Część 1
Krystyna Knypl
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dr Michael DeBakey, który podczas II wojny światowej
pracował w biurze chirurga naczelnego armii amerykańskiej. Za zasługi związane z opracowaniem MASH
dr Michael DeBakey otrzymał wysokie amerykańskie
odznaczenie wojskowe Legion of Merit.
W skład typowego MASH wchodziło 10 lekarzy
chirurgów, 12 pielęgniarek i 200 osób personelu pomocniczego. Szpital mógł jednocześnie przyjąć 200 rannych.
Pierwsze szpitale MASH w Korei ratowały życie 97%
rannych. MASH działały także w czasie wojny wietnamskiej i wojen w Zatoce Perskiej. Ostatnia jednostka typu
MASH niosła pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Kaszmirze. Potem MASH zastąpiono Szpitalami Wsparcia
Bojowego (Combat Support Hospitals).
Sala operacyjna MASH

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2569328/pdf/jnma00186-0014.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2569328/pdf/jnma00186-0014.pdf

MASH
Ta krwawa wojna niosła za sobą wiele ofiar i wymagała wsparcia medycznego. Wtedy zrodził się pomysł
Mobile Army SurgiDr Michael DeBakey
cal Hospital (MASH)
– szpitala operującego
niedaleko linii frontu.
W opracowanie zasad funkcjonowania
MASH zaangażowany był słynny kardiochirurg amerykański

38. równoleżnik

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Michael_DeBakey.jpg
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czerwca 1950 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ zadecydowała o wysłaniu wojsk międzynarodowych
w teren konfliktu. Przez wrzesień i październik toczyły
się krwawe bitwy pomiędzy dwiema armiami, także
z udziałem wojsk amerykańskich.
Łącznie w wojnie koreańskiej uczestniczyło aż
2,5 mln Amerykanów, a każdorazowo na jednej misji
w Korei przebywało 500 tysięcy żołnierzy amerykańskich
(http://www.konflikty.pl/a,1494,Rocznice,25_czerwca_1950_Poczatek_wojny_koreanskiej.html).

http://www.commandposts.com/wp-content/uploads/2011/06/28-1565a.gif

Wojna koreańska była jednym z większych konfliktów zbrojnych drugiej połowy XX wieku,
w którym Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Chińska Republika Ludowa toczyły zacięte
walki na terytorium obcego państwa. Świat był
zagrożony użyciem broni jądrowej. Wojna koreańska rozpoczęła się 25 czerwca 1950 roku. Incydent graniczny wywołany przez Koreę Południową posłużył za pretekst i wojska Korei Północnej przekroczyły 38. równoleżnik, zdobywając
w krótkim czasie Seul.
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większość grupy oraz wyposażenie szpitala były transportowane
w trzech turach pociągami na
granicę chińsko-koreańską, którą
przekroczono w przygranicznym
mieście Sinŭiju. Następnie odbył
się przejazd ciężarówkami na tyły
wojsk komunistycznych, gdzie natychmiast zaczęto udzielać pomocy
medycznej. Reszta 58-osobowej
grupy pierwszej zmiany dołączyła w maju. Szpital polowy
zorganizowano w rejonie
Hŭich’ŏn – ze względu na
bombardowania placówka mieściła się w kilku
miejscach. Po zawarciu
rozejmu 27 lipca 1953 r.
szpital polowy Polskiego
Czerwonego Krzyża został
przekształcony w szpital
Przygotowania
cywilny. Podzielono go na
dwie części – jedna była
i pierwsza polska
nadal w Hŭich’ŏn, druga
zmiana
Przygotowania do
powstała w Hamhŭng,
zorganizowania polskiego
na gruzach miejscowego
szpitala polowego w Korei
szpitala północnokoreańrozpoczęły się w styczniu
skiego.
1953 r. Personel medyczny,
W ciągu całej miLokalizacje
polskich
szpitali
(zaznaczone
strzałkami)
czyli lekarze, felczerzy i piesji było 5 zmian. Nie jest
lęgniarki, był szkolony w ośrodku zorganizowanym
łatwo ustalić, ilu lekarzy uczestniczyło w misji w Korei.
w Jabłonnie pod Warszawą w ramach struktur Jednostki
W jednym z tekstów (http://carbomedicus.pl/farmaceuciWojskowej 2000. Była to jednostka specjalnie utworzona
w-mundurze-sluzba-w-aptece-i-na-poligonie-vt36405.
dla celów zrealizowania polskiej misji w Korei.
htm) znajduję informację, że w misji koreańskiej wzięło
Szkolenie obejmowało głównie problematykę
udział 60 lekarzy. Liczba ta jest dość prawdopodobna,
chorób tropikalnych. Rodziny szkolonych nie wiedziały,
jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w typowym MASH
gdzie i na jak długo wyjadą ich bliscy, wszystkie fakty
przewidywano obsadę 10 lekarzy, a zmian było 5.
były objęte tajemnicą. Podstawę prawną do wysłania
Z rozproszonych i bardzo fragmentarycznych
polskiej delegacji na misję do Korei stanowiła uchwała
wspomnień udało mi się ustalić, iż szefem pierwszej
rządu PRL, na jej mocy wszyscy uczestnicy misji otrzygrupy był dr n. med. Władysław Barcikowski, major,
mali status personelu wojskowego.
późniejszy generał. Na łamach pisma „Przegląd Morski”,
Pierwsza wyleciała z Warszawy w kwietniu
nr 6/2010, udało mi się znaleźć fotografię Władysława
1953 r. grupa przygotowawcza. Po przylocie do Pekinu
Barcikowskiego, prawdopodobnie pochodzącą z tego
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital_Polskiego_Czerwonego_Krzy%C5%BCa_w_Korei_P%C3%B3%C5%82nocnej#mediaviewer/Plik:Korea_north_map.png

http://www.icrcvideonewsroom.org/icrc150/content/detail-photo.
asp?ID=184

Mimo iż wojna koreańska
była prowadzona także z udziałem
Polaków, jest prawie nieobecna
w polskiej bibliografii wojskowej.
Polscy lekarze uczestniczyli w wojnie koreańskiej, niosąc pomoc rannym w szpitalu zorganizowanym
przez Polski Czerwony Krzyż. Ich
wspomnienia również są skąpe
i rozproszone, w odróżnieniu od
obfitej literatury wspomnieniowej
Szpital koreański
stworzonej przez Amerykanów, którzy wydali liczne
książki, opublikowali także
opracowania w fachowych
pismach medycznych, a także stworzyli ciekawe strony
internetowe (http://www.
thememoryproject.com/
stories/Korea/).
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z tamtego okresu, prosimy o kontakt z naszą redakcją.
Chcielibyśmy uczcić pamięć starszych koleżanek i kolegów, poświęcając szpitalowi PCK w Korei Północnej
większe opracowanie monograficzne.
Krystyna Knypl
internista

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_korea%C5%84ska#mediaviewer/Plik:Korean_War_Montage_2.png

okresu. W pierwszej zmianie najmłodszą uczestniczką
była prof. Jadwiga Kuczyńska-Sicińska, a najstarszą doc.
Alina Wierzbowska. Informację tę przekazała mi Hanna
Michnik, zamieszkała obecnie w Szwecji (obszerne jej
wspomnienie zamieściliśmy w numerze 2/2012 „Gazety
dla Lekarzy” http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/images/
gdl_2012/gdl_2_2012.pdf).
Nazwiska innych lekarzy uczestniczących w kolejnych zmianach udało mi
się znaleźć w internecie oraz
ustalić podczas rozmów z kolegami, którzy współpracowali z uczestnikami koreańskiej
misji w późniejszych latach.
Są to: dr Zbigniew Czarnecki,
dr Józef Daniłoś, płk dr med.
Ludwik Garmada (w Korei
w latach 1952-60), prof. Józef Grenda (1953-54), prof.
Tadeusz Horzela, dr Maryla
Kowalska, dr Edward Kowalski (pierwsza zmiana), dr hab.
Danuta Laskowska (1954 r.
przez 6 miesięcy), prof. Tadeusz Orłowski (1954-55), prof.
Jan Oszacki, dr Józef Rostek,
dr Stefania Seniow, prof. Marek Sznajderman, dr Barbara
Warda, dr Wojciech Wiechno,
dr Kazimierz Zarzecki.
#
W następnym numerze GdL opublikujemy
szczegółowe relacje, do których udało nam się dotrzeć.
Poszukujemy informacji
o pozostałych lekarzach –
uczestnikach misji w Korei.
Jeżeli ktoś z czytelników ma
informacje na temat misji
polskich lekarzy w Korei
Północnej lub fotografie
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Porcelanowy motyl
Monika Jezierska-Kazberuk

Magdalena przyszła do mnie jako do lekarza od
odchudzania. Miała 22 lata i była chodzącym
szkieletem. Ważyła około 35 kg przy wzroście 170 cm;
% tkanki tłuszczowej niemierzalny, brak miesiączki
oczywiście, lanugo – pełny obraz anoreksja nervosa.
dziwiłam się i powiedziałam, że ja niestety nie mogę
podjąć się leczenia – jak bowiem mam leczyć otyłość u kogoś, kto praktycznie nic nie je? I nie ma żadnej
otyłości, tylko wręcz przeciwnie… a ja się specjalizuję
w leczeniu otyłości właśnie. Poza tym anoreksja wymaga
leczenia wielodyscyplinarnego – psycholog, psychiatra,
dietetyk, rehabilitant… a ja jestem sama, nie zapewnię
jej takiego podejścia. Ale pacjentka błagała, że ja, tylko
ja i nikt inny, bo jestem jej ostatnią szansą. No to się
zgodziłam. Na kilka wizyt. Bardzo niechętnie i z oporami.
Z wykonanego dzienniczka jedzenia wynikało, że
Magdalena głównie żywi się zieloną sałatą i wodą, a jako
obiad je jeden (jeden!) mały kawałek sushi. I jeszcze się
boi, czy po nim nie przytyje.
Magdalena nigdy nie była osobą z nadwagą, zawsze jej waga była w dolnej granicy normy. Nie miała
wcześniej problemów psychicznych ani problemów
z odchudzaniem, była z siebie i swojego ciała zadowolona.
ały problem zaczął się około roku temu, kiedy firma
wysłała Magdalenę na sześć miesięcy służbowo do
Włoch. Magdalena nie chciała tam jechać, nie znała ludzi,
języka, w planie miała ślub, ale wyjścia nie było – albo
jedzie, albo dziękujemy za współpracę. No to pojechała.
Było jej tam bardzo źle. Tęskniła, płakała, czuła
się osamotniona, zostawiona, opuszczona, zdradzona.
Pewnego dnia przy śniadaniu zakrztusiła się rogalikiem.
Niby nic, przeszło, ale potem jadła coraz mniej, coraz
mniej, coraz mniej…
Do Polski wróciła już bardzo szczupła, ale wszyscy myśleli, że tak schudła przed ślubem. Ślub się odbył,
wszystko niby było w porządku, ale Magdalena nadal

C
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nie jadła i chudła. Próbowała jeść, starała się zmusić do
jedzenia – nie była w stanie. Opanowywał ją tak ogromny
lęk, że nie mogła przełknąć ani kęsa. Z drugiej strony
na jakąkolwiek zwróconą jej uwagę na temat jedzenia
reagowała ogromnym wybuchem agresji. Czuć było
wręcz buchającą od niej wrogość, gdy mówiła o jedzeniu.
Była w trakcie terapii psychiatrycznej i psychologicznej. Do mnie przyszła z pytaniem: Jak jeść? Jak to
zrobić, aby zjeść i nie mieć lęku, wyrzutów sumienia ani
napadów złości, które ją samą przerażały.
Jej mąż był kompletnie bezradny, nie wiedział,
jak Magdalenie pomóc. Widział tylko, jak jego żona nie
tylko zamienia się w chodzący szkielet, ale także w zupełnie inną osobę, której on nie zna: wrogą, agresywną,
nieprzystępną. I cierpiał razem z nią.
yznaczyłyśmy sobie skromny cel – codziennie
Magdalena ma zjeść jedno jajko w postaci kogla-mogla. Może je jeść cały dzień, od rana do nocy, ale
zjeść. Magdalena wpadła w panikę, jak zobaczyła objętość
tego jednego jajka w postaci kogla-mogla. Tyle jedzenia
to ona w życiu nie jest w stanie zjeść! Wytłumaczyłam,
że nie na raz, tylko po łyżeczce od kawy i cały dzień.
Może sobie ten kogel-mogel podzielić na maleńkie
porcje. Ale zjeść musi.

W
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Magdalena miała psa, golden retrievera – kochane psisko. Powiedziałam, że jak się boi jeść, to niech je
razem z psiakiem. Pies jest ciepły, przyjazny, pocieszy,
a jak je – to je, nie zastanawia się, tylko zajada. Może on
da jej to bezpieczeństwo, którego jej tak brakuje.
Bardzo dużo rozmawiałyśmy. I w pewnym momencie nagle powiedziałam, że mi jej okropnie żal.
Zapytała mnie – dlaczego? Odpowiedziałam, że dlatego,
że upływa czas – ona ma teraz 22 lata, jest dopiero co
po ślubie, jest młoda, ma śliczną twarz, świat stoi przed
nią otworem, ma tyle możliwości – dla mnie był to mój
najpiękniejszy czas! Czas, który ulatuje bezpowrotnie,
ten sam nie wróci nigdy, a ona, zamiast się tym cieszyć,
każdą minutą, każdym oddechem – to zastanawia się, czy
zjeść to jedno sushi czy nie. Przecież to jest rozpaczliwie
i okropnie smutne.
Magdalena zamyśliła się. Bardzo głęboko. I już
więcej się u mnie nie pojawiła. Bardzo się bałam, że
przegrała walkę z anoreksją.

#

Minął przeszło rok, szłam bardzo zadumana, nie
widząc nikogo, przez Rynek, gdy nagle poczułam, że
mnie ktoś łapie za rękaw. Odwróciłam się – Magdalena!
Rozpromieniona, śliczna, i z małą córeczką w wózku.
– Pani doktor, nie wiem, jak ja się pani odwdzięczę, to dzięki pani udało mi się przerwać to szaleństwo,
pomyślałam sobie – faktycznie, przecież to bezsens
– dokoła taki fajny świat, ludzie, mam męża, chcę mieć
dziecko – a marnuję to wszystko, siedząc nad listkiem
sałaty, jak jakiś królik. I udało się! Zaczęłam jeść normalnie, wróciło wszystko do normy, urodziłam córeczkę,
to jest moja Amelka – jestem taka szczęśliwa!
Wyściskała mnie i odeszła. Stałam przez chwilę,
zaskoczona. Potrącił mnie ktoś i moja torba lekarska
wypadła mi z ręki i wszystko się rozsypało… druk ZUS
ZLA, recepty, kosmetyczka z pieczątkami, długopisy,
słuchawki… zaczęłam to wszystko zbierać i nagle zorientowałam się, że lira od stetoskopu ma kształt serca.
Monika Jezierska-Kazberuk
specjalista medycyny rodzinnej

NOWOŚCI
European Medicine Agency ostrzega przed łączeniem inhibiotrów ACE
z sartanami i inhibitorami reniny
Pharmacovigilance Risk
Assessment Committee
(PRAC) przy European Medicine Agency (EMA) wydał oświadczenie, w którym
przestrzega przed rutynowym
stosowaniem połączenia inhibitorów ACE z sartanami lub
z inhibitorami reniny. Komitet
podkreśla, że połączenie inhibitorów ACE z sartanami nie
powinno być także stosowane u pacjentów z nefropatią
cukrzycową. Gdyby takie
połączenie zostało uznane za
absolutnie niezbędne – pisze

PRAC – leczenie musi być
prowadzone pod nadzorem
specjalisty oraz ze ścisłym
monitorowaniem czynności
nerek, bilansu płynów i elektrolitów oraz ciśnienia krwi.
Połączenie aliskirenu z sartanami lub inhibitorami ACE
jest przeciwwskazane u osób
z niewydolnością nerek lub
cukrzycą – informuje PRAC
w oświadczeniu.
Rekomendacja PRAC została przekazana do The Committee for Medicinal Products
for Human Use (CHMP), któ-

ry opracuje na jej podstawie
oficjalną opinię EMA.
Stanowisko powyższe opracowano na podstawie wyników kilku badań klinicznych,
w których wykazano, że łączne stosowanie wymienionych
grup leków zwiększa ryzyko
wystąpienia hiperkaliemii,
uszkodzenia nerek oraz nadmiernego obniżenia ciśnienia
krwi. Ponadto w badaniach
tych nie wykazano żądnych
korzyści ze stosowania tzw.
podwójnej blokady układu
renina-angiotensyna. Przypo-

mnijmy, że na rynku europejskim dostępne są następujące
leki z omawianych grup:
inhibitory ACE – benazepril, cilazapril, delapril, enalapril, fosinopril, imidapril,
kaptopril, lisinopril, moexipril,
perindopril, quinapril, ramipril, spirapril, trandolapril,
zofenopril;
sartany: azilsartan, candesartan, eprosartan, irbesartan,
losartan, olmesartan, telmisartan i valsartan;
inhibitor reniny: aliskiren.
Oprac. K.K.

Źródło: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/04/news_detail_002066.
jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
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Cień za cieniem się ugania, a motyla motyl ściga
Rozpłakała się w lesie niekochana Jadwiga.

Bolesław Leśmian Jadwiga

Rys. Zen

Nasz Pan Doktor
i Świątynia Papieru
Rafał Stadryniak = @Grypa

Z

robiło się wilgotno i szarawo. Nasz Pan Doktor
przeskakiwał po dwa stopnie schodów, spiesząc
się do przychodni, zabijał jednocześnie ręce na plecach
w celu zyskania odrobiny ciepła. Jak szedł wczoraj na
dyżur, była pełnia słonecznej wiosny i wystarczał podkoszulek, a teraz bez kurtki nie podchodź. Na szczycie
schodów stanął słupka. Coś było nie tak. Po chwili
wrodzona i rozwijana na studiach spostrzegawczość
stanęła na wysokości zadania i naga prawda ujrzała
światło dzienne: z napisu „POZ” nad wejściem odpadła
litera „P” i teraz we mgle poranka majaczył neon „OZ”,
pod egidą NFZ, jak wyjaśniały dalej gustowne tabliczki.
A gdyby tak całą służbę zdrowia zostawić na pastwę naturalnych procesów – zadumał się Nasz Doktor
– a nie majsterkować przy niej co trochę? Co by miało
odpaść, to by odpadło samo. I zrobiłoby się wszystko automatycznie i nie trzeba by bulić milionów, jak
za wymyślenie nazwy Orlen. No tak, ale pozostałyby
niezaspokojone ambicje majsterkowiczów, które nie
wiadomo w jakiej formie znalazłyby ujście…
– „OZ” jest niezłe – powiedział na głos Pan Doktor,
nie zważając na zdumione spojrzenia pacjentów czekających na schodach na otwarcie podwojów.
OZ budzi masę pozytywnych skojarzeń: Dorotka,
Strach na Wróble, Drwal, Lew i Blaszany Człowiek. Jeszcze lepsze mogłoby być tylko nawiązanie do nazewnictwa
amerykańskich drużyn koszykówki. Po zaadoptowaniu
do leczenia w swoich placówkach zapraszaliby „Magicy
z POZ”, „Byki Medycyny Rodzinnej” czy „Utopce od
Pierwszego Kontaktu”. O, ja, rozmarzył się Pan Doktor
niczym Krecik z dobranocki.
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Cmok na schodach
Do rzeczywistości przywołał go pocałunek w czoło. Starsza pani, która ulubiła sobie Doktora, wykorzystała schody, żeby zniwelować różnicę wzrostu i złożyła
tradycyjny cmok na niezmiennie zdziwionym Doktorze.
– Ja pana tak kocham. Pan taki młodziuńki –
zadeklarowała pacjentka. – Wszystkim mówię, że mój
Pan Doktor jest najlepszy.
I do tego łatwy – zaśmiał się w duchu Doktor,
który jak dotąd nie znalazł sposobu, by się wybronić od
czułości, których pacjentka nie szczędziła przy każdej
wizycie.
– No to zapraszam do gabinetu – rzucił Doktor
i cynicznie dodał na stronie – kto pierwszy, ten lepszy. J
Dokumentacja palacza
Pierwszy zameldował się palacz papierosów,
który jednak dbał o zdrowie. Robił sobie co pół roku
wszystkie badania, by nie przegapić jakiejś choroby,
wszystko oczywiście na koszt NFZ.
– Palenie to też choroba – podsunął Doktor. – Czyli
już pan ma chorobę. Czy nie uważa pan, że warto rzucić?
– Ale ja chcę rzucić – zadeklarował pacjent. –
Tylko nie mogę.
– Palenie jest szkodliwe, pan nie może palić –
Doktor próbował klasycznego podejścia.
– Ale ja muszę palić.
– A kto panu to zalecił, chyba nie lekarz? – pozwolił sobie na ironię Doktor.
– Właśnie że lekarz. Dokładnie 10 lat temu
zrobiłem klatkę do badań okresowych. W gabinecie
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przyjmowała taki wysoki doktor. Nawet pamiętam, że
jak oglądał kliszę, to jadł jabłko. Spojrzał na zdjęcie,
pokręcił głową i powiedział: Pan to musisz palić, panie
Kowalski. No to zacząłem…
Nasz Pan Doktor milczał przywalony ciężarem
opowieści. Żeby nie było, że nie wykazuje zawodowej
solidarności, nie zgłębiał już tematu. Trzeba się skupić
na tu i teraz.
– Co pan popalił, to pańskie, nawet ZUS tego panu
nie zabierze, a teraz trzeba rzucić. Rzucić. – powtórzył
po sobie jak echo Pan Doktor.
– Ale jak, jak się tak bardzo chce palić?
– A, jak się bardzo chce, to można – zażartował
bez przekonania Doktor.
– O, wreszcie coś pozytywnego pan lekarz powiedział.
– Niestety, żartowałem – Doktor podrapał się
w głowę – na tym polega nałóg, że chce się jak cholera,
a nie można ni cholery.
Pacjent znał te sprawy i ze zrozumieniem smutno
przytakiwał.
No to pogadaliśmy, zaświtało w głowie Doktorowi, a teraz trzeba popieścić papiery, bo one są do tego
stworzone. Po czym napisał w dokumentacji: rozmowa
z pacjentem dotycząca szkodliwości palenia i konieczności rzucenia nałogu. Pacjent na razie nie może zdecydować się na konkretną datę rzucenia palenia (czy mają
być to imieniny, czy urodziny żony). Poinformowany
o możliwościach terapeutycznych stwierdził, że tyle
płaci na papierosy, że leczenie mogłoby go dodatkowo
zrujnować i na razie nie będzie ryzykował.
Doktor z wdziękiem strzelił pieczątkę i napisał
kod: F17. Jak ten samolot. Po chwili pacjent oddalił
się, zabierając ze sobą tytoniowy zapaszek i obietnicę
poprawy w bliżej niesprecyzowanej przyszłości. Lepszy
taki sukces niż żaden…
Młoda Osoba
Na chwilę w gabinecie zapanował zbawienny
przeciąg, gdy weszła kolejna osoba i trzasnęła zdrowo drzwiami. Chudzina, pomyślał Doktor, patrząc
na zabiedzoną dwudziestolatkę. Nawet drzwi nie
może utrzymać, a może to przejaw temperamentu?
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Doktor pracował wiele lat i w niejednej placówce
służby zdrowia jadł czerstwy chleb, żeby nie mieć
świadomości, że interpretacja zachowania pacjenta
to trudna sprawa. Właściwie tylko ci, co chodzą na
skargi, są w miarę łatwi do interpretacji. Reszta stanowi
zagadkę. I dobrze, przynajmniej nie grozi wypalenie
zawodowe z nudów.
– Co cię sprowadza, Młoda Osobo – zagaił pretensjonalnie Doktor.
– A, tak boli mnie gardło i chcę coś na gorączkę.
Hmmm, to pierwsze to był bez wątpienia jakiś
objaw, to drugie podpadało pod kategorię „projekcja”.
Doktor zajrzał do gardła, a tam angina w pełnym rozkwicie.
– To najładniejsza angina w dniu dzisiejszym,
gratuluję – podtrzymywał rozmowę Nasz Doktor.
– A dostanę antybiotyk? – niepokoiło się dziewczę,
które na poprzedni komplement spłonęło gorączkowym
rumieńcem.
– Tak, w nagrodę – uspokoił dziewczę Doktor. –
A co Młoda Osoba tak chudziutka?
– Aaa, to – pacjentka wyraźnie się ożywiła. – Ja już
tak mam. Jem za dwóch. Mama mówi, że też tak miała
w moim wieku, a teraz proszę,105 kilo wagi, cukrzyca,
ale jeszcze potrafi wypić czteropak coli na raz.
– Aha, to w porządku – Doktor omiótł eteryczne
zarysy dziewczyny – tylko proszę pamiętać, że śniadanie
jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Jadanie
śniadań może nawet uchronić przed cukrzycą, a na
pewno chroni przed głodem w południe, tak słyszałem
– zastrzegł Pan Doktor.
Młoda Angina wyszła, trzaskając drzwiami.
Dokumenty na rentę
Na razie w Świątyni Papieru, jak nazywano placówki służby zdrowia, panował spokój, ale wkrótce
miało się to zmienić, bo przepychając się i nerwowo
pokrzykując zbliżało się do gabinetu kilka osób z plikami
„papierów do wypełnienia”.
Na pierwszy ogień poszła elegancka pani w makijażu à la Nefretete. Dla niepoznaki powtórzyła sobie
najpierw leki, potem poskarżyła się na brzuch, który
buntuje się po sushi.
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– Co to może być, doktorze?
Po 15 minutach rozmowa zeszła na tematy zasadnicze. Pacjentka wyjęła od niechcenia stertę papierów,
oznajmiając:
– Chcę sobie wypisać papiery na rentę i na tę
grupę, do starostwa.
– No dobrze, a co ja mam z tym wspólnego? –
Doktor nie lubił robić roboty za kogoś, więc na razie
postanowił dokładnie zorientować się, o co chodzi.
– No, ale ja chciałabym, żeby to pan doktor mi
wypisał – doprecyzowała pacjentka, celując palcem
w czoło Doktora, na którym pozostał jeszcze ślad porannego pocałunku.
– Aaa, więc to o to chodzi. Jednak. – Doktor sam
był zaskoczony, że się jeszcze dziwi.
– Jest trochę pisanka, więc może doktor sobie
weźmie papierki do domu, żeby na spokojnie wszystko
dokładnie opisać... – pacjentka klasycznie bagatelizowała
sprawę, używając zdrobnień.
– Kochana pani, w domu to ja odpoczywam
i nie mam żadnej przyjemności z papierków. No, tak
czy owak, zaraz wypiszę, uwaga, nie jakieś papierki, ale
DOKUMENTY, tak rach-ciach-ciach!
– Ale czy będzie opisane wszystko dokładnie?
– Napiszemy prawdę, a prawda, jak głosi obiegowa
opinia, sama się obroni.
Pacjentka nie była jednak przekonana co do
zdolności prawdy do samoobrony.
– A może doktor jednak znajdzie sekundkę czasu
w domu?
Doktor uwielbiał grać w tę grę, która polegała na
bagatelizowaniu roli lekarza i jego pieczątki, i ochoczo
się do niej przyłączył.
– W domu to nie, ale teraz wykroimy całą minutkę. O tu, widzi pani już wpisujemy, że jest boczne
skrzywienie kręgosłupa. Tutaj wpiszemy, że nosi pani
okularki. I widzę, że ma pani zaświadczenie z poradni
specjalistycznej, że jest nerwica. O, i się napisze, że
choroby przewlekłe i nierokujące wyleczenia, chyba że
koledzy na komisji coś wymyślą, bo trzeba wiedzieć, że
medycyna komisji zdrowia święci ostatnio najbardziej
spektakularne sukcesy. I jeszcze dopiszemy, że przeszła
pani operację woreczka, wyrostka...
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– Rozlanego – upomniała się pacjentka. – Trzy
godziny mnie operowali.
– Rozlanego – potwierdził doktor. – Tego nawet
na komisji pani nie zabiorą.
Żarcik, pomyślał Nasz Pan Doktor, który poczuł
się, jakby swoją papierkową robotą sam własnoręcznie
ściął drzewo, przerobił na papier, a następnie wrzucił
do czarnej dziury.
Takie sytuacje jak obecna odgrywane były nawet
kilka razy dziennie. Zupełnie jak Nędznicy w Teatrze
Komedia. Nie schodzą z afisza. Doktor lubił ludzi niejako
z urzędu, ale właśnie takie sytuacje przeszkadzały mu
ich pokochać bezwarunkowo.
Sprawa pierwszeństwa
Z głębokiego intelektualnego letargu wyrwały
Doktora podniesione głosy kobiece. Niewiasty spierały się, która teraz wchodzi, bo jedna była z godziny,
a druga przyszła dwie godziny wcześniej i zajęła sobie
kolejkę.
– Proszę wchodzić w porządku… alfabetycznym,
albo nie, po peselu.
Teraz obie panie zaczęły się wzajemnie przepuszczać w drzwiach, Doktor zaś pogrążył się w niewesołych rozmyślaniach. Niestety przeinwestował,
spisując na nieprzyzwoicie drogiej, irydowej płytce
zawieszonej na wysokości wzroku, świadczenia nieobjęte refundacją NFZ oraz ich cennik. Pacjenci chytrze
unikali patrzenia w tę stronę, osłaniając oczy rękami
przed odblaskami od płytki. Doktor rozejrzał się po
poczekalni. Starzy bywalcy mieli na nosach ciemne
okulary i z pewnym politowaniem patrzyli na nowych,
którzy co chwilę oślepiani przez okrutną płytkę, kryli
twarz w dłoniach.
Tymczasem rozwiązała się sprawa pierwszeństwa.
Bardziej otyła niewiasta stwierdziła, że właściwie to
przyszła tylko pokazać cholesterol, który wyszedł prawie
dobrze. Poza tym dzisiaj w sumie to nie ma za bardzo
czasu, więc przyjdzie kiedy indziej, po czym rzeczywiście
oddaliła się. Na blacie został prawie dobry cholesterol.
Obłożone 300 mg%, ale to pewno było „po imieninach,
po weselu, przed kuracją kapustą” etc. Będzie o czym
pożartować następnym razem.
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Na dyżurze
Ta, która została na placu boju, miała papiery na
rentę i do starostwa. I zabawnie mrugała oczami, pewnie po zajączkach… Żeby tylko nie zaskarżyli o utratę
zdrowia, przemknęło przez głowę Doktorowi, może
lepiej zdjąć irytującą tabliczkę? A co z przekonaniami?
A kogo to obchodzi, odpowiedział sam sobie i zabrał
się do roboty.
Mała karteczka
Następnym chorym był zdrowy nauczyciel, który
przyszedł po karteczkę, że choruje przewlekle.
– Stawy i te rzeczy, rozumie pan doktor, dwa
razy w roku muszę pojechać do sanatorium. O, tu mi
podpisać, to dostaną zapomogę.
Doktor rozumiał i czym prędzej wypisał małą
karteczkę, instruując pacjenta, żeby jej nie zgubił.
– Oj tam, oj tam, najwyżej przyjdę jeszcze raz –
lekko rzucił pacjent.
To jeden z tych, co ich blask płynący z płytki nie
razi. Starożytna rasa i na pewno nieskazana na wymarcie.
Trzy sprawy
Kolejny pacjent od progu informował:
– Przychodzę w trzech sprawach.
Dobrze, że nie w trzech osobach.
– A więc, po pierwsze gnębi mnie andropauza.
A może to jest menopauza, bo jestem menem? – tu
pacjent zaśmiał się ze swojego dowcipu.
– Czyli co, miesiączki nieregularne? – Pan Doktor
starał się utrzymać w konwencji rozmówcy.
– No nie. Raczej nic mi się nie chce i wyszły włosy.
A wszystko to po delegacji.
Doktor przysunął się, chcąc usłyszeć coś ciekawego. Pacjenci mieli takie przygody, że ludzka wyobraźnia
stawała dęba.
– Jak wróciłem z delegacji, troszkę zabalowaliśmy.
Do domu dotarłem koło trzeciej. Cichutko do łazienki,
napuściłem wody, żeby się obmyć. Żona ma węch jak
niedźwiedzica jeśli chodzi o alkohol. I chciałem umyć
głowę. Niestety w ręce zamiast szamponu podszedł mi
„Skrzat”. Ten od rur. I włosy spłynęły.
– A żona?
– A żona nocowała u mamusi.
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Sterta niewzdęta
Po kolejnej godzinie urosła sterta wypisanych
orzeczeń i wniosków. Tylko skarg jeszcze brakuje, pomyślał ironicznie doktor. Nie dane mu było się cieszyć
w samotności wpisywaniem danych pacjentów przyjętych
dziś na specjalną listę, która następnie była raportowana
do centrali, czyli NFZ. Nawiasem mówiąc, listę tę nazywał
niesłusznie „dziennym utargiem” mimo świadomości, że
płatność jest kapitacyjna, a raczej kawitacyjna. W czasie
gdy sobie to kolejny raz uświadamiał, następny pacjent
już zdążył zasiąść i rozłożyć swoją dokumentację.
– Z czym pan do mnie przychodzi? – rzucił dwuznacznie Doktor.
– W zasadzie boli mnie brzuch. Mam wrzody,
uchyłki i nietolerancję pokarmów mlecznych – wyrecytował pacjent na jednym, bardzo długim wdechu.
– Właśnie tak powstają wzdęcia spowodowane nawykową aerofagią – zaczął swój wykład Doktor.
Następnie kontynuował w podobnym tonie. Lekarze
zwykle mają za mało czasu, żeby przybliżać pacjentom
medycynę w beletrystycznej formie. Doktor wiedział, że
NFZ wysoko punktuje oświatę wśród pacjentów, chociaż
za nią nie płaci uczciwie. A za co płaci uczciwie, żachnął
się Doktor w myślach, a te były czarne.
Pacjent zaś zasłuchał się w ciepły głos i fachowo
przekazywane informacje, a nawet od czasu do czasu
zachrapał.
Doktor, który był oportunistą, wykorzystał okazję.
– A teraz otworzy pan oczy i obudzi się. Będzie
pan wypoczęty i zadowolony...
– I bez wzdęć – dodał pacjent, zupełnie już przytomny.
Gdy nikt niczego nie chce
Doktor został w końcu sam w gabinecie. Porządkował bezcenne papiery. Gdzieś w zakrętach tkanki
mózgowej nasączonej zdarzeniami powszedniego dnia
lekarskiego przebiegały procesy asocjacyjne, które nie
dziś, nie jutro, ale kiedyś na pewno zaowocują. Prawie
na pewno wydadzą obfity plon w postaci lepszej obsługi
świadczeniobiorcy, czyli mówiąc nieelegancko, chorego.
Może się to odwlec w czasie, bo stale zmieniające się
warunki kontraktowania usług dezorientują lekarzy.
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Na dyżurze
Doktor podrapał się w głowę. A właściwie dlaczego to się obrażać na papiery. Póki sił starczy, by utrzymać
długopis w dłoni, będziemy spełniać każdą papierową
zachciankę. Niech to zostanie odnotowane na papierze.
To dla przyszłych pokoleń badaczy…
Swoją drogą nie zazdroszczę adeptom archeologii
medycznej. Ale niewyraźne pismo to i tak najmniejsze
zmartwienie.
Nasz Doktor zamknął notes, schował przybory
do pisania, sprawdził kilka razy kompulsywnie, czy pieczątka jest na swoim, bezpiecznym miejscu. Zamyślił się,
zakładając dla relaksu ręce za głowę i kołysząc na krześle.
Papierowy świat dokumentacji odchodził powoli
w odstawkę. Oczywiście stadium przejściowym było
mnożenie dokumentacji, wpisów i ankiet, prowadzenie
podwójnych zapisów, papierowego i elektronicznego.
Na chwilę Doktor zatęsknił do glinianych tabliczek egipskich (lepienie w glinie uspokaja) lub solidniejszych kamiennych babilońskich.

Cóż, nie ma szansy na powrót do prostoty. Jak
zwykle gorszy pieniądz wypiera lepszy.
Wychodząc z przychodni, Doktor pochwycił
urywki radiowych wiadomości. W lasach Suwalszczyzny znowu znaleziono poniewierającą się papierową
dokumentację POZ. NFZ przeprasza pacjentów. Winni
zostaną surowo ukarani, chociaż dokumentacja pochodzi z POZ zlikwidowanego 10 lat temu i trudno będzie
ustalić, kto za to odpowiada. Ponadto uległa, jak to
papier, biodegradacji.
Nasz Doktor pokiwał głową filozoficznie. Próbował znaleźć pozytywy tej sytuacji. Iluż ludzi zostało
nagle uzdrowionych przez zaginięcie dokumentacji…
Z zadumy wyrwał go znajomy głos pacjentki,
która czekała na schodach i złożyła rozkojarzonemu
Doktorowi tradycyjny pocałunek na czole.
Muszę po prostu bardziej uważać na schodach,
skonstatował Doktor.
Rafał Stadryniak
internista

NOWOŚCI
Chirurgia bariatryczna w leczeniu cukrzycy
W „New England Journal of Medicine” ukazał się
interesujący artykuł dr. Ph.R.
Schauera i wsp. zatytułowany Bariatric Surgery versus
Intensive Medical Therapy for
Diabetes — 3-Year Outcomes.
Podsumowano w nim wyniki
badania klinicznego STAMPEDE (Surgical Treatment
and Medications Potentially
Eradicate Diabetes Efficiently).
Zupełnie nieoczekiwanie
okazało się, że zabiegi bariatryczne to nie tylko droga do
zmniejszenia masy ciała, ale
i do poprawy kontroli glikemii
u osób z cukrzycą typu 2 oraz
innych czynników ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych.
Początkowo stwierdzono,
że leczenie bariatryczne daje
lepsze rezultaty w odniesieniu
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do kontroli glikemii i innych
czynników ryzyka niż farmakoterapia w ciągu roku od
wykonania zabiegu. Obecne
doniesienie prezentuje wyniki
3-letniej obserwacji, która potwierdza wcześniejsze ustalenia.
W badaniu STAMPEDE
uczestniczyło 150 pacjentów
radomizowanych do próby klinicznej w okresie od
marca 2007 do stycznia 2011
roku (68% kobiet, średni wiek
48±8 lat). Średni BMI wynosił
36±3,5. Średni poziom hemoglobiny glikowanej 9,3±1,5%.
Po 3 latach w grupie leczonej
farmakologicznie docelowe
stężenie hemoglobiny glikowanej uzyskano w 5% przypadków, a w grupie leczonej za
pomocą zabiegów chirurgii bariatrycznej w 38% przypadków,

przy czym w 24% był to zabieg
rękawowego wycięcia żołądka (tzw. sleeve gastrectomy).
Również inne parametry, takie
jak BMI, obwód talii, wskaźnik WHR przedstawiały się
korzystniej w grupie leczonej
chirurgicznie, przy czym większą redukcję wagi uzyskiwano
stosując zespolenie żołądkowe
niż rękawowe wycięcie żołądka.
Także stężenie trójglicerydów
i HDL-cholesterolu było niższe
w grupie leczonej chirurgicznie
w porównaniu z grupą leczoną
farmakologicznie. Natomiast
stężenie LDL-cholesterolu, ciśnienie krwi i grubość błony
wewnętrznej tętnicy szyjnej nie
różniły się w obu grupach istotnie. Ponadto pacjenci leczeni
chirurgicznie deklarowali lepszą jakość życia w porównaniu

z pacjentami z grupy poddanej
farmakoterapii. Nie ma róży
bez kolców – były też ujemne
strony leczenia chirurgicznego.
Czterech pacjentów z tej grupy
wymagało dodatkowych zabiegów chirurgicznych w ciągu
pierwszych 12 miesięcy.
Autorzy podkreślają, że zabiegi chirurgii bariatrycznej
są rekomendowane dla osób
z BMI powyżej 35, a poprawa
profilu glikemii wg różnych
doniesień jest obserwowana
u 55-95% leczonych. W badaniu STAMPEDE 36% leczonych miało BMI od 27 do 34,
przy czym wyniki uzyskane
u tych pacjentów były zbliżone
do osób z wyższym BMI.
Źródło: http://www.nejm.
org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1401329.
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Moim zdaniem

Telefon do lekarza

T

elefon do przyjaciela, telefon
zaufania – ludzie w chwilach
krytycznych dzwonią w różne miejsca. Bywa, że także do lekarza. Coraz
częściej zdarza się, że jest to konwencja telefonu do nieprzyjaciela,
któremu rozsierdzony beneficjent
i płatnik składek na ubezpieczenie
społeczne postanawia wygarnąć
wszystkie swoje żale.
Leki na katar nie usunęły
dolegliwości w ciągu jednego dnia
i trzeba z tą ciężką przypadłością
biegać na SOR, a taksówki kosztują!
– dzwonię do lekarza. Niech wie, jaki
z niego niedouczony konował!
Leki, których wprawdzie nie
zażyłem, ale nie działają – dzwonię,
niech wie, że nie jest cudotwórcą,
a powinien nim być!
Takie przypadki, z życia
wzięte, rozżalają Polskiego Pacjenta
w najwyższym stopniu i postanowił
on wziąć sprawy, a raczej słuchawkę,
w swoje ręce. Gdy już uzyskał połączenie, traktuje rozmowę jako formę
rozładowania agresji i rozczarowania.
Jak postępować w takich sytuacjach, jak rozmawiać, aby zachować
się profesjonalnie? Są kursy asertywności dla lekarzy, ale nie jest ich
dużo, a i wyrwać się z POZ na takie
szkolenie niełatwo.
Wychodząc z założenia, że
lekarz też człowiek, choć świadczeniodawca, czyli podgatunek niższy
w hierarchii zalotów Narodowego
Brata Płatnika, opracowaliśmy Leczącą Procedurę Rozmowy ze Sfrustrowanym Świadczeniobiorcą. →
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 Drrrrryńńń... Tu gabinet dr X. W trosce o najwyższą jakość usług
rozmowa jest nagrywana, a jej przebieg stanowi dokumentację lekarską
i będzie dołączony do historii choroby.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na nagrywanie – rozłącz się.
Jeżeli dzwonisz w sprawie pacjenta – naciśnij #1.
Jeżeli dzwonisz w innej sprawie – odłóż słuchawkę, lekarz teraz pracuje.
Jeżeli jesteś pacjentem, w sprawie którego dzwonisz – naciśnij #1.
Jeżeli jesteś osobą upoważnioną do pozyskiwania informacji o stanie
zdrowia pacjenta i zgoda na udzielanie informacji istnieje w historii
choroby – naciśnij #2.
Jeżeli jesteś osobą nieupoważnioną przez pacjenta – rozłącz się.
Wprowadź pesel pacjenta, w sprawie którego dzwonisz – zatwierdź
to krzyżykiem.
Jeżeli nie pamiętasz peselu – rozłącz się.
Określ temat rozmowy, naciskając:
# 1 – jeżeli zapomniałeś, jak dawkuje się leki
# 2 – jeżeli zgubiłeś receptę
# 3 – jeżeli zgubiłeś skierowanie na badanie
# 4 – jeżeli nie pamiętasz terminu kontrolnej wizyty
# 5 – jeżeli lekarz lub lekarka Ci się podoba i chciałbyś poflirtować.
 Prosimy czekać – wszyscy lekarze są zajęci
(muzyczka https://www.youtube.com/watch?v=mUYhIUlHX70)
Informujemy, że dotychczasowy koszt połączenia wynosi 17,85 zł
netto.
Jeżeli nadal wyrażasz chęć oczekiwania na rozmowę z lekarzem –
wciśnij # 1.
 Przypominamy, że w trosce o najwyższą jakość usług rozmowa
jest nagrywana, a jej przebieg stanowi dokumentację lekarską i będzie
dołączony do historii choroby.
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Rogaś z Doliny Rozkoszy

Portret
@Curcuma_Zedoaria
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zas był smutny. Ludzie pogubili się w tym, co można. Można
było zbyt wiele, skutkiem czego coraz
mniej cieszyło. Właściwie nie było już
owoców zakazanych. Z rzadka jakiś
odszczepieniec wpadał na pomysł,
żeby samemu sobie czegoś zakazać.
Z reguły sąsiad powiadamiał wtedy
opiekę społeczną, a ta w boleśnie długim biurokratycznym procesie wyznaczała śmiałkowi termin przymusowej
psychoterapii.
Współczesny człowiek wręcz
n
miał obowiązek bycia szczęśliwym.
Ze
s.
Ry
Obowiązek używania życia, czerpania z niego garściami. Hulaj dusza,
piekła nie ma – wykrzykiwały tabuny
młodych ludzi pętających się bez celu
po ulicach.
Hulaj dusza, pomrukiwał Rogaś, mijając grupkę
łysych, ubranych na czarno młodzieńców. „Hej, hej, kto
nie skacze, ten jest gej” – wydzierali się wniebogłosy.
Rogaś instynktownie i na wszelki wypadek grzecznie podskoczył kilka razy. Był uprzejmy, a poza tym
wolał nie ściągać na siebie uwagi krewkich młodzieńców.
Nieopodal stadko farbowanych gimnazjalistek
przebierając niecierpliwie nogami, czekało z piskiem, aż
młodzi kandydaci na prawdziwych Polaków zakończą
musztrę.
Jakie młode, pomyślał Rogaś... Patrzył na dziecięce twarzyczki pod grubą warstwa fluidu, na zniszczone
włosy w nienaturalnych kolorach, obgryzione kolorowe
paznokcie, obnażone pępki z kolczykami, zasmarkane
nosy... Jednak mam rację, że się nie zdecydowałem na
dzieciaki, pomyślał z dumą. Brudne to, głodne, wrzaskliwe i zupełnie bez gustu.
ak więc szedł sobie nasz Rogaś dostojnie i powoli.
Kontemplował świat. Mijał go z dystansu łaskawego
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obserwatora. Tak było wygodnie. Wygodnie być ponad zwyczajne ludzkie
sprawy. Kolejny raz podziękował
stwórcy za to, że go z tego tłumu wyróżnił, i lekkim krokiem wszedł do
redakcji.
– Się masz, Rogaś – witały go
dziewczyny. Piękne, gustownie ubrane,
zadbane, roześmiane, świadome siebie.
Każda prawie była już po wieloletniej
terapii własnej. W jej trakcie zyskały
świadomość swoich walorów, potrzeb
ciała i duszy i śmiałość ich realizacji.
Piękne włosy, równe zęby, najlepsze
kreacje. Twarze pogodne i odprężone
– tak, czwarta władza dawała poczucie bezpieczeństwa. Wystarczyło być
lojalnym...
– Rogaś, naczelny czeka! – poinformowała go
sekretarka.
Chwycił ostatnie wydanie ze swoim artykułem
i pobiegł do naczelnego.
Naczelny siedział rozmarzony jakiś... Patrzył
przez okno na majowy poranny świat. Wiatr targał
krzakami bzu o kwiatach zlepionych jeszcze nocnym
deszczem. Ptaki darły się jak opętane. Tutaj nie docierały pohukiwania barczystych młodzieńców ani piski
małoletnich klonów Lady Gagi. Ten świat był czysty,
zielony, pachnący, urządzony z gustem i dostatkiem.
Naczelny zauważył Rogasia.
– Siadajcie – zaprosił. – Gratuluję artykułu. Szef
bardzo zadowolony. Poruszyliście najczulsze struny
w narodzie. Wasz artykuł o potrzebie odnowy moralnej środowiska lekarskiego bardzo się spodobał.
To rzeczywiście skandal, żeby w dzisiejszych czasach
ludzie umierali!!! Ten postulat, żeby karać lekarzy
za spowodowanie śmierci czy choroby pacjenta, ministerstwo uważa ze wszech miar za uzasadniony.
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Rogaś z Doliny Rozkoszy
Najpierw karać, później myśleć! Gdyby okazało się,
że wyrok jest pomyłką, zawsze można pośmiertnie
zrehabilitować. Ale to niemożliwe, Rogaś, zawsze
jakiś hak na tych drani się znajdzie. Pamiętajcie tak
pisać, żeby ludzi przerazić... Żeby lekarze bali się leczyć, a pacjenci korzystać... Szpitale mają stać puste.
Poradnie zamknięte. Wszystko z winy tchórzliwych
doktorów. A za zaoszczędzone pieniądze i wy, Rogaś,
pojedziecie do Chorwacji. Myślcie, myślcie, jak innym
nie dać, a samemu skorzystać... – naczelny uśmiechnął
się ciepło. Był najwyraźniej zadowolony. – Słuchajcie,
Rogaś – ciągnął. – Wiecie, że naród musi mieć czym
zająć umysł, bo inaczej świruje... Wiecie, że brak ludziom idei, pomysłu, siły wyższej i modi vivendi???
Rogaś popatrzył ze zdziwieniem.
– Tak, tak, redaktorze. Szef postanowił, że właśnie
pan będzie odpowiedzialny za wprowadzenie Nowego
Kultu Jednostki.
Przez kilka godzin Rogaś z naczelnym omawiali
założenia Nowego Kultu, sposób jego realizacji i co
najważniejsze, rolę mediów.
– Pamiętajcie, Rogaś, najważniejsza jest propaganda. Ma być często, dużo, głośno i wielkimi literami!!!
Wszystko w wielkim formacie!
nużony i wyczerpany ciężką pracą umysłową Rogaś
wracał do domu. Po drodze zahaczył o rejonową
poradnię. Postanowił zaangażować w projekt znajomą
lekarkę z POZ. Nie była szczególnie atrakcyjna, ale nadrabiała to pracowitością i oddaniem. Ściubiła grosz do
grosza, w efekcie czego stać ją było, by Rogasia czasem
zaprosić na obiad. Nie przepadał za nią, aczkolwiek
była pełna empatii i poświęcenia. Nie umywała się do
jego redakcyjnych koleżanek, cóż, w końcu z jakiegoś
powodu musiała studiować medycynę, ale jak się nie
ma warunków... W chwilach większej zażyłości nazywał
ją Myszą. Wpadł do poradni.
– Jest Mysza? – huknął.
– Pracuje – jęknęła przejęta rejestratorka, luzując firmowy szaliczek. – Zaraz skończy, redaktorze, to
poproszę.
Rogaś patrzył przez chwilę na kłębiący się, rozgorączkowany tłum. Wyciągnął z kieszeni legitymację
prasową. „Jestem dziennikarzem, proszę dać dostęp
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do gabinetu!” Tłum rozstąpił się. Rogaś szedł naprzód
niczym przez wody morza Martwego.
W gabinecie przerażony pacjent jedną ręką usiłował włożyć na grzbiet koszulę. Już, już wychodzę,
mamrotał, jeszcze tylko strącił monitor z półki, zahaczył
rękawem o klamkę, rozdarł kurtkę, niezdarnie potknął
się o próg i już go nie było...
– Patrzcie państwo, też masz interesantów – zaśmiał się Rogaś do Myszy.
Spłonęła rumieńcem wstydu.
– To na początek, przecież wiesz. Później będę
pracować w dyplomacji...
Tak, wiedział. Mysza, nie dość, że średnio atrakcyjna, to jeszcze nie miała koneksji ani nie umiała znaleźć
drogi do układów. Ale była piekielnie ambitna. Dlatego
był dla niej taki cenny.
– Słuchaj, Myszko, wpadniesz do mnie na chwilę,
od wczoraj wolny jestem, to się zabawimy, a przy okazji
mi pomożesz w bardzo ważnym projekcie... Chodź, maleńka – szepnął czule i przygarnął Myszę ramieniem...
Tłum rozstąpił się w milczeniu.
– Pani doktor wychodzi – rzucił Rogaś w rejestracji.
– Tak jest, redaktorze – rejestratorki karnie wstały,
żegnając się z Rogasiem.
Na zewnątrz wiosenny wieczór pachniał i zawracał w głowie. Jeszcze kupili pizzę i lody i już wbiegali do
Rogasiowej przystani...
Dał jej, co miał najlepszego, dał jej siebie... A kiedy
opadło podniecenie i wystygły zmysły, usiadł do komputera. Wprawnie otworzył pocztę. Na ekranie zajaśniało
świeżo wysłane zdjęcie Pierwszego.
– Mysza – zagaił Rogaś – wyobraź sobie, że masz
szefa, mistrza, kogoś, kto ma władzę; jaki musiałby być?
Żebyś go szanowała i słuchała?
Mysza pomyślała przez chwilę.
– Mądry – powiedziała.
– Tak jest, ucieszył się Rogaś i kliknął „Podwyższ
czoło”. – I jeszcze?
– Żeby był zdecydowany i władczy!
Rogaś kliknął i wzmocnił linie podbródka. Zbliżył do siebie kreski brwi, nadając twarzy Pierwszego
zdecydowany wyraz gotowości do działania.
– Musi być bystry, młody, energiczny i zdrowy.
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Rogaś rozkwitał. Odjął pierwszemu kilka kilogramów, wygładził zmarszczki, pogłębił odcień błękitu
tęczówek i krawata. Tak. Całkiem, całkiem.
A teraz sylwetka. Mocna. Męska. Zdecydowana.
Musimy odjąć trochę w talii. I dodać w barach – tak, ale
bez przesady. Ogólnie Rogaś wolał mężczyzn w swoim
typie, ale wiadomo, reklama adresowana jest głównie
do kobiet. To one kupują i wytwarzają produkt krajowy
brutto, czy jakoś tak.
– No i jak, Mysza, podoba się? – podciągnął drżącą
dziewczynę do komputera.
– Piękny – zachwyciła się. – I wiesz, Rogaś, żeby
jeszcze widać było, że mu się chce, że jest gotów, że przejęty ideą i dobrem ludzkości. Maż stanu – rozmarzyła
się... – a ja, krucha blondynka, u jego boku...
– Mysza, wracaj na ziemię – roześmiał się Rogaś. –
U jego boku to nie takie sztuki bujają... Patrz, mała: teraz
my to śmigiem do druku ślemy. I jutro na okładkach
magazynów Pierwszy zalśni jak gwiazda serialu! Kobiety
oszaleją! Może nawet dzietność wzrośnie... Każdy sobie
kupi gazetę, zdjęcie wytnie, nad łóżkiem powiesi... Oj,
będzie, będzie gorąco. Patrz, Mysza – i zwrócił monitor
z portretem ku Myszy.
Ta uważnie wpatrywała się w szczerą, otwartą
twarz Pierwszego. Rogaś widział, jak błyszczą jej oczy,

Rys. Zen

Rogaś z Doliny Rozkoszy

przyspiesza oddech, tężeją sutki, rumienią się lica....
Najwyraźniej była gotowa na przyjęcie Nowego Kultu.
– Chodź, mała – wyszeptał...
Tak, to był dobry krok w kierunku lepszej przyszłości.
Cdn.
@Curcuma_Zedoaria
psychiatra

NOWOŚCI
Zażywanie SSRI w ciąży a zagrożenie autyzmem
W internetowym wydaniu
„Pediatrics” 14 kwietnia 2014 r.
ukazało się interesujące doniesienie dr R.A. Harrington
i wsp. zatytułowane Prenatal
SSRI Use and Offspring With
Autism Spectrum Disorder or
Developmental Delay. Autorzy piszą, że ekspozycja płodu
w czasie ciąży na selektywne
inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (ang. SSRI
– Selective Serotonin Reuptake
Inhibitor) jest czynnikiem ryzyka rozwoju zaburzeń o ty-
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pie autyzmu oraz opóźnienia
w rozwoju dziecka. Autorzy
badali 966 par matek i dzieci
w ramach The Childhood Autism Risks from Genetics and
the Environment (CHARGE)
Study. W grupie tej było 492
dzieci z zaburzeniami autystycznymi, 154 miały opóźnienia w rozwoju, 320 rozwijało
się prawidłowo. Brano pod
uwagę następujące parametry: stosowanie przez matkę
SSRI w czasie ciąży, wywiad
u matki w kierunku schorzeń

psychicznych oraz czynniki
socjodemograficzne. W grupie dzieci z prawidłowym
rozwojem częstość stosowania przez matki SSRI podczas
ciąży wynosiła 3,4%. W grupie
dzieci z zaburzeniami autystycznymi częstość ta wynosiła
5,9%, a w grupie z opóźnionym rozwojem 5,2%. Różnice
między grupami nie były statystycznie znamienne. Jednakże
badacze zwracają uwagę, że
chłopcy z zaburzeniami autystycznymi byli 3-krotnie

częściej narażeni na ekspozycję na SSRI w porównaniu
z chłopcami prawidłowo się
rozwijającymi. Ekspozycja
ta ponad 3-krotnie częściej
miała miejsce w pierwszym
trymestrze ciąży. Autorzy podkreślają, że w badanej grupie
było zaledwie 17,5% dziewcząt
i wnioski z badania nie mogą
być odnoszone do obu płci.
Źródło: http://pediatrics.
aappublications.org/content/
early/2014/04/09/peds.20133406.abstract
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Niezwykłe wieczory muzyczne
Jagoda Czurak

Filharmonia Narodowa przygotowała w marcu prawdziwą ucztę dla melomanów.
Dwa koncerty o skrajnym charakterze, muzyka klasyczna i rozrywkowa, acz wykonana przez wykształconych muzyków klasycznych. W odstępie kilku dni zabrzmiał
klasyk – Beethoven i muzyka etno mająca źródło w różnych utworach folkowych Europy, Bliskiego Wschodu i Azji.
Wieczór pierwszy
Zespół Kroke (w jęz. jidysz znaczy to Kraków)
gra swoje kompozycje, czerpiąc inspiracje z muzyki
klezmerskiej (od której zaczęli 22 lata temu ), arabskiej,
sefardyjskiej, indyjskiej. Na estradzie trójka artystów
w białych luźnych koszulach, czarnych spodniach i takich
kapeluszach. Na początek czysty dźwięk fletu imitującego śpiew ptaków, szumy, szelesty przechodzi
w chropawy ton, który
wydaje zwykła, wystrugana z drewna piszczałka pastuszka. Akordeon
udatnie naśladuje dźwięk
organów (to w końcu
też instrument z grupy
aerofonów, w których
dźwięk wydaje powietrze). W następnych taktach brzmi jak klarnet,
nieodzowny instrument
klezmerów. Altówka łka,
szlocha, zawodzi, jęczy
niczym skrzypce. Tylko
tony niższe wydaje. W rękach Tomasza Kukurby,
który zmienił flet na
smyczki, altówka staje
się mandoliną lub gitarą.
Elektryczny kontrabas,
na którym gra Tomasz
Lato, ma wąski korpus
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rozszerzający się u dołu zamiast wielkiego pudła rezonansowego. Ten instrument potrafi brzmieć jak perkusja,
gdy muzyk puka, pociera, szoruje paznokciami po
jego drewnianych częściach. Kompozycje zespołu raz
są skoczne, taneczne, to znów przechodzą w pełne zadumy wyciszone takty, by na powrót buchnąć radością.
Słyszymy głosy ludzkie, gwizdy, zaśpiewy, chociaż nikt
nie śpiewa. Wszystkie
te dźwięki wyczarowują
artyści z instrumentów.
Historia grupy
mogłaby potoczyć się
inaczej, sława mogła
przyjść później, gdyby
nie reżyser Listy Schindlera. Steven Spielberg
usłyszanych muzyków na
krakowskim Kazimierzu
wprowadził na estrady
świata. Z zespołem Kroke współpracował Peter
Gabriel, Nigel Kennedy,
Edyta Geppert, a ostatnio Anna Maria Jopek.
Nagrali 12 płyt CD i dwie
koncertowe. W Filharmonii na bis muzycy zaczęli improwizować. Jak
powiedział akordeonista
Jerzy Bawoł, „nigdy nie
wiadomo, dokąd zaprowadzi improwizacja”.
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Tego wieczoru usłyszeliśmy „Kołysankę”. Wychodziliśmy zaczarowani. A w szatni nogi zaczęły na powrót
podrygiwać, jakby skoczne nutki jeszcze płynęły wokół.
Ten zespół jest skazany na sukces!
Wieczór drugi
Ten wieczór w filharmonii należał do dwóch osób:
Wielkiego Beethovena oraz interpretatora jego utworów,
mistrza nastroju, szczególnie cenionego za interpretacje
sonat tego kompozytora. John Lill przygotował najsłynniejsze sonaty fortepianowe. Trudno wyobrazić sobie
piękniejsze dla ucha zestawienie. To powstałe w latach
1799 - 1805 sonaty „Patetyczna”, „Księżycowa”, „Waldsteinowska” i „Appassionata”.
Na estradzie czarne pudło fortepianu, przy którym siada 70-letni pianista. Na początek „Księżycowa”.
Prawa ręka gra po trzy nuty, te same, przez cztery takty,
powoli, nastrojowo – to najbardziej rozpoznawalna część
tego utworu. Kończy się podwójnym biciem zegara. Gdy
usłyszałam tę część po raz pierwszy, w radiu, zdawało mi
się, że widzę ciemnogranatowe niebo, po którym płyną
niewielkie, lekkie chmury z podświetlonymi przez księżyc
krawędziami. A pierwszy plan tej wizualizacji to bezlistne
gałęzie krzewów, które uderzają jedna o drugą, kołysząc
się na wietrze. Po latach ujrzałam pastel Wyspiańskiego
„Chochoły” – taką wizję sonaty odnalazłam w pracy
malarza. Po spokojnym Adagio część druga, znacznie
szybsza, zaczyna się jakby krokami przechodzącymi

w wyścig nut i mocne uderzenia. Nastrój początkowej
nostalgii czy zamyślenia pryska. I dynamiczna część
trzecia, jakby zapowiedź nadchodzącej burzy. Sonata
powstała w czasie, gdy Beethoven był zakochany w hrabiance Julii Guicciardi, której dedykował utwór.
W „Waldsteinowskiej” środkowe Adagio przynosi
chwile spokoju po zawirowaniach części pierwszej. Ręce
pianisty jakby kroczą po klawiaturze, płynnie przechodząc w szybsze Rondo. Hrabia Waldstein był protektorem
kompozytora, to on najprawdopodobniej sfinansował
wyjazd Ludwiga na studia do Wiednia, gdzie Beethoven
miał poznać Mozarta. Niestety, dotarł tam już po jego
śmierci w 1792 roku. Nauki pobierał m.in. u Josepha
Haydna i Antonio Saleriego.
Tytuł sonaty „Patetycznej” pochodzi od kompozytora. Znów dostojne dźwięki, którymi rozpoczyna się
i kończy część pierwsza. Środkowa część kompozycji
jest bardzo znana. Pam – pam – paaam, pam – pam –
pam – pam – pam – paaam brzmi trochę jak muzyka
pogrzebowa. No tak, to Adagio. Śpiewne Rondo zwieńczy
ten utwór.
I ostatnia tego wieczoru – „Appassionata”, w której ja usłyszałam pierwsze nuty przyszłej V Symfonii
(to słynne parodiowane ha-ha-ha-haa ). W Andante
pobrzmiewa chorał, prawie bachowski. W części trzeciej
nagłe przejścia od piano do forte, żadnych łagodności.
Dźwięki wydobywane z pasją. Krytycy wychwycili w tej
części motyw słowiańskich melodii ludowych. To wpływ
polskiego kompozytora Franciszka Mireckiego, który przyjaźnił się z Beethovenem.
Pierwsze objawy głuchoty pojawiły się u Beethovena w 1798 roku. 20 lat
później nawet specjalnie skonstruowane
słuchawki nie były w stanie wzmacniać
dźwięków otaczającego świata w sposób wystarczający. Mimo tego kalectwa
kompozytor przelał na papier nutowy
genialne dzieła, które brzmiały w jego
głowie. Sonaty, które zagrał maestro Lill,
są tego przykładem.
Tekst i zdjęcia
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej
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Jadwiga Andegaweńska
Jagoda Czurak

Z Bożej łaski królowa Polski, pani i dziedziczka ziem
krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej,
kujawskiej i pomorskiej

W

Kalendarzu Krakowskim pod datą 17 lipca
1399 roku zapisano: „Zmarła dziś w południe
Najjaśniejsza Pani Jadwiga, królowa Polski i Węgier,
niestrudzona szerzycielka chwały bożej, obrończyni
Kościoła, sługa sprawiedliwości, wzór wszelkich cnót,
pokorna i łaskawa matka sierot, której podobnego
człowieka z rodu królewskiego nie widziano na całym
obszarze świata”.1
Nie zachował się żaden portret Jadwigi Andegaweńskiej. Na podstawie pomiarów czaszki dokonanych
przez prof. Izydora Kopernickiego w 1887 r. prof. Talko-Hrynkiewicz napisał: „Wyobrazić sobie musimy królową Jadwigę jako niewiastę młodą, wysokiego wzrostu,
silnej, prawie męskiej budowy, kształtną, krótkogłową,
o wysokiej czaszce blondynkę o czole wysokim, twarzy
podłużnej, wąskim proporcjonalnym nosie i pięknych
rysach”.2 Jan Matejko tak właśnie przedstawił Jadwigę
w Poczcie królów polskich.
Jaką kobietą była trzykrotnie poślubiona, trzykrotnie grzebana, „skandalistka” i błogosławiona, święta
Jadwiga, prawnuczka Władysława Łokietka, najmłodsza
córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki?
Żyła prawdopodobnie 25 lat i zasłużyła się dla Polski
w wielu dziedzinach. Nie był jej sądzony tron Polski, ba,
gdyby nie pieniądze i zapobiegliwość jej ojca oraz babki,
Elżbiety Łokietkówny, historia naszego kraju mogłaby
potoczyć się zupełnie inaczej.
Pochowana została dwa dni po śmierci w katedrze
wawelskiej w trumnie z surowego drewna sosnowego.
Okryto ją płaszczem z karmazynowego adamaszku,
co potwierdza protokół oględzin grobu ze stycznia
1887 r. W trumnie znajdowały się też dwa kawałki
Jan Widacki Detektywi na tropach zagadek historii, Wydawnictwo Śląsk”, 1988 r., s. 54.
2
Tamże s. 66.

1
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berła i drewniane pozłacane jabłko, resztki
korony, skrawki materiału, prawdopodobnie czapki. Szczątków
jej jedynego dziecka, Elżbiety Bonifacji, która przeżyła
niecały miesiąc, nie stwierdzono, prawdopodobnie
rozsypały się. Dno trumny, dobrze zachowane, wraz
ze szczątkami zmarłej Jadwigi przełożono do nowej,
większej, złożono na powrót w grobie i zamurowano.
Jan Matejko, który wchodził w skład komisji badającej zawartość królewskiej trumny, obrysował czaszkę
i przedmioty znalezione w grobie.
Kolejny raz otwarto grób Jadwigi w lipcu 1949
roku. Kości i skrawki materiału przełożono do nowej,
miedzianej trumny, którą umieszczono w większej dębowej i 14 lipca pogrzebano w nowym miejscu katedry,
w sarkofagu z białego marmuru karraryjskiego dłuta
Antoniego Madeyskiego. Tym razem urządzono skromny pogrzeb. Trumnę nieśli profesorowie Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W 1987 roku w czasie pielgrzymki Jana
Pawła II szczątki błogosławionej Jadwigi przeniesiono
pod ołtarz z Chrystusem Ukrzyżowanym, gdzie Jadwiga
często modliła się i gdzie usłyszała głos nakłaniający ją
do małżeństwa z Jagiełłą.3
Żaden król nie może ożenić się z miłości – te
słowa piosenki śpiewanej przez Ałłę Pugaczową można
by odnieść do losów Jadwigi Andegaweńskiej, króla
Polski (tak, Jadwiga była królem!).
Urodziła się w końcu roku 1373 lub na początku
1374. Na męża przeznaczono jej Wilhelma Habsburga
(z linii Habsburgów władających Styrią – obecnie to część
Austrii i Słowenii). Gdy miała rok (sic!) wyprawiono
3

Jw. s. 55 i dalsze.
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zaślubiny pro futuro z pięcioletnim księciem. Zgodnie
z prawem kanonicznym dopiero „konsumpcja związku”,
która mogła nastąpić, gdy przyszła małżonka osiągnie
wiek 12 lat a małżonek 14, sprawiała, że takie małżeństwo
stawało się ważne. Niemowlęciu, jakim była Jadwiga i jej
starszemu o 4 lata „wybrankowi” urządzono bal, odbyły
się zabawy i symboliczne pokładziny. W razie zerwania
zaręczyn rodzice Jadwigi zobowiązali się zapłacić 200
tysięcy czerwonych złotych polskich. Ponowne zaślubiny
pro futuro z Wilhelmem i pokładziny miały miejsce trzy
lata później.4 Trzeci ślub Jadwigi, tym razem z wybrankiem narodu, Jagiełłą, odbył się 18 lutego 1386 roku,
w trzy dni po chrzcie Litwina. Jadwiga miała wówczas
ukończone 12 lat, Jagiełło był od niej co najmniej 20 lat
starszy. To małżeństwo było ważne, skonsumowanie
związku potwierdził biskup Raguza Mafioluza. Jagiełło
wypłacił Habsburgom należne „odszkodowanie”. Ale
zanim to nastąpiło, miały miejsce wydarzenia jak ze
współczesnego melodramatu.
W 1384 roku orszak Jadwigi przybył z Budy do
Krakowa okrężną drogą przez Gniezno. Niedługo potem
zjawił się w Krakowie „kawaler” lub, jak Habsburgowie
uważali, małżonek Wilhelm z zamiarem dopełnienia
konsumpcji małżeństwa. On miał już 14 lat, Jadwiga co
prawda dopiero 10, ale wszystko mogło się zdarzyć, na
wszelki wypadek postanowił być w pobliżu. Nie mógł
zamieszkać na Wawelu, ale znalazł sprzyjające mu grono
ludzi, a odpowiednia sumka dopełniła reszty. Jadwigę
koronowano na króla (co gwarantowało dziedziczenie
tronu) 15 X 1384 roku. Gdy Polska szlachta układała
plan połączenia Polski z Litwą przez zaślubiny Jadwigi
z Władysławem Jagiełłą, młoda Jadwiga spotykała się
z Wilhelmem poza Wawelem, spędzając czas na zabawach,
bo co mogła robić dziesięcioletnia dziewczynka, jaką była.
Poplecznikom Wilhelma raz udało się nawet wprowadzić
księcia na zamek, na parę godzin, co mogło prowadzić do
uznania, że ślub młodych został dopełniony, bo obydwoje
przebywali sami w komnacie. Szczęściem dla przyszłości
Polski Wilhelm musiał uciekać poza mury zamku, Jadwiga nawet zrzuciła w tym celu drabinkę z okna. Inne
opowieści mówią, że Jadwiga chciała toporem wyłamać
4
Iwona Kienzler Miłości polskich królowych i księżniczek. Czas
Piastów i Jagiellonów. Bellona, Warszawa 2012, s. 114.
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bramy Wawelu, by uciec z narzeczonym5. Rozpaczała,
modliła się przed Czarnym Krucyfiksem w Katedrze
i wówczas miała usłyszeć słowa Chrystusa: „Jadwigo, ratuj
Litwę!”.6 Zmuszony do ucieczki z Polski Wilhelm i jego
krewni nigdy nie uznali małżeństwa Jadwigi z Jagiełłą
i gdzie tylko mogli, rozpuszczali plotki o wiarołomstwie
„żony”, która według nich popełniła bigamię wstępując
w związek małżeński z Litwinem. Ja się nie dziwię, że
nie chciała starego męża, owłosionego jak niedźwiedź,
jak głosiły plotki, gdy sądzony jej był prawie rówieśnik,
miły chłopiec, z którym mogła się bawić. Wilhelm nigdy
się nie ożenił. A Jadwiga została błogosławioną i świętą
(w 1997 r.). Jagiełło co prawda nie umiał czytać niczego
poza mapami, ale nie był nieokrzesanym dzikusem. Jak
donosił wysłannik Jadwigi, który w celu dokładnego
zbadania przyszłego małżonka pojechał na Litwę: „…
książę Jagiełło jest wzrostu średniego, szczupłej postawy, budowę ciała ma składną i przystojną, wejrzenie
wesołe, twarz ściągłą, bynajmniej nieszpetną, obyczaje
poważne i książęcej godności odpowiednie”. Wysłannik
został zaproszony przez księcia, który domyślił się celu
wizyty, do… łaźni.7 Jagiełło po raz pierwszy ujrzał swoją
przyszłą małżonkę po przyjeździe do Krakowa, na sześć
dni przed ślubem i, jak wspominał Długosz, oniemiał
z zachwytu.8
Po koronacji Jagiełły na króla Polski (4 marca
1386 r.) obydwoje pełnili równorzędne funkcje, wszystkie
sporządzone akty musieli wespół podpisywać9, choć,
pamiętajmy, Jadwiga miała dopiero 12 lat! Jagiełło
mógłby być ojcem Jadwigi, ale ona, wykształcona i przygotowywana na królową od najmłodszych lat, zapewne
zdała sobie sprawę z tego, że nie da się cofnąć biegu
zdarzeń. Nauczyła się polskiego dopiero po przyjeździe
do Krakowa, znała wcześniej oczywiście węgierski,
łacinę i niemiecki. Jagiełło zrazu nie mówił po polsku,
z czasem posługiwał się łamaną rusko-polszczyzną. Być
Opis perypetii miłosnych Jadwigi i Wilhelma zawiera cytowana już książka Miłości polskich królowych i księżniczek. Czas
Piastów i Jagiellonów Iwony Kienzler, s. 108 i dalsze.
6
Tamże s. 131.
7
Jw. s. 133.
8
Jw. s. 134.
9
Jw. s. 135.
5
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może na początku małżeństwa Jagiełło istotnie był, jak
sugeruje Jarosław Nikodem10, bardziej ojcem niż mężem
młodziutkiej Jadwigi? Być może częste wyjazdy króla
i możliwość spędzania czasu bez zapewne przykrych dla
dziewczynki obowiązków małżeńskich czyniły jej życie
znośniejszym? Oddawała się wówczas działalności charytatywnej, wyszywała suknie, polowała, jeździła konno.
Była pełna obaw co do mającego nastąpić po
13 latach od ślubu porodu i złe przeczucia się spełniły.
Zmarła, przypuszczalnie na gorączkę popołogową, cztery
dni po śmierci jej jedynej, przedwcześnie urodzonej
córeczki Elżbiety.11
Jak to się stało, że Jadwiga, księżniczka węgierska
została królem Polski? Zadbał o to wuj jej ojca, Kazimierz
Wielki, oczywiście na długo przed przyjściem Jadwigi
na świat. Otóż Kazimierz nie miał syna z prawego łoża.
Polski tron po nim miał przypaść spokrewnionym z nim
Andegawenom, którzy panowali na Węgrzech. Siostra
Kazimierza, Elżbieta Łokietkówna, była matką Ludwika,
przyszłego króla Węgrów. Na zjeździe w Wyszehradzie w 1338 roku przyrzeczenie Kazimierza zostało
potwierdzone. Następnie Ludwik, w zamian za tron
Polski, w 1355 roku obiecał polskiej szlachcie zniesienie
części podatków (tzw. przywileje Budzińskie). Na wieść
o śmierci wuja, w 1370 roku, niezwłocznie przyjechał
do Polski, koronował się na króla i wyjechał na Węgry,
zabierając regalia12 (wiedział o opozycji przeciwko niemu,
królem chciał zostać syn Kazimierza z nieprawego łoża).
Przytomność umysłu Ludwika to był pierwszy krok
na drodze do tronu polskiego dla jego dzieci. Władzę
w Polsce w jego imieniu sprawowała matka, Elżbieta
Łokietkówna. Ludwik Węgierski nadawał tytuły, darowizny szlachcie polskiej, czyli, jakbyśmy to dziś określili
– dawał łapówki, by wreszcie w 1374 roku w Koszycach
obniżyć podatek poradlny z 12 groszy do 2 groszy z łana
chłopskiego. Obiecał, że szlachta będzie otrzymywać
odszkodowania za udział w wyprawach wojennych,
10
Jarosław Nikodem Jadwiga. Król Polski, Ossolineum, Wrocław
2009 – na podstawie opracowania http://ciekawostkihistoryczne.
pl/2010/09/19/krolewska-poradnia-malzenska-jadwiga-i-Jagello, 2014.01.21.
11
Tamże s. 150.
12
Jw. s. 95.
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Współczesna rekonstrukcja herbu Jadwigi Andegaweńskiej

będzie wykupywana z niewoli. Zagwarantował, że stanowiska będą nadawane wyłącznie urzędnikom danej
ziemi. Zadbał też o poparcie duchowieństwa dla swoich
planów dynastycznych, obniżając w 1381 roku podatki
w dobrach klasztornych i innych posiadłościach należących do Kościoła.13
Jadwidze miał przypaść tron węgierski, to jej
starsza siostra Maria miała w przyszłości zostać królem Polski. Tak planował ojciec obu księżniczek i jego
matka, Elżbieta. Jednak po śmierci najpierw teściowej,
a potem męża na scenę wkroczyła pozostająca dotąd
w cieniu tych energicznych osób Elżbieta Bośniaczka,
wdowa po Ludwiku, przeznaczając starszej córce tron
węgierski. I tak Jadwiga nieoczekiwanie miała odziedziczyć polski tron, co też postanowił zjazd rycerstwa
wielkopolskiego w Radomsku. A gdy do nich dołączyli
Małopolanie, zgromadzeni po śmierci króla w Wiślicy,
wszystko stało się jasne. Jedyny warunek – stałe zamieszkanie w Polsce mogła spełnić tylko Jadwiga. I gdy
już wszystko poszło po myśli matki, ta nieoczekiwanie
Poczet władców Polski pod redakcją W. Madeja i W. Sienkiewicza, wyd. Demart 2012, s. 70.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Psa%C5%82terz_florianski1.jpg

przez 2 lata zwlekała ze zgodą na wyjazd księżniczki do
Polski! Perypetie i negocjacje, próby szantażu i wybiegi
szlachty przedsięwzięte w celu zakończenia bezkrólewia
w Polsce opisuje barwnie Iwona Kienzler w książce
Miłości polskich królowych i księżniczek. Czas Piastów
i Jagiellonów. Ciąg dalszy losów Jadwigi znamy.
I tak szczęśliwy dla nas przypadek zrządził, że królem została Jadwiga, która, chociaż panowała tylko 15 lat,
zostawiła po sobie iście królewską spuściznę. Przyczyniła
się do rozwoju języka polskiego, zamawiając tłumaczenie
sprowadzanych z zagranicy ksiąg. To dzięki niej mamy
Księgi Psalmów, czyli Psałterz floriański. Pamiętajmy, że

ojciec Jadwigi był wykształconym człowiekiem, interesował się literaturą i astronomią, założył uniwersytet
w Pécs w 1367 roku14. Jadwiga była pobożna, spędzała
wolny czas na modlitwach (czy chodziło o wymodlenie
potomka? przez 12 lat nie mogła zajść w ciążę, jej matka
dopiero po 17 latach od ślubu doczekała się pierwszej
córki). Tego mogę się domyślać. Co wiemy z pewnością,
zakładała fundacje budujące klasztory (w Koprzywnicy,
Lądzie, Lechnicy, Sandomierzu, Krośnie), wyposażające
kościoły już istniejące (katedra na Wawelu, kościół
14

Tamże s. 69.
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Karmelitów na Piasku w Krakowie). Zakładała szpitale
(w Sandomierzu, Nowym Sączu i Bieczu15). Budynek
tego ostatniego zachował się do dziś.
Jadwidze najwięcej zawdzięcza Akademia Krakowska, w której reformę zaangażowała się całym sercem. Uzyskała zgodę papieża na otworzenie wydziału
teologicznego, co czyniło Akademię czymś więcej niż
Studium Generale (taką nazwę nosiła krakowska uczelnia od chwili powstania)16. Musimy pamiętać, że Studium Generale, założone w 1364 roku, równo 650 lat
temu, było instytucją kościelną i duchowną. Tak więc
dzięki Jadwidze do wydziałów sztuk wyzwolonych, alchemii (gdzie nauczano medycyny) i prawa dołączył
czwarty, teologiczny. Jadwiga ufundowała uczelni berło,
najstarsze insygnium rektorskie w Polsce. W testamencie zapisała cały majątek osobisty Akademii, co wystarczyło na wykupienie w 1400 r. kamienicy, w której później utworzono Collegium Maius. Odnowiona uczelnia
otworzyła w 1406 roku, jako pierwsza w Europie, samodzielne katedry matematyki i astronomii. Czy gdyby nie Jadwiga i wydźwignięta ze stanu upadku Akademia, sławni Polacy, tacy jak Mikołaj Kopernik, Mikołaj
Rey, Andrzej Frycz Modrzewski studiowaliby w Krakowie? Przypuszczam, że nie.
Jadwiga prowadziła też wojska Polskie na Ruś,
zapowiedziała Krzyżakom wojnę, po nieudanych pertraktacjach o Ziemię Dobrzyńską, zakończoną już po jej
śmierci wielkim zwycięstwem w 1410 roku pod Grunwaldem. Doprowadziła do uznania Mołdawii za ziemie
podległe Polsce (po negocjacjach z siostrą Marią, królową
Węgier i jej mężem)17. Zaiste była waleczną i dążącą do
celu kobietą, zgodnie ze znaczeniem swojego imienia.18
Gdyby nie jej przedwczesna śmierć, mogłaby
panować przez wiele lat. Jagiełło był najdłużej panującym
królem Polski, zmarł w 1434 roku w sędziwym jak na
ówczesne czasy wieku 83– 86 lat! Ile jeszcze pożytecznych
dla kraju rzeczy mogłoby powstać za życia ich obojga…
Jw. s. 74.
http://pl/wikipedia.org/wiki/Uniwersytet-Jagiello%C5%84ski
17
Wspomniany już Poczet władców Polski, s. 73.
18
W dawnym dialekcie niemieckim imię Jadwiga brzmiało
Hadu-wig. Obie części imienia znaczą to samo: walka lub
wojna. http://astrologia.interia.pl/imiennik/imie?s=JADWIGA.
15
16
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Powietrze tchnie wonią, róża rozkwita, zdroje
szeleszczą,
Wiecznie panuje wiosna, nie znająca lodów ani
zimy.19

Styczeń 2014 r.

Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

19
http://hagiografia.blogspot.com/2008/12/wita-jadwiga-krlowa-lilia-wawelu-ur.html

http://jagiellonowie.strefa.pl/mapa1.png

Napis na nagrobku Jadwigi Andegaweńskiej,
króla Polski:
O Królu Niebios, tę królowę Polaków
Racz przyjąć i umieścić w swoim raju.
Kędy wonieją zapachy, sączy się napój niebieski,
Zieje rozkosz balsamów, płyną miody,
Słodkie anioły płyną, brzmi muzyka wdzięczna
i śpiewanie,
Gdzie nieznany jest głód i dopiekające żary upału,
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Powstanie nowej krainy*
Krystyna Knypl

Granice pomiędzy poszczególnymi państwami od zawsze były sprawą umowną. Ich
przebieg zmieniał się na przestrzeni wieków w zależności od zaborczych działań silniejszych sąsiadów lub podpisanych traktatów po zakończonych wojnach. Do negocjacyjnych stołów zasiadali wówczas specjalni pełnomocnicy zwycięzców i wodząc
palcem po mapie, wytyczali, gdzie kończy się jedna, a gdzie zaczyna druga kraina.

W

pewnym momencie zauważono, że takie militarne ustalanie granic wymaga zbyt dużych
wysiłków, a także poważnych nakładów finansowych.
Zaczęto więc zastanawiać się nad innymi, tańszymi
sposobami panowania nad ludźmi. Poszukiwania długi
czas nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Zaczęto
nawet mówić o Nowym Wspaniałym Świecie bez wojen,

*Fragment (rozdział 1.) najnowszej książki pt. Diagnoza: gorączka złota.
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agresji i najazdów. Naturalna kolej wszystkich życiowych
procesów wymaga jednak nieustannego łączenia się i podziałów, w wyniku czego powstają nowe byty i struktury.
Był nim na przykład Związek Samodzielnych Republik
Realandzkich (ZSRR), ale kreacja ta wystarczyła tylko na
jakiś czas. Konieczne były dalsze nowe podziały. Zgodnie
z odwiecznym prawem natury świat podzielił się na dwie
dotychczas nieznane krainy – Realandię i Wirtualandię.
Początkowo granice między nimi występowały jedynie
czasowo, były dyskretne, wręcz prawie niezauważalne.
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Podział ten, choć początkowo nie przez każdego rozumiany, stale się pogłębiał. Ekspansja Wirtualandii była
na tyle atrakcyjna i do tej pory niespotykana, że ulegał
jej prawie każdy mieszkaniec Realandii. Dlaczego tak
się działo? Głowili się nad tym zagadnieniem najwięksi
mędrcy i najznamienitsi uczeni, ale wnioski płynące
z rozmyślań były raczej skromne.
Wszystko działo się po raz pierwszy w historii
ludzkości i to, co do tej pory wiedziano o najróżniejszych podziałach, nie miało w tym wypadku żadnego
zastosowania. Jedyna reguła, którą dało się zauważyć,
była taka, że przeważał kierunek przemieszczania się
mieszkańców z Realandii do Wirtualandii. Gdyby szukać pierwowzorów, to może dałoby się wyprowadzić
pewną analogię do kierunku przemieszczania się ludzi
z krajów bez perspektyw do miejsc dających nadzieję
na lepszą przyszłość.
Życie w Realandii od pewnego czasu stało się
wprost niemożliwe do zaakceptowania przez każdego,
kto miał choć odrobinę instynktu samozachowawczego.
Między ludźmi narastała agresja słowna, we wszystkich
dziedzinach życia panował chaos i beznadzieja. Pieniądze znikały z rynku, szalały kursy wszystkich akcji
i walut. Wahaniom nie oparł się tajemniczy newcoin
wirtualandzki. Szeptano, że może on nawet zagrozić
realowi ameerlandzkiemu i innym znanym na rynkach
finansowych realom.
W każdym zakątku poszczególnych prowincji
Realandii trwały żmudne starania, aby zgarnąć jak
najwięcej dla siebie, schować zagrabione pieniądze na
czarną godzinę i z nikim się nie podzielić. Pesymiści
codziennie wieszczyli rychłe nadejście owej czarnej
godziny, ale nikt nie wiedział, kiedy ona tak w istocie
wybije. Jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, a może
zgoła za rok? Każdy termin był w równiej mierze realny,
co nieprawdziwy.
Tego, że od dawna zapowiadany Naprawdę Wielki
Kryzys (NWK) nadejdzie w końcu też do Realandii,
wszyscy byli pewni. Jednak nikt, ale to absolutnie nikt,
nie wiedział nie tylko kiedy tak w istocie przyjdzie, ale
i z której strony zaatakuje oraz jaką postać ostatecznie
przybierze. Ba, nie było tak do końca wiadomo, co
to jest za zjawisko, ten cały Naprawdę Wielki Kryzys.
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Nie wiedziano, co jest jego przyczyną, co go nakręca,
a co hamuje. W końcu od dawna na świecie nie było
żadnych naturalnych kataklizmów na skalę globalną,
powodzi ogarniających kontynenty ani trzęsień ziemi
doszczętnie rujnujących wszystkie miasta. Nie toczyły
się żadne wielkie wojny światowe, nie licząc oczywiście
drobnych w skali całego kontynentu potyczek wszczynanych po to jedynie, aby dzielni żołnierze nie wyszli
z wprawy, sprzęt bojowy nie zardzewiał od nieużywania,
a przemysł zbrojeniowy nie zbankrutował. Dlaczego
miałby więc nadejść kryzys?
Na wszelki wypadek trwały przygotowania, próby generalne, przymiarki i czynności dostosowawcze
do tego, co podobno było nieuchronne, bo skoro już
niejeden raz się zdarzyło, to i zdarzy się teraz. Kiedy to
szaleństwo mogło się zacząć?
Obserwatorzy obdarzeni nadczynnością pamięci
przypuszczali, że może trzeba by z uwagą przestudiować
przebieg pewnej narady w Ameerland Global Bank
w Unii Stanów Autonomicznych (USA). Podczas tej
narady, odbytej przed kilku laty, stary William F. Johnson rzucił myśl:
– Skoro wszyscy coraz dłużej przebywają w tej
całej Wirtualandii, to… hmmm – zaczął swój wywód
wielki bankowy guru – to taki tryb życia musi się odbić
na gospodarce w realnej rzeczywistości. Niemożliwe,
żeby całodobowe siedzenie w tej dziwnej krainie, która
nie do końca wiadomo, czy istnieje, nie pozostawało
bez wpływu na resztę świata. Tak się zatopią w tej całej
wirtualnej fikcji, że przestaną chodzić do pracy, zarabiać
i wydawać pieniądze, aż w końcu sprowadzą kryzys
gospodarczy na cały świat. Lepiej się przygotować i zabezpieczyć trochę kapitału na czarną godzinę. Człowiek
przezorny jest zawsze przygotowany… – kontynuował
William F. Johnson. – Może więc ściągnijmy trochę
kapitału z rynku, tak na wszelki wypadek. Zrobimy
coś w rodzaju żelaznej rezerwy dla naszych portfeli,
kont i majątków.
Takiej wskazówki bankowcom zgromadzonym na
naradzie nie trzeba było dwa raz powtarzać. Wszystko,
co powiedział stary William, miało w Ameerland Global
Bank status wyroczni, która nigdy się nie myli. W końcu przewidział parę zdarzeń na rynkach kapitałowych
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z dużym wyprzedzeniem i bank całkiem dobrze na
tym wyszedł.
Zaczęto więc gromadzić zapasy gotówki na ową
mającą nadejść czarną godzinę, której tak naprawdę nie
był w stanie wybić żaden zegar. No, może był to tylko ten
zegar, który tykał w wyobraźni przesadnie ostrożnych
uczestników pamiętnej bankowej narady.
– Przekonamy rząd Unii Stanów Autonomicznych, że należy podnieść poziom rezerw budżetowych
i zmniejszyć oprocentowanie lokat we wszystkich bankach – postanowiono na pierwszej z narad operacyjnych
po spotkaniu z Williamem F. Johnsonem.
Jak postanowiono, tak zrobiono w Ameerland
Global Banku, a skoro taki ruch wykonał bankowy
gigant, inne, mniejsze banki nie miały wyboru. Strumienie zasobów pieniężnych do tej pory swobodnie i bez
ograniczeń hulające na wolnym rynku zaczęto kierować
do przepastnych skarbców bankowych, do których
rzadko kto miał dostęp. Co więcej, nie każdy, kto tam
bywał, miał pojęcie o zasobach całości. Długie, kręte
korytarze, słabe oświetlenie, wprowadzanie kolejnych
kodów zabezpieczających następne grube, opancerzone
drzwi nie sprzyjały zapamiętywaniu topografii skarbca,
a tym bardziej jego zawartości.
W pierwszym roku tych działań ani się obejrzano, jak zgarnięto z rynku 7,50% krążącej gotówki
i zamrożono ją w bankowych sejfach. W następnym roku
ściągnięto 8,25% kapitału i nic nie wskazywało, żeby to
był koniec operacji przygotowawczych do Naprawdę
Wielkiego Kryzysu.
W rezultacie cała produkcja przemysłowa, handel, usługi, fabryki zaczęły pracować w innym rytmie
i według zupełnie nowych reguł. Kolejne dziedziny
gospodarki załamywały się pod wpływem tajemniczo
znikających z rynku pieniędzy. Produkcja we wszystkich
dziedzinach zwalniała, zmniejszała się liczba zamówień,
obniżała się konsumpcja wszelkich dóbr.
Ci, którzy sugerowali, że Naprawdę Wielki Kryzys
do nich nie dojdzie, nie wiedzieli w istocie, co mówią.
Myśl o nadciągającym kryzysie rozprzestrzeniała się niejako siłami natury, wirowała w świecie, tworząc kolejne
toksyczne zakręty i zamęty, niczym pył z wulkanu tuż
po wybuchu. W kolejnych latach coraz więcej i więcej

48

pieniędzy lądowało na tajnych kontach, w bankowych
sejfach, w strzeżonych podziemiach i innych miejscach,
o których istnieniu zwykli śmiertelnicy nie mieli najmniejszego pojęcia.
Uznano też za celowe podniesienie bankowych
rezerw kapitałowych w czystym złocie.
– Pieniądze to tylko papierki, których wartość
ustalamy my – mówili zwolennicy tej teorii. – Liczy się
czyste złoto, tylko złoto. Od wieków tak było, dlaczego
daliśmy się przekonać, że te papierki z podobiznami
dziwnych postaci są takie wartościowe? Złoto jest po to,
aby je zdobywać, gromadzić, podziwiać – przekonywali
swoich oponentów.
– Nie gorączkujcie się tak w sprawie zwiększenia
zasobów złota – odpowiadali zwolennicy banknotów.
W końcu ile jest złota w bankach, wiemy tylko my, to
tajemnica bankowa!
Ten rozciągliwy jak najlepsza guma termin pozwalał nie zwierzać się bez potrzeby szerokim rzeszom
klientów z kolejnych pomysłów i ustaleń rad nadzorczych.
Prawie wszyscy mieszkańcy Nowego Wspaniałego
Świata z czasem zorientowali się, na czym w ogólnych
zarysach polegają nadciągające zmiany. Jedynie osobnicy
wychowani w systemie lokującym zdrowie ludzkie na
samym szczycie cenionych wartości nie byli w stanie
zrozumieć nadciągającego zagrożenia. Najzwyczajniej
w świecie nie wierzyli, że reguły nowej dziwnej gry
rynkowej ogarną także medycynę. Pocieszali siebie
nawzajem, że zdrowie jest dla każdego człowieka najważniejsze i nikt nie odważy się zmienić tego systemu
wartości. Choć powtarzali tę frazę w kółko i bez końca,
w głębi duszy czuli, że nie mogą mieć stuprocentowej
pewności o słuszności głoszonych poglądów co do finansowej nietykalności medycyny.
Po paru kolejnych latach funkcjonowania nowych
zasad rynkowych nastąpiło zmniejszenie ilości krążących
pieniędzy do tego stopnia, że niedobór zaczęto odczuwać
także w medycynie. Ponieważ natura nie przewiduje
próżni jako zjawiska normalnego, narastający niedobór
pieniędzy w medycynie politycy zaczęli zastępować
nadmiarem słów. W toczonych przez nich rozmowach
o medycynie pojawiały się coraz częściej niekończące
się obietnice i słowa-kołysanki, mantry, które miały za

5_2014

maj

Po dyżurze
zadanie jedynie uśpić czujność obywateli. Karierę zaczęły
robić takie określenia jak satysfakcja pacjenta, empatia,
dołożymy starań, gwarantujemy równy dostęp, skontrolujemy, kto jest winien niedoborom. Słowem określenia,
które niczego pacjentom nie gwarantowały, lecz tylko
stwarzały złudzenia rzekomo podejmowanych starań.
Wprawdzie uszy wielu pacjentów miały się dobrze
od tych słów-obiecanek, ale gorzej było z pozostałymi
narządami, zwłaszcza tymi niedomagającymi. Jednak
dominacja uszu nad resztą ciała w sferze słownej zapewniała póki co wysoki poziom wiary w poczynania władzy.
Lekarze, którzy z czasem lepiej rozpoznali nadciągające zagrożenia, rozpoczęli przygotowania, początkowo osobiste, a potem także zawodowe. Jedni szukali
dobrych lokat oszczędności, inni przerzucali się na nowe
specjalności medyczne, jeszcze inni rozglądali się za
emigracją wewnętrzną lub taką prawdziwą, zewnętrzną,
na odległe lądy.
Nic więc dziwnego, że dr Matylda Przekora, nie
tracąc dłużej czasu na namysły, które mogłyby sprowadzić
ją do stanu wyczerpania finansowego i emocjonalnego,
postanowiła oddalić się na bezpieczną odległość od
wyuczonego za młodu zawodu pocieszycielki wszystkich
strapionych, spragnionych i nienasyconych. Postanowiła
stanowczo, że nie będzie do końca życia tylko i wyłącznie
emerytowaną internistką z Sarmawy. Matylda miała
wprawdzie anemiczny i wlokący się przez lata romans
z arteriologią, ale był on zbyt blady, aby zapewnił błyskotliwa karierę w Nowym Wspaniałym Świecie.
Od całkowitego towarzyskiego zapomnienia
uratować ją mogła nowa kreacja zawodowa i życiowa,
realizowana w innej przestrzeni, w nowym wymiarze,
a może zgoła w egzotycznej krainie. Matylda była pewna,
że stać ją na pisanie dzieł o objętości słów większej niż na
tradycyjnej recepcie, mieszczącej nawet tak długie nazwy
jak Kalium hypermanganicum lub tak tajemnicze jak
Natrium thiosulfuricum. Ileż czasu mógł poświęcić każdy
czytelnik na smakowanie takich słów? Maleńką chwilkę,
a w końcu przecież nie o to chodziło, aby przyciągnąć
uwagę czytelnika na minutę, lecz przykuć ją na długie
godziny, skłonić do refleksji lub rozpalić wyobraźnię.
Gdzie więc Matylda powinna się udać dla zrealizowania nowych postanowień?
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Najbliżej, nieomal na wyciągnięcie ręki była
oczywiście Wirtualandia, piękna kraina pełna emocji
i namiętności, do której wyemigrował już niejeden
lekarz rozczarowany otaczającą go rzeczywistością.
Nie pozostało więc Matyldzie nic innego, jak zostawić
bagaż dotychczasowych doświadczeń zawodowych
w przechowalni egzotycznych wspomnień z młodości
i lat dojrzałych, a następnie udać się na emigrację do
nowej, ekscytującej krainy, zwanej Wirtualandią.
Pocieszająca była okoliczność, że nie trzeba było
kupować żadnych biletów do tej krainy, ubiegać się
o wizy wjazdowe ani nostryfikować dyplomów. Poza
tym zawsze można było wrócić do Realandii, gdyby
rozwinął się zespół tęsknoty za ekstremalnie silnymi
wrażeniami, które były gwarantowaną i nieodłączną
składową zawodowego kontaktu z medycyną.
Gdzie dokładnie leżała tajemnicza Wirtualandia,
tego nie wiedział nikt. Każdy z przybyłych z Realandii
emigrantów zapytany o dokładniejszą lokalizację swojego nowego miejsca bytowania mówił coś innego. Co
gorsza, nie było żadnych map ani przewodników po
Wirtualandii.
Dla wielu lekarzy miejscem wirtualnej emigracji z Sarmalandii był portal www.penicilium-3x800000j.=2,4mln. Była to kraina niepodobna do
żadnej innej znanej w realu. Wszystko się w niej kłębiło,
mieszało, bulgotało i funkcjonowało według praw oraz
przepisów niespotykanych nigdzie indziej. Na przykład
trudno było uwierzyć, że nie ma tam ordynatorów
i dyrektorów, a wszystko działa!
Tym, co pociągało większość bywalców www.
penicilium-3x800000j.=2,4mln, było uczucie wolności,
nieskończona możliwość ciągle nowych kreacji, wcielania
się w kolejne niecodzienne role, a także niewygórowane
wymagania finansowe dla przebywania w tej krainie.
Szczególnie porywająca była możliwość wcielanie się
w role niedostępne w życiu realnym. Szpitalna szara
myszka zamieniała się w groźną lwicę, która ryczała na
każdego. Dla odmiany płochliwy teoretyk medycyny
grał rolę praktyka, który wszystko potrafi, a podstarzały
amant stroił się w piórka młodego uwodziciela.
Ilość możliwych wcieleń w Wirtualandii była
praktycznie niepoliczalna. Nikt nie był tym, kim los kazał
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mu być w realu. To złudne uczucie wolności wyborów
leżało u podstaw wszystkich wirtualnych szaleństw. Co
więcej, każdy mógł codziennie, za każdym przekroczeniem granicy Wirtualandii, być kimś innym. Za każdym
kliknięciem, a nie tylko gdy zebrało mu się na desperacką
realną odwagę lub gdy stan konta na to pozwalał.
Nic więc dziwnego, że status korespondenta
ślącego barwne opisy o przemieszczaniu się ludzi pomiędzy Realandią i Wirtualandią mógł być dla Matyldy,
lubiącej silne wrażenia, bardzo interesującym wyzwaniem
twórczym. Wprawdzie dobiegające odgłosy sugerowały,
że może to być rola korespondenta wojennego, no ale
czegóż się nie robi dla przyszłej sławy? Pytającym gdzie
dokładnie zmierza się udać, odpowiadała, że myśli
o nadmorskim Afrieerze, położonym na kontynencie
zwanym Afrieerią.
– Dlaczego właśnie tam? – dociekali niezorientowani w geografii Nowego Wspaniałego Świata.
Na to pytanie Matylda odpowiadała, że od zawsze
marzyła o dalekiej i egzotycznej podróży, podczas której
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wzorem znanych twórców napisze powieść porywającą
szerokie rzesze. Dodawała też, że chce mieszkać w eleganckiej rezydencji nad brzegiem morza i wsłuchiwać
się w szum fal podczas pracy twórczej.
Spakowała więc trochę rzeczy osobistych, laptop,
aparat fotograficzny i pognała hen, w siną dal. Mignęła
komuś przy odprawie biletowej w Sarnawie, stolicy
Sarmalandii i zniknęła w czeluściach nowego dworca
lotniczego (SAR).
Na adresy e-mailowe jej czytelników od czasu
do czasu nadchodziły korespondencje zaczynające się
od słów „Tu Matylda Przekora, Wasz korespondent
znad granicy pomiędzy Realandią i Wirtualandią. Nie
szukajcie tej granicy na żadnej mapie. Nowy Wspaniały
Świat dopiero powstaje i dokładnych map jeszcze nie ma.
Jako pierwsi poznacie historie, których nie usłyszycie
od nikogo innego… ”.
Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl
internista
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Koty malowane
i wonnym przepych natury – uwijają
się ptaki.

Ewa Dereszak-Kozanecka

R

ok mija mniej więcej tak samo. Czasem w zimie
zachwyci śniegiem i głębią ciemnej nocy. Czasem
jesienią rozżarzy się ogniem barw lub zasnuje chmurami
i mgłą i też zachwyci. Ale i tak w tajemnicy i w ukryciu
co wieczór marzę o tym, żeby znów nastał maj. Im więcej lat upłynęło, tym bardziej niecierpliwie wyglądam
kolejnego. Wy też?
Kiedy nadchodzi maj, na nowo nadchodzi zdziwienie i zadziwienie.
Nad majową poranną mgiełką. Nad majowym
ciepłym wiatrem, nad feerią zapachów wiszących nad
ogrodami. Nad burzą kwiatów. Nad spienionym bukietem bzu, nad fioletem kwiatów ciężkich od porannej rosy.
Nad sercowatym liściem, po którym spływa tęczowa
kropla. A w tym wszystkim, w całym tym dostatku
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W maju jak w raju
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taki piękny majowy dzień
twój kot właśnie wychodzi na
spacer. Ma lśniące futro, cały świat
przed sobą i miękką trawę pod łapami.
Jest tak spokojnie, błękitnie i pięknie.
A potem z nagła niepokojący
szum. Wprawne kocie ucho wychwytuje narastający stukot ciężkich, leniwych kropli. Na niebie ciemnieje kilka
chmur. Krople spadają coraz szybciej,
coraz gęściej. Szum narasta. Bystre
kocie oko wychwytuje srebrzyste
fontanny rozbryzgujących się kropli.

O, właśnie jedna spadła na sam środek kociego
łebka, tuż nad brwiami. Kot zabawnie zmarszczył czoło,
potrząsnął łbem. Przetarł futro łapką, ale już kolejne
krople spływają na grzbiet, moczą wąsy, wlewają się
do uszu... nie ma rady, trzeba uciekać... Pod parasol
liści, pod daszek, pod okno, pod drzwi... I z mokrym
nosem, wąsami nastroszonymi pod wiatr, przeczekać to
dziwowisko natury... Majowy ciepły deszcz. Taka frajda.
A jak miło po deszczu ponownie wybiec do ogródka
i omijając błyszczce kałuże, zagłębić się w ogromny świat
głębokiej mokrej zieleni, tysiąca zapachów i szumu traw.
Daj, Boże, jak najwięcej majowych dni w moim
życiu...
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pierwsze koty... od razu znalazł nabywców! Koty
sprzedawały się świetnie. Właściciele zamawiali
portrety swoich zwierząt. Dolph zdał sobie sprawę,
że koty gwarantują mu stały dochód i utrzymanie. Poświecił się wyłącznie malowaniu tych zwierząt
i nazywany był „czołowym malarzem kotów Ameryki”.
Zauważony i doceniony został członkiem Akademii Narodowej w 1877 roku. Wystawiał obrazy w akademii od 1864 r. aż do swojej śmierci.
Jego obrazy są miłe, bezpośrednie, malowane tak
po prostu, ze szczerego serca, zwyczajnie. Budzą
miłe skojarzenia z sielskim spokojnym życiem.
I podobno w ostatnich latach znacznie zyskują
na wartości...
(Zwróćcie uwagę, Szanowni Państwo,
na portret dziewczynki tulącej do policzka
burego kociaka – toż
to cała prawda o tym,
do czego człowiekowi
potrzebny jest kot...).

http://www.bonhams.com/auctions/19991/lot/35/

rawdziwe koty
harcują w majowych ogrodach,
a na naszych łamach harcują te malowane ręką amerykańskiego
malarza Johna Dolpha. John Henry Dolph (1835-1903)
opuścił dom w hrabstwie Ashtabula w Ohio w wieku
14 lat tuż po śmierci matki, rozpoczął karierę i samodzielne życie, utrzymując się z malowania dekoracji
na powozach i dorożkach. W 1855 r. podjął studia i otworzył
pracownię, malując
portrety na zamówienie. W 1863 r. przeniósł się do Nowego
Jorku.
Próbował malować pejzaże i scenki rodzajowe, ale nie
wzbudził niczyjego
zainteresowania, ani
nie znalazł sławy ni
uznania... Ale kiedy zaczął malować
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Koty malowane

