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Koleżanki i Koledzy,

U

bezpieczenia społeczne wielu osobom jawią się jako doskonała metoda leczenia wszystkich schorzeń i rozwiązywania najróżniejszych problemów. Być
może nawet skłonne są przypuszczać, że pomysł ubezpieczeń powstał w kręgach
związanych z medycyną. Nic bardziej błędnego!

N

iewiele osób wie, że rodowód ubezpieczeń społecznych ma w istocie polityczną naturę. Ojczyzną powszechnych obowiązujących ubezpieczeń są
Niemcy. Zanim ubezpieczenia stały się powszechne i obowiązujące, obejmowały
tylko niektóre grupy zawodowe związane z dużym zagrożeniem wypadkami. Od
1854 roku funkcjonowało w Niemczech obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe
górników. Reforma ubezpieczeń polegająca na ich rozszerzeniu na inne grupy
zawodowe została podjęta przez Bismarcka, a współtwórcami reformy byli jego
doradcy. Powstanie pierwszych powszechnych ustaw w 1883 roku było objęte
patronatem cesarza Wilhelma i były one przedstawiane jako wyraz troski dobrego
cesarza o zdrowie ludu. Który polityk odmówi sobie przyjemności obsadzenia się
w takiej roli? Nieważne, czy działający w XIX czy XXI wieku. Ogłoszeniu ustaw
o ubezpieczeniach społecznych towarzyszyło wydanie specjalnego orędzia cesarza
Wilhelma. Obietnice były bardzo górnolotne, jednak ich realizacja trudna, czego
wyrazem były kolejne nowelizacje ustaw w 1885, 1886,1892 i 1900 roku.

O

d tych odległych dziewiętnastowiecznych czasów wszystko przebiega podobnie, według tego samego scenariusza – łatwo wpadające w ucho obietnice,
niedoskonałe regulacje prawne, zatroskanie władzy zdrowiem narodu i kolejne
reformy w ustawach.

P

Rys. Helena Kowalska

rawdę próbowano powiedzieć w latach 70., gdy poznano wyniki badania
Framingham Heart Study – że nasze zdrowie w największym stopniu zależy
od nas samych. No, ale wiadomo, prawda się źle sprzedaje, a prawda kłopotliwa
dla polityków i ich wyborców to sprawa podejrzana w najwyższym stopniu. Musimy więc mieć świadomość, że nie ma takiej władzy, która odmówiłaby sobie
przyjemności zatroskania się zdrowiem wyborców. My, jako lekarze, nie potrafimy
tak się zatroszczyć, a przede wszystkim złożyć tylu obietnic bez pokrycia. Zdrowie
wyborców jest kategorią polityczną, nie medyczną!
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Globalna epidemia otyłości – raport na łamach „The Lancet”
„The Lancet” 29 maja opublikował raport zatytułowany Global,
regional, and national prevalence of overweight and obesity in
children and adults during 1980-2013: a systematic analysis for
the Global Burden of Disease Study 2013, opracowany przez
wieloośrodkowy* zespół ekspertów, którzy otrzymali grant
z fundacji Billa i Melindy Gatesów.
W 2010 roku nadwaga i otyłość były przyczyną 3,4 mln
zgonów. Autorzy raportu przejrzeli 1769 doniesień, w których

opisano łącznie 19 244 przypadki chorobowe związane z nadwagą lub otyłością. Odsetek dorosłych osób z BMI 25 kg/m2
lub większym wzrósł w okresie od 1980 r. do 2013 r. z 28,8 do
36,9% wśród mężczyzn i z 29,8 do 38,0% wśród kobiet. Problem
dotyczy także dzieci i młodzieży: w 2013 r. było 23,8% chłopców
i 22,6% dziewcząt z nadwagą lub otyłością. Autorzy opracowania
uważają, że walka z nadwagą i otyłością jest głównym zadaniem
dla systemów ochrony zdrowia na całym świecie.

Źródło: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2960460-8/abstract

*Lista ośrodków

a Institute for Health Metrics and
Evaluation, Seattle, WA, USA
b School of Medicine, Seattle, WA,
USA
c University of Washington, Seattle, WA, USA
d “La Sapienza” University of Rome,
Rome, Italy
e School of Public Health, College
of Health Sciences, Mekelle University, Mekelle, Ethiopia
f University of Texas School of Medicine, San Antonio, TX, USA
g Institute of Community and Public Health, Birzeti University, Ramallah, West Bank, Occupied Palestinian Territory
h Ministry of Health, Gaborone,
Botswana
i King Abdulaziz Medical City, King
Saud bin Abdulaziz University for
Health Sciences and King Abdullah
International Medical Research Center, Riyadh, Saudi Arabia
j Debre Markos University, Debre
Markos, Ethiopia
k Emory University, Atlanta, GA,
USA
l University of Oxford, Oxford, UK
m Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia
n Ministry of Public Health, Beirut, Lebanon
o UNFPA, Kabul, Afghanistan
p University of Birmingham, Birmingham, UK
q National Institute of Public Health, Cuernavaca, Morelos, Mexico
r Stanford University, Stanford, CA,
USA
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s Aga Khan University Medical Center, Karachi, Pakistan
t University of Melbourne, Melbourne, VIC, Australia
u Universidad de Joinville-Univille, Joinville, Brazil
v National Taiwan University, Taipei, Taiwan
w University of Cambridge, Cambridge, UK
x Hospital Dr. Gustavo N. Collado,
Chitre, Herrera, Panama
y University of California San Diego, San Diego, CA, USA
z Independent Researcher, Long Beach, CA, USA
aa Public Health Foundation of India, New Delhi, India
ab Public Health England, London, UK
ac University of Peradeniya, Peradeniya, Sri Lanka
ad Harvard School of Public Health,
Boston, MA USA
ae Center for Translation Research and Implementation Science (CTRIS), National Heart, Lung,
and Blood Institute, Bethesda and
Montgomery, MD, USA
af National Institutes of Health, Bethesda and Montgomery, MD, USA
ag Endocrinology and Metabolism Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
ah Digestive Diseases Research Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
ai National Institute for Stroke and
Applied Neurosciences, AUT University, Auckland, New Zealand

aj Department of Diabetes Research,
National Center for Global Health
and Medicine, Tokyo, Japan
ak University of Sheffield, Sheffield, UK
al Fortis Escorts Hospital, Jaipur, India
am School of Medicine and Pharmacology, University of Western Australia, Perth, WA, Australia
an Eunice Gibson Polyclinic, Bridgetown, Barbados
ao Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Stockholm, Sweden
ap Karolinska Institute, Stockholm,
Sweden
aq Birzeit University, Birzeit, Ramallah, Palestine
ar Brandeis University, Waltham,
MA, USA
as National Institute of Health and
Nutrition, Tokyo, Japan
at American Cancer Society, Atlanta, GA, USA
au Ochsner Medical Center, New
Orleans, LA, USA
av VA San Diego, University of California San Diego, San Diego, CA, USA
aw Graduate School of Public Health, Yonsei University, Seoul, Korea
ax University of Bristol, Bristol, UK
ay Department of Ophthalmology,
Medical Faculty Mannheim, University of Heidelberg, Mannheim,
Germany
az Vanderbilt University, Nashville, TN, USA
ba Supreme Council of Health,
Doha, Qatar
bb South African Medical Research
Council, Cape Town, South Africa

bc Jordan University of Science and
Technology, AlRamtha, Jordan
bd Institute of Health Policy and
Management, Seoul National University College of Medicine, Seoul,
Korea
be Northeastern University, Boston, MA, USA
bf Simmons College, Boston, MA,
USA
bg The Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway
bh Department of Preventive Cardiology, Department of Preventive
Medicine and Epidemiologic Informatics, National Cerebral and Cardiovascular Center, Osaka, Japan
bi Center for Community Empowerment, Health Policy & Informatics, NIHRD, Jakarta, Indonesia
bj Boston Medical Center, Boston,
MA, USA
bk Fourth View Consulting, Tallinn, Estonia
bl The National Institute for Health Development, Tallinn, Estonia
bm National Center for Chronic and
Non-communicable Disease Control and Prevention, Beijing, China
bn Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing, China
bo University of Bari, Bari, Italy
bp University of São Paulo, São Paulo, Brazil
bq Xpharmconsult, Kumasi, Ghana
br University of Otago, Dunedin,
New Zealand
bs University of Crete, Crete, Greece
bt International Centre for Diarrhoeal Diseases Research, Dhaka,
Bangladesh

6_2014

czerwiec

Nowości
bu Ministry of Health, Suva, Republic of Fiji
bv Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA, USA
bw Teikyo University School of Medicine, Tokyo, Japan
bx African Population and Health
Research Center, Nairobi, Kenya
by Centre for Chronic Disease Control, New Delhi, India
bz BARC Hospital, Mumbai, Maharashtra, India
ca Department of Public Health,
Graduate School, Seoul, Korea
cb Department of Preventive Medicine, Seoul, Korea
cc Korea University, Seoul, Korea

cd University of Tokyo, Tokyo, Japan
ce Finnish institute of Occupational
Health, Helsinki, Finland
cf Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, UK
cg University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL, USA
ch Griffith University, Southport,
QLD, Australia
ci National Center for Disease
Control and Public Health, Tbilisi, Georgia
cj University of California-Irvine,
Irvine, CA USA
ck Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD,
USA

cl NYU School of Medicine, New
York, NY, USA
cm Health Care Center of Anjo Kosei Hospital, Anjo City, Japan
cn African Population and Health
Research Center, Nairobi, Kenya
co UKK Institute for Health Promotion Research, Tampere, Finland
cp University of Queensland, Brisbane, QLD, Australia
cq Universidade Federal de Minas
Gerais, Escola de Enfermagem, Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brazil
cr National Research University
Higher School of Economics, Moscow, Russia

cs University of Bergen, Bergen,
Norway
ct Columbia University, New York,
NY, USA
cu Jinan Institute of Research on
Aging, Jinan, China
cv Institute of Medical Sociology
and Social Medicine, Marburg, Hessen, Germany
cw University of North Carolina,
Chapel Hill, NC, USA
cx Fujita Health University, Toyoake, Japan
cy Chongqing Medical University,
Chongqing, China
cz Zhejiang University School of
Public Health, Hangzhou, China

Komentarz „Gazety dla Lekarzy”

Nie ma na liście żadnego polskiego
ośrodka! Sytuacja ta przypomina stary
dowcip żydowski: obok grobu nieznanego
żołnierza przechadza się dwóch Żydów.

Jeden z nich mówi: Popatrz, to jest grób
Icka Rozenbluma. Drugi zdziwiony: Icka,
jak to, przecież on nigdy nie był w wojsku.
Pierwszy: No tak, jako żołnierz to on

był nieznany, ale jako kupiec korzenny
to ho, ho!
W nauce światowej jesteśmy żołnierzami nieznanymi, ale jako kupcy korzenni…

Leczenie raka piersi
„Journal of Clinical Oncology” opublikował 28 maja 2014 r.
artykuł Adjuvant Endocrine
Therapy for Women With Hormone Receptor-Positive Breast
Cancer: American Society of
Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Focused Update
autorstwa H.J. Bursteina i wsp.
Jest to podsumowanie wyników wszystkich randomizowanych badań klinicznych, które
ukazały się od stycznia 2009 do
czerwca 2013 na temat uzupełniającego (adjuwantowego)
leczenia tamoksifenem w raku
piersi. W analizie porównano
wyniki pięciu badań klinicznych, w których czas leczenia
tamoksifenem wynosił 5 lat

oraz dwa badania kliniczne,
w których czas leczenia tamoksifenem wynosił 10 lat. Porównanie wykazało, że w przypadkach leczenia trwającego 10
lat ryzyko nawrotu raka piersi
było niższe, także niższe było
ryzyko zachorowania na raka
w drugiej piersi.
Poprzednie wytyczne
ASCO zalecały leczenie kobiet z rakiem piersi i będących
w okresie przedmenopauzalnym przez 5 lat tamoksifenem. W odniesieniu do kobiet
w okresie postmenopauzalnym zalecano leczenie uzupełniające trwające minimum
5 lat – terapia powinna być
prowadzona sekwencyjnie

inhibitorami aromatazy i tamokisefenem.
Obecnie autorzy wytycznych wyrażają opinię, że jeżeli
pacjentka z rakiem piersi otrzymała 5-letnią terapię tamoksifenem i jest w okresie przedlub około menopauzalnym, to
powinna mieć zaproponowaną
terapię 10-letnią tamoksifenem.
Jeżeli jest to kobieta w okresie
postmenopauzalnym i otrzymała terapię 5-letnią tamoksifenem, to powinna mieć
zaproponowane kontynuowanie tego leczenia do 10 lat lub
przełączenie tamoksifenu na
inhibitor aramatazy, tak aby
czas terapii hormonalnej wynosił łącznie 10 lat.

Inhibitory aromatazy są
stosowane w terapii hormonozależnych nowotworów
sutka i jajnika u kobiet po
menopauzie. Przez hamowanie aktywności aromatazy
doprowadzają do hipoestrogenizmu. Inhibitory aromatazy
dzielą się na:
• steroidowe, nieodwracalnie
hamujące aromatazę (eksemestan)
• niesteroidowe, odwracalnie
hamujące aromatazę (anastrozol, letrozol).
Inhibitory aromatazy
hamują syntezę estrogenów
w jajnikach, tkance tłuszczowej oraz w ogniskach endometriozy.

Źródło: http://jco.ascopubs.org/content/early/2014/05/20/JCO.2013.54.2258.abstract

Leczenie stwardnienia rozsianego w Polsce
Na stwardnienie rozsiane
(SM) choruje w Polsce około
45 tysięcy osób. Specjalistycz-

5

nym leczeniem objęte jest 5000
osób, co stanowi około 12%
wszystkich pacjentów z SM.

Programy lekowe, w ramach
których są leczeni chorzy z SM,
mogą trwać maksymalnie 5 lat.

W Europie leczenie otrzymuje
30-40% pacjentów z SM.
Źródło: materiały prasowe
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Korespondencja własna z Brukseli

Czy komórki macierzyste
przyniosą przełom w medycynie?
olejne forum interesariuszy Innovative Medicine
Initative (IMI), które odbyło się 21 maja 2014 r.
w Brukseli, poświęcone było postępom w badaniach
nad komórkami macierzystymi. Badacze na całym
świecie z nadzieją i energią testują kolejne możliwości
zastosowania komórek macierzystych, ale na obecnym
etapie wiedzy o tych niezwykle ciekawych komórkach
akcja rozgrywa się raczej w laboratoriach niż w klinikach i szpitalach.
Przegląd dotychczasowych osiągnięć badaczy
skupionych w IMI, perspektywy, a także problemy jakie ta
technologia niesie, były przedmiotem brukselskich obrad.
Okazuje się, że obok problemów implementacyjnych pojawiają się także bardzo złożone i specyficzne
problemy etyczne związane ze stosowaniem komórek
macierzystych. Postulowane jest opracowanie standardów
etycznych w badaniach oraz informowanie pacjentów
i opinii publicznej o tej bardzo interesującej technologii
medycznej.

Nieograniczone możliwości
Komórki macierzyste, zwane też komórkami pnia
(ang. stem cells), charakteryzuje możliwość potencjalnie
nieograniczonej liczby podziałów, czyli samoodnawiania
swojej puli oraz możliwość różnicowania się do innych
typów komórek. Komórki macierzyste ze względu na
możliwości różnicowania dzielą się na:
• Totipotentne – mogą one ulec zróżnicowaniu do każdego rodzaju komórek, w tym także komórek tworzących
łożysko.
• Pluripotentne – mogą one ulec zróżnicowaniu do
każdego rodzaju komórek dorosłego organizmu, z wyjątkiem komórek łożyska.
• Mulitpotentne – mogą one ulec zróżnicowaniu do
różnych typów komórek o podobnych właściwościach
i podobnym pochodzeniu embrionalnym.

6

• Unipotentne, zwane też komórkami prekursorowymi
– mogą one różnicować się do jednego typu komórek.
Komórki macierzyste ze względu na pochodzenie
dzielą się na:
• Embrionalne komórki macierzyste (ESC) – mogą one
być pluripotentne lub totipotentne.
• Somatyczne (dorosłe) komórki macierzyste – pochodzą
z organizmów dorosłych, mogą być multipotentne lub
unipotentne.
Do niedawna przypuszczano, że uzyskiwanie
komórek macierzystych do celów badawczych lub terapeutycznych na szerszą skalę wymaga tworzenia
specjalnych zarodków. Pewne nadzieje na ominięcie
tego problemu etycznego niosą wyniki eksperymentów
naukowców japońskich, których wyniki zostały opublikowane 29 stycznia 2014 r. na łamach pisma „Nature”
http://www.nature.com/nature/journal/v505/n7485/
full/nature12968.html.
W artykule zatytułowanym Stimulus-triggered
fate conversion of somatic cells into pluripotency Haruko
Obokata i wsp. przedstawiają możliwość uzyskania pełnowartościowych komórek macierzystych myszy przez
Fot. Krystyna Knypl

K
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umieszczenie komórek skóry myszy lub krwi
w kwaśnym roztworze. Proces uzyskiwania
Ole Isacson
komórek nazwano STAP (ang. stimulus-trig- Harvard Medical School
gered acqusition of pluripotency). Proces
polega na cofaniu się komórek do stadium,
w którym nabierają one cech zarodkowych
komórek macierzystych. Czy wyniki tych
prac znajdą za czas jakiś odzwierciedlenie
w praktyce klinicznej, trudno obecnie ocenić.
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Zameel Cader
University of Oxford

Aidan Courtney
Roslin Cells Ltd.

Gdzie są Polacy?
Uczestnicząc w międzynarodowym
seminarium naukowym, powodowana uczuciami patriotycznymi, zawsze rozglądam
się za rodakami. Miło było poznać Magdę
Ravi Jagasia
Chlebus, dyrektora ds. polityki naukowej
Human Neural Stem Cell Lab.
w EFPIA, która była jednym z prelegentów w drugiej części obrad zatytułowanej
Stakeholder Debate. Pani dyrektor chętnie
widziałaby bardziej aktywny udział polskich
naukowców w projektach IMI. Obie byłyśmy
zgodne w ocenie, że pomocne w aktywizowaniu polskich naukowców medycznych
Christopher Goldring
może być poszerzenie informacji o tym, co
University of Liverpool
robi Innovative Medicines Initiative oraz
na czym polega partnerstwo publiczno-prywatne w medycynie.
Skuteczne uczestniczenie w tego rodzaju inicjatywach wymaga przede wszystkim obecności i umiejętności współpracy
w międzynarodowych zespołach. Unia Europejska z jej wszystkimi możliwościami
Michel Goldman, IMI
Fot. IMI

Badania nad komórkami
macierzystymi w IMI
Stan dotychczasowych badań nad
zastosowaniem komórek macierzystych
przedstawił w wykładzie inauguracyjnym
prof. Ole Isacson z Harvard Medical School.
Główny kierunek prac prowadzonych przez
profesora dotyczy zastosowania komórek
macierzystych w leczeniu choroby Parkinsona. Droga przed badaczami wydaje się długa
i pełna nie tylko problemów wdrożeniowych,
ale i etycznych. O zagadnieniach tych mówił
dr Zameel Cader z University of Oxford.
Zwrócił on w swoim wystąpieniu uwagę na
konieczność opracowania standardów dobrej
praktyki, obejmujących zagadnienia nie tylko
natury technologicznej, ale i etycznej. Takie
wytyczne będą pomocne zarówno dla badaczy, przemysłu farmaceutycznego, lekarzy
praktyków, jak i pacjentów. Na zagadnienia
te zwracał także uwagę w swym wystąpieniu
Aidan Courtney z Roslin Cells Ltd.
Poza chorobą Parkinsona także inne
schorzenia neurologiczne mogą być celem
terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych. O takich możliwościach w leczeniu
autyzmu mówił Ravi Jagasia, który pracuje
w ramach projektu EU-AIMS, European Autism Interventions – a Multicentre Study for
Developing New Medicines. Zróżnicowanie
zmian genetycznych u pacjentów z autyzmem jest jak na razie przeszkodą w skutecznym stosowaniu tego rodzaju terapii.

Ciekawe możliwości użycia komórek macierzystych przedstawił Christopher
Goldring w badaniu hepatotoksyczności
nowych leków na etapie przedklinicznej
oceny nowej cząsteczki.
Dotychczasowy stan wiedzy podsumowano w dyskusji panelowej między
wykładowcami. O tym, że jest to bardziej
etap laboratoryjny niż etap praktyki klinicznej, świadczyła dyskusja po zadanym pytaniu z sali. Jedna ze słuchaczek konferencji,
profesor ginekologii, zapytała o praktyczne
wskazówki w sprawach pobierania, przechowywania i ewentualnego zastosowania
w przyszłości komórek macierzystych krwi
pępowinowej. Niestety nie usłyszeliśmy
satysfakcjonującej odpowiedzi na istotne
pytanie, a prowadzący sesję Ole Isacson
zamknął dyskusję stwierdzeniem, że poruszone zagadnienie nie jest tematem obrad.
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stwarza wyjątkowo duże możliwości dla
takiej współpracy oraz dla wdrażania odkryć naukowych do codziennej praktyki
klinicznej. O zagadnieniach tych mówił
Michel Goldman, dyrektor wykonawczy
Innovative Medicines Initiative w podsumowaniu obrad. O możliwościach jakie niesie
partnerstwo publiczno-prywatne można
przeczytać w jego artykule New Frontiers

Fot. Krystyna Knypl

Nowości

Magda Chlebus
European Federation of
Pharmaceutical Industries
and Associations

for Collaborative Research opublikowanym
na łamach „Science Translational Medicine”
(Sci Transl Med 18 December 2013 5:216ed22.
DOI:10.1126/scitranslmed.3007990).
Kiedyś mówiono, że do odważnych
świat należy. Dziś powiemy, że do odważnych
i aktywnych świat należy.
Krystyna Knypl
internista

Fot. IMI
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Wielki Brat ma rodzeństwo!
Krystyna Knypl

W

związku z ostatnim wyjazdem na Stakeholder
IMI Forum 2014 i pisania artykułu często odwiedzałam strony Unii Europejskiej. Co znaczy często, może
ktoś zapytać. Kilka razy dziennie. Ponadto koresponduję
służbowo z kilkoma osobami w Brukseli, których adres
mejlowy ma końcówkę .eu.
Po tygodniu takich odwiedzin i kontaktów wyświetla mi się na ekranie komputera zaproszenie do
udziału w badaniu opinii publicznej na temat stron
internetowych EU. Na ogół uczestniczę w takich ankietach, więc nie widzę przeciwwskazań do wypowiedzenia
się i tym razem.

Co interesuje konstruktorów unijnych stron
internetowych? Oczywiście z jakiego kraju jestem. Po
wybraniu kraju dalsza część ankiety wyświetla się w języku ojczystym.
Drugi punkt ankiety to powód moich odwiedzin.
Powody mogą być różne, mogę więc wybrać ich pięć.
Zaznaczam sprawy związane ze zdrowiem, budżetem,
bezpieczeństwem, prawem i podróżami do EU.
Dalej jak często odwiedzam strony www, jak je
oceniam, w jakiego rodzaju instytucji pracuję. Z satysfakcją zaznaczam pozarządową organizację non profit.
EU chce też wiedzieć, ile mam lat. Nie bacząc na
zaznaczoną przeze mnie kategorię < 65 lat, bezlitośni
badacze postanawiają zrobić mi egzamin. Czy wiem,
jaka jest różnica między Unią Europejską a Komisją
Europejską?
I know for sure! Nie takie rzeczy wiem, droga
Unio Europejska i Komisjo Europejska oraz szanowni
konstruktorzy ankiety!
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Czy wyrażam zgodę na uczestnictwo w innych
ankietach? Jasne, że wyrażam, droga Wielka Siostro! –
odpowiadam i naciskam okienko „wyślij”.
Takie informacje chciała ode mnie pozyskać
Siostra EU. A co Wielki Brat Facebook?
Nie jestem specjalną fanką Facebooka. Udzielam
się tam sporadycznie. Podczas pobytu na konferencji
w Brukseli miałam problemy z zalogowaniem się przez
sieć wi-fi ze swojego komputera. Podobno marny stan sieci w Brukseli jest normą. Zalogowałam się więc z komputera będącego na wyposażeniu w biurze prasowym z zamiarem wpisania kilku słów informacji. Coś mnie oderwało od
komputera i skończyło się
na krótkotrwałym zalogowaniu.
Po powrocie do domu znajduję korespondencję
od Wielkiego Brata Facebooka, który pisze: „zablokowaliśmy twoje konto, ponieważ ktoś zalogował się na
nie z urządzenia, z którego nigdy wcześniej się nie logowałaś i z miejsca, z którego się wcześniej nie logowałaś.
Odpowiedz na kilka pytań potwierdzających, że byłaś
to ty i twoje konto zostanie odblokowane”. Gdy po raz
pierwszy pojawiło się zapytanie od Wielkiego Brata
Facebooka po moim zalogowaniu się w egzotycznym
kraju afrykańskim, uznałam, że jest to dopuszczalne, choć
pytanie mnie nie zachwyciło, i grzecznie potwierdziłam
tożsamość. Jednak gdy jestem w Brukseli, takie pytanie
uznałam za zbędne. No i na złość Wielkiemu Bratu nie
odblokowuję konta. Siostrzyczka Twitter, która zachowała się kiedyś podobnie, blokując mi konto, śle teraz
mejle – to była nasza pomyłka, zaloguj się ponownie
i buduj swoją timeline.
No bez przesady, drodzy bracia i siostry. Dyskrecja nawet w rodzinie jest cenna!
●
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American Academy of Neurology (AAN) 66th Annual Meeting

Co nowego w neurologii?
Relacja e-korespondenta
Krystyna Knypl

Mogłabym być korespondentem medycznym w Stanach Zjednoczonych, przemieszczającym się z jednego wielkiego kongresu naukowego na drugi, śledzącym najnowsze zdobycze nauki i opisującym je na łamach „Gazety dla Lekarzy”. Tropienie postępu nauki odkrywającej zaburzenia w fosforylacji białek lub skutki blokowania szlaków kinaz tyrozynowych jest prawdziwym wyzwaniem intelektualnym, czego nie da
się powiedzieć o krajowych realiach naszej pracy lekarskiej. Inaczej mówiąc, tu być
i tam bywać, jest rozwiązaniem prawie optymalnym. Osobiste uczestnictwo wydarzeniu naukowym jest bardzo ważnym elementem pracy dziennikarza, nadaje bowiem
takiej relacji cech autentyczności.

J
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ednak czasy się zmieniają i pojawia się nowa forma
uczestnictwa w konferencjach naukowych przez różnorodne formy przekazu internetowego. Transmisje live
z sesji plenarnych, wywiady z wykładowcami, specjalne
filmy, materiały prasowe, dostęp do streszczeń powodują,
że intelektualne uczestnictwo jest właściwie możliwe
bez pakowania walizek i opuszczania miejsca stałego
zamieszkania. Można zatem powiedzieć, że choć wolę
uczestnictwo osobiste, to zdecydowanie częściej bywam
e-korespondentem kongresów amerykańskich. Mają one

swoją urodę i rozmach, niespotykany na kongresach
organizowanych na innych kontynentach.
egoroczny Kongres American Academy of Neurology odbywał się od 26 kwietnia do 3 maja w Philadelphia Convention Center. Jak zawsze obfitował w wiele ciekawych doniesień. Niewątpliwym niecodziennym
wydarzeniem było opublikowanie na łamach pisma
„Neurology” oraz przedstawienie uczestnikom kongresu
wyników doniesienia Raport Systematic review: Efficacy
and safety of medical marijuana in selected neurologic disorders: Report of
the Guideline Development Subcommittee of the
American Academy of Neurology, dr Barbary
S. Koppel i wsp.
(http://www.neurology.org/content/82/17/1556.
full.pdf+html).

T
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Wnioski płynące z raportu są raczej skromne:
istnieją pewne dane wskazujące, że marihuana może być
skuteczna w leczeniu niektórych dolegliwości, takich
jak spastyczność lub bóle w przebiegu stwardnienia
rozsianego, ale nie można tych skromnych danych traktować jako podstawy do rekomendacji czy wytycznych.
Autorzy postulują, że kannabinoidy powinny być badane
tak jak inne leki, według ogólnie przyjętych zasad. Jeżeli
zostanie wykazane ich korzystne działanie, to powinny
być stosowane w terapii jako leki. Podczas konferencji
prasowej dr Barbara S. Koppel powiedziała, że obecnie
marihuana jest rzadko przepisywana jako lek, ludzie
stosują ją raczej na własną rękę (http://www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/AAN/45466).
Jest to możliwe bez narażania się na wejście
w konflikt z prawem, ponieważ 20 amerykańskich stanów zalegalizowało stosowanie marihuany w celach
medycznych.
Warto tu przypomnieć, że marihuana zawiera
około 60 różnych związków chemicznych, czyli tzw.
kannabinoidów. Głównym związkiem odpowiedzialnym
za aktywność biologiczną marihuany jest trans-D9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC). Działa on przez
receptory kannabinoidowe CB1 i CB2 występujące
w wielu obszarach mózgu.
Za interesujące uznali dziennikarze relacjonujący
przebieg konferencji opublikowanie wyników dwóch
badań, w którym do leczenia dystrofii mięśniowej Duchenne zastosowano drisapersen. Było to badanie II fazy.
Komentowano także znane już wyniki badania III fazy
nad tym lekiem, które wypadły niepomyślnie. Autorzy
uważają, że niekorzystne wyniki III fazy związane były
z dołączeniem do badań w III fazie starszych chłopców,
w wieku od 5 do 16 lat, w porównaniu z chłopcami
uczestniczącymi w badaniu II fazy, w wieku od 5 do 11
lat (http://www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/
AAN/45465). Producent leku wobec takich wyników III
fazy zakończył badania nad drisapersenem. Natomiast
kontynuowane mają być badania nad etaplirsenem,
lekiem o podobnym mechanizmie działania.
Uwagę dziennikarzy medycznych obsługujących
kongres American Academy of Neurology przyciągnęło
także doniesienie o leczeniu jasnym światłem senności
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pojawiającej się u pacjentów z parkinsonizmem. Różnego
rodzaju zaburzenia snu dotykają aż 90% pacjentów z tym
schorzeniem. W badaniu przeprowadzonym przez dr. A.
Videnovica i wsp. uczestniczyło 30 pacjentów z parkinsonizmem, 13 mężczyzn i 17 kobiet, w średnim wieku
63 lata. Ich wskaźnik w Epworth Sleepiness Scale (ESS)
wynosił 10 punktów lub więcej. Pacjentów podzielono
na dwie grupy: w pierwszej stosowano jasne światło
o natężeniu 5000 luksów, w drugiej czerwone światło o natężeniu poniżej 300 luksów. Terapię światłem
stosowano przez 1 godzinę, dwa razy dziennie, przez
2 tygodnie. Stwierdzono, że wskaźnik ESS w grupie
otrzymującej terapię jasnym światłem, wynoszący przed
leczeniem średnio 15,6 punktów, obniżył się do 11,4
punktów po naświetlaniu (p=0,001). Natomiast w grupie
kontrolnej przed leczeniem ESS wynosił 15,5 punktów,
a po leczeniu 13,3 punktów (p=0,073).
Zaprezentowane podczas kongresu wyniki MIRROR Study niosą nadzieję chorym na stwardnienie
rozsiane. W badaniu oceniano ofatumumab, który jest
przeciwciałem monoklonalnym wiążącym się z określonym epitopem (fragmentem antygenu, który wiąże
się z wolnym przeciwciałem), obejmującym małą i dużą
pętlę antygenu CD20 (przezbłonowa fosfoproteina występująca na powierzchni komórek linii limfocytów B oraz
na powierzchni guzów wywodzących się z komórek B).
Dr D. Austin prezentujący wyniki w imieniu GSK UK
poinformował, że obecnie badano różne dawki ofatumumabu w celu określenia najniższej z nich dającej efekty
terapeutyczne. W badaniu uczestniczyło 231 pacjentów
z SM. Były dwie grupy: otrzymująca placebo oraz lek
aktywny w dawkach 3 mg co 12 tygodni, 30 mg co 12
tygodni, 60 mg co 12 tygodni oraz 60 mg co 4 tygodnie. Po 12 tygodniach grupa placebo otrzymała dawkę
3 mg ofatumumabu. Uzyskano efekty terapeutyczne
u pacjentów otrzymujących dawkę 30 mg lub większą.
Ofatumumab był dotychczas stosowany w leczeniu
przewlekłej białaczki limfatycznej.
ediowym wydarzeniem było także ogłoszenie wyników 2014 Neuro Film Festival organizowanym
przez American Brain Foundation. Zwycięzcą został
film Dystonia Devin autorstwa Devina Mc Clernana
cierpiącego na dystonię, który poddał się zabiegowi

M
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głębokiej stymulacji mózgu i dzięki tej terapii nastąpiła
istotna poprawa w kontroli schorzenia. Film można
obejrzeć na Youtube pod adresem: https://www.youtube.
com/watch?v=MU3JQzp7JuA&index=39&list=PLYNSC2T2aPD4JE4B7b2_VI9yWS0R3WpTx.
Drugie miejsce zajął film Life is a Journey Douglasa Browninga (http://vimeo.com/88704558). Jest
to film o towarzyszeniu osobom ze schorzeniami neurologicznymi w ich codziennym życiu przez rodziny

i bliskich. Trzecie miejsce przyznano filmowi My Hero,
an MSA Angel Story autorstwa Alix Sun.
Takie wydarzenia jak przyznanie prestiżowych
nagród pacjentom cierpiącym na poważne schorzenie
neurologiczne na kongresie naukowym utwierdzają
mnie w przekonaniu, że w Stanach Zjednoczonych
wszechobecne jest nastawienie, które można nazwać
kulturą sukcesu. Wszystko i każdy może odnieść sukces –
mówią Amerykanie i udowadniają to na wiele sposobów.

NOWOŚCI

Fot. Jagoda Czurak

Krystyna Knypl
internista

XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej
334 lekarzy, techników radiofarmacji, fizyków medycznych i pielęgniarek przyjechało do Lublina na XIV Zjazd
PTMN (28-30 maja 2014 r.).
Organizatorom udało się zaprosić wybitnych zagranicznych specjalistów, w tym prof.
Arturo Chiti, prezydenta elekta
Europejskiego Towarzystwa
Medycyny Nuklearnej. Obrady
toczyły się w następujących
sesjach: PET (dwie sesje), pediatria, terapia radioizotopowa,
radioizotopowa terapia celowana, kardiologia, układ sercowo-naczyniowy, endokrynologia,
fizyka w medycynie nuklearnej,
fizyka i ochrona radiologiczna,
radiofarmacja oraz medycyna
nuklearna oczami klinicystów.
Przygotowano również warsztaty radiologiczne dla lekarzy
medycyny nuklearnej.
Zespół ds. Medycyny
Nuklearnej Komitetu Fizyki
Medycznej, Radiobiologii
i Diagnostyki Obrazowej PAN
przygotował sesję „Nowa wiedza w medycynie nuklearnej”.
Prof. Barbara Jarząb z Instytutu
Onkologii w Gliwicach przedstawiła kierunki poszukiwań
naukowców i klinicystów w za-
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kresie terapii celowanej nowotworów przy użyciu metod PET.
Skuteczność terapii zależy od
tego, czy molekuła jest obecna w guzie nowotworowym
i czy można ją zobrazować. Na
przykład „receptor HER2 jest
czynnikiem złego rokowania…
ale jego obecność w raku piersi
warunkuje terapię”.
Prof. Anna Teresińska z Instytutu Kardiologii w Warszawie omówiła kierunki najnowszych badań nad znacznikami
pomagającymi zobrazować np.
pęknięte blaszki miażdżycowe lub blaszki miażdżycowe
o wysokim ryzyku pęknięcia
(na podstawie najnowszych
doniesień opublikowanych
w „The Lancet”, 2014, 383,
705-13), również z wykorzystaniem metod PET. Wspomniała o zachęcających
wynikach badań nad oceną
systemu adrenergicznego serca (z zastosowaniem znanego
od dawna radiofarmaceutyku
I-123 MIBG) w celu identyfikacji pacjentów z wysokim
ryzykiem śmierci sercowej,
których można by kwalifikować na podstawie tego badania
izotopowego do wszczepienia

kardiowertera-defibrylatora.
W tych wieloośrodkowych
międzynarodowych badaniach będą uczestniczyły trzy
ośrodki z Polski, które brały
udział 10 lat temu we wstępnych badaniach klinicznych.
Przedsięwzięcie nosi nazwę
ADMIRE-HF.
Według prof. Leszka Królickiego z WUM wieloletnie
poszukiwania skutecznych
(wydłużających czas przeżycia) terapeutycznych radiofarmaceutyków zakończyło
się powodzeniem. Został zarejestrowany, również w Polsce,
związek chemiczny emitujący promieniowanie α (o dużej energii promieniowania
i bardzo małej przenikliwości,
< 1 mm), zastosowanie którego
nie będzie uszkadzać tkanek
niedocelowych. Przeznaczony
jest do terapii przeciwbólowej przy przerzutach do kości w raku prostaty. Udowodniono statystycznie istotne
wydłużenie czasu przeżycia
pacjentów, ale również zmniejszenie liczby zdarzeń kostnych.
„Leczenie α-emiterami staje
się faktem”, powiedział prof.
Królicki.

Historia zatoczyła koło.
W latach 70. medycy nuklearni postanowili stworzyć
odrębną sekcję, odchodząc
z Towarzystwa Radiologów.
Pierwszy zjazd Polskiego
Towarzystwa Medycyny Nuklearnej odbył się z Kazimierzu nad Wisłą w 1978 roku.
Zadania stojące dziś przed
medycyną nuklearną to nie
tylko opracowanie nowych
znaczników na potrzeby diagnostyki i terapii, ale również
ścisła współpraca specjalistów
obu dziedzin: medycyny nuklearnej i radiologii, w miarę
wdrażania technik SPECT/
PET połączonych z CT/MRI.
Do tanga trzeba dwojga – jak
śpiewał podczas wieczornego
otwarcia XIV Zjazdu PTMN
Krzysztof Cugowski z Budką
Suflera.
Jagoda Czurak
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Onkologia

Nowe formy organizacyjne
w leczeniu raka piersi

Fot. Krystyna Knypl

Konieczna jest kompleksowa terapia raka piersi

O

nkologia jest dyscypliną rozwijającą się bardzo intensywnie. Powstają nowe leki, a diagnostyka jest dokładniejsza.
Onkologia cieszy się zainteresowaniem mediów i polityków.
Zdawać by się mogło, że nic więcej nie jest potrzebne do jej
pomyślnego rozwoju. Tymczasem w naszym kraju tak się nie
dzieje. Dlaczego?
Powodów jest wiele, ale większość komentarzy sprowadza
się do tego samego wniosku – monopolistyczny płatnik narzuca
nie zawsze rozsądne rozwiązania. Poszczególne działy onkologii
mają swoje specyficzne i szczegółowe problemy, ale ich wspólną
cechą jest sztywność przepisów narzuconych przez NFZ.
O możliwości nowych, rozsądnych rozwiązań w zakresie
leczenia raka piersi mówiono podczas spotkania prasowego 7
maja 2014 roku, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo
do Badań nad Rakiem Piersi.

mieszkańców, diagnozować minimum 150 przypadków raka
piersi rocznie oraz organizować cotygodniowe multidyscyplinarne spotkania, na których omawiane będą wszystkie możliwości terapeutyczne dla co najmniej 90% pacjentek leczonych
w ośrodku. W skład komisji wielodyscyplinarnej wchodzą:
radiolog, patomorfolog, chirurg onkolog, chirurg plastyk, onkolog kliniczny, radioterapeuta i wykwalifikowana pielęgniarka.
Do podstawowych standardów jakościowych specjalistycznego ośrodka BCU należą także: utworzenie i aktualizowanie
algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
oraz tworzenie bazy danych umożliwiającej przeprowadzanie
audytów i kontroli jakości świadczonych usług.
Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne SIS (Senologic
International Society) opracowało program akredytacyjny APBC
(Accreditation Program for Breast Centers/Units), zawierający listę warunków jakie musi spełnić ośrodek ubiegający się
o certyfikację. Program ten cechuje powszechność i jednoliNowoczesne leczenie
Co roku na raka piersi zapada w Polsce prawie 16 tysięcy tość. Powszechność oznacza, że każda pacjentka niezależnie
osób, ponad 5 tysięcy umiera. Pięcioletnie przeżycie w naszym od miejsca zamieszkania powinna mieć dostęp do wysokiej
kraju wynosi 71,6%, podczas gdy średnia europejska to około jakości diagnostyki i leczenia raka piersi. Jednolitość oznacza,
82%. Światowe doświadczenia dowodzą, że los chorych można że od wszystkich ośrodków BCU wymaga się takich samych
poprawić przez zmianę organizacji leczenia.
wskaźników jakości.
W 2006 roku II Rezolucja Parlamentu Europejskiego zaleciła
Warunki jakie powinna spełnić Pracownia Radiodiagnostyki
krajom członkowskim stworzenie do 2016 r. sieci Breast Can- wg programu SIS to m.in. wykonywanie co najmniej 2000 mamcer Units (BCU) – jednostek zajmujących się kompleksowym mografii, opisywanie około 1000 mammografii rocznie lub 5000
leczeniem nowotworów piersi na wszystkich etapach choroby. badań w ramach programów przesiewowych przez radiologa.
Aby uzyskać status BCU, ośrodek musi spełnić wymogi syste- W pracowni RTG powinna być możliwość przeprowadzenia
mu certyfikacji. W Europie takie certytyfikaty przyznają m.in. badania klinicznego, wykonania, oprócz mammografii, biopsji
narodowe systemy akredytacyjne poszczególnych krajów: aspiracyjnej cienkoigłowej i biopsji gruboigłowej pod kontrolą
Niemiec, Włoch czy Hiszpanii, a także towarzystwa naukowe: różnych technik obrazowania. Czas oczekiwania na wynik
SIS (Senologic International Society) oraz EUSOMA (Europe- mammografii nie powinien być dłuższy niż 5 dni.
an Society of Breast Cancer Specialists). W Polsce pierwszym
Wymogi programu akredytacyjnego SIS dla Pracowni Pai na razie jedynym ośrodkiem BCU akredytowanym przez SIS tomorfologii są następujące: patomorfolog musi rozpoznawać
jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. minimum 150 przypadków pierwotnych raka piersi rocznie,
O akredytację stara się kolejnych siedem placówek.
wykonywać badania immunohistochemiczne (minimum to status
receptorów estrogenowego, progesteronowego i HER2), oceniać
histologicznie stan węzłów chłonnych zarówno w procedurze
Jakie są wymogi akredytacyjne?
Podstawowy wymóg, jaki muszą spełnić Breast Cancer Units, biopsji węzła chłonnego wartowniczego, jak i limfadenektomii
to zapewnienie kompleksowej opieki na wszystkich etapach pachowej.
Chirurgia onkologiczna wg programu akredytacyjnego SIS
choroby (od rozpoznania, ustalenia stopnia zaawansowania,
leczenia onkologicznego, rehabilitacji, po badania kontrolne po ma zapewnić realizację procedury biopsji węzła chłonnego
zakończeniu aktywnego leczenia i zapewnienie opieki w stanie wartowniczego, chirurgii onkoplastycznej i rekonstrukcyjnej.
terminalnym). Jeden BCU powinien objąć opieką około 500 tys. Chirurg będący członkiem Breast Teamu musi leczyć nie mniej
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niż 50 przypadków rocznie, przyjmować w poradni diagno- akredytacyjny APBC, które szczegółowo regulują i standaryzują
stycznej raz w tygodniu, okresowo szkolić się z zakresu komu- wszystkie podstawowe aspekty działalności szpitala. Realizowane
nikacji i poradnictwa. Wszystkie kobiety operowane powinny w ZCO standardy diagnostyki, terapii i rehabilitacji spełniają
być zbadane przez chirurga raz w roku (min. 90% pacjentek). nie tylko wszystkie opisane powyżej wymogi akredytacyjne,
Zaleca się ponadto konieczność przekazania rozpoznania w bez- ale pod wieloma względami je przewyższają. Pracownia Patopośredniej rozmowie z pacjentką w czasie do 5 dni od wyniku morfologii ocenia ponad 500 przypadków raka piersi rocznie
biopsji gruboigłowej. Rozpoznanie histologiczne powinno
i uzupełnia wymagane badania o tzw. wskaźnik proliferacji.
być znane w 90% przypadków przed operacją (oznacza to, że
Wyposażenie Pracowni Radiodiagnostyki jest bardzo nowoliczba biopsji chirurgicznych powinna być mniejsza niż 10%).
czesne. Są to m.in. 2 mammografy cyfrowe, 2 cyfrowe aparaty
W przypadku operowania zmian niepalpacyjnych, w trakcie
USG, 64-rzędowy tomograf komputerowy, 1,5-teslowy aparat
operacji należy wykonać radiogram wycinka. Pacjentki z małym
guzem powinny mieć przeprowadzony zabieg oszczędzający do rezonansu magnetycznego oraz mammobus, który realizuje
(70-80% przypadków). Mastektomia jest zarezerwowana dla badania skriningowe na terenie województwa. Oddział Radiopacjentek preferujących ten zakres operacji, dotyczy również terapii dysponuje 5 przyspieszaczami liniowymi w jednej sieci
kobiet z dużym guzem i wysokim ryzykiem nawrotu choroby. z modulacją intensywności dawki i możliwością bramkowania
Wszystkie chore powinny być poinformowane o możliwości oddechowego. Wielodyscyplinarny zespół medyczny ZCO jest
wykonania rekonstrukcji jednoczesnej lub odroczonej. 90% znacznie bardziej doświadczony niż wymaga to SIS.
kobiet nie powinno czekać dłużej niż 2 tygodnie na operację.
Psycholodzy zatrudnieni w ZCO mają odrębną ofertę dla
90% pacjentek z rakiem piersi powinno mieć jedną operację pacjentek z rakiem piersi. Pacjentki mają pierwszy kontakt
w celu usunięcia guza. Ponad 80% pacjentek z miejscowo z psychologiem przed spotkaniem ze specjalistami na Komisji
zaawansowanym rakiem piersi powinno mieć zaproponowane BCU, gdzie przedstawiane są możliwości postępowania teraleczenie skojarzone.
peutycznego, co służy oswojeniu się z rozpoznaniem. Opieka
Onkolog kliniczny powinien poświęcać co najmniej 40% psychologiczna jest możliwa na każdym etapie leczenia, w forczasu pracy na leczenie pacjentek z rakiem piersi. Minimum
mie spotkań grupowych, warsztatów lub terapii indywidualnej.
10% pacjentek powinno otrzymać propozycję udziału w badaOpieka paliatywna w ZCO jest świadczona w warunkach
niach klinicznych.
ambulatoryjnych lub hospicjum domowego. Obejmuje ona opieRadioterapeuta powinien poświęcać co najmniej 30% czasu
pracy pacjentkom z rakiem piersi. Oddział Radioterapii powinien kę lekarską, pielęgniarską, fizjoterapeutyczną i psychologiczną.
Rehabilitacja pacjentek z rakiem piersi odbywa się na trzech
być wyposażony w 2 akceleratory oraz symulator CT.
SIS w programie akredytacyjnym zaleca włączenie do Breast etapach: szpitalnym, poszpitalnym i w okresie późniejszym.
Teamu także innych specjalistów: genetyka, psychoonkologa, Rehabilitacja szpitalna dotyczy pacjentek już w pierwszej dobie
pooperacyjnej, podczas spotkania z fizjoterapeutą, który przespecjalistę medycyny paliatywnej, fizjoterapeutę.
Placówka jest zobowiązana do archiwizowania protokołów kazuje wstępne instrukcje dotyczące zakresu ruchów i ćwiczeń
diagnostycznych, leczniczych i monitorujących występowanie wykonywanych w łóżku. Od kolejnej doby do końca hospitalizacji
raka piersi. Ośrodek powinien też prowadzić działania profilak- pacjentki ćwiczą na sali gimnastycznej w Oddziale Chirurgii
tyczne i promocyjne dla wczesnego rozpoznawania i leczenia Onkologicznej. Rehabilitacja poszpitalna dotyczy pacjentek, które
raka piersi, patomorfologii sutka, badań genetycznych, wsparcia opuszczają szpital ze skierowaniem na rehabilitację. W ciągu
psychoonkologicznego i społecznego.
trzech tygodni lekarz specjalista rehabilitacji podejmuje decyzję
Realizacja tych wszystkich wymogów pozwala zbudować o wskazaniach, zakresie i rodzaju ćwiczeń. Późna rehabilitacja
sprawnie działający system, w całości dedykowany pacjentowi.
dotyczy grupy pacjentek po zakończonym aktywnym leczeniu
onkologicznym, u których doszło do opóźnionych powikłań.
Breast Cancer Unit
Breast Cancer Unit w Zachodniopomorskim Centrum
w Zachodniopomorskim
Onkologii umożliwia młodym (przed 35. rokiem życia), dobrze
Centrum Onkologii
rokującym pacjentkom zachowanie płodności. To tzw. onkoZachodniopomorskie Centrum Onkologii (ZCO) w Szczefertility jest możliwe dzięki współpracy z Kliniką Medycyny
cinie jest największym ośrodkiem onkologicznym na terenie
Rozrodu i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
województwa. Wychodząc naprzeciw zaleceniom Parlamentu
Oprac. Krystyna Knypl
Europejskiego, ZCO utworzyło we wrześniu 2010 r. Breast Cancer
Unit, analizując wcześniej wymogi narzucane przez program Źródło: materiały prasowe
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maja 2014 obchodziliśmy
Światowy Dzień Nadciśnienia Płucnego. Z tej okazji
w blisko 30 krajach świata zorganizowano kampanie edukacyjne, które miały pokazać,
jak trudne jest życie osób
z nadciśnieniem płucnym.
Na organizowanych tego dnia
spotkaniach znani sportowcy, aktorzy, osoby publiczne
trenowały na rowerach stacjonarnych aż DO UTRATY
TCHU. Osobom z nadciśnieniem płucnym to uczucie towarzyszy na każdym kroku – taki
był główny przekaz edukacyjny.

Kto choruje na nadciśnienie płucne?

Fot. Krystyna Knypl

Światowy Dzień Nadciśnienia Płucnego
20 mmHg), co prowadzi do
ciężkiej niewydolności serca.

Skala NYHA

Do oceny zaawansowania
choroby wykorzystywana jest
skala NYHA, pierwotnie stworzona dla chorych z niewydolnością serca.
I – Nie ma ograniczenia aktywności fizycznej. Zwykła aktywność nie powoduje zmęczenia,
duszności, kołatania serca.
II – Niewielkie ograniczenie
aktywności fizycznej. Nie ma objawów w spoczynku. Towarzyszą
wysiłkowi fizycznemu.
III – Znaczne ograniczenie aktywności fizycznej. Nawet najmniejszy wysiłek (mycie, ubieranie się) powoduje wystąpienie
objawów. W spoczynku nie ma objawów.
IV – Niemożność wykonania jakiejkolwiek aktywności fizycznej bez wystąpienia objawów. Każda najmniejsza aktywność
prowadzi do nasilenia dyskomfortu. Objawy występują także
w spoczynku.

Chorzy na nadciśnienie płucne to głównie osoby młode,
najczęściej między 30. a 50. rokiem życia. Kobiety chorują dwa
razy częściej niż mężczyźni. Objawy choroby są niespecyficzne,
w związku z tym często są mylone z astmą lub innymi schorzeniami układu oddechowego. Nadciśnienie płucne to choroba,
która dotyka do 50 osób na milion mieszkańców. W Polsce na
tę chorobę zapada rocznie od 38 do 70 osób, a średnia wieku Ważna jest szczegółowa ocena
pacjentów nie przekracza 35 lat. Ponad połowa nieleczonych
W ustaleniu planu postępowania terapeutycznego ważna
pacjentów cierpiących na nadciśnienie płucne umiera w ciągu jest szczegółowa ocena pacjenta z pierwotnym nadciśniedwóch lat.
niem płucnym. Chociaż do rozwoju nadciśnienia płucnego
mogą prowadzić mutacje genetyczne, choroby układowe tkanki
Przyczyny i rozpoznanie
łącznej, wrodzone wady serca czy przebyta zatorowość płucna,
to ciężka postać choroby pojawia się najczęściej bez uchwytnej
nadciśnienia płucnego
przyczyny
– mówi prof. Adam Torbicki, kierownik Kliniki
W wielu przypadkach nie wiadomo dlaczego dochodzi do
zachorowania. Można wskazać niektóre uwarunkowania, który Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP
mogą prowadzić do rozwoju choroby. Są to czynniki genetyczne, w Europejskim Centrum Zdrowia – Otwock. – Stwierdzenie
choroby układowe tkanki łącznej, infekcja wirusem HIV, wro- lub podejrzenie nadciśnienia płucnego (zwykle na podstawie
dzone wady serca oraz przewlekła choroba zatorowo-zakrzepowa. echokardiografii) powinno skutkować szczegółową oceną pacjenta,
We wczesnym stadium nadciśnienia płucnego objawy mogą aby ustalić jego mechanizm. Niezwykle istotne jest natomiast
być w ogóle niezauważalne. Symptomami naprowadzającymi jak najszybsze rozpoznanie tętniczego nadciśnienia płucnego
na prawidłową diagnozę są: duszność, zmęczenie i osłabienie, oraz zidentyfikowanie chorych z jego zakrzepowo-zatorową
dławicowe bóle w klatce piersiowej, suchy kaszel i chrypka, postacią. Nie można wówczas zwlekać z odpowiednim leczeniem
prowadzonym pod opieką zespołu posiadającego w tym zakresie
krwioplucie.
O nadciśnieniu płucnym mówimy, gdy średnie ciśnienie odpowiednie doświadczenie.
w tętnicy płucnej przekroczy w spoczynku 25 mmHg. Nadciśnienie płucne tętnicze to rzadka choroba, w której stopniowo Leczenie nadciśnienia płucnego
podwyższa się opór naczyń płucnych dla przepływającej przez nie
Wybór terapii uzależniony jest od wielu czynników: dostępkrwi. Ciśnienie krwi w tętnicy płucnej wzrasta wówczas znacz- ności leczenia, stanu zaawansowania choroby oraz akceptacji
nie powyżej wartości prawidłowych (czasem ponad 60 mmHg, przez chorego. Niestety żadna z dostępnych metod leczenia nie
podczas gdy u osób zdrowych przeważnie nie przekracza pozwala na pełne wyeliminowanie choroby. Obecnie w Polsce
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chorzy na nadciśnienie płucne mogą wziąć udział w Programie – zabieg polega na wytworzeniu otworu między prawym i lewym
Terapeutycznym Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest przedsionkiem serca, dzięki któremu część krwi z przeciążonej
w całości refundowany. Niestety skorzystać z niego mogą jedynie prawej części serca może przepłynąć do lewego przedsionka.
pacjenci w klasie czynnościowej III i IV wg skali NYHA, czyli Zabiegowi temu mogą się poddać pacjenci sklasyfikowani w III
osoby z dużym zaawansowaniem choroby, wykazujące się znacz- i IV klasie skali NYHA, a także pacjenci oczekujący na przeszczep
nie ograniczoną aktywnością fizyczną, odczuwający dolegliwości płuc. Możliwa jest transplantacja jednego płuca, obu płuc, płuc
w stanie spoczynku. Oznacza to, że osoby w początkowej fazie i serca – zabiegowi poddawani są pacjenci sklasyfikowani w III
choroby nie mają możliwości refundacji leczenia, a co za tym i IV klasie skali NYHA.
Oprac. Krystyna Knypl
idzie, płacą za leczenie same.
W niektórych przypadkach możliwe jest również leczenie za- Źródło: materiały prasowe
biegowe. Postępowanie to obejmuje septostomię przedsionkową Przydatne adresy: www.phaeurope.org, www.phapolska.org

Stanowisko Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Onkologicznego zgłoszone w konsultacjach publicznych
tzw. pakietu kolejkowego Ministerstwa Zdrowia
Polskie Towarzystwo Onkologiczne z zadowoleniem
przyjmuje podjęcie przez
Ministerstwo Zdrowia prac
zmierzających do poprawy
opieki onkologicznej w Polsce.
Jednocześnie jednak dostrzegamy zagrożenia w proponowanym sposobie ich realizacji.
Największe obawy nasuwają propozycje uregulowań
na poziomie ustawy takich
kwestii, które powinny być
przedmiotem dokumentów
o znacznie niższej randze (np.
umów ze świadczeniodawcami), a zwłaszcza szczególnie
poważne wątpliwości budzą
następujące proponowane
rozwiązania:

1.

Mechanizm uprzywilejowania pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem
nowotworu poprzez wyposażenie ich w tzw. kartę leczenia
onkologicznego (art. 20 ust. 12
oraz art. 32b). Mechanizm ten
może rodzić wiele problemów
(od konstytucyjnych, poprzez
finansowe, do psychologicznych) oraz może prowadzić
do prób używania tego dokumentu w celach innych niż
zamierzone.
Mechanizm z art. 32a,
w którym nadaniu nowych uprawnień lekarzowi
POZ towarzyszą liczne mechanizmy kontrolne i represyjne. Tak szczegółowe i jed-

2.

nocześnie formalistyczne rozwiązania powinny być przed
wprowadzeniem szeroko
przedyskutowane i poddanie
ocenie wykonalności, a przede
wszystkim nie powinny być
określane na poziomie ustawy,
lecz zarządzeń lub umów.
Możliwość zamiany
pobytu szpitalnego na
hotelowy (art. 33b) jest jednym z głównych postulatów
w niedawno opracowanym
dokumencie – Strategii Walki z Rakiem w Polsce 20152024. Należy jednak starannie
przygotować formy i warunki
tej zamiany oraz wypracować
odpowiednie mechanizmy finansowe.

3.

W związku z tym proponujemy poddanie proponowanych zmian szerokiej i pilnej
konsultacji z udziałem pracowników ochrony zdrowia
i pacjentów onkologicznych.
Pozwoli to dopracować proponowane zapisy ustawowe
i osiągnąć akceptowane przez
wszystkie strony porozumienie. Działania te należy zharmonizować z rozwiązaniami
zawartymi w Strategii Walki
z Rakiem w Polsce 2015-2014.
Przewodniczący Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa
Onkologicznego

Prof. Jacek Jassem
Gdańsk, 10 maja 2014
Więcej informacji: jjassem@gumed.edu.pl

Politycy w innych krajach też interesują się kolejkami w ochronie zdrowia
W medycznej prasie
amerykańskiej pojawiło się
kilka doniesień nt. raportu
o kolejkach, w których muszą oczekiwać weterani wojenni po usługi medyczne
w Veterans Administration
Hospital w Phoenix. Całość
raportu jest dostępna pod ad-

resem http://www.va.gov/oig/
pubs/VAOIG-14-02603-178.pdf.
W związku ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami doszło
nawet do spotkania prezydenta Obamy z generałem E.
Shinseki, weteranem wojny
w Wietnamie, który jest sekretarzem ds. weteranów USA.

W raporcie omawiane jest ochrony zdrowia – czytamy
zagadnienie nieotrzymania w raporcie. Szczególną uwagę
pomocy od lekarzy rodzin- skupiono na listach pacjentów
nych przez 1400 weteranów oczekujących na pomoc meoraz otrzymania niewłaściwej dyczną. Przeanalizowano wiele
pomocy przez 1700 weteranów. dokumentów oraz koresponKontrolę przeprowadzali dy- dencję elektroniczną. Kontroplomowani lekarze, specjalni lerzy przeczytali 550 000 eagenci, audytorzy i inspektorzy -maili o objętości ponad 50 GB.

Źródło: http://www.medpagetoday.com/PublicHealthPolicy/MilitaryMedicine/46026
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Ochrona zdrowia w programach wyborczych
do Parlamentu Europejskiego
ampanie wyborcze wzmagają zainteresowanie polityków
problemami ochrony zdrowia. Nie inaczej jest teraz, przed
wyborami do Parlamentu Europejskiego. Kandydaci na europosłów deklarują, obiecują i pochylają się z troską, a po wyborach
zwykle wszystko toczy się po staremu. Rozwiązanie problemów
ochrony zdrowia odjeżdża na boczny tor.
Organizacje pacjentów postanowiły tym razem przycisnąć
kandydatów na europosłów do muru i uzyskać deklarację oraz
większe zaangażowanie wybrańców narodu – poinformowała
Federacja Pacjentów Polskich podczas konferencji prasowej
zorganizowanej 9 maja w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej.
Czy będzie to dzień zwycięstwa nie tylko dla weteranów wojennych, ale także dla weteranów o lepszy dzień codziennych,
pacjentów pokaże czas. Organizacje pacjentów wspierają Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
INFARMA oraz lekarze rodzinni zrzeszeni w łódzkim Związku
Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Fakty mówią same za siebie

Nagłośnienie problemów ochrony zdrowia w krajach UE
podczas kampanii wyborczej to cel przedsięwzięcia „Health
and Growth” Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń
Farmaceutycznych (EFPIA). Kampania „Health and Growth”
ma pomóc w nakłonieniu do współpracy przedstawicieli świata
polityki oraz przemysłu farmaceutycznego w celu walki z nierównościami w zakresie ochrony zdrowia, stworzenia przejrzystego i zrównoważonego jej finansowania oraz opracowanie
właściwego środowiska dla badań i rozwoju. Oto niektóre fakty
dedykowane politykom ku pamięci:

1. Choroby przewlekłe stanowią 75% wydatków (ponad 700 mld
euro) jakie Europa ponosi na opiekę zdrowotną.

2. W krajach UE świadczenia socjalne wypłacane z powodu

choroby lub niepełnosprawności przewyższają znacznie wysokość
świadczeń wypłacanych z powodu bezrobocia.

3. Leki nie stanowią głównej przyczyny wyższych kosztów

opieki zdrowotnej. Od 2000 roku średni koszt leków spadł o 16%,
podczas gdy ceny konsumenckie wzrosły o 25%!

Europa jest stara, chora i niezbyt dobrze zarządzana, a opinia publiczna nie zawsze zna fakty, częściej zna mity na temat
ochrony zdrowia rozgłaszane przez polityków. Czy kandydaci
na nowych europosłów będą chcieli cos zmienić? Dowiemy
się tego dopiero pod koniec ich kadencji. Teraz jest czas na
zwiększanie świadomości kandydatów.
Krystyna Knypl

HIV/AIDS w krajach Unii Europejskiej
Jak wynika z danych opublikowanych przez UE, w krajach członkowskich rośnie
liczba nowych przypadków
HIV/AIDS. W roku 2012 zanotowano 29 tysięcy nowych
zachorowań.
Największa częstość zachorowań jest w Estonii (23,5 na
100 tysięcy mieszkańców),
Litwie (16,6/100 tys.), Belgii
(11,1/100 tys.), Wielkiej Brytanii (10,3/100 tys.). Najmniejszą
liczbę przypadków stwierdza
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AIDS w przypadkach MSM rencji jest Consumers, Health
się na Węgrzech (1,7/100 tys.) dotyczyła osób zamieszkałych and Food Executive Agency
oraz na Słowacji (0,9/100 tys.). w krajach Europy Zachodniej (CHFEA). Jej polska nazwa to
W 40% przypadków HIV/ i Centralnej. Osoby w wieku Agencja Wykonawcza ds. KonAIDS dotyczył mężczyzn od 15 do 24 lat stanowiły sumentów, Zdrowia i Żywności.
uprawiających seks z innymi 10,6% przypadków HIV/AIDS. „Gazeta dla Lekarzy” uzyskała
mężczyznami (Men having
W dniach 12-13 czerwca akredytację prasową na tej
Sex with Men – MSM), w 34% 2014 r. odbędzie się w Atenach konferencji. Do tematu obrad
przypadków dotyczył osób he- konferencja zatytułowana „EU powrócimy.
Oprac. K.K.
teroseksualnych, w 6% osób contribution to a reinforced
Źródło: http://ec.europa.eu/
zażywających narkotyki do- prevention and improved care
eahc/documents/health/hiv-aidsżylnie, w 0,7% było to prze- in times of HIV epidemic reinfographic_en.pdf
niesienie HIV/AIDS z chorej surgence. How can the EU supmatki na dziecko w czasie cią- port improvement on HIV preży. Największa częstość HIV/ vention”. Organizatorem konfe-
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Pole widzenia,
czyli pole do popisu…
Alicja Barwicka

Wbrew powszechnej opinii, że narząd wzroku nie jest wcale taki duży, zajmuje on
sporo miejsca. Nie ogranicza się przecież tylko do gałek ocznych, stanowiących precyzyjną, percepcyjną część optyczną. Dlatego w wielu rodzajach patologii manifestujących się zaburzeniami widzenia należy zawsze oddzielać problemy dotyczące tej
właśnie optycznej części układu wzrokowego od przyczyn neurologicznych.
Trochę anatomii
Układ wzrokowy to gałka oczna, drogi wzrokowe
i korowe ośrodki wzrokowe.
W obrębie gałki ocznej mimo sporej liczby narządów i struktur, których funkcje wzajemnie się dopełniają,
można dzięki odpowiednio precyzyjnej aparaturze
diagnostycznej wszystko lub prawie wszystko dostrzec
i ocenić. Niestety dalsze, położone głębiej struktury nie
są dostępne bezpośredniemu oglądowi podczas badania
okulistycznego. Nie jesteśmy tu jednak bezradni i w postępowaniu diagnostycznym posiłkujemy się badaniami
dodatkowymi.
Droga wzrokowa jest systemem przewodzenia
impulsów nerwowych zawierających wrażenia wzrokowe. Jej początkiem są komórki zwojowe siatkówki,
których aksony stanowią włókna wzrokowe. Te zbierają
się w tarczy nerwu wzrokowego, a następnie biegną już
we właściwym nerwie II w kierunku siodła tureckiego,
gdzie części nosowe ulegają skrzyżowaniu, a części
skroniowe pozostają po tych samych stronach. Po opuszczeniu miejsca skrzyżowania włókna nerwowe zmierzają
w kierunku ciała kolankowatego bocznego jako lewe
lub prawe pasmo wzrokowe. Dobrze jest pamiętać, że ta
część układu wzrokowego prowadzi po każdej stronie
skrzyżowane włókna ze skroniowej części siatkówki
jednego oka i nosowej części oka drugiego.
W ciele kolankowatym bocznym następuje „przełączenie” neuronów, bo tu kończy się większa część
dotychczasowej, tj. przedniej drogi wzrokowej, a pojawia
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się połączenie synaptyczne z włóknami wzrokowymi
promienistości wzrokowej tworzącej dość rozległy obszar i biegnącej do korowych ośrodków wzrokowych
zlokalizowanych w płatach skroniowym, ciemieniowym i potylicznym. To w korze mózgowej znajdziemy
reprezentację nie tylko dla zakresu pola widzenia czy
ostrości wzroku, ale też obszary odpowiedzialne za
percepcję ruchu, rozróżnianie kolorów, rozpoznawanie twarzy, lokalizację przestrzenną oraz wiele innych
aspektów widzenia.
Po co nam pole widzenia?
Pole widzenia to zakres otoczenia widzialnego
dla oka skierowanego na obiekt. Można powiedzieć, że
to zbiór widzianych przez oko punktów w przestrzeni,
czyli jak opisał to Traquair „wyspa widzenia otoczona morzem ciemności”. Uszkodzenia całego systemu,
począwszy od siatkówki aż do kory wzrokowej, wyrażają się ubytkami w polu widzenia i stąd mimo wielu
nowszych, bardziej precyzyjnych metod ogromna rola
diagnostyczna tego badania. Niekwestionowana jest
jego przydatność w schorzeniach gałki ocznej i w wielu
przypadkach, np. w jaskrze bez okresowego badania
pola widzenia nie byłaby możliwa ocena nie tylko bieżącego stanu klinicznego, ale w szczególności stopnia
progresji zmian. Jednocześnie informacje jakie dzięki
perymetrii można uzyskać w patologiach dotyczących
wewnątrzczaszkowej części układu wzrokowego są na
tyle charakterystyczne, że mogą dać prawdziwe pole do
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popisu diagnostycznego w wielu schorzeniach z zakresu
neurookulistyki. Oczywiście samo badanie pola widzenia nie może mieć wartości decydującej o rozpoznaniu.
Objawom miejscowym w postaci pogorszenia ostrości
wzroku czy zaburzenia widzenia barw mogą towarzyszyć symptomy chorobowe ze strony różnych narządów
i układów, zwłaszcza te o charakterze neurologicznym.
Jak w każdym innym postępowaniu diagnostycznym
połową sukcesu jest dokładnie przeprowadzony wywiad.
Jednak przynajmniej w części przypadków o postawieniu
właściwego rozpoznania mogą zadecydować właśnie
charakterystyczne ubytki w polu widzenia. Bywa i tak,
że zmiany w polu widzenia wprowadzają nas w błąd,
a takim przykładem jest dołek rozwojowy tarczy nerwu
II, który daje ubytki w polu widzenia imitujące początkowe zmiany jaskrowe. Można więc zacząć leczyć jaskrę,
której w istocie wcale nie ma.
Jak to jest z tym nerwem?
Nerw wzrokowy zarówno w odcinku wewnątrz-,
jak i pozagałkowym to cały szereg możliwych patologii.
Duża część to anomalie rozwojowe dające bardziej lub
mniej zaakcentowane ubytki w polu widzenia (zespół
tarczy pochyłej, dołek rozwojowy, tarcza w zespole
kwiatu powoju, druzy, przetrwałe włókna rdzenne).
Odrębną grupę stanowią zmiany zapalne lub niedokrwienne. Mogą dotyczyć odcinka wewnątrzgałkowego
w formie izolowanej (sama tarcza) lub obejmować także
siatkówkę, mogą też obejmować odcinek pozagałkowy.
Subiektywne objawy sprowadzają się najczęściej do
pogorszenia widzenia i zaburzenia widzenia barw. Na
dnie oczu może nie być żadnych zmian, mogą być cechy
obrzęku i przekrwienia tarczy albo wręcz jej zaniku.
Za to w polu widzenia obserwuje się bardzo często
konkretne ubytki sektorowe. Charakterystyczny obraz
tarczy zastoinowej, mimo dramatyzmu obrazu na dnie
oka, zwykle nie daje w początkowej fazie obniżenia
ostrości wzroku ani ubytków w polu widzenia. Pojawiają
się one jednak z czasem albo w związku z narastaniem
objawów „ciasnoty śródczaszkowej”, albo wskutek organizacji procesu i powstania cech wtórnego zaniku
tarczy nerwu II. Nie można tu pominąć zaniku nerwu
wzrokowego w przebiegu jaskry sprowadzającego się
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do postępującego zaburzenia transportu aksoplazmy na
poziomie tarczy i zaniku komórek zwojowych siatkówki
z ich aksonami. Zmiany w polu widzenia z początku
dość niewinne, sprowadzające się do poszerzenia fizjologicznego ubytku odpowiadającego lokalizacji tarczy
i dyskretnego w części nosowej, rozwijają się w postaci
mroczków łukowatych najpierw w części górnej, a następnie obejmują powoli cały zakres pola, pozostawiając
jedynie niewielką wysepkę widzenia.
Najczęstszą formą neuropatii nerwu II, występującą głównie u kobiet po 60 roku życia, jest przednia
niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego. Przebieg jest głównie jednostronny, ale jeśli przyczyną jest
olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, proces obejmuje
również drugie oko. Prowadzi do ciężkiego i trwałego
upośledzenia widzenia, a w skrajnych przypadkach do
nieodwracalnej ślepoty. Jedyną znaną formą zapobiegania jest zwalczanie chorób i stanów usposabiających do
zaburzeń naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca,
hipercholesterolemia).
Zapalenie nerwu II w odcinku pozagałkowym
to patologia charakterystyczna dla procesu demielinizacyjnego. Występuje u około 70% chorych na SM, ale
obejmuje też osoby z innymi chorobami autoimmunologicznymi, metabolicznymi i uszkodzeniami toksycznymi,
w tym polekowymi. Zapalenie nerwu wzrokowego
w odcinku wewnątrzgałkowym, zresztą najczęściej
mimo procesu obustronnego dobrze rokujące, może
wystąpić np. u dziecka jako powikłanie po szczepieniu.
Ubytki w polu widzenia odpowiadają uszkodzonym
włóknom nerwowym i tak np. w neuropatii toksycznej
alkoholowo-tytoniowej uszkodzone są przede wszystkim
włókna plamkowe, dlatego w polu widzenia występuje
mroczek centralny. Wiąże się to ze znacznym pogorszeniem ostrości widzenia osiowego, chociaż na dnie oka
może nie być żadnych zmian. W skrajnych przypadkach,
jak np. zatrucie metanolem, ostrość wzroku spada tak
znacznie, że ocena perymetryczna zakresu mroczka
może okazać się niemożliwa.
Zasadą jest, że jeśli ubytki w polu widzenia mają
charakter jednostronny, to są wynikiem uszkodzenia
siatkówki i (lub) nerwu wzrokowego w odcinku przed
skrzyżowaniem.
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Monitorowanie zmian w polu widzenia
w przebiegu neuropatii jaskrowej
Oko lewe

Oko prawe

Prawidłowe
pole
widzenia

Początkowe
ubytki
obejmujące
część
nosową
i górną

Zaawansowane
zmiany
jaskrowe
z rozległymi
ubytkami
w polu
widzenia
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Uszkodzenia na skrzyżowaniu
Ta specyficzna lokalizacja jest przedmiotem
zainteresowania wielu lekarzy, nie tylko neurologów,
neurochirurgów i okulistów, ale także endokrynologów,
bo często to objawy akromegalii będące manifestacją
wydzielniczej funkcji guza przysadki dają o sobie dać
jako pierwsze, wyprzedzając zaburzenia w polu widzenia.
Niemniej jednak patologia zlokalizowana w okolicy
skrzyżowania nerwów wzrokowych daje zdecydowanie charakterystyczne ubytki w polu widzenia i nawet
jeśli ich obraz jest niepełny, to stanowi dalszą istotną
wskazówkę diagnostyczną. Okolica siodła tureckiego
i znajdujące się tu: przysadka mózgowa i skrzyżowanie
nerwów wzrokowych mogą ulegać uszkodzeniom przez
guzy nowotworowe, zmiany nienowotworowe (tętniaki,
torbiele pajęczynówkowe, śluzowe zatoki klinowej czy
kieszonki Rathkego), zmiany samych nerwów wzrokowych, w tym zapalne, popromienne, urazowe i procesy
demielinizacyjne. Spośród zmian nowotworowych w tej
okolicy najczęściej (w 55%) występują guzy przysadki,
czaszkogardlaki (ok. 25%) i w 10% glejaki. Podczas wzrostu gruczolaka przysadki często występują bardzo silne
bóle głowy, ale kiedy już guz znajdzie więcej przestrzeni
przebijając oponę, bóle ustępują. Jeśli więc nie pojawią
się objawy wydzielnicze guza, zmiany w polu widzenia
mogą pozostać długo niezauważone, co znacznie opóźnia postępowanie, a tym samym pogarsza ostateczne
rokowanie. Ubytki widzenia, charakterystyczne dla
konkretnej lokalizacji zmiany w obszarze skrzyżowania,
obserwowane w badaniu perymetrycznym mają więc
naprawdę wielkie znaczenie diagnostyczne. Badanie
jest proste, dostęp do aparatury perymetrycznej bezproblemowy, a interpretacja wyników też najczęściej nie
nastręcza większych kłopotów. Badania RTG, TK, czy
MR mają tu oczywiście szerokie zastosowanie, chociaż
nieraz ścieńczenie kości w miejscu ucisku zmiany albo
odwrotnie – zgrubienie w wypadku nawarstwienia się
okostnej widoczne w obrazie RTG + zmiany w polu
widzenia pozwalają postawić prawidłowe rozpoznanie.
W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że
zmiany patologiczne uciskające na różne obszary skrzyżowania nerwów wzrokowych mogą dawać następujące
ubytki w polu widzenia:
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Lokalizacja ucisku

Obraz ubytków
w polu widzenia

Przedni kąt
skrzyżowania

jednostronna ślepota
lub mroczek centralny
po stronie ogniska
i przeciwstronny ubytek
górnoskroniowy

Część środkowa
skrzyżowania od dołu

niedowidzenie połowicze
dwuskroniowe lub tylko
górne kwadranty
dwuskroniowe

Część środkowa
skrzyżowania od góry

dwuskroniowy ubytek
w kwadrantach dolnych

Dolna część
skrzyżowania –
proces postępujący,
zaawansowany

niedowidzenie połowicze
dwuskroniowe
stopniowo obejmujące
kwadranty dolnonosowy
i górnonosowy

Tylna część
skrzyżowania

mroczki połowicze
dwuskroniowe

Część przednio-dolna

niedowidzenie
połowicze skroniowe,
często z zajęciem
centrum w jednym
oku i górnoskroniowy
kwadrant z tendencją do
przejścia w dolnoskroniowy
w oku drugim

Część przednio-górna

niedowidzenie
kwadrantowe dolne
skroniowe, często
z zajęciem centrum
w jednym oku

Szczególnym rodzajem ciężkiego schorzenia
w tej okolicy jest ropień przysadki, mogący wystąpić jako powikłanie w przebiegu ogólnych procesów
infekcyjnych. Zmiany w polu widzenia imitują ucisk
guza zlokalizowanego w przednio-dolnej części skrzyżowania.
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A kiedy miniemy już skrzyżowanie…
Pamiętając o sposobie wymieszania włókien
znajdujących się poza skrzyżowaniem, spodziewamy
się już nieco innych ubytków w polu widzenia w przypadku następstw procesów niedokrwiennych, tętniaków,
zwłaszcza tych pękniętych, ognisk demielinizacyjnych,
nowotworów czy urazów. Dlatego ucisk na pasmo wzrokowe powoduje niedowidzenie połowicze (pełne bądź
nie) jednoimienne. Uszkodzenia zlokalizowane ku
tyłowi od pasma wzrokowego nie powodują obniżenia
centralnej ostrości wzroku, można więc mieć osiowo
pełną ostrość wzroku przy zachowanej jedynie połowie
pola widzenia!
Gdy uszkodzenie lokalizuje się w miejscu „przełączenia” neuronów, czyli w ciele kolankowatym bocznym – w polu widzenia powstaje obraz całkowitego
niedowidzenia połowiczego jednoimiennego.
Promienistość wzrokowa z racji rozległości zajmowanego obszaru powoduje wystąpienie różnej wielkości
ubytków, ale zawsze będą one zlokalizowane w jednoimiennych połowach pól widzenia przeciwstawnych
do miejsca uszkodzenia (uszkodzenie w półkuli lewej
spowoduje powstanie ubytków w obu prawych połowach
pól widzenia). Jeśli ucisk jest zlokalizowany w głównej
części obszaru, to ubytki będą miały charakter połowiczy,
jednak częściej są ograniczone do kwadrantów lub ich
wycinków i niekoniecznie będą symetryczne. Pamiętajmy,
że w tych lokalizacjach obserwuje się ponadto porażenia nerwów czaszkowych: III, IV, V i VI, a dodatkowo
nawet niepełne ubytki w polu widzenia też można
doprecyzować lokalizacyjnie, gdyż te jednoimienne
przeciwstronne dotyczące uszkodzenia promienistości
wzrokowej w obrębie płata skroniowego mają tendencję
do rozszerzania się ku górze, a te dotyczące uszkodzeń
w zakresie płata ciemieniowego rozszerzają się raczej
ku dołowi.
Lokalizacja zmian patologicznych w korze wzrokowej manifestuje się wieloma objawami neurologicznymi, ale w polu widzenia także można obserwować
charakterystyczne obustronne ubytki położone w jednoimiennej przeciwstronnej do uszkodzenia połowie
pola. W tej lokalizacji ogromne znaczenie mają procesy
niedokrwienne, wynikające z zaburzeń w zaopatrzeniu
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w krew pochodzącą z dwóch źródeł. Pierwszym są
odgałęzienia tętnicy mózgowej środkowej należącej
do układu tętnicy szyjnej wewnętrznej, zapewniające
dopływ krwi do tylno-bocznej części kory wzrokowej,
a to tam znajduje się reprezentacja widzenia centralnego (plamkowego). Drugim źródłem są odgałęzienia
tętnicy mózgowej tylnej, zaopatrujące przednie części
kory wzrokowej z reprezentacją widzenia obwodowego
oraz skrajnie obwodowego przeciwstronnego asymetrycznego sierpa skroniowego. Dlatego niedokrwienie
w obszarze zaopatrzenia tętnicy podstawnej mózgu
(dorzecze tętnic mózgowych tylnych) może spowodować ślepotę obwodową z zachowaniem obustronnego widzenia plamkowego (tzw. widzenie tunelowe).
Dobrze poznanym zespołem objawów jest ślepota
korowa będąca wynikiem obustronnego uszkodzenia
płatów potylicznych, np. w mechanizmie zawału. To
jednoczesne, całkowite zaniewidzenie obustronne
połączone z halucynacjami wzrokowymi. W badaniu
nie stwierdza się żadnych zmian w tarczach nerwów
wzrokowych, a odruch źrenic na światło jest zachowany,
bo jego droga wstępująca zaczyna się przed miejscem
uszkodzenia. Charakterystyczne dla ślepoty korowej
jest jej negowanie przez chorego (syndrom Antona),
a także fenomen Riddocha polegający na zdolności
postrzegania obiektów w ruchu, co tłumaczy się większą
zdolnością do odpowiedzi komórek kory na bodźce
ruchome niż stabilne.
Układ wzrokowy w swojej części pozagałkowej
jest długi, mocno skomplikowany i najeżony wieloma
przeszkodami. Pomimo dużej pomocy diagnostycznej
jaką nam niesie badanie pola widzenia, nie dopuszczajmy
– przynajmniej tam, gdzie to jest możliwe – do sytuacji,
by z tego narzędzia trzeba było korzystać. Dobrze jest
mieć w pamięci tylko jedną informację statystyczną. Aż
w 90% przypadków udaru mózgowego uszkadzającego
drogi wzrokowe za skrzyżowaniem nerwów wzrokowych
występuje niedowidzenie jednoimienne przeciwstronne
do miejsca uszkodzenia.
Alicja Barwicka
okulistka
Piśmiennictwo u autorki
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Polska misja medyczna w Korei

Szpital Polskiego Czerwonego Krzyża w Korei Północnej
Cześć 2

Wspomnienia uczestników misji
Krystyna Knypl

Położenie Korei pomiędzy wielkimi mocarstwami, czyli Chinami i Japonią naraża ten
krajów od wieków na ścieranie się różnych wpływów. Pod tym względem sytuację
geopolityczną Korei można uważać za podobną do Polski.

K

Wspomnienia uczestniczki
pierwszej zmiany
Na łamach „Polskiego Tygodnika Lekarskiego”
w 1958 roku ukazał się artykuł prof. Jadwigi Kuczyńskiej-Sicińskiej relacjonujący pracę na oddziale ginekologiczno- położniczym (2). Dyrektorem szpitala był prof.
Tadeusz Orłowski, wówczas w randze docenta. Autorka
przyjechała do Korei w sierpniu 1954 r. i przebywała
tam przez rok. Szpital wojskowy w małym miasteczku
Hynnamie mieścił się w budynkach dawnego szpitala
przy zakładach chemicznych. Były to jedne z większych
zakładów w Azji Południowo-Wschodniej. Oddział
położniczy liczył 20 łóżek, przypadki ginekologiczne
były odsyłane do innych szpitali. Po miesiącu pracy
w Hynnamie polscy lekarze zostali przeniesieni do
wojewódzkiego miasta Hamhŭng, gdzie była jedna
z dwóch akademii medycznych. Zadaniem polskich
lekarzy było podniesienie poziomu wiedzy koreańskich
pracowników uczelni. W związku z dużymi stratami
inteligencji w czasie wojny, starszych lekarzy powołano
na stanowiska profesorów, a felczerów na stanowiska
asystentów – pisze autorka wspomnień. Dwa oddziały,

23

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Soldiers_from_the_Un%27y%C5%8D_attacking_the_Yeongjong_castle_on_a_Korean_island_%28woodblock_print,_1876%29.jpg

orea od 1910 roku była pod panowaniem japońskim, a wraz z kapitulacją Japonii rozpoczęła się
era wpływów amerykańskich na południu kraju oraz
chińskich i radzieckich na północy. Wojna koreańska
była więc próbą sił wielkich mocarstw rozgrywana na
obcym terenie.
W tym czasie powstał nowy typ wojskowego
szpitala polowego (1).

ginekologiczny i położniczy liczyły po 30 łóżek każdy.
Organizacja pracy przedstawiała się następująco:
Oddziały prowadzone były przez obsadę podwójną – koreańską i polską. Dwa razy w tygodniu obaj
profesorowie – koreański i polski wspólnie robili obchód
wszystkich chorych. Trudniejsze przypadki oraz przypadki
do operacji badali wspólnie obaj profesorowie, uzgadniając
leczenie. Operacje wykonywali z reguły lekarze koreańscy
w asyście polskich (…).
Raz w tygodniu, we wtorki odbywały się posiedzenia kliniczne, na których lekarze – przeważnie polscy
wygłaszali referaty poglądowe z położnictwa i ginekologii, ilustrowane barwnymi, przez siebie wykonanymi
tablicami. (…)
Prócz pracy klinicznej i dydaktycznej pracowaliśmy codziennie w ambulatorium, wspólnie z lekarzami
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koreańskimi, przyjmując przeciętnie 40-60 chorych dziennie. Nie zapominaliśmy również o pierwszej naszej placówce, w odległym o 18 km Hynnamie. Raz w tygodniu
w popołudnie piątkowe jeździł tam internista, chirurg
i ginekolog polski. Robiliśmy wtedy obchód wszystkich
chorych. Badaliśmy zamówione na ten dzień trudniejsze
przypadki w ambulatorium, poza tym operowaliśmy lub
asystowaliśmy przy operacjach.
Pod koniec naszego pobytu przenieśliśmy się po
raz trzeci do nowo wybudowanego, barakowego szpitala
klinicznego, który był darem PRL dla Korei. (…)
Na miesiąc przed wyjazdem opracowaliśmy w języku koreańskim, wspólnie z kolegami koreańskimi, cykl
naszych referatów, które ukazały się w formie skryptu po
naszym wyjeździe.
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Wspomnienia na falach eteru
Dr med. Wojciech Wiechno, który był dyrektorem
szpitala polskiego w 1953 roku, nagrał dla Polskiego
Radia w 1954 r. wypowiedź, która była emitowana przez
Redakcję Programów Politycznych (http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/873147,Wojna-koreanska-pos
tawila-swiat-w-obliczu-miedzynarodowego-konfliktu).
Po przekroczeniu granicy chińsko-koreańskiej
w mieście Sinŭiju byliśmy serdecznie witani przez zebraną licznie ludność, która z flagami polskimi i kwiatami

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

Wspomnienia uczestników
drugiej zmiany
Na łamach „Polskiego Tygodnika Lekarskiego”
ukazały się dwa doniesienia o pracy drugiej zmiany.
Pierwsze z nich napisali Józef Daniłoś, Tadeusz Horzela,
Jan Oszackiego (3), drugie Mieczysław Cegielski (4).
Druga ekipa składała się z 50 osób. W skład jej
wchodziło 20 lekarzy, 14 pielęgniarek, 2 farmaceutów,
personel gospodarczy, techniczny i technicy budowlani –
piszą autorzy wspomnień (3). Zorganizowano 2 oddziały
szpitalne (interna i chirurgia), mające 120 łóżek oraz
12 przychodni. Przyjmowano jednak do szpitala więcej
chorych i obłożenie wynosiło 150-180 chorych. Ponadto
w szpitalu pracowało 14 lekarzy i felczerów koreańskich
i 26 pielęgniarek koreańskich. W okresie 8 miesięcy na
oddziałach szpitalnych leczono łącznie 2094 chorych,
a w przychodniach udzielono pomocy 111 310 chorym.
Stan zdrowotny ludności koreańskiej był zły, ze zgłaszających się do przychodni 20% było w stanie ciężkim.
Najczęstsze były malaria, choroby pasożytnicze przewodu
pokarmowego i gruźlica. Malaria występowała u większości mieszkańców tego rejonu. Na oddziale chirurgicznym
leczono najczęściej konsekwencje urazów wojennych oraz
gruźlicy kostno-stawowej.
Dr M. Cegielski opisuje metody i wyniki leczenia
chirurgicznego stosowanego przez lekarzy polskich (4).
Wyniki te były przedstawione na konferencji chirurgów

koreańskich w sierpniu 1953 roku. Stosowane metody
chirurgiczne opisuje między innymi tak:
W leczeniu ubytków kości i niezrośniętych złamań
stosowaliśmy wolne autoplastyczne przeszczepy zbitej istoty
kostnej w postaci blaszek pobieranych z kości piszczelowej
i przymocowywaliśmy je śrubkami do odświeżonych odłamów kości. Często uzupełnialiśmy zabieg przeszczepem
gąbczastej istoty kostnej, pobieranej zwykle z talerza kości
biodrowej lub górnej nasady piszczeli.
Dr M. Cegielski w 1959 roku wyemigrował do
Stanów Zjednoczonych i zajmował się tam chirurgią
bariatryczną. Publikował na łamach fachowej prasy
medycznej.
Lekarze drugiej zmiany pracowali także na
miejscowej Akademii Medycznej, prowadząc wykłady
i ćwiczenia ze studentami. Grupy studenckie liczyły
po 60 osób, a zajęcia z polskimi wykładowcami trwały
po 3 miesiące.
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Dworzec kolejowy w Sinŭiju

oczekiwała naszego przybycia. Ze wzruszeniem usłyszeliśmy po raz pierwszy na ziemi koreańskiej hymn polski.
Droga, którą jechaliśmy do miejsca przyszłej pracy,
stale przypominała, że znajdujemy się w kraju, który jest
teatrem wojny. Liczne leje po bombach oraz spalone wsie
nawoływały do zachowania czujności. Toteż jadący z nami
na odkrytych samochodach ciężarowych towarzysze koreańscy uważnym spojrzeniem badali niebo. Miasta, które
mijaliśmy, były bez ludności, którą ewakuowano w bezpieczne miejsca w góry. Domy zburzone do fundamentów
i zniszczone świadczyły o okrucieństwie Amerykanów.
Jednak obok drogi pola były uprawione i nie widzieliśmy
kawałka ziemi leżącego odłogiem.
Po przybyciu do szpitala witani byliśmy bardzo
serdecznie i owacyjnie przez chorych i personel. Szpital
mający później powyżej 1200 chorych umieszczony był
w dolinach górskich, a oddziały rozrzucone zostały po
obu brzegach rzeki na dużej przestrzeni. Utrudniało to
pracę naszemu personelowi, a w porze wielkich deszczów
zmuszało koleżanki i kolegów z najbardziej oddalonego
oddziału wewnętrznego do przebywania przez dłuższy
czas z dala od głównej bazy szpitalnej.
Natychmiast po przybyciu przystąpiliśmy do pracy – dalekiej od naszej specjalności. Trzeba było jak
najszybciej rozładować transport z zaopatrzeniem, który
do czasu przewiezienia go do doliny szpitalnej ukryty był
w tunelach kolejowych. Cała ekipa podzielona na grupy
rozpoczęła wraz z kolegami koreańskimi pracę. Rozbijaliśmy skrzynie, rozpakowywaliśmy sprzęt, przenosiliśmy
go do miejsca przeznaczenia, urządzaliśmy wnętrza
budynków szpitalnych, układaliśmy podłogi w namiotach
i wykonywaliśmy czynności, których do tej pory zupełnie
nie znaliśmy. W ten sposób minęły pierwsze dwa tygodnie.
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W dniu 8 czerwca w nowej ziemiance operacyjnej,
oświetlonej z własnego agregatu, rozpoczęto wykonywanie
zabiegów na trzech stołach jednocześnie, a tydzień później ruszyła praca w całym szpitalu. Lekarze koreańscy,
felczerzy i personel pielęgniarski razem z nami walczyli
o zdrowie tych, którzy swą odwagą, dzielnością i umiłowaniem swobody i wolności wykazali światu, że nie sprzęt
i wielkie zasoby materialne decydują, a zwycięstwo należy
do człowieka wolnego i nieugiętego w walce o wyzwolenie.
Członkowie naszej ekipy nie tylko leczyli. Mimo
ciężkich warunków terenowych i klimatycznych każdy
wolny czas spędzali na nauce własnej oraz na dzieleniu
się swymi wiadomościami z towarzyszami koreańskimi,
otrzymując w zamian ich doświadczenie.
Niedaleko od szpitala, za rzeką, w domkach ukrytych w zieleni mieściła się szkoła. Czynna przez całą wojnę
uczyła dzieci okolicznych mieszkańców. Mali, czarnoocy
i czarnowłosi i bardzo odważni chłopcy oraz miłe i zawsze
uśmiechnięte dziewczęta stały się naszymi gośćmi. Opieka
nad Pollandeu, czyli polską szkołą tak nazwaną przez
Koreańczyków przynosiła nam wiele radości. Dziatwa
szybko nauczyła się polskich piosenek, które rozbrzmiewały
wszędzie, gdzie spotkaliśmy nasze dzieci. Słowa „dzień
dobry” słyszało się często, przechodząc od oddziału do
oddziału, we wsi, w drodze na bazar.
Pewnego dnia wybraliśmy się w odwiedziny do
szkoły z podarunkami dla dzieci. Po drugiej stronie rzeki
Ch’ŏngch’ŏn stały w szeregu zastępy małych zuchów z polskimi flagami. Prowadzeni przez nich do szkoły, trzymani
za ręce małymi dłońmi, idąc z trudem po wąziutkiej ścieżce
między polami ryżowymi, przybyliśmy do budynków
szkolnych. Tam w małej klasie wypełnionej całkowicie
roześmianymi buziami opowiedzieliśmy im o nas, o szpitalu i o naszej Polsce Ludowej. Następnie miejscowym
zwyczajem rozpakowaliśmy paczka za paczką przyniesione
podarki. Głośne „OOOO!” towarzyszyło każdej zabawce.
Trudno było oprzeć się wzruszeniu, patrząc na rozpalone
ciekawością oczy dziewcząt na widok pierwszej w ich
życiu lalki albo na reakcję chłopców widzących w małym
samochodziku wielkie dla siebie przygody.
Tymczasem w szpitalu szła bardzo intensywna praca. Pacjenci, nasi przyjaciele często nagabywali nas o przyspieszenie wykonania operacji. I trudno
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było lekarzom tłumaczyć choremu,
któremu przesunięto na późniejszy
dzień termin operacji. Długo trwała
rozmowa. W końcu odchodził przekonany, lecz czuło się, że tylko wrodzona
uprzejmość nie pozwala mu na okazanie swego zawodu. Takie obrazki do
końca naszego pobytu towarzyszyły
naszej codziennej pracy. Po opuszczeniu szpitala chory nie przestawał być
naszym przyjacielem. Otrzymywaliśmy
listy, w których przypominał, że pobyt
w szpitalu wspólnie z nami pozostanie na zawsze w jego pamięci. A słowo
Pollandeu – Polska będzie wiązało się
w jego myśli z wyzdrowieniem.
Wczoraj w nocy przywieziono
chorych z Kożedo. Jedziemy do nich na
drugi oddział na izbę przyjęć, przejeżdżamy dolinę szpitalną, samochód bardzo
trzęsie jadąc po kamieniach, którymi jest
usiana cała dolina. Mijamy zakręt i wjeżdżamy na drogę przylepioną do zbocza
góry, a z drugiej jej strony daleko w dole
szumi rzeka Ch’ŏngch’ŏn. Wjeżdżamy na
teren oddziału. Wchodzimy do małej sali
szpitalnej przy izbie przyjęć, przeciskamy
się przez niskie drzwi i w pokoju nieco
rozświetlonym od małego okna widzimy szereg chorych
leżących na łóżkach szpitalnych. Widok ich jest niesamowity nawet dla lekarzy przyzwyczajonych do oglądania
chorych, bardzo ciężko chorych. Blade, żółtawe twarze,
ciała o szarej skórze, przez którą zarysowują się wystające
kości. Chorzy w krańcowym stadium niedożywienia, wielu
z nich z daleko zaawansowaną gruźlicą. To nie ludzie, to
ich cienie. Tylko oczy czarne, błyszczące, patrzą na nas
z wielkim zaufaniem. Rozmawiamy z nimi, wypytując
o chorobę, zadajemy szereg innych pytań. Tłumacz waha
się czasami, zwleka z odpowiedzią, bo to co oni mówią
o obozie, o stosunku do nich amerykańskiego personelu
obozowego, jest tak przerażające, jest koszmarem, który
trudno zrozumieć człowiekowi będącemu wolnym. My,
Polacy, to już znamy. To Majdanek, Oświęcim i inne obozy
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wyniszczające. A oni, bohaterowie z Kożedo mają tylko
jedno pragnienie – być najszybciej zdrowymi i wrócić
na front. I mówią o tym żarliwie, szukając odpowiedzi
patrzą na nasze wargi, wypatrują z niepokojem, czy my
potwierdzimy ich opinię o sobie, o lekkości ich schorzenia.
W jednej z ziemianek zorganizowaliśmy świetlicę.
Stała się ona miejscem, w którym często przebywały
dzieci z naszej szkoły, gdzie odbywały się zebrania partyjne i szkoleniowe, wieczory literackie i recytatorskie.
A w każdą sobotę przy dźwiękach adapteru tańczyły pary
polsko-koreańskie. Ciemne okna świetlicy świadczyły o tym,
że dziś wyświetlany jest film polski, koreański, radziecki
czy chiński. Filmy stanowiły jedną z najmilszych rozrywek
nie tylko naszego zespołu, ale również towarzyszy koreańskich, którzy o ile tylko czas im pozwalał, tłumnie na nie
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uczęszczali. W świetlicy odbywały się również wykłady dla
lekarzy, felczerów i sióstr koreańskich, wygłaszane przez
naszych lekarzy. Przygotowanie do prelekcji zajmowało
dużo czasu. Napisany wykład należało przetłumaczyć
na język rosyjski, a następnie na koreański. Tłumaczyli
nasi tłumacze. Na wskutek tego, że w dzień byli zajęci na
oddziałach, robili to w nocy, a dnia następnego pracowali
tak jak i my.
Okres pracy naszej grupy zbliżał się ku końcowi.
Miejsce nasze zajęła nowa ekipa polskich lekarzy i pielęgniarek, którzy rozpoczęli pracę w nowych warunkach
w Hynnamie. Nadszedł dzień wyjazdu. Po wielu uroczystościach pożegnalnych wczesnym rankiem żegnani
z żalem przez naszych towarzyszy wyruszyliśmy w drogę
powrotną. Przy tym samym moście w Sinŭiju staliśmy
naprzeciw siebie – my, odjeżdżający, i odprowadzający
nas koreańscy koledzy ze szpitala. Staliśmy z odkrytymi
głowami i różnymi językami śpiewaliśmy jedną pieśń.
Międzynarodówkę. Pieśń internacjonalizmu, którego
prawdziwym dowodem była nasza wspólna praca.
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Most w Sinŭiju
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Po dyżurze
Słynny serial MASH powstał na podstawie opowiadania amerykańskiego lekarza

Prawdziwe dzieje i adaptacja filmowa
8055 Mobile Army Surgical Hospital
(MASH)
Krystyna Knypl

D

wudziestosześ cioletni rezydent chirurgii H.
Richard Hornberger
został powołany do
służby wojskowej
w Korei w 1950 roku.
Służył w 8855 Mobile Army Surgical Hospital. Po powrocie
zamieszkał w stanie
Main, w miejscowości Bremen, przy 24
Heath Road, w obszernym domu ze stylowym białym oszalowaniem, tak charakterystycznym dla zabudowy tego stanu. Gdy dotarłam
do fotografii domu dr. H. Richarda Hornbergera, przed
oczami stanął mi inny gościnny dom w Thomaston,
w stanie Main, w którym miałam możność spędzić kilka
tygodni (http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/images/
gdl_2012/gdl_4_2012.pdf – s.32, Mogłabyś lepiej mówić
po angielsku), pół godziny drogi od Bremen. Gdybym
wtedy wiedziała, że jestem tak blisko domu słynnego
lekarza i pisarza, z pewnością bym wybrała się tam na
wycieczkę. Ale skoro się tak nie stało, muszę oprzeć się
na poszukiwaniach w internecie.
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http://www.freepressonline.com/main.asp?FromHome=1&TypeID=1&ArticleID=8229&SectionID
=47&SubSectionID=69

Poszukiwania danych o polskich lekarzach uczestniczących w wojnie koreańskiej
prowadzą do bardzo ciekawych znalezisk poczynionych niejako przy okazji. Okazuje
się, że autentyczne przeżycia amerykańskiego chirurga stały się podstawą scenariusza
jednego z najsłynniejszych seriali telewizyjnych.

D

r H. Richard Hornberger przez
wiele lat prowadził praktykę
lekarską w Waterville, w stanie
Maine. W wieku 59 lat przeszedł
na emeryturę. Zmarł w 1997 roku
z powodu białaczki. Miał żonę Priscillę, która zmarła w 2009 roku,
oraz dwóch synów i troje wnucząt.
Nieruchomość została wystawiona
na sprzedaż przez dom aukcyjny
w Thomaston.
Jak to bywa z lekarzami
mającymi skłonność do literatury,
w chwilach wolnych od pracy z pacjentami, których podobno nie było zbyt wielu, spisywał
wspomnienia z wojny koreańskiej. Był debiutantem
w pisaniu książek, bardziej biegłym w opatrywaniu ran
wojennych, skorzystał więc z pomocy ghost writera,
zawodowego dziennikarza Wilfreda C. Heinza. W 1968
roku pod pseudonimem Richard Hooker opublikował
opowiadanie zatytułowane M*A*S*H: A Novel About
Three Army Doctors.
Jak mówił, postać Hawkeye Pierce była odzwierciedleniem jego własnej osobowości, także inne książkowe postaci miały swoje pierwowzory w osobach
z najbliższego otoczenia autora.
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Po dyżurze

J

ak to bywa ze słynnymi dziełami,
opowiadanie dr. Horbergera zanim
ukazało się drukiem, było odrzucone
przez 13 wydawców! Gdy książka
w końcu została wydrukowana, rozpoczęły się jej burzliwe losy. Przede
wszystkim The 20th Century Fox odkupiła od Horbergera prawa autorskie za 300 000 dol.
(https://groups.google.com/forum/#!topic/alt.tv.mash/
HGYe9pQQJHg), a Robert Altman nakręcił słynny serial
MASH. Dr Horberger nie był zadowolony z tej transakcji
ani ze zmian, jakie poczyniono na potrzeby scenariusza
serialu telewizyjnego. Uważał, że jego honorarium była
zbyt małe oraz że wypaczono jego poczucie humoru.
Punkt widzenia autora i czytelników to często dwa dość
różniące się spojrzenia.

K

siążkę w oryginale można kupić w Amazonie (http://
www.amazon.com/Mash-Novel-About-Three-Doctors/dp/0688149553), z nowoczesną okładką. Stylowa
okładka pierwszego wydania jest do obejrzenia pod

adresem http://en.wikipedia.org/
wiki/File:MASHBook.jpg. Warto zwrócić uwagę na kij golfowy
w rękach jednej z postaci z okładki.
Kij pojawia się nie bez powodu, dr
Horberger był wielkim miłośnikiem
gry w golfa.

M

ASH był nadawany od 17 września 1972 roku
do 28 lutego 1983 roku, a jego ostatni odcinek
Goodbye, Farewell and Amen zobaczyło 125 milionów
widzów. Poszukując materiałów źródłowych dotyczących
polskich uczestników wojny w Korei, rozproszonych
i nieznanych szerszemu ogółowi, oraz porównując je ze
wspomnieniami dr. H. Richarda Horbergera, nie mogę
oprzeć się refleksji – jak różne mogą być wspomnienia
ludzi i jak odmiennie można je spożytkować.
Krystyna Knypl
internista

Wikicytaty z MASH: http://pl.wikiquote.org/wiki/M*A*S*H
Pośmiejmy się jeszcze raz!

NOWOŚCI
Coraz więcej przypadków gorączki chikungunya na Karaibach
Amerykańskie służby sanitarne obserwują w tym roku
coraz więcej przypadków zachorowań na gorączkę chikungunya wśród turystów
na Kariabach. Chorobę po
raz pierwszy opisano w 1953
roku w Tanzanii. W ciągu kilku miesięcy Pan-American
Health Organization odnotowała aż 9 tysięcy przypadków tej choroby, co oznacza
10-krotny wzrost w porównaniu do lat poprzednich. Wcześniejsze masowe zachorowania
miały miejsce w 2006 roku na
wyspach Oceanu Indyjskiego
(Reunion, Seszele, Mauritius,
Komory, Madagaskar, Malediwy) oraz w Malezji. Poje-

dyncze przypadki gorączki
chikungunya rozpoznawano
także w 2007 roku w Europie,
w okolicy włoskiej miejscowości Rimini.
W jednym z lokalnych narzeczy słowo „chikungunya”
oznacza przygarbienie, skurczenie. Chorobę wywołuje
arbowirus Chikungunya. Jest
przenoszony przez komary.
Nie ma przenoszenia bezpośrednio między ludźmi. Rezerwuarem wirusa, pochodzącego
z Afryki, są małpy. Okres inkubacji wynosi od 3 do 10 dni.
Zakażenie wirusem powoduje początkowo wystąpienie
objawów rzekomo grypowych,
wysypki i świądu skóry. Go-

rączka trwa zwykle kilka dni,
w niektórych przypadkach kilka tygodni. Niekiedy może
wystąpić trwające nawet kilka tygodni zapalenie stawów.
U około 30% chorych zapalenie stawów może utrzymywać
się do 4 miesięcy, a w szczególnych przypadkach nawet
kilka lat. Osoby ze schorzeniami reumatycznymi są bardziej podatne na rozwój przewlekłej postaci choroby. W postaci przewlekłej obserwuje się
ostre lub podostre zapalenie
wielostawowe, zapalenie ścięgien, kaletek maziowych, pochewek ścięgnistych, zespół
cieśni nadgarstka. Może dojść
do zajęcia stawów kręgosłupa.

Nie ma swoistego leczenia
ani nie ma szczepionki przeciw
gorączce chikungunya. W leczeniu stosuje się leki niesterydowe przeciwzapalne. Kwas
acetylosalicylowy jest przeciwwskazany. W zapobieganiu zaleca się unikanie narażenia na
ukłucia komarów.
Aktualny raport Centers
for Control Disease and Prevention o miejscach, w których występuje gorączka chikungunya, jest dostępny pod
adresem http://www.cdc.gov/
chikungunya/geo/americas.
html.
Nie wybierajmy się na wakacje na Dominikanę, Haiti
i do Gujany Francuskiej.

Źródło: http://www.medpagetoday.com/InfectiousDisease/GeneralInfectiousDisease/45972
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Ta moja młodość...

W przychodni przyzakładowej
Monika Jezierska-Kazberuk
Teatr działań
Zaraz po zdaniu specjalizacji swoją karierę jako
lekarz rozpoczęłam w przychodni przyzakładowej przy
zakładach tytoniowych. Przychodnia był typowa, 5 gabinetów na krzyż, obsługiwała pacjentów pracujących
w tych zakładach. Podstawą, oczywiście była medycyna
pracy, bo i stanowisk pracy było sporo i narażeń na tych
stanowiskach wiele. Była to szkoła medycyny w najlepszym tego słowa znaczeniu, tym bardziej, że lekarze – tak
jak i pracownicy – pracę zaczynali o godzinie szóstej rano,
bo w zakładzie panował tzw. czterobrygadowy system
pracy. O godzinie szóstej pracę kończyła nocna zmiana
i pacjenci już tupali pod gabinetem, więc trzeba było
być o tej zabójczej porze silnym, zwartym i gotowym
na wszystko. Dokładnie na wszystko.
W trakcie mojej sześcioletniej pracy w tych zakładach zaopatrywałam i leczyłam: złamanie otwarte
obu kości podudzia (w czasie ćwiczeń strażackich);
uraz barku, klatki piersiowej i kręgosłupa piersiowego
z odmą płuca lewego (na pacjenta najechał wózek widłowy); złamanie kręgosłupa L/S i obu kości piętowych
(pacjent spadł z wysokości na maszynę do robienia
papierosów); zatrucia różnymi środkami chemicznymi
(niektórzy traktowali płyny „usmaczniające” tytoń jak
coca-colę); ugryzienie przez szczura, który zaatakował
wypłoszony ze swojego gniazda w beli tytoniu etc. No
i oczywiście pełny zakres interny, neurologii, laryngologii (ginekolog był, na szczęście). W zasadzie nie było
dziedziny medycyny, która nie wchodziła wtedy w grę.
Były powikłania po okropnej epidemii grypy (trzy osoby zmarły z powodu tych powikłań – nie szczepione);
wypadnięcie jądra miażdżystego w odcinku L/S z następowym niedowładem nerwu strzałkowego i pełnym
opadaniem stopy, ostre reakcje anafilaktyczne, nagła
głuchota, zapalenia zatok, zawały serca, udary mózgu,
obrzęki płuc, niewydolność serca, arytmie, zapalenia
płuc, kamica nerkowa, ostre wyrostki, wysypki, łuszczyca itd. Full service.
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Wystąpienie wobec Gieni
Pani Gienia była emerytowaną pracownicą zakładów, objętą opieką zdrowotną w tej przychodni i miała
swoiste podejście do leczenia. Cierpiała od lat na cukrzycę
i nadciśnienie, i nikt nie mógł jej przetłumaczyć, że leki
na oba te schorzenia trzeba przyjmować regularnie i stale.
Pani Gienia przyjmowała leki do momentu, aż ciśnienie
stawało się normalne i cukier we krwi też. Potem odstawiała leki (bo wszystko w porządku, przecież jest zdrowa!
no i wszystkim wiadomo, że tabletki szkodzą na wątrobę) i za jakiś czas przybywała do poradni, cała radosna
z ciśnieniem 210/180 mmHg i glikemią pod 10 mmol/l
(była zresztą do stanu tego nieźle zaadaptowana) oraz
tekstem: – Znowu mi się pogorszyło, pani dochtór.
Na nic były tłumaczenia i prośby. Na nic informacje pisane na kartkach. Po kolejnym takim epizodzie
i kolejnym powrocie pani Gieni ze szpitala – w którym po
raz kolejny udało się obniżyć ciśnienie do akceptowalnych
wartości i unormować glikemię – wściekłam się. Gdy
pani Gienia pojawiła się z kolejną kartą informacyjną,
lodowatym głosem oświadczyłam, że nie mam zamiaru
dalej jej leczyć. W ogóle mnie nie słucha, ma w nosie
moje zalecenia i prośby – a ja jestem taki lekarz, co to
lubi mieć sukcesy terapeutyczne (patrz – święty spokój)
i mnie pacjenci mają słuchać. Jak nie – wolna droga, są
inni lekarze, niech idzie do nich. Albo chodzi do mnie
– i zachowuje się tak, jak ja sobie życzę, albo „praszczaj,
ljubimaja maja”. I już.
Panią Gienią to moje wystąpienie wstrząsnęło
porządnie; chyba zwłaszcza fragment po rosyjsku – i nagle okazało się, że zachowuje się jak szwajcarski zegarek.
I bierze leki, i samokontroluje ciśnienie, i cukier O.K.,
i w regularnej kontroli parametrów biochemicznych –
super, Holter ciśnieniowy absolutnie normalny. Cała
przychodnia i zakłady stały w osłupieniu, bo przez 20
lat na panią Gienię nie było mocnych, a tutaj taka młoda
dochtórka i sobie poradziła. Moje notowania wśród
pacjentów znacznie wzrosły.
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Ta moja młodość...
Pani Gienia postawiła świecę Matce Ludźmierskiej i aby inne
Matki Boskie się nie obraziły, zaczęła jeździć do maryjnych sanktuariów. A to do Kalwarii, a to do
Gidel, a to do Częstochowy. Pani
Gienia miała zajęcie, ja spokój, Basi
było coraz lepiej, łańcuszek śniedział coraz mniej.
Pewnego dnia przyszła pani
Gienia, i oświadczyła, że Basię wypisano ze szpitala, jest zdrowa, ale
ma zgłosić się na kontrolę. I ona
Basi na tę kontrolę nie puści.
– Ale dlaczego? Basia musi
być w kontroli, musi być dalej leczona, tak nie można.
– Pani dochtór, tam ją te profesory tyle leczyły i dalej nie wiedzą,
ja się pytałam – nie wiedzą.
– Czego nie wiedzą? To była białaczka, taki rak
we krwi.
– No właśnie, pani dochtór, nie wiedzą, czy ten
rak to był samiec, czy była samica. A to ważne.
– ???
– No przecież wszystkim wiadomo, że samice
są złośliwsze!
Rys. Zen

Samiec czy samica?
A dla pani Gieni stałam się
autorytetem absolutnym, tym bardziej że niedługo potem jej ukochana
wnuczka, Basia, zachorowała na białaczkę. Na szczęście choroba bardzo
szybko została rozpoznana, Basia
trafiła pod świetną opiekę i wszystko szło ku dobremu, prognozy były
bardzo optymistyczne.
Pani Gienia, oczywiście,
chciała bardzo pomóc synowej i Basi,
i wymyślała różnego rodzaju nieortodoksyjne terapie i cudowne leki.
A to gdzieś usłyszała, że trzeba pić
mocz, a to że pomaga huba, jemioła,
„diable rogi” (do dziś nie wiem, co
to takiego), zielona herbata, grzybki
chińskie etc. Na szczęście wszystko
to konsultowała ze mną i udawało
mi się jakoś te terapie jej wyperswadować. Raz mnie
tylko zdenerwowała nie na żarty, jak oświadczyła, że to
wszystko na nic, Basia umiera – i jako dowód przyniosła zaśniedziały srebrny łańcuszek, który Basia dostała
przy komunii i nosiła. Bo jakby nie umierała, toby nie
zaśniedział. Sprowadziłam sprawę ad absurdum i powiedziałam, że jak zaśniedział, to właśnie dobrze, bo
srebro wyciąga chorobę. Trzeba go wyczyścić i niech
Basia go znowu nosi. A pani Gienia, jak chce pomóc,
to niech postawi świecę Matce Boskiej Ludźmierskiej.

Monika Jezierska-Kazberuk
specjalista medycyny rodzinnej

NOWOŚCI
Najczęstsze źródła spożycia jonu sodowego
Jak wynika z artykułu Sta- Elliotta M. Antmana i wsp.
keholder Discussion to Reduce opublikowanego na łamach
Population-Wide Sodium Inta- „Circulation” w maju 2014 r.,
ke and Decrease Sodium in the do głównych źródeł spożywaFood Supply: A Conference Re- nego jonu należą: chleb i bułki
port From the American Heart (7,4%), mięso i wędliny (5,1%),
Association Sodium Conference pizza (4,9%), kurczaki (4,5%),
2013 Planning Group autorstwa zupy (4,3%), kanapki (4,0%),
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sery (3,8%), makarony 3,3%,
dania z sosem pomidorowym
(3,2%) oraz przekąski, takie jak
chipsy, precle (3,1%). Aż 60%
ankietowanych dorosłych konsumentów deklaruje, że ogranicza spożycie jonu sodowego.
Wiele firm globalnych produ-

kujących żywność włączyła
się w promocję ograniczenia
spożycia jonu sodowego i oferuje produkty o zmniejszonej
zawartości jonu sodowego.
Źródło: http://circ.ahajournals.
org/content/early/2014/05/05/
CIR.0000000000000051.full.pdf
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Na dyżurze
Motto:

Dzieci chowane na klockach Lego
Wiedzą – pasuje co i do czego
Rys. Zen

Odcinek dla dorosłych ,
czyli Nasz Doktor
obserwuje w sobie dziecko
Rafał Stadryniak = @Grypa

Praca w POZ jest bardzo różnorodna, co by nie mówili koledzy z zakonu szpitalników.
No wiecie: wszystkie zwierzęta małe i duże… Różnorodność jest tak wielka, że w jednej chwili wyciągasz kleszcza, który utknął komuś w majtkach, a już za chwilę walczysz
z zaparciem seniora po lekach antyhalucynogennych. W międzyczasie ktoś usiłuje naciągnąć cię na wydanie zaświadczenia o wyraźnie widocznej ciąży, „bo przecież widać,
tylko pieczątka potrzebna, o tutaj”, a przy okazji jesteś nagabywany o papier stwierdzający przeciwwskazanie do zapinania pasów bezpieczeństwa. Tak po starej znajomości.
Nawiasem mówiąc, cała znajomość polega na naciąganiu na różne zaświadczenia.

N

asz Doktor przetarł kułakiem opadające powieki
i powiedział głośno, ale w myślach, powtarzając
trzy razy: inni być może mają gorzej, inni być może
mają gorzej, inni...
Kto to owi inni? Ano różni. Na przykład Urzędnicy, którym petenci usiłują nieporadnie wejść na głowę,
nie wiedząc zgoła, że Urzędnik państwowy pracuje od
– do i w ściśle wyznaczonych ramach, coś jakby pies na
łańcuchu, a łańcuch na drucie…
Z lekarzami jest zgoła inaczej. W takim POZ
kwitnie spełnianie dzikich marzeń i perwersyjnych
fantazji. Ramy są bardzo sztywne, wyznaczone przez
NFZ, ale oczekiwania świadczeniobiorców za to nierealne. Zresztą każdy patrząc na obraz widzi co innego,
a już najmniej interesują go ramy.
Pacjent, nazwany świadczeniobiorcą, ma coraz
mniej szacunku do świadczeniodawcy (tak NFZ przezywa lekarzy), więc cóż się dziwić, że kwitną reklamacje
i pretensje w karczemnym zgoła stylu.
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Pacjentka statystyczna

Właśnie w trakcie uporczywego przecierania narządu wzroku weszła do gabinetu statystyczna pacjentka.
Pacjentka była z krwi i kości, ale stanowiła papierek
lakmusowy nastrojów społecznych. Doktor nazywał ją
po prostu: Statystyczna.
– Słyszał doktor o tym przypadku, że lekarz nie
przyszył urwanej nogi?
– Nie słyszałem – odparł Nasz Doktor z lekkim
poczuciem winy, jak skarcone dziecko. – Nie oglądam
żadnych seriali medycznych, na dobre i na złe – zażartował niezgrabnie.
– Ale to się zdarzyło wczoraj, naprawdę.
– Gdzie?
– W Wiadomościach Regionalnych.
– I co, nie przyszył?
– Nie przyszył!
– Cóż, w POZ jeszcze nie szyjemy kończyn, ale
wydaje mi się, że to ogólnie trudna sprawa, takie szycie.

6_2014

czerwiec

Na dyżurze
Natomiast w TV jest dużo obciętych członków, które
przyszywa się jeszcze w tym samym odcinku i dużo
zaginionych braci bliźniaków, którzy odnajdują się
w ostatniej odsłonie.
– Mniejsza o to – dobrodusznie zauważyła pacjentka – ja w innej sprawie. Potrzebuję papierka, że leczę
się przewlekle. Pracuję w szkole i wszyscy przynoszą
takie zaświadczonka co roku i dostają socjal, a ja nie.
Dyrektorka zwróciła mi uwagę, że się wyłamuję. Poza
tym jak się należy…
Nasz Doktor przyłożył zwinięte pięści do oczu
i intensywnie masował gałki. W chwilach zakłopotania ludzie wykonują różne ruchy, które zdradzają ich
wewnętrzną konsternację. Jedni dotykają nosa, inni
ucha, kobiety obciągają bluzeczkę, dzieci ssą palec etc.
Nasz Doktor usiłował zebrać myśli, ale pacjentka
nie zamierzała zdawać się na łaskę i niełaskę doktora.
– Proszę napisać, że mam chorobę krtani, przecież
pracuję głosem, i zwyrodnienie kręgosłupa lędźwiowego…
– Bo pracuje pani kręgosłupem lędźwiowym –
nieprzytomnie dokończył Nasz Doktor.
– Dokładnie. A za rok pójdę sobie na urlop dla
podratowania zdrowia – snuła plany pani Statystyczna.
Doktor oglądał dokumentację i nie mógł znaleźć
nic, co pasowałoby do gotowych rozpoznań.
– Ale my Panią na to nie leczymy, dokumentacja
jest pusta. Nie ma wizyt, leków. Nie ma, że tak powiem
Nietzschego Fryderyka. Doktor nie omieszkał błysnąć żartem specjalnie przeznaczonym dla ciała pedagogicznego.
– To dlatego, że się tym nie przejmuję i mimo
dolegliwości chodzę do pracy – zaznaczyła bohatersko
Statystyczna, ignorując szutkę.
– A nie zechciałaby pani zaświadczenia zgodnego
ze stanem faktycznym, powiedzmy treści: Pacjentka
mówi, że choruje na choroby przewlekłe – i tu może pani
sobie wybrać, co tylko się spodoba.
Statystyczna wyszła z godnością, a Doktor zaczął
się na serio zastanawiać, dlaczego w ogóle zagajała
o odciętych członkach.

Pacjentka niedowidząca

Następna pacjentka chciała zaświadczenie, że
jest chora przewlekle, w celu „zrobienia grupy” oraz
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drugie zaświadczenie, że jest zdrowa – w celu podjęcia pracy.
– A nie widzi pani żadnej sprzeczności? – zainteresował się Nasz Doktor.
Pacjentka nie widziała.
Nasz Doktor zamyślił się nad rozwojem dzieci.
Gdy takiemu cztero-pięciolatkowi ułoży się wisienki na
przykład po cztery w dwóch rzędach i zapyta, ile ich jest
i czy po równo, dziecko odpowie prawidłowo. Jednak
jeśli dolny rządek rozsunie się, dziecku wyda się, że jest
tam więcej wisienek. Tylko dlaczego to ja mam być tym
czterolatkiem, buntował się Nasz Doktor.

Pacjentka w drodze do Anglii

Kolejną pacjentką była Jessika, która kazała na
siebie mówić Dżes. Nasz Doktor od razu poczuł się
młodziej w towarzystwie przebojowej, kolorowo ubranej
kosmopolitki. Potrzebowała antybiotyków na wyjazd
do Anglii.
– To w Anglii nie mają? – zdziwił się nieszczerze
Nasz Doktor.
– E, szkoda gadać – Dżes machnęła ręką. – Tam
zamiast antybiotyku dają paracetamol. To już w Polsce
są lepsi lekarze.

Pacjentka seniorka

Po przerwie technicznej na rozprostowanie
kości i spacer dookoła przychodni Nasz Doktor
powrócił do przyjmowania. Po drodze rozmyślał
o ciężkim losie władców, którzy muszą godzinami
wysłuchiwać skarg swoich poddanych i podejmować
niepopularne decyzje.
Kolejny rzut pacjentów otwierała pani Janina,
seniorka, która bystrością umysłu i adekwatnością zachowania mogłaby wpędzić w kompleksy niejednego
przychodnianego normalsa. Po krótkim badaniu i ustaleniu drobnych zmian w terapii pani Janina pożegnała
się ciepło, życząc Doktorowi dużo zdrowia, „bo zdrowie
to majątek”.
Tak, majątek, pomyślał zmęczony nieco Doktor,
jedyny majątek, który zabiera się do grobu. Przy pani
Janinie poczuł się przez chwilę dzieckiem, bardzo zmęczonym dzieckiem.
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Pacjentka naburmuszona

Kolejny dzień pracy zbliżał się ku końcowi, czyli
jak mawiał kolega po fachu, Johnny Nieztych z nienagannym akcentem: „Another fucking day has gone”.
Nieztych dawno nie zaglądał do Doktora, widocznie nie miał żadnego interesu. Podesłał za to swoją
sąsiadkę z cukrzycą, która za każdym razem upominała
się o nową książeczkę cukrzycową. Niestety nie pokazywała wyników glikemii, te zarezerwowane były tylko
dla diabetologa. Sąsiadka zdziwiona była, że doktora
interesują jej cukry, przecież przychodziła tylko po
książeczki, a nie żeby zawracać głowę.
Pechowo dzienniczki kontroli glikemii się skończyły i pacjentka naburmuszona opuściła gabinet.
– Nawet dzienniczków nie mają w POZ – rzuciła
scenicznym szeptem na odchodne.
– Może pani zapisywać też cukry na zwykłej kartce
z zeszytu – podsunął Nasz Doktor.
– Cooo, mam moje cukry zapisywać na zwykłej
kartce? Służba zdrowia schodzi na dziady – powiedziała
monotonnym głosem kwestię wyglądającą na wyuczoną
i często wygłaszaną.
– Stale się dostosowujemy, proszę pani – odparł
Nasz Doktor grzecznie, a w duchu obiecał opieprzyć
Nieztycha za podsyłanie hrabianek z cukrzycą.

Wieczorne odprężenie

Po ciężkim dniu Nasz Doktor wrócił w końcu
do domu i rozsiadł się na kanapie. Sprawdził anankastycznie, czy wszystkie poduszeczki są na swoim
miejscu, czy aby ktoś ich nie poprzestawiał, i dopiero
wtedy pozwolił sobie na błogie odprężenie. Jeszcze
raz sprawdził i osiągnął nirwanę. Na wyciągnięcie
ręki znajdował się barek, a w nim miód na serce, czyli
burbon „Three Roses”.
Kątem oka obserwował tzw. stoliczek przechodni,
w wąskim przejściu z kuchni do salonu. Stoliczek stał na
jednej, chybotliwej nóżce i według niepisanej umowy
kładło się na nim nielubiane i tłukące rzeczy. Jakoś tak
wypadało, że nie swoje. Potem ktoś przechodził i nie
było siły, żeby przypadkiem nie zawadzić i „jaka piękna stłuczka”. W grze uczestniczyli Doktor i Małżonka,
czasem przyłączał się Junior. Zabawa mimo dziecięcego
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charakteru miała głębokie uzasadnienie psychologiczne
i stanowiła wentyl bezpieczeństwa.
System opierał się na obopólnym zaufaniu, chociaż zdarzały się stłuczki, że tak powiem, mniej uzgodnione. Jednak warto poświęcić trochę zapieczonego w wysokiej temperaturze piasku do oczyszczenia atmosfery
domowej, czyli mówiąc po naszemu: dla zdrowotności.
Nasz Doktor dzisiaj nie wypatrzył nic, co nadawałoby się na stłuczkę. Tutaj obowiązywały pewne reguły:
popyt musiał nadążać za podażą.
Wiercąc się na piernatach, przez nieuwagę Nasz
Doktor nacisnął przycisk pilota i na ekranie telewizora
pojawił się gadający damski korpus. A mówił właśnie
o kolejnych błędach lekarzy, o wyciągnięciu konsekwencji
i ukaraniu winnych. Podobno nawet sam minister miał
zająć się sprawą. Karanie może być nawet przyjemne,
gdy się nie ma lepszych pomysłów.
Szkoda, że zamiast walczyć z błędami lekarskimi,
walczy się z samymi lekarzami. A to jednak zdecydowana
różnica. Ale cóż, Doktor nie był już dzieckiem i wiedział,
że opinię publiczną trzeba karmić takimi przerażającymi
rzeczami, żeby czasem nie nabrała zbytniego zaufania
do lekarzy. Szkoda tylko utraconego, wraz z zaufaniem
do lekarzy, efektu placebo, który odpowiada za 30%
poprawy po leku.
Będąc studentem, Nasz Doktor odpowiadał z farmakologii o pewnym leku, który – zaznaczył z lekceważeniem – ma wartość placebo. Został za to zrugany przez
asystentkę, kobietę z reguły spokojną i zrównoważoną.
Przyszły Doktor dobrze zapamiętał tę lekcję i był teraz
wręcz zdruzgotany, widząc jak pacjentom odbiera się
owe 30%, o wymiernych kosztach pieniężnych na leki
nie wspominając.
Utraconego zaufania nie odrobi się pracując
w kamieniołomach, a może... Może uda się nadrobić
totalną dostępnością do POZ.
Tylko jak jeszcze zwiększyć tę dostępność, skoro
już teraz lekarze zajmują się „prowadzeniem przeziębień”.
No, ale są mądrzejsi od nas, już oni tam coś wymyślą…
Obecnie jednego dnia pacjent przychodzi, skarżąc się,
że od wczoraj ma katar. Drugiego dnia melduje, że pojawiła się gorączka. Trzeci dzień jest zarezerwowany dla
kaszlu i pojawia się myśl, żeby może zrobić zdjęcie płuc.
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Na dyżurze
Leczenie takich chorób polega na tłumaczeniu pacjentowi,
że nie jest umierający i nic nie trzeba z tym robić, a jest
to bardzo, bardzo trudne. Gdy czasem przeziębienie
przerodzi się w zapaleni oskrzeli, pacjent z wypiekami
na twarzy triumfuje i zmienia lekarza, który się nie
poznał. Tak, „prowadzenie przeziębień” to nie zajęcie
dla smarkaczy. Trzeba mieć gadane.
Tak dywagując, Nasz Doktor zorientował się, że
szklaneczka z burbonem jest do połowy pusta, a dzieci
już dawno poszły spać.
Rafał Stadryniak
internista

NOWOŚCI

Słowniczek podręczny do tekstu
(zamiast bibliografii)

Burbon – dla niektórych postać historyczna, dla innych sposób
spędzania wolnego czasu
Placebo – nie postać, właściwie nic konkretnego. Obecnie
funkcjonuje już wśród pacjentów. Niektórzy domagają się
takiej tabletki, placebo, bo słyszeli, że pomaga
Polityka zdrowotna – patrz Burbon i placebo
Dziecko – osobnik niedojrzały, nieodpowiedzialny, nieuprawniony do głosowania, mogący jednak szczerze wyrażać swoje
poglądy

„Gazeta dla Lekarzy” w internecie

Gdzie nas czytają?
„Gazeta dla Lekarzy”
ma dwie strony internetowe. Pierwsza pod
adresem https://sites.
google.com/site/gazetadlalekarzy/. Odwiedziło
ją 4178 użytkowników
podczas 7800 sesji, dokonując 9849 odsłon.
Od marca 2013 roku
mamy własną stronę
w domenie gazeta-dla-lekarzy.com. Odwiedziło ją 6099 użytkow-

ników podczas 11 322
sesji, dokonując 30 342
odsłon.
Łącznie nasze strony odwiedziło 10 277
użytkowników podczas
19 122 sesji, dokonując
40 191 odsłon. W ponad 92% nasi czytelnicy mieszkają w Polsce.
Strony naszej gazety są
odwiedzane także przez
czytelników zamieszkałych w 36 innych krajach.

Źródło: dane z Google Analytics, stan na 27 maja 2014 r.

O jakiej porze „Gazeta dla Lekarzy” jest najchętniej czytana?
Współczesne systemy publiczność moglibyśmy liczyć
informatyczne umożliwiają o godzinie 22.00. Nie powinśledzenie zachowań użytkow- niśmy oczywiście publikować
ników internetu – co lubią, co atrakcyjnych materiałów porobią, gdzie wyjeżdżają, co ku- między godziną 2.00 a 3.00
pują. Wielki e-Brat wie o nas – wtedy odwiedza nas najmniej
dużo! Gdybyśmy chcieli za- czytelników. Dobrze przedstamieszczać superinteresujące wia się frekwencja od godziny
wiadomości, to na największą 10.00 do godziny 14.00.

Oczywiście najwięcej naszych czytelników mieszka
w Polsce. Na drugim miejscu

znalazła się Belgia. Czyżby to
efekt wizyt redaktor naczelnej
w Brukseli?
Źródło: materiały własne
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Zespół nietrzymania łez
albo jak zostałam teściową
Małgorzata Zarachowicz

Mój syn był w stabilnym, długim związku z fantastyczną młodą kobietą, ale o legalizacji oboje nie wspominali. Któregoś lutowego dnia odwiedził rodziców i posiliwszy
się obficie przed telewizorem, którego osobiście nie posiada, ruszył w ustronne miejsce, a po drodze w przedpokoju oznajmił: – Bierzemy ślub!
dczekałam stosowną chwilę i zapytałam:
– Kiedy?
– Za trzy miesiące – padła odpowiedź wraz z informacją uzupełniającą, że sami wszystko załatwiają.
Pozostało mi oczekiwać ważnego
dnia. Byłam bardzo spokojna, znajomi
dziwili się, że nie popadam w przedślubne nerwy, a ja nie widziałam powodu
do rajzefiber w tej materii – w końcu
ani w ich, ani w moim życiu nic się nie
zmieni.

Nadszedł TEN DZIEŃ

Lało od rana obficie.
Uroczystość była wyznaczona na
godzinę 13 lub 13.15 – tego nikt z gości
nie był pewien, bo zaproszenia były wyłącznie ustne. Mój mąż miał przykazane,
że mamy się stawić na 13.00 i było to
zbawienne, a dlaczego – o tym za chwilę.
Ja swoje odzienie dobrałam i odprasowałam dwa dni wcześniej.
Małżonek miał odpowiedni
garnitur, obuwie, nabył nową koszulę
i krawat.
Ja wstałam o 9.00, zajęłam się
drobnymi robotami domowymi, przeglądałam wiadomości w internecie, sprawdzałam pocztę, odebrałam
parę telefonów.
Mąż odemknął oczy o 11.00, wziął prysznic
i niespiesznie spożył śniadanie. Potem zabrał się za
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strojenie. I nagle rozlega się krzyk rozpaczy, że starszy
syn zabrał nowe skarpetki.
Zareagowałam spokojnie i powiedziałam: – Leć
do sklepu i kup.
Tak też zrobił. Wrócił z radością
na obliczu. Dochodziła 12.00. Wyciągnął koszulę nówkę i ze zdziwieniem
skonstatował, że mankiety są na spinki.
W czym problem? Przed tygodniem
używał spinek, sama pomagałam je zapinać. – Ale jak odpinałem – wybąkał
– jedna się zepsuła.
Szybka kalkulacja: czy mam szukać stosownych guzików i je przyszywać,
czy wysłać męża do sklepu po nowe?
Wyszło na to drugie.
Przed wyjściem mój mężczyzna
poinformował mnie, że nowy krawat
jest niezawiązany, a on nie wie, jak to
się robi (po tylu latach małżeństwa?).
Co mi pozostało? Wygooglać „wiązanie
krawata” i rozwiązać wiązany problem.
Wrócił, wystroił się, wyszliśmy.
Miał zamówić taksówkę. Okazało się, że
zamówił, ale na późniejszy przejazd, po
ślubie. Teraz trzeba coś złapać. W zwykłym miejscu postojowym pod domem nie dostrzegłam
żadnej taksówki, ale mój mąż z wrodzonym optymizmem
stwierdził, że na pewno stoi kawałek dalej. Była za rogiem. Czas naglił. Deszcz padał, jazda była wolniejsza
niż zwykle, aczkolwiek poinformowałam kierowcę
Rys. Zen

O
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o okolicznościowym i przez to niezwykle terminowym
celu podróży.
Dowiózł nas na Podwale, bo do tego miejsca
mógł. Pozostało w deszczu i na wietrze przemierzyć
plac Zamkowy. I tu zaczął się mój problem. Obuta
byłam w szpilki wygodne, ale nieprzystosowane do
marszobiegu (czas!) po bruku. Wyobrażałam sobie to
z boku – okrakiem przeskakiwałam w strugach kocie
łby, uważając, coby obcas w szczelinie nie utknął. A poły
płaszcza powiewały, wiatr szarpał parasolkę. Nawet mi
się szal jedwabny prawie zadzierzgnął na szyi.

Stres stymulujący

Przed wejściem do Pałacu Ślubów spotkaliśmy
synową – wyglądała ślicznie i z nią weszliśmy do windy.
Drzwi się rozwarły na II piętrze, ogarnęłam wzrokiem
zgromadzoną ludność i zwróciłam się do najbliżej stojących osób, wyciągając do nich rękę z zamiarem przedstawienia się. A była to siostra mojego męża, znana mi
bardzo dobrze i często widywana. Następną osoba, której
zamierzałam się przedstawić, był mój rodzony starszy
syn, robiący za świadka. Jakoś oprzytomniałam i resztę
rodziny rozpoznałam prawidłowo.

Rozpoczęła się uroczystość. Urzędnik był przystojny, miał świetny głos i łagodność w gestach. Zapytał
parę młodą (dla rozluźnienia atmosfery), jaki to dla
nich dzień. Moja supersynowa rezolutnie wypaliła:
„podniosły”, a mój syn zaczął się kręcić na krześle
i orzekł: „stresujący”, co oczywiście wywołało radość
wśród zgromadzonych gości. Urzędnik wybawił pana
młodego z kłopotu stwierdzeniem, że jest to stres
stymulujący.
A potem było składanie przyrzeczenia. Na
wszystkich ślubach zawsze płaczę, co jest poprzedzone
gulą w gardle. Teraz byłam na pełnym luzie, żaden
globus histericus, totalny spokój. I co? W trakcie
przysięgi poczułam, że po policzkach płyną mi strugi
łez, kapiąc na odzienie. Zużyłam cztery chusteczki
do wyżęcia.
Później było już normalnie.
A synową mam fantastyczną – ładną, bardzo
inteligentną i mądrą oraz rezolutną. Każdej matce syna
takiej synowej życzę.
Małgorzata Zarachowicz
specjalista medycyny rodzinnej

NOWOŚCI
Konieczna jest redukcja spożycia jonu sodowego!
„Circulation” opublikowało 5 maja 2014 r. interesujący
artykuł Stakeholder Discussion
to Reduce Population-Wide
Sodium Intake and Decrease
Sodium in the Food Supply:
A Conference Report From the
American Heart Association
Sodium Conference 2013 Planning Group autorstwa Elliotta
M. Antmana i wsp., szeroko

omawiający aspekty związane
z konsumpcją jonu sodowego
przez Amerykanów.
Spożycie jonu sodowego jest zróżnicowane – do
1500 mg na dobę spożywa
7% konsumentów, od 1501
do 2300 mg spożywa 19%
konsumentów, od 2301 do
2999 mg spożywa 21% konsumentów, od 3000 do 3999 mg

spożywa 23% konsumentów,
od 4000 do 4999 mg spożywa 14% konsumentów, od
5000 do 5999 mg spożywa
7% konsumentów, od 6000
do 6999 mg spożywa 3% konsumentów, a ponad 7000 mg
5% konsumentów. Tak więc
znaczna część Amerykanów
przekracza rekomendowaną
przez WHO ilość jonu sodo-

wego wynoszącą nie więcej niż
2500 mg na dobę. Promocja
ograniczenia spożycia jonu sodowego uważana jest za bardzo
ważne i jednocześnie trudne
zadanie, w realizacji którego
muszą uczestniczyć bardzo
różne instytucje i grupy.

Streszczenia prac prezento- dexView_144.html. Gdy w wywanych podczas kongresu szukiwarkę wpisaliśmy słowo
można czytać pod adresem „Poland”, dowiedzieliśmy się,
http://abstracts.asco.org/144/In- że nasi koledzy onkolodzy

przedstawili aż 62 prace. Brawo i gratulacje! O kongresie
ASCO napiszemy więcej w numerze 7/2014 GdL.

Źródło: http://circ.ahajournals.
org/content/early/2014/05/05/
CIR.0000000000000051.full.pdf

Kongres ASCO 2014
Na przełomie maja i czerwca 2014 r. odbył się w Chicago
doroczny kongres American
Society of Clinical Oncology.

Źródło: http://www.asco.org/
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Kobiety zmieniają świat

Kobiety zmieniają świat

Per aspera ad astra
Jagoda Czurak

Droga do wiedzy medycznej, nawet dla upartych
kobiet, w XIX wieku nie była łatwa. Gdy kobiety
w Europie mogły studiować medycynę w Zurychu,
Lozannie czy Paryżu, bohaterka mojej opowieści
musiała przezwyciężyć nie tylko przeszkody wynikające z niedostępności szkół medycznych, ale
również z niechęci do stosowania zasad tzw. zachodniej medycyny w jej rodzinnym kraju, Japonii. Sięgnęła gwiazd i to dosłownie: jej imieniem
nazwano odkrytą w 1990 roku planetę *M344431.
Oto historia Ginko Ogino, właściwie Ogino Ginko 荻野 吟子(1851-1913), pierwszej
japońskiej lekarki z dyplomem medycyny zachodniej.

B

yła córką naczelnika wsi, który jako jeden z nielicznych chłopów miał przywilej posiadania nazwiska
i prawo noszenia miecza. Gin zawsze lubiła czytać
książki, co z pobłażaniem traktowała matka (najmłodszemu dziecku pozwala się na więcej). W wieku 16
lat zaaranżowano małżeństwo, które nasza bohaterka
postanowiła sama zakończyć, gdy okazało się, że mąż
zaraził ją rzeżączką. W tych czasach w Japonii opuszczenie męża było nie do pomyślenia, jednak rodzina
nie odprawiła Gin, gdy ta po trzech latach zdruzgotana
wróciła do domu rodzinnego. Rozwód przeprowadzono
zaocznie (o ironio, swatka, która zaaranżowała małżeństwo, musiała być zaangażowana również w jego
rozwiązanie), jako oficjalny powód podano słabowite
zdrowie i bezpłodność żony.

Potrzeba uczenia się
Młoda kobieta postanowiła żyć z piętnem rozwiedzionej kobiety, wykorzystując czas na naukę. Lekcji
pisania udzielała jej córka miejscowego lekarza medycyny chińskiej, który, bezradny wobec choroby Gin,
1
Lutz D. Schmadel – Dictionary of Minor Planet Names:
Addendum to 5th Edition 2006–2008.
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w końcu wysłał ją do dr. Shochu Sato w szpitalu Juntendo, mieszczącym się na przedmieściach Tokio. Dr
Sato był chirurgiem i naczelnym lekarzem cesarstwa.
Uczył się medycyny zachodniej m.in. u holenderskiego2 lekarza Johanesa van Meer der Voorta, zbudował
szpital, ustanowił Wydział Zdrowia i propagował nowe
metody leczenia zamiast chińskiego ziołolecznictwa.
Nowatorskie metody znalazły w Japonii podatny grunt,
od kiedy obalono rządy shogunów w 1868 r.
Będę lekarką!
„Zachodnia” medycyna wymagała zbadania pacjenta, zanim lekarz mógł zaordynować terapię. Badanie
przez lekarza, a zwłaszcza badanie ginekologiczne, to
był szok dla pacjentek, które dotychczas tylko opisywały
2
Już w XVIII wieku przetłumaczono na język japoński książki
dotyczące anatomii człowieka, które trafiły na wyspy przez enklawę dla cudzoziemskich osadników, w większości Holendrów,
Dejima w Zatoce Nagasaki. Przyswojona wiedza (Rangaku)
spowodowała, że do Japonii, mimo totalnej izolacji, w ograniczonym zakresie docierały nowinki naukowo-techniczne,
które były analizowane i przetwarzane. Książka Wstęp do
studium chorób została napisana w 1849 r. i była pierwszym
japońskim podręcznikiem patologii wg medycyny zachodniej.
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swoje objawy lekarzowi. Gin przez dwa dni po pierwszym
takim badaniu nie mogła jeść. Lekarzem był oczywiście
mężczyzna, badanie powtarzano co trzy dni w obecności
innych lekarzy i studentów, też mężczyzn. Upokorzenie,
którego podczas tych badań doznała Gin, spowodowało,
że zaczęła myśleć: „Może gdybym została lekarką, kobiety
lepiej znosiłyby takie badanie?”. Kuracja, z przerwami
na powroty do rodzinnej wsi, trwała 14 miesięcy.
Gin postanowiła wyjechać do Tokio, by podjąć
naukę, ale nawet matce nie powiedziała o swoim zamiarze zostania lekarzem. Już decyzja o jakiejkolwiek
nauce była wystarczająco szokująca, wszak japońskim
kobietom wiedza nie była do niczego potrzebna.
W owym czasie tytuł lekarza medycyny zachodniej nadawały: Daigaku Higashiko (przemianowana
później na Szkołę Medyczną Uniwersytetu Tokijskiego),
Szkoła w Nagasaki (gdzie uczyli Holendrzy) i prywatna
szkoła medyczna w Chibie specjalizująca się w chirurgii. Żadna z nich nie przyjmowała kobiet, o czym Gin
dobrze wiedziała.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:E-Gasuri.,_Picture_Kasuri.JPG

Etap pierwszy: studia z literatury
W 1873 roku ubrana w kimono typu kasuri, w białych tabi na stopach, opuściła rodzinny dom, wsiadła
do palankinu i wyruszyła do oddalonego o dzień drogi
Tokio, by uczyć się literatury japońskiej.
Najstarszy brat, głowa rodziny po śmierci ojca,
dał Gin 30 jenów, co miało wystarczyć na rok skromnego utrzymania. Od matki, która długo sprzeciwiała
się wyjazdowi córki, otrzymała amulet ze srebra i złota z wytłoczoną świątynią
z ich rodzinnej wsi Tawarase.
W późniejszych latach jedna
z sióstr również wspierała
przyszłą lekarkę finansowo.
Gin była najzdolniejszą uczennicą wśród grupy
trzydziestu kobiet w wieku
12-50 lat. Po roku dostała
Fragment kimono z pocz. XX w.
wykonanego techniką E-gasuri
typu kasuri z wzorami wróbli.
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propozycję pracy jako nauczycielka w żeńskiej szkole
w Kōfu. Wyjazd z Tokio oddalał ją od celu, jakim było
oczekiwanie w stolicy na szansę nauki medycyny, ale
musiała jakoś zarabiać, więc zaczęła uczyć klasycznej
literatury chińskiej i historii, była też kierowniczką internatu. Uczennice – niezamężne dziewczęta w wieku 16-17
lat uczyły się również sztuki układania kwiatów, sztuki
parzenia i podawania herbaty, gry na koto. W wolnych
chwilach Gin dużo czytała, również książki o starych
metodach leczenia, co później nieoczekiwanie jej się
przydało.
Etap drugi: studia nauczycielskie
Gdy w 1875 r. utworzono Tokijską Szkołę Normalną dla Kobiet3, Gin, zmieniwszy imię na Ginko4,
postanowiła, podobnie jak grupa innych 73 kobiet, zdobyć dyplom nauczycielki. To miał być etap przejściowy.
Ginko za nic nie chciała ponownie wyjść za mąż ani
marnować się na wsi.
Nauka obejmowała takie przedmioty jak geografia,
historia, fizyka, chemia, etyka, matematyka, lektury, ekonomia, buchalteria, ochrona zdrowia, śpiew, gimnastyka,
prace ręczne. W wieku 28 lat prymuska Ginko zostaje
dyplomowaną nauczycielką.
Etap trzeci: studia medyczne
Dzięki listowi polecającemu od dr. Sato (który
był właściwie nakazem przyjęcia) dostała się w 1882 r.
do Szkoły Medycznej w Kojuin jako pierwsza kobieta5.
Warunek jej studiów był jeden: bez taryfy ulgowej. To
była ciężka lekcja życia. Pozostali studenci uważali
jej obecność na zajęciach za degradację mężczyzn do
poziomu kobiet. Wiecznie uprzykrzano jej pobyt, była
traktowana jak dziwadło, nawet nauczyciele ledwo ją
tolerowali. By nie podkreślać swojej kobiecości, ubierała
się w męskie spodnie hakama, zakładała sandały geta
na gołe nogi, nie robiła makijażu.
3
Obecnie Ochanomizu University, jeden z dwóch uniwersytetów dla kobiet (drugi to Nara Women’s University).
4
Krótkie jednosylabowe imiona żeńskie, których nie można
było zapisać znakami kanji, uznała za upokarzające.
5
Pierwsza szkoła medyczna dla kobiet powstała w 1900 r.
w Tokio.
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http://www.decathlon.co.uk/media/352/3526343/big_442995.jpg

Przykład kroju spodni hakama

Musiała korzystać z męskiej toalety (przecież damskiej
nie było!), co też odczuwała jak upokorzenie. Przed próbą gwałtu uchroniło ją wyznanie, że miała chorobę
weneryczną. Ale najgorsze było przed nią.
Japońska kobieta, która
w obecności mężczyzny mogła co najwyżej
potakiwać, jeść, gdy on
skończy posiłek, iść kilka kroków za nim… musiała
zbadać pacjenta! I musiała zrobić to tak, by pacjent nie
doznał obrazy! Ginko próbowała przekupić go ciastkami,
ale nie udało się. W końcu jednak nieszczęsny chory
skapitulował przed determinacją studentki.
W owym czasie studenci medycyny zachodniej
mogli korzystać z podręcznika anatomii Stromeyera,
chirurgii – Celsiusa, przetłumaczonych na holenderski.
Bez słownika ani rusz. Anatomii uczono z rycin. By zapamiętać położenie i wielkość organów wewnętrznych,
nasza bohaterka rysowała linie na swoim ciele. Jak zdołała namówić czterech swoich kolegów, równie pilnych
studentów, by wykopać na cmentarzu kości straconych
przestępców? Nie wiadomo. Efektem nocnej wyprawy
były dwa worki w większości przegniłych kości – to były
jedyne dostępne pomoce naukowe. Sekcje zmarłych
były rzadkością, zarezerwowaną dla lekarzy, którzy
przychodzili jak na pokaz.6 Student mógł tylko patrzeć
z oddali. Podręczniki były drogie, Ginko przepisywała
je w szkolnej bibliotece. Ślęcząc po nocach, wkuwała
zawzięcie.
Upragniony dyplom ukończenia szkoły medycznej uzyskała w 1884 roku. I... znów zaczęła pracować jako
nauczycielka, czekając na sposobność zdania egzaminu
lekarskiego.
W tym czasie w opozycji do nowych prądów powstał w Japonii ruch na rzecz przywrócenia medycyny chińskiej, która
stanowiła element kultury japońskiej. Jego propagatorzy m.in.
sekcje zwłok uznawali za barbarzyństwo.
6
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Prawo wykonywania zwodu
Miała 33 lata i była prawie tak daleko od celu
jak wówczas, gdy przed 10 laty opuszczała rodzinny
dom. Jej prośby o dopuszczenie do egzaminu zbywano,
mówiąc, że lekarz nie może odejść od łóżka pacjenta,
co nieuchronnie nastąpiłoby, gdyby urodziła dziecko.
Wreszcie użyto argumentu, że nie ma co prawda przepisu zakazującego kobiecie zostać lekarzem – ale nie
było takiego precedensu!7 Wtedy Ginko przypomniała
sobie, że w starej książce o prawie medycznym, którą
przed laty czytała, występuje słowo „lekarka”. Jej były
nauczyciel literatury potwierdził to na piśmie, a jej
poprzedni dobrodziej, ten, który polecił przyjąć ją na
studia medyczne, doprowadził do wydania zarządzenia
o dopuszczeniu do egzaminu kobiet. Część pierwsza,
jak byśmy powiedzieli, LEP-u obejmowała sprawdzian
z fizyki, chemii, anatomii i fizjologii. Po 6 miesiącach
sprawdzian z chirurgii, interny, położnictwa, ginekologii,
okulistyki, farmakologii, bakteriologii i medycyny klinicznej. Do części pierwszej przystąpiły cztery kobiety.
Ginko zdała celująco i w marcu 1885 r. jako pierwsza
kobieta w Japonii otrzymała zezwolenie na prowadzenie
praktyki lekarskiej.8 Na pamiątkowej fotografii wykonanej z tej okazji Ginko ma suknię z koronkowymi
zdobieniami rękawów, przód sukni też jest w koronkach,
biały kołnierzyk i takiego koloru mankiety oraz kapelusz z piórkiem, który dumna lekarka trzyma w ręku,
dopełniają całości zachodniego stroju.
Własna praktyka
Dość się naczekała – nadszedł czas działania.
W domu, który wynajęła w Yushimie, otworzyła klinikę
położniczo-ginekologiczną. Nie brakowało niechętnych
jej praktyce lekarskiej. Nieznani sprawcy malowali na
Ginko nawet myślała o wyjeździe za granicę, by kontynuować
studia i wrócić do Japonii z dyplomem zagranicznej uczelni
medycznej, co zwalniało od egzaminu państwowego.
8
W Japonii kobiety były akuszerkami; w 1870 r. córka holenderskiego lekarza, która wyszła za mąż za japońskiego lekarza
Ineko Kusumoto, otworzyła klinikę położniczą, ale było to
zanim wprowadzono egzaminy państwowe. Jak podaje autor
biografii Ginko Ogino, Jun’ichi Watanabe, w 1884 r. spośród
40 880 lekarzy praktykujących w Japonii tylko 3313 miało
zezwolenie na uprawianie tego zawodu.
7
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ścianach domu obraźliwe słowa i karykatury przedstawiające np. rozczochraną wiedźmę. Swoim krytykom
tak odpowiedziała na łamach czasopisma poświęconego
sprawom kobiecym: Kobiety się do zawodu lekarza nadają; więcej – one się do niego nadają szczególnie. Japońscy
lekarze mężczyźni powinni się wstydzić poniżającego
sposobu, w jaki badają pacjentów. Talenty Japończyka
znacznie lepiej pasują do pola bitwy.9
Pacjentki, wśród których wiele miało choroby
weneryczne, waliły do nowej kliniki drzwiami i oknami. Ginko czasem przyjmowała też robotników czy
handlarzy z drobnymi urazami. Nie potrafiła odmówić
pomocy żebrakom ani pacjentkom zbyt ubogim, by zapłacić za wizytę czy leki. Pielęgniarka, którą zatrudniła,
prowadziła również rejestr zadłużonych. Na szczęście
świeżo upieczona pani doktor miała też bogate pacjentki,
w przeciwnym razie, mimo przyjęć w klinice od rana
i wizyt domowych, nigdy nie byłaby w stanie spłacić
długów zaciągniętych u siostry i znajomych w trakcie
nauki. Wkrótce przeniosła klinikę do większego budynku,
rejestrację pacjentów połączyła z apteką, pacjenci wymagający hospitalizacji mieli wydzielone pomieszczenia.
Zatrudniła drugą pielęgniarkę, służącą i rikszarza, który
odwoził niektóre pacjentki do domu.
Działalność społeczna
W wolnych chwilach, których nie miała wiele,
czytała książki dotyczące sytuacji kobiet w Europie
i Japonii. Została chrześcijanką i aktywną członkinią
Japońskiej Organizacji Chrześcijanek, której celem było
propagowanie spokoju społecznego, zakazu spożywania alkoholu i likwidacja prostytucji. Ginko nigdy nie
zapomniała, co było przyczyną jej choroby. Prowadziła
zajęcia na temat zdrowia i fizjologii w Żeńskiej Szkole
Meiji, rekomendowano ją na stanowisko sekretarza
Japońskiego Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Kobiet.
Szczęśliwe zamążpójście
i porzucenie praktyki
Bardzo wymagająca wobec personelu i pacjentek, które nie przestrzegały zalecanego trybu życia,
9
Cyt. za Jun’ichi Watanabe Za kwietnymi polami, tłum. Ludwik Stawowy, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2009, s. 179.
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złagodniała, gdy poznała Yukiyoshi Shikatę, studenta,
chrześcijanina, o 13 lat młodszego od niej, w którym się
zakochała. Przez te wszystkie lata od rozwodu nigdy nie
myślała o zamążpójściu. Jednak w 1890 roku ponownie
wyszła za mąż, mimo braku aprobaty tego związku przez
bliskich Shikaty, której powodem była znaczna różnica
wieku i pozycji społecznych małżonków. Choroba Ginko
była w fazie remisji, ale miała poczucie winy i była pełna
obaw, czy nie zarazi swojego męża.
Shikata został pastorem i wyjechał na Hokkaido,
gdzie rząd oferował ziemię osiedleńcom – pionierom. By
założyć wspólnotę wiernych, garstka śmiałków musiała
wykarczować dziewiczy las. Panowały tutaj niezwykle
ciężkie warunki, roje komarów, brak pożywienia, wysoka śmiertelność – to była rzeczywistość tej ziemi
obiecanej. Cztery lata później Ginko zamknęła dobrze
prosperującą klinikę i dołączyła do męża, by pracować
dla społeczności tak, jak inne kobiety, na polu. To była
jej decyzja. Po śmierci siostrzenicy Shikaty, która też
przybyła na Hokkaido, adoptowali jej córkę. Choroba
Ginko uczyniła ją bezpłodną.
Po trudach pracy udało się nowo przybyłym
wybudować osadę, którą zarejestrowano pod nazwą
Kami-ga-Oka, Wzgórze Boga. Mieszkający w niej chrześcijanie nazywali ją Emmanuel. Spory różnych odłamów
chrześcijan o zasady religijne, a także zmiana polityki
rządu w sprawie ziemi na Hokkaido spowodowały, że
część przesiedlonych zatrudniła się w powstającej na
tej wyspie kopalni manganu. Gdy i to przedsięwzięcie
skończyło się niepowodzeniem, małżeństwo Shikata
osiedliło się w porcie Setana na Hokkaido.
Powrót do zawodu
Ginko mogła wrócić do zawodu lekarza. Otworzyła klinikę, ale zaczynała właściwie od początku – nie
była w tej okolicy znana, no i… była kobietą. Przeprowadziła się do Sapporo w 1903 roku, licząc na powodzenie praktyki lekarskiej w większym mieście. Zaczęła
uczyć się angielskiego, by móc czytać fachowe książki.
Jednak wizyta u dawnego profesora interny, dyrektora
szpitala w Sapporo uświadomiła jej, że w ciągu 10 lat,
gdy pracowała fizycznie na wsi, potem jako lekarz
w prowincjonalnej mieścinie, nastąpił znaczny postęp
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Fotografia wykonana przypuszczalnie w tym czasie przedstawia kobietę
w kimono, zmęczoną, doświadczoną
przez życie.
Wreszcie Ginko uległa namowom ukochanej siostry Tomoko,
wróciła do Tokio, znów otworzyła
klinikę, którą prowadziła do śmierci.
Zmarła w wieku 63 lat.10

http://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/43.html?c=13

w medycynie. Zmiany zaszły również w mentalności ludzi. Od dwóch
lat działał Tokijski Uniwersytet dla
Kobiet. Kobiety już przestały bać
się badania przez mężczyzn. Ginko
zrozumiała, że straciła kontakt ze
światem i że w Sapporo nie ma czego
szukać. Wróciła do Setany, ponownie
otworzyła klinikę i kontynuowała
naukę angielskiego. Jej mąż ukończył
przerwane studia i zaczął pracować
na Hokkaido jako misjonarz. Zmarł
na zapalenie płuc w 1905 roku w wieku 41 lat.
Ginko bardzo silnie odczuwała brak męża, mimo że większość
życia małżeńskiego przeżyła osobno. Mimo próśb siostry wolała zostać tu, gdzie spoczywał jej drugi mąż.
Wsparciem była adoptowana córka, która pomagała
w przygotowywaniu leków dla pacjentów, gdy pani
doktor gorzej się czuła. Po zawale Ginko nie odzyskała
w pełni sił, musiała więc zrezygnować z wizyt domowych.

Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Kwiecień 2014 r.

Korzystałam ze wspomnianej książki Za kwietnymi polami.
Autor, Jun’ichi Watanabe, urodził się w 1933 r. na Hokkaido,
ukończył Uniwersytet Medyczny w Sapporo, pracował jako
chirurg ortopeda. W 1969 r. zrezygnował z praktyki lekarskiej,
przeniósł się do Tokio i zajął pisarstwem. Tę książkę odebrałam
jako hołd złożony przez autora niezwykłej kobiecie – pionierce
medycyny zachodniej w Japonii.
10

NOWOŚCI
Szczepienia u osób ze schorzeniami immunologicznymi
„Annals of the Rheumathic Disease” opublikowało
20 maja 2014 r. interesujący
artykuł zatytułowany Vaccines and biologics autorstwa I.
Ferreiry i D. Isenberga o szczepieniu osób ze schorzeniami

immunologicznymi. Autorzy
zwracają uwagę, że nie ma
żadnych wytycznych na temat szczepienia pacjentów
z takimi schorzeniami. Mimo
oczywistych korzyści jakie
niosą szczepienia, konieczne

jest uwzględnienie możliwości
indywidualnej reakcji u osób
ze schorzeniami immunologicznymi, wynikającymi z odrębnej reaktywności układu
odpornościowego oraz przyjmowanych leków. Autorzy

postulują bardziej indywidualne podejście przy ustalaniu
wskazań do szczepienia u pacjentów z takimi schorzeniami
jak reumatoidalne zapalenie
stawów, liszaj rumieniowaty
trzewny itp.

Źródło: http://ard.bmj.com/content/early/2014/05/20/annrheumdis-2014-205246.abstract
http://www.medpagetoday.com/Rheumatology/GeneralRheumatology/45982

Regulacje w sprawie e-papierosów
Amerykańska agencja Food
and Drug Administration postanowiła wprowadzić regulacje dotyczące e-papierosów.
Produkty te będą podlegały
tym samym przepisom co

papierosy tradycyjne. Oznacza to między innymi zakaż
sprzedaży tych produktów
osobom poniżej 18. roku życia. Do wprowadzenia tego
zakazu skłonił FDA wzrost

popularności e-papierosów
wśród najmłodszych Amerykanów.
Od roku 2011 do 2012 częstość używania e-papierosów
wśród uczniów szkół średnich

i wyższych wzrosła z 4,7% do
10%.
FDA przewiduje rozszerzenie regulacji na wszystkie inne
produkty zawierające nikotynę
(żele, cygara, fajki wodne).

Źródło: http://www.medicalnewstoday.com/articles/275945.php
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Canberra,
stolica
Australii
Anna Lach-Czerwińska

Na zaproszenie, czytaj: prośbę córki o pomoc w opiece nad wnuczką, spędziłam
w Sydney cały rok. Ludność tutejsza, której przodkowie przybyli statkami z Anglii
na przełomie XVIII i XIX wieku, ma chyba w genach zakodowane podróżowanie,
toteż i ja wędrowałam za rodzicami malutkiej Gniewki – Lindą i Neilem po Nowej
Południowej Walii, Wiktorii i Tasmanii. Australia oczarowała mnie głównie przyrodą, klimat sprzyja rozwojowi bujnej roślinności, dopiero tu zobaczyłam, na co stać
magnolie i oleandry. Przypuszczam, że te rośliny w południowej Europie też potrafią
zachwycić barwami i wielkością, ale nigdy nie spotkałam ich w takich ilościach. Widząc moje przyrodnicze zachwyty, Neil obiecał zabrać mnie wiosną na wycieczkę do
Canberry na festiwal kwiatów odbywający się w tym roku po raz 25. w dniach od
15 września do 15 października.
Pierwsze wrażenie
Wiosenny australijski wrzesień to czas niepewnej
pogody, nocą temperatura spada poniżej 10 stopni, może
też wystąpić kilkudniowy deszcz. Po przeanalizowaniu

43

prognozy pogody, rozważeniu możliwości urlopowych
wybraliśmy się na Floriadę w tydzień po jej rozpoczęciu.
Zatrzymaliśmy się po drodze w miasteczku Goulburn
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Owcze kosmetyki

2
Wełniane maskotki
Wielki baran przy drodze do Canberry

3

Różności z merynosa

1

4

w jednej trzeciej odległości przed Camberrą, zaciekawiła
mnie postać wielkiego barana górującego nad okolicą.
Okazało się, że to sklep z wyrobami z wełny 5 Canberra
owczej, ubraniami i kosmetykami (fot. 1,
2, 3, 4).
Do Canberry wjeżdżaliśmy od północnej strony. Neil zatrzymał samochód
przy wjeździe, pochylił głowę nad kierownicą, twarz mu spąsowiała, słowo daję, i wyszeptał: – To jest stolica Australii, Canberra.

A jako urodzony podróżnik niejedną stolicę
w świecie odwiedził. Australijczycy nie chwalą
się Canberrą, młodzież nie przyjeżdża do niej
obowiązkowo, wielu nawet nigdy w niej nie było.
Bardzo różni się Canberra od innych miast Australii (fot. 5). Ulice są tu szerokie, latem ocienione liściastymi drzewami, a nie wysokimi budynkami, oddzielone dobrze utrzymywanymi
pasami zieleni. Niską zabudowę, jakiej się spodziewałam, przełamują budynki wielorodzinne, czyli po prostu bloki, wyższe lub niższe, których całkiem sporo się tu obecnie stawia (budowa kolejnego
wysokiego bloku – fot. 6). Przechodniów na ulicach rzadko się
spotyka, pojedyncze samochody nie tworzą korków. Brak jakiegoś starego rynku, wokół
którego skupiałoby się życie
mieszkańców, ciekawe obiekty położone są w dużych odległościach od siebie, sądzę, że zwiedzanie bez samochodu byłoby bardzo utrudnione (fot. 7).

6
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Wiosenna ulica w Canberze
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Budynek Starego Parlamentu

8 10 Jeden z kolorowych namiotów Ambasady Aborygeńskiej

Zwiedziłam więc z moją rodziną sale posiedzeń
Miasto na zamówienie
izby niższej i wyższej australijskiego parlamentu, biura
Canberra ma ciekawą historię. Powstała w wyniku kompromisu w 1927 roku, a jej początki sięgają
parlamentarzystów, gabinet premiera, w salach mu1901 roku, kiedy to sześć samodzielnych stanów austrazealnych oglądałam stare, pięknie oprawione księgi,
lijskich postanowiło się zjednoczyć i utworzyć
zabytkowe telefony, telegrafy itp. Linda zrobiła
9
mi oryginalne fotografie w strojach sprzed wielu
wspólną Federację Australii. Do miana stolicy
pretendowały Sydney i Melbourne jako najwczelat, w pięknych jedwabnych sukniach (fot. 9).
śniej powstałe i najbardziej rozwinięte miasta.
Sprawdziłam wygodę foteli na sali sejmowej,
Władze żadnego z obu miast nie zamierzały
siadałam za biurkami urzędników przy starych
ustąpić w walce o siedzibę rządu. Zdecydowano
maszynach do pisania, większość wystawowych
się na wyznaczenie miejsca pod przyszłą stolicę
urządzeń można było dotykać i sprawdzać ich
u podnóża Alp Australijskich, w odległości
działanie.
480 km od Melbourne, a od Sydney 320 km.
Trawnik przed Starym Parlamentem zajNazwę nowo powstającego miasta tłumaczono
muje kilka kolorowych namiotów (fot. 10), jest to
z języka Aborygenów jako „miejsce spotkań”.
tzw. Namiotowa Ambasada Aborygenów (AboObszar na stolicę wydzielono ze stanu Nowa
riginal Tent Embassy) powstała w 1972 r., kiedy
Południowa Walia, tworząc Australijskie Terytoto Aborygeni starali się o uznanie przez rząd
rium Stołeczne. Miasto zaplanował amerykański
federalny ich praw do ziemi, którą zamieszkiwali
architekt Walter Burley Griffin. Jego projekt
od kilkudziesięciu tysięcy lat, a którą w sposób
wcielony w życie przypomina mi pracę dwóch
okrutny im odebrano. W miejscu tym po raz
huntsmanów (wielkie, włochate australijskie
pierwszy pojawiła się flaga aborygeńska.
Przebieranki
pająki), które rozsiadły się po obu stronach w Starym
Na brzegu jeziora Griffin, które utworzorzeki Molonglo i utkały swoją pajęczynę pro- Parlamencie
no w 1963 roku przez budowę zapór na rzece
mieniście rozchodzących się ulic. Główne, wielkie ulice
Molonglo, znajduje się gmach Nowego Parlamentu.
w postaci promieni koła mają nazwy największych
Dach budynku jest porośnięty bujną trawą, więc parlaaustralijskich miast, np. Melbourne, Hobart, Sydney,
ment jest jakby schowany we wzgórzu, które ma nazwę
Adelajda. Uważam, że pomysł ten służył poczuciu
Capital. Pośrodku dachu znajduje się wysoki na 80 m
integracji mieszkańców tych miast ze stolicą.
maszt z australijską flagą.
Jednym z ciekawszych miejsc poleconych mi
Gniewka radosnymi okrzykami i głośnym śmiedo zwiedzenia był budynek Starego Parlamentu i jego
chem okazywała zadowolenie z baraszkowania po dachootoczenie. W jego murach stanowiono prawo do 1988 r.
wej zieleni (fot. 11). Wszelkie próby zjedzenia przez nią
Teraz mieści się tu Narodowa Galeria Portretu i Muzeum
wyrywanej garściami soczystej trawy udaremnialiśmy
na szczęście, chociaż często w ostatniej chwili.
Demokracji (fot. 8).
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Gniewka na dachu Nowego Parlamentu

11 12

Wnętrze parlamentu jest udostępniane zwiedzającym, wrażenie wielkiego bogactwa robią błyszczące
marmurowe podłogi głównego holu, schody, kolumny
z zielonego kamienia. Na ścianach wielkich sal i szerokich
korytarzy wiszą obrazy, gobeliny oraz portrety kolejnych
premierów. Oczywiście prawie o każdym z premierów
musiałam wysłuchać od Neila krótkich wiadomości,
a było ich ponad trzydziestu i tylko na moje szczęście
niektórzy rządzili po 2 lub 3 kadencje, bo od nadmiaru
tych historii pękała mi już głowa. Jeden z nich – Harold
Holt zaginął pół wieku temu i nie odnaleziono go nigdy
ani żywego, ani umarłego, a ostatnio rządząca Julia Gillard wygrała wybory z konkurentem z tej samej Partii
Pracy, a jeszcze jeden, John Curtin, to mieszkał pod
Forbes i na pewno tam pojedziemy, bo do dziś można
zwiedzać jego dom – opowiadał.
Stolicę 20-milionowego państwa zamieszkuje
około 350 tysięcy ludzi na obszarze 800 km2 (dla porównania – Warszawa zajmuje 500 km2). Znajdują się
tu liczne kluby, kasyno, restauracje, teatry, kina, uniwersytet, Akademia Nauk, Biblioteka Narodowa, Muzeum
Narodowe, mennica, oceanarium, ogród botaniczny,
obserwatorium astronomiczne, wielkie centrum handlowe, czyli wszystko, co człowiekowi do życia, nauki
i rozrywki potrzebne, służące mieszkańcom na co dzień,
a turystom udostępniane do zwiedzania. Jak można się
spodziewać, obiekty te, mimo że odwiedzane w ciągu
roku przez półmilionową rzeszę turystów, na co dzień
świecą pustkami, co sprawia, że zwiedzanie i zakupy stają
się przyjemnością. Spokój, cisza sprzyjająca kontemplacji w miejscach podniosłych i sympatyczna atmosfera
w pozbawionych tłumów obiektach służących rozrywce.
Nawet u celu naszej podróży nie było tłoczno.
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Jeden z kolorowych dywanów

Floriada
Wystawa corocznie od 1988 roku przygotowywana jest już od jesieni, czyli od kwietnia-maja przez
zasadzenie tysięcy cebulek kwiatowych nad brzegiem
wspomnianego już sztucznego jeziora na obszarze około
9000 m2. Kwiaty są sadzone w określonych odstępach
czasowych, w różnych układach, by wiosną tworzyły
obrazy, które co kilka dni się zmieniają w zależności od
rozkwitających kolejno tulipanów, hiacyntów, żonkili,
stokrotek, bratków, maków i wielu innych. Zachwycałam się więc wielkimi rabatami w kolorze białym lub
żółtym utworzonymi z różnych kwiatów o tym samym
kolorze, np. białe – tulipany, hiacynty, stokrotki lub
żółte – żonkile, tulipany, bratki, chryzantemy, irysy. Były
też wielobarwne dywany z białymi, różowymi, czerwonymi i fioletowymi makami, a nad nimi uwijały się też
Żółty dywan

13
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14
Biały dywan

Różnokolorowe maki

Floriada

różnobarwne motyle albo żółte jak żonkile motylki-cytrynki, za którymi 9-miesięczna Gniewka podążała
szybko na czworakach i rozczarowana oglądała puste
rączki, mimo jak się zdawało dość szybko wykonanego
manewru chwytania. A zapach unoszący się szczególnie
z hiacyntowych pól dopełniał poczucie piękna tego
miejsca i wraz z kolorami przyprawiał o prawdziwy
zawrót głowy (fot. 12, 13, 14, 15, 16).
Floriadę odwiedziliśmy we wrześniową sobotę,
myślę, że aby zobaczyć wszystkie warianty kwitnących
obrazów, należałoby wrócić tu kilka razy w ciągu miesiąca.
Sztuczna fontanna
na sztucznym jeziorze

17

18

Z brzegu jeziora widoczna była bijąca na 140
metrów w górę sztuczna fontanna, będąca pomnikiem
jednego z odkrywców Australii kapitana Jamesa Cooka,
mieniąca się w pełnym słońcu barwami tęczy, udało
nam się bo- Galeria handlowa w centrum Canberry w sobotę
wiem trafić
na dzień bezdeszczowy (fot. 17). Po jeziorze pływały
stada dorodnych, wyniosłych, pięknych czarnych łabędzi
żyjących tylko w Australii i Nowej Zelandii (fot. 19).
Floriadzie towarzyszyły liczne koncerty muzyki
klasycznej, jazzu, zespołów tanecznych i wokalistów występujących na specjalnie przygotowanej scenie (fot. 18).
W sobotni dzień słuchaczy na widowni zasiadało kilku,
19
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Czarne łabędzie na jeziorze Griffin

6_2014

czerwiec

Podróże
więcej osób gromadziło się przy licznych stoiskach
z pamiątkami, biżuterią, odzieżą, grillach z kiełbaskami,
krewetkami i stekami wołowymi, piwem sprzedawanym
w dużych plastikowych kubkach. Restauracyjki i miejsca
zabaw dla dzieci – diabelskie koło, karuzele, huśtawki
cieszyły się większym powodzeniem. Zdjęcia, które
zrobiłam, do dziś przywołują kolory, zapachy i dźwięki,
festiwal kwiatów spełnił moje oczekiwania i wrażenia
pozostaną mi na zawsze.
Wracając do hotelu Waldorff, w którym wydawało się, że byliśmy jedynymi gośćmi, wstąpiliśmy do
wielkiego Canberra Center. Liczne sklepy z odzieżą,

Galeria handlowa
w centrum Canberry
w sobotę

20
porcelaną, złotą biżuterią, artykułami gospodarstwa
domowego również świeciły pustkami. Na ostatnim
piętrze znajdowały się punkty gastronomiczne z jedzeniem chińskim, tajskim, indyjskim, różnorodnymi
sałatkami. Królował kurczak i ryba z frytkami. Ryba
jak ryba, nawet smakowała, najczęściej pod nazwą tego
dania kryła się potrawa z rekina. Rekinów w Australii
dostatek. Noc z soboty na niedzielą była zimna, zaledwie
2 stopnie powyżej zera, klimatyzacja hotelowa dawała
miłe ciepło. Nie sprawdziliśmy już, jak taką zimną noc
przeżyły kwiaty.

Powrót
W niedzielę po śniadaniu przygotowanym w hotelu z zakupionych wcześniej produktów, ugotowaniu
mięsno-jarzynowego dania obiadowego dla Gniewki,
która nie znosi gotowego jedzenia w tzw. słoiczkach,
wybraliśmy się w drogę powrotną. Postanowiliśmy
pojechać jeszcze do galerii urządzonej w starej, wielkiej
zajezdni autobusowej. Przez dwie godziny oglądaliśmy
wystawione na sprzedaż antyczne meble, było też mnóstwo całkiem współczesnych brzydkich meblościanek,
nowe kolorowo haftowane obrusy, ubrania, czapki, szaliki,
torebki, ręcznie wykonana biżuteria – korale, kolczyki,
bransolety, naszyjniki. I lalki, dużo lalek w różnych
rozmiarach wystrojonych w koronkowe suknie z pięknie
ufryzowanymi włosami (fot. 21, 22, 23).
Były też stoiska z żywnością: miód z okolicznych
pasiek, dżemy własnej roboty, sery, chleb, rolady z kremem, muffiny, warzywa i owoce. Takie jarmarki odbywają
się w soboty lub niedziele w każdym mniejszym czy
większym australijskim mieście, o czym przekonałam
się, podróżując po tym kraju.
Canberrę zapamiętam jako stolicę zdecydowanie
odmienną od gwarnych, tętniących życiem europejskich
stolic, zdecydowanie różniącą się od innych miast australijskich, rozległą, wyludnioną, latem tonącą w zieleni
nie tylko eukaliptusów, ale i innych drzew liściastych
jak akacje czy klony, no i jako stolicę festiwalu kwiatów
wiosennych. Jeśli miałabym tu wrócić, to tylko wiosną.
Tekst i zdjęcia
Anna Lach-Czerwińska
stomatolog

Jarmark w starej zajezdni
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http://www.thegreatcat.org/wp-content/uploads/2013/12/Carl-Reichert-1836-1918-Kittens-Playing-with-Beetles..jpg

Czerwiec

Jaśminowe koty
Ewa Dereszak-Kozanecka

N

http://www.thegreatcat.org/wp-content/uploads/2013/12/Carl_Reichert_Dinnerparty.jpg
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grubą kreską smród lizolu i kolejny
zmęczony, pracowity rok.
Przed nami święto, święto
lata i wakacji – czas, kiedy można
zamieszkać w ogrodzie. I z całą uwagą
oddać się celebracji ulotnego piękna.
Tak właśnie czynią koty.
Opuszczają nas. Rzuciwszy powłóczyste, poważne spojrzenie, zdają się
mówić: żegnaj na chwilę, teraz mam
ważniejsze sprawy na głowie.
Koty wychodzą do ogrodów.
Zanurzają się w upojnym świecie pomieszanych woni. Mają swoje ukryte
skarby, wabiki tylko dla nich przez Stwórcę przeznaczone – jak ukryte w rabatach niebieskie kępki kocimiętki...
Ale z powolną rozkoszą chłoną wszystkie czerwcowe
aromaty ogrodu. Ze zmrużonymi oczyma rozkosznie
ocierają się o korę pachnących drzew i krzewów. Zaglądają do kwiatów, podgryzają liście i kolorowe źdźbła
traw. A kolorowe kocie oczy o niewidocznych od słońca
źrenicach błyszczą jak klejnoty ukryte w zieleni.
Koty to potrafią. Z namaszczeniem celebrują
piękno ulotnych chwil. A potem odpoczywają na werandzie lub grzeją futro w plamie słońca na tarasie, ścieżce,
http://www.thegreatcat.org/wp-content/uploads/2013/12/A-new-acquaintance.jpg

ie jest łatwo być czerwcowym kotem. Czerwiec jest
taki piękny. Taki piękny – kwietny i wonny, bogaty
w błękity nieba, ciepłe dnie i pachnące, ciepłe noce.
Błogi spokój upojnych dni zakłóci czasem z dawna oczekiwana, gwałtowna burza, która na koniec przyniesie ze sobą woń ozonu i przepiękną, dumną tęczę.
A potem znów nadejdzie lekka, ciepła cisza. Leniwe słońce osuszy łąki i ponownie wyzwoli stłumiony
deszczem zapach kwiatów. Zmysłowy czerwiec przepełniony jest bowiem bez umiaru zmysłowymi zapachami
– piwonii i jaśminowca.
Czerwiec pachnie różą i lawendą. Czerwiec pachnie akacją.
Zawraca w głowie pachnącym groszkiem, kwitnącą lipą... Wabi zapachem
wiciokrzewu. Tak trudno się oprzeć
tym czarom.
To miesiąc pełen energii i zapachu wolności w porannym, rześkim
powietrzu.
Już na zawsze czerwiec kojarzyć mi się będzie z nadchodzącą
swobodą, radosnym oczekiwaniem
szkolnego końca roku. Nareszcie wypuszczeni z duchoty przytłaczających
szkolnych sal pachnących pleśnią
i nadmiernym umysłowym wysiłkiem, zostawimy za
sobą stare zakurzone książki i zeszyty, a w wersji dla
dorosłych – obskurne szpitale i gabinety, odkreślimy
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kiczowate kocie portrety? Jeśli lubią, to wspaniale, jeśli nie,
to trudno. Na obie okoliczności mam kilka ciekawych,
stylowych obrazków, z pewnością jakby już znajomych.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reichert,_
Carl_-_Heliogravure_Graz,_Leykam_1865.jpg

O

to Karl Reichert, austriacki
malarz animalista urodzony w Wiedniu w 1836 r., zmarł
w Gratzu w 1918 r. Pochodził
z artystycznej rodziny, jego ojciec
także zajmował się malowaniem
zwierząt. Studiował w Monachium
i w Rzymie. Tamże przez jakiś czas mieszkał i malował.
Po 1860 roku osiadł w Wiedniu. Zdobył dużo większe

http://www.thegreatcat.org/wp-content/uploads/2013/12/studio-assistants-carl-reichert-1.jpg

http://www.thegreatcat.org/wp-content/uploads/2013/12/Mother-and-kittens.jpg

ogrodowym krześle. Leniwie śledzą lot motyla. Spod
przymkniętych powiek w pozornym sennym zatraceniu obrotem ucha śledzą trzmiele, pszczoły i leniwie
brzęczące czarne muchy. Jeszcze chwila, jeszcze trochę.
Trzeba zapisać w pamięci tę rozkosz, a to trwa.
Ale zaraz ponownie wyruszą w świat, szukać
swojej wakacyjnej grządki, ogrodowego murka, kwietnej
rabaty, dyskretnego zakątka w ogrodzie sąsiada, który
wyjątkowo nie lubi kotów.
Właśnie wracam z pracy. Naokoło trwa ciepły, spokojny czerwcowy dzień i trwa moje marzenie
o ogrodach... Nadchodzi jasny, pachnący wieczór. Powoli,
rozkoszując się tak rzadką nagrodą jak powrót z pracy
białym dniem, zbliżam się do mojej oazy spokoju.
Jest tak pięknie, a w domu czekają na mnie dwa
stęsknione koty... A na dodatek niedawno wprowadzili
się nowi sąsiedzi. Ot, młodzi, sympatyczni; ona drobna
blondynka, on postawny brunet. Ale mają coś, co ich
natychmiast wyróżnia: rudego main coona imieniem
Gizmo oraz szarą kotkę Szu-Szu zabraną ze schroniska.
Nasze koty od pierwszego spojrzenia są przyjaźnie do
siebie nastawione. Może być całkiem miło i bardzo kocio...
Muszę ich zaprosić na wieczorne spotkanie na
tarasie. Pogadamy o kotach, o sztuce i czerwcowych kwiatach... Ciekawe, czy „nowi” lubią starą sztukę i rzewne

http://www.thegreatcat.org/wp-content/uploads/2013/12/Carl-ReichertVienna-1836%E2%80%931918-Graz-Playing-with-the-Cat-1.jpg
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Ewa Dereszak-Kozanecka

psychiatra

http://www.thegreatcat.org/wp-content/uploads/2013/12/2.jpg

http://www.thegreatcat.org/wp-content/uploads/2013/12/Carl-Reichert-Cat-Family.jpg

w salonie. Pod warunkiem,
że ma się niezbitą pewność,
że posiadane płótno to oryginał lub kopia malowana
ludzką ręką. A kiedy uważnie popatrzycie na obraz,
usłyszycie krzątaninę w tle:
trzepot skrzydeł spłoszonej papugi, przytłumiony
śmiech i wabiące „kici,
kici”…
Tak niewiele jest tak
spokojnych chwil. Chodź
tu, kocie. Przytul się. Popatrzymy razem na ten
obraz. Nie chcesz? Gdzie
biegniesz? Pokaż, co tam
masz? Różowe piórko potarganej Kakadu? Oddaj!
Coś ten ptak z obrazu coraz
bardziej łysy.
Takie cuda potrafią tylko koty...

http://www.thegreatcat.org/wp-content/uploads/2013/12/The_Kittens_Recital.jpg

uznanie niż ojciec, malując
głównie portrety kotów i psów
oraz słodkie scenki rodzajowe.
Szczególnie znany i bardzo
często reprodukowany jest
obraz przedstawiający salonowe igrce kociąt z przepiękną
różową kakadu lub równie
często odmalowywany w różnych wersjach inny obraz –
ogrodowe spotkanie kociąt
z żabą, doskonale oddający
moment zaskoczenia dziwnym spotkaniem. O miłości
dzieci do kotów też jest malowana opowieść.
Wszystko ciepłe, rzewne i przesłodzone. Mocno
przestylizowane. Ale będące
świadectwem stylu i ambicji
epoki.
Więc możecie sobie
nazywać te obrazy kiczem. Ale
kiczem stylowym i lirycznym,
wartym swojej ceny i takim,
który śmiało można zawiesić

http://www.thegreatcat.org/wp-content/uploads/2013/12/Cats-and-a-Cockatoo.jpg
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Pamięć ulotna
Fot. Mieczysław Knypl

