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

Koleżanki i Koledzy,

P

roporcje pomiędzy światem realnym a wirtualnym ciągle się zmieniają. Obserwując kolejną medialno-internetową burzę mam wrażenie, że świat rzeczywisty
zaczyna być jakimś małym dodatkiem, pretekstem czy punktem wyjścia do tego,
co dzieje się w internecie.

Ł

atwość komentowania dzięki rozpowszechnieniu komputerów i internetu,
przeświadczenie o swojej wiedzy, fałszywie pojmowana demokracja, wreszcie
nieustanne podsycanie przez polityków i media nagonki na pracowników ochrony
zdrowia powodują, że wirtualna mutacja bytu rzeczywistego zaczyna być coraz
ważniejsza.

B

adania prowadzone w różnych krajach wykazują, że ludzie łatwo wierzą w opinie,
które przeczytają w internecie, a ochrona zdrowia obok hotelarstwa i branży
gastronomicznej należy do najczęściej „weryfikowanych” tematów.

F

enomenem jest, że to, co powie lekarz w gabinecie, jest odbierane przez
współczesnego pacjenta jako przekaz wymagający sprawdzenia w internecie.
Natomiast to, co powie księgowa, szewc, policjant, nauczyciel jest przyjmowane
przez odbiorcę komunikatu bez wątpliwości i potrzeby sprawdzania. Tak już niestety będzie. Możliwe też jest dalsze przesunięcie uwagi ludzi do sfery wirtualnej.

Z

tego też powodu ważna jest nasza reputacja. A nie jest ona dobra. Warto zastanowić się, co na takie spostrzeganie wpływa i rozpocząć staranne naprawianie
naszego wizerunku. Nie mamy wyboru. Wizerunek, sposób postrzegania nas jako
przedstawicieli szczególnego zawodu decyduje o wielu kwestiach, między innymi
o zaufaniu pacjentów do naszych diagnoz, decyzji i opinii. Z różnych powodów
warto nieustannie dbać o to, aby pacjenci nam wierzyli i ufali.

D

Rys. Helena Kowalska

ziałania naprawcze (właściwie należałoby powiedzieć – lecznicze) muszą się
odbywać na szeroką skalę i z udziałem samorządu lekarskiego. W przeciwnym
razie ogłoszenia typu „Wizerunek w internecie naprawiamy, retuszujemy, wygładzamy – do klienta dojeżdżamy” staną się nie humorystyczną frazą, ale smutną
rzeczywistością.
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Najmniejszy rozrusznik serca

Podczas Międzynarodowego Kongresu Elektrofizjologii
i Technik Kardiologicznych
CARDIOSTIM / EHRA EUROPACE 2014 ogłoszono
wstępne wyniki wszczepienia
najmniejszego rozrusznika serca – Micra™ TPS (Transcatheter
Pacing System). Są to wyniki
badania czterech pierwszych
pacjentów (przedział wieko-

że ten małoinwazyjny zabieg
wy: 74-83 lata) uzyskane po pozwoli na uzyskanie zbliżoupływie jednego oraz trzech nych wyników u wszystkich pamiesięcy od zabiegu. Wszcze- cjentów uczestniczących w bapienie rozrusznika powiodło daniu – powiedział dr n. med.
się u każdego z pacjentów i nie Clemens Steinwender, kierowbyło żadnych istotnych powi- nik Kliniki Kardiologii Szpitala
kłań po zabiegu. Rozrusznik Miejskiego w Linz, w Austrii,
działał zgodnie z oczekiwania- który prezentował te dane na
mi, a parametry elektrofizjolo- konferencji Cardiostim 2014.
Ten miniaturowy rozruszgiczne mieściły się w normie.
Rozrusznik Micra TPS nik nie wymaga wykonywajeszcze nie został zatwierdzo- nia nacięcia chirurgicznego
ny do stosowania w Stanach ani tworzenia kieszonki podZjednoczonych. Jego bez- skórnej, co eliminuje wszelpieczeństwo i skuteczność są kie widoczne oznaki obecnoobecnie przedmiotem mię- ści urządzenia, jak i potendzynarodowego badania kli- cjalne źródło powikłań zwiąnicznego firmy Medtronic. Jest zanych z jego wszczepieniem.
to wieloośrodkowe, jednora- Micra TPS jest dziesięciokrotmienne badanie, które obejmie nie mniejszy od tradycyjnego
do 780 pacjentów z około 50 rozrusznika serca – przypomina dużą kapsułkę witaminową.
ośrodków.
Wstępne wyniki są niezwy- Wszczepia się go bezpośrednio
kle obiecujące i mamy nadzieję, do serca za pomocą cewnika

Olbrzymie zainteresowanie
Duże poruszenie wywołała
publikacja artykułu zatytułowanego „Outpatient Glycemic Control with a Bionic
Pancreas in Type 1 Diabetes”
Stevena J. Russella i wsp. na
łamach „New England Journal of Medicine” (http://www.
nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1314474).

wprowadzanego
przez żyłę udową.
Po umieszczeniu
rozrusznika w docelowym miejscu
mocuje się go do
ściany serca, skąd
można go w razie
potrzeby przemieścić lub usunąć.
System Micra nie
wymaga stosowania elektrod wewnątrzsercowych biegnących
od rozrusznika do mięśnia sercowego, jak przy tradycyjnych
rozwiązaniach, ponieważ sam
rozrusznik jest wszczepiony
w mięsień sercowy za pomocą niewielkich zaczepów, które zapewniają zarówno umocowanie systemu, jak i przesyłanie impulsów elektrycznych
stymulujących serce.
Źródło: materiały prasowe

bioniczną trzustką

W ciągu
tygodnia artykuł obejrzało ponad
195 tysięcy
osób.
Jeżeli
spełnią się
zapowiadane przez ba-

daczy i konstruktorów bionicznej trzustki plany wprowadzenia na rynek za 2 lata tego niezwykle interesującego i oczekiwanego urządzenia, może to
być olbrzymi przełom w leczeniu cukrzycy typu 1.
Więcej o bionicznej trzustce piszemy na s. 14.
Źródło: http://www.nejm.org/

Lepiej dmuchać na zimne!
W Stanach Zjednoczonych
prowadzona jest kampania na
rzecz ograniczenia ekspozycji
kobiet ciąży na promieniowanie pochodzące z sieci wi-fi.
Ma to związek z wynikami
badań eksperymentalnych,
które wykazały zmiany w za-

chowaniu zwierząt doświadczalnych narażonych in utero
na wpływ promieniowania
wi-fi. Myszy będące w zasięgu takiego promieniowania stawały się nadruchliwe
i miały zaburzenia pamięci.
Dane te były opublikowane

w doniesieniu Fetal Radiofrequency Radiation Exposure
From 800-1900 Mhz-Rated
Cellular Telephones Affects
Neurodevelopment and Behavior in Mice T.S. Aldana
na łamach „Nature” w 2012
roku (http://www.nature.com/

srep/2012/120315/srep00312/
full/srep00312.html). Wiadomo też, że dzieci poddane
ekspozycji na promieniowanie wi-fi częściej chorują na
ADHD. Kampania jest prowadzona pod hasłem „Better
safe than sorry”.

Źródło: http://www.medpagetoday.com/OBGYN/Pregnancy/46168
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Sorafenib został zarejestrowany w Unii Europejskiej do leczenia
zróżnicowanego raka tarczycy
Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu sorafenibu.
Jest to doustnie podawany
inhibitor wielokinazowy, stosowany w leczeniu pacjentów
z postępującym, miejscowo
zaawansowanym lub przerzutowym, zróżnicowanym (brodawkowaty, pęcherzykowaty,
z komórek Hurthle’a) rakiem
tarczycy (ang. differentiated
thyroid carcinoma, DTC),
opornym na leczenie jodem
radioaktywnym (ang. radioactive iodine, RAI). Wcześniej
sorafenib otrzymał status leku
sierocego w leczeniu pęcherzykowatego i brodawkowatego
raka tarczycy na obszarze Unii
Europejskiej.
Zróżnicowany rak tarczycy
jest rzadką, ale ciężką chorobą,
a pacjenci nie mieli dostępu
do nowych możliwości terapeutycznych od ponad 40 lat.
Rejestrację oparto na danych pochodzących z fazy
III badania DECISION (ang.
stuDy of sorafEnib in loCally
advanced or metastatIc patientS with radioactive Iodine
refractory thyrOid caNcer),
dotyczącego stosowania sorafenibu u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub
przerzutowym rakiem tarczycy opornym na leczenie jodem

radioaktywnym. W tym badaniu sorafenib istotnie poprawił
przeżycie wolne od progresji
(PFS), będące głównym punktem końcowym badania, w porównaniu z placebo (HR=0,59
[95% CI, 0,46-0,76]; p<0,001),
co stanowi 41% zmniejszenie
ryzyka progresji choroby lub
zgonu. Mediana PFS wyniosła
10,8 mies. u pacjentów leczonych sorafenibem w porównaniu z 5,8 mies. u pacjentów
otrzymujących placebo.
Profil bezpieczeństwa i tolerancji sorafenibu u pacjentów
uczestniczących w badaniu
był zasadniczo spójny ze znanym dotychczas profilem tego
leku. Do najczęstszych zdarzeń
niepożądanych związanych
z leczeniem należał zespół ręka-stopa, biegunka, łysienie,
utrata masy ciała, zmęczenie,
nadciśnienie tętnicze i wysypka.
W badaniu DECISION uczestniczyło ogółem 417 pacjentów
z miejscowo zaawansowanym
lub przerzutowym, postępującym, opornym na leczenie
RAI, zróżnicowanym rakiem
tarczycy (brodawkowaty, pęcherzykowaty, z komórek Hurthle’a i słabo zróżnicowany),
nieotrzymujących wcześniej
chemioterapii, inhibitorów kinaz tyrozynowych, przeciwciał
monoklonalnych skierowanych

na VEGF bądź receptorów oraz do leczenia pacjentów
VEGF ani innych leków ce- z zaawansowanym rakiem
lowanych, stosowanych w le- nerkowokomórkowym (ang.
czeniu raka tarczycy. Zostali renal cell carcinoma, RCC),
oni poddani randomizacji do u których wcześniejsze legrupy otrzymującej 400 mg czenie oparte na interferonie
sorafenibu doustnie dwa razy alfa lub interleukinie 2 nie
na dobę (207 pacjentów) lub powiodło się lub którzy nie
placebo (210 pacjentów).
kwalifikowali się do takiego
Rak tarczycy jest najczę- leczenia. Sorafenib jest także
ściej występującym endokryn- zarejestrowany w Europie do
nym nowotworem złośliwym. leczenia pacjentów z postęCo roku przybywa na świecie pującym, miejscowo zaawanponad 298 tysięcy nowych sowanym lub przerzutowym,
przypadków. Prawie 40 tys. zróżnicowanym (brodawkoosób umiera co roku z powodu waty, pęcherzykowaty, z komóraka tarczycy na całym świecie. rek Hurthle’a) rakiem tarczycy,
Rak brodawkowaty, pęche- opornym na leczenie jodem
rzykowaty (także z komórek radioaktywnym. W USA soHurthle’a) jest klasyfikowany rafenib jest także zarejestrojako „zróżnicowany rak tar- wany do leczenia pacjentów
czycy”. Stanowi około 94% z miejscowo nawracającym lub
wszystkich raków tarczycy. przerzutowym, postępującym,
O ile w większości przypadków zróżnicowanym rakiem tarczyzróżnicowany rak tarczycy jest cy (DTC) opornym na leczenie
uleczalny, o tyle miejscowo za- jodem radioaktywnym.
awansowany lub przerzutowy
W badaniach przedkliniczrak z opornością na leczenie nych wykazano, że sorafenib
RAI jest bardziej oporny w le- hamuje kinazy, które prawczeniu i wiąże się z krótszym dopodobnie są zaangażowane
przeżyciem pacjentów.
w proliferację komórek oraz
Sorafenib jest obecnie angiogenezę – dwa podstazarejestrowany w ponad 100 wowe procesy umożliwiające
krajach na świecie. W Europie wzrost raka. Do tych kinaz
jest zarejestrowany do leczenia należą kinazy Raf, VEGFR-1,
pacjentów z rakiem wątrobo- VEGFR-2, VEGFR-3, PDGFRwokomórkowym (ang. hepa- -B, KIT, FLT-3 i RET.
tocellular carcinoma, HCC)
Źródło: materiały prasowe

Pamięć rzecz nabyta?
Naukowcy z San Diego
School of Medicine w Kalifornii przeprowadzili eksperyment na szczurach, w wyniku
którego została gryzoniom
usunięta pamięć, a następnie
przywrócona. Wyniki opu-

blikowane 1 czerwca 2014 r.
w internetowym wydaniu
czasopisma „Nature” po raz
pierwszy ukazują możliwość
selektywnego kasowania pamięci i jej przywracania przez
stymulowanie mózgu okre-

ślonymi bodźcami. Możemy
stworzyć pamięć, wymazać
wspomnienia i możemy je ponownie aktywować dowolną
liczbę razy, stosując bodźce,
które selektywnie wzmacniają
lub osłabiają połączenia sy-

naptyczne – powiedział prof.
Roberto Malinow, główny
autor badania.
Naukowcy przypuszczają,
że wyniki tego badania będzie
można wykorzystać w leczeniu
choroby Alzheimera.

Źródło: http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature13294.html
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Korespondencja własna z Aten
Media Cluster Meeting on HIV/AIDS

Przede wszystkim profilaktyka!
Krystyna Knypl

W dniach 12-13 czerwca 2014 r. odbyło się w Atenach spotkanie poświęcone zagadnieniom profilaktyki HIV/AIDS, w którym uczestniczyli naukowcy zaangażowani
w badania nad HIV/AIDS, organizatorzy ochrony zdrowia, reprezentanci ministerstwa zdrowia gospodarzy, przedstawiciele Chafea – Consumers, Health and Food
Executive Agency, pacjenci oraz dziennikarze medyczni. Głównym tematem dwudniowych intensywnych obrad były metody zapobiegania HIV/AIDS i schorzeniom
towarzyszącym – przede wszystkim wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i C oraz
gruźlicy.
Dlaczego profilaktyka?
Od dawna wiadomo, że profilaktyka jest jedną
z bardziej skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju schorzeń, a choroby zakaźne
są tego klasycznym przykładem. W 2012 r. w Europie
i w Azji Środkowej odnotowano ponad 131 tys. nowych
przypadków zakażenia wirusem HIV, a w Unii Europejskiej i w Europejskim Obszarze Gospodarczym – 29 tys.
Chociaż istnieją skuteczne metody zwalczania zakażenia
HIV, to wciąż w sferze badań i poszukiwań pozostaje
kwestia szczepionki. Dlatego polityka UE skupia się na
profilaktyce i wsparciu dla osób chorych oraz edukacji
adresowanej do całego społeczeństwa, a zwłaszcza do
grup podwyższonego ryzyka. Wiele osób żyjących z HIV/
AIDS jest nieświadoma istnienia choroby. Odsetek takich osób wynosić nawet 50%, dlatego edukacja oraz
profilaktyka są szczególnie ważne.

6

Trochę historii i geografii
W minionych 30 latach wirusem HIV zakaziło
się 64 mln ludzi na całym, a zmarło około 30 mln.
Według ONZ w 2010 roku na świecie żyło 34 mln
osób zarażonych wirusem HIV, z tego około 23,5 mln
zamieszkiwało rejon Afryki Subsaharyjskiej. W 2011
roku na świecie rozpoznano 2,5 mln nowych zakażeń.
Dynamika szerzenia się zakażeń była szczególnie wysoka
w latach 80. i 90. Obecnie największe nasilenie zakażenia jest w Botswanie, Lesotho, Suazi, Zimbabwe i RPA.
Także duży wzrost zakażeń HIV obserwuje się w krajach
byłego Związku Radzieckiego – w Rosji odsetek osób
zakażonych jest szacowany na 2% populacji, a na Ukrainie na 1,5%. W Polsce sytuacja epidemiologiczna HIV
i AIDS jest korzystniejsza – od 1985 r. do 28 lutego 2014 r.
stwierdzono 17 693 zakażonych ogółem, co najmniej
6023 zakażonych w związku z używaniem narkotyków,
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3075 zachorowań na AIDS, 1252 chorych zmarło (http://
www.aids.gov.pl/?page=epidemiologia&act=pl&id=1).
Programy profilaktyczne
Unia Europejska finansuje obecnie 34 programy
poświęcone problematyce HIV/AIDS i schorzeniom
współistniejącym. Budżet na te cele wynosi 15,9 mln euro.
Stanowi to 5,4% środków przeznaczonych na programy
zdrowotne realizowane w okresie od 2008 do 2013 r.

Dr Anastasia Pharris-Ciurej podczas wykładu

Podczas konferencji podkreślono, że 49% nowo
zdiagnozowanych przypadków zakażenia wirusem HIV
stanowią przypadki późno zdiagnozowane. Są one
szczególnie trudne, ponieważ mogą się wiązać z nieświadomością przenoszenia zakażenia na inne osoby
czy opornością na leczenie.
W krajach Unii Europejskiej realizuje się wiele
programów. Jednym z ważniejszych jest zaplanowany
na 30 miesięcy H-CUBE, który rozpoczął się 1 maja
2009 r. Bierze w nim udział 11 państw członkowskich
Unii Europejskiej: Bułgaria, Czechy, Cypr, Grecja, Litwa,
Malta, Polska, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy.
Celem głównym jest zorganizowanie kampanii profilaktyczno-edukacyjnej skierowanej do młodzieży w wieku
od 15 do 24 lat.
Szczegółowe dane o działaniach przewidzianych
do zrealizowania w Polsce zostały opisane w dokumencie Harmonogram realizacji Krajowego Programu

7

Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
opracowany na lata 2012-2016, który jest w całości
dostępny pod adresem http://www.aids.gov.pl/files/
publikacje/2012_KP_pl.pdf.
Podsumowanie
W Europie żyje coraz więcej osób zarażonych
wirusem HIV. Populacje o podwyższonym ryzyku to
mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami, osoby przyjmujące narkotyki
drogą iniekcji oraz
osoby pochodzące
z krajów o wysokiej endemiczności,
przede wszystkim
z Afryki Subsaharyjskiej. W Polsce i innych krajach osoby
z zakażeniem HIV
trafiają zbyt późno
pod opiekę specjalistów, w wielu przypadkach po wystąpieniu objawów niedoboru odporności, niejednokrotnie
z objawami zagrożenia życia. Taki stan utrzymuje się do
lat osiemdziesiątych. Z tego powodu niektórzy eksperci
są zdania, że testy w kierunku zakażenia HIV powinny
być bardziej powszechne. Podczas konferencji w Atenach
dyskutowano nad perspektywą przeprowadzania takich
testów przez lekarzy rodzinnych. Mówiono o wielu zagadnieniach jakie ewentualna próba upowszechnienia
takich testów niesie. Należy brać pod uwagę, że edukacja i profilaktyka dotyczące HIV/AIDS będą kolejnym
tematem podejmowanym w gabinetach wielu lekarzy
w naszym kraju.
Tekst i zdjęcia
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Konferencje medyczne

Krajowe życie naukowe
Krystyna Knypl

D

zięki wprowadzeniu wersji flip book* „Gazety dla
Lekarzy” przejrzałam jeszcze raz większość numerów. Wniosek nasunął mi się jeden – żyję w oderwaniu
od krajowego życia naukowego. Relacjonuję konferencje
medyczne odbywające się w Phoenix, Brukseli czy Sydney, zapominając o krajowych korzeniach medycznych.
Postanowiłam nadrobić to rażące uchybienie i pewnego
czerwcowego poranka wybrałam się na konferencję
prasową organizowaną w związku z XVI Warszawskimi
Dniami Kardiologii Akademickiej. Cenię tę konferencję organizowaną przez prof. Grzegorza Opolskiego
z zespołem. W dawnych latach uczestniczyłam w niej
bardziej aktywnie, przesyłając kilkakrotnie doniesienia
naukowe na towarzyszące konferencji sesje plakatowe.
Poranek był deszczowy. Wsiadłam w autobus
175, co mogło stworzyć miłe złudzenie, że jadę na
lotnisko w drodze na kolejną
konferencję zagraniczną. Dojechałam jednak
tylko do skrzyżowania ulicy
Żwirki i Wigury
z Trojdena.
Przystanek nosi nazwę identyczną z placówką
akademicką, przy której sie znajduje: Warszawski Uniwersytet Medyczny. Muszę od razu wyznać, że to nie jest
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ta sama uczelnia, którą przed laty ukończyłam! Moja
uczelnia nazywała się Akademia Medyczna i obecnie
jest bytem historycznym. Cóż, wszystko przemija.
Mogę za cztery lata otrzymać odnowiony dyplom
na 50-lecie ukończenia studiów, ale nie odczuwam potrzeby takiego uhonorowania ze strony uczelni, w której
nie studiowałam.
Odnotowałam, że na
dziedzińcu placówki pojawił
nowy element –
kamień ku pamięci z laską
Eskulapa i wężem wglądającym na bardzo
mocno nieżywego. Musiał nieźle gada zdzielić lagą szanowny prakolega. ;))
Po chwili zadumy nad
siłą ciosu Eskulapa energicznie skręciłam
w lewo i z rozpędu wpadłam
na tabliczkę
parkingową dla
magnificencji
& ekscelencji
w bieżącej kadencji.
Lud akademicki też ma
wyznaczone
swoje miejsce...
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Konferencje medyczne
Dla odmiany
psy nie mają prawa
wstępu na teren akademicki.
Moim celem było Centrum Dydaktyczne, gdzie
odbywała się konferencja prasowa.

Nieoczekiwanie okazało się, że równolegle trwa
też druga konferencja i w dodatku nazwana międzynarodową! Zorganizowana została przez strukturę o nazwie
Bastion – brzmi nieco militarystycznie, ale czasy takie,
że wydźwięk wojskowy można uznać za jak najbardziej
na czasie.

Centrum jest ładne w środku. Pani w rejestracji
konferencji chciała mą pierś ozdobić plakietką z napisem Partner. Powiedziałam jej, że nie jestem niczyim
partnerem vel partnerką, tylko staromodnie żoną swego
męża, i zrezygnowałam
z przyjęcia plakietki.
Wysłuchałam
konferencji prasowej
o osiągnięciach naszych kardiologów. Są
dobrze zorganizowanym środowiskiem
i mają wymierne sukcesy. Piszę o tym w artykule na dalszych stronach bieżącego numeru GdL.
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Sala na konferencji Bastionu była nieco pustawa,
ale może ktoś krzyknął: – Lotnik, kryj się! – i tak już
zostało.
Wracałam z konferencji spacerkiem ulicą Żwirki
i Wigury. Spoglądając na pomnik
Lotnika pomyślałam, że najwyraźniej on musi być sprawcą pustawej
sali na konferencji Bastionu.
Tymczasem lotnik wskoczył
na cokół i dumnie patrzył w dal. Gdy
przechodziłam obok, zdawało mi się,
że szepnął: Możecie mi naskoczyć…
na śmigło!
Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl, internista
*http://gdl.kylos.pl/wp/?page_id=3703
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Konferencja „Diabetologia 2014”
Krystyna Knypl

www.diabetes.org/about-us/
who-we-are/board-of-directors/elizabeth-seaquist.html

olejna konferencja edukacyjna dla liczba ta ustabilizowała się, np. w Finlandii
dziennikarzy medycznych zorga- i Holandii.
nizowana przez Fundację im. Macieja
Choroba o tak wielkim zasięgu spoHilgiera i Health Project Management łecznym wymaga wielu badań i nie mniej
była ostatnią przedwakacyjną aktywno- pieniędzy. Tymczasem droga do samością. Kolejną konferencją będzie Letnia dzielnego grantu naukowego wydłuża się
Akademia Onkologiczna na początku – w Stanach Zjednoczonych w 1980 roku
sierpnia 2014 r.
pierwszy samodzielny grant otrzymywał
badacz, gdy miał 36 lat, dziś samodzielny
debiut naukowy ma miejsce w wieku 42
O czym mówiono?
Zaproszeni wykładowcy omawiali lat. Ponadto rosną koszty działalności
nowości z kongresu American Diabetes naukowej – opublikowanie doniesienia
Association (ADA) oraz polskie realia w indeksowanym czasopiśmie oznacza
leczenia cukrzycy. Jak wynika z danych wcześniejsze poniesienie nakładów w wyprzytoczonych przez sokości około 80 tysięcy dol.
Elizabeth Seaquist podczas inauguracyjnej sesji Bulwersujące slajdy
kongresu, na cukrzycę i ciekawe dane
w Stanach ZjednoczoNie zachwycił mnie wykład prof.
nych choruje 21 mln ludzi, Janusza Gumprechta, który wprawdzie
a 86 mln ma stan przedcukrzycowy. Łącz- ciekawie opowiadał o mechanizmach
na liczba 107 mln osób z nieprawidłowym wydzielania insuliny, ale pozamerytopoziomem glukozy we krwi powoduje, że ryczne cytaty o szkodzeniu pacjentom
diabetologia jest bardzo ważną specjal- przez lekarzy oraz ilustracje z sędziwymi
nością medycyny amerykańskiej. Pro- paniami palącymi papierosy były mocblemem jest nie tylko sama cukrzyca, ale no chybione. Przekaz podprogowy, jaki
i wszelkie jej powikłania, a jest ich dużo! płynął z prezentacji, był antyzdrowotny
Na przykład 44% chorych z niewydolno- i antylekarski. Dostałam więc hipoglikeścią nerek w Stanach Zjednoczonych to mii podczas tego pokazu slajdów, a do
diabetycy, 60% nieurazowych amputacji przerwy kawowej było jeszcze daleko!
stóp jest konsekwencją zaniedbań w le- Tymczasem dowiedziałam się z ciekaczeniu cukrzycy. Diabetolodzy powinni wego wykładu prof. Edwarda Franka,
leczyć intensywnie osoby w początkach że 1 jednostka insuliny obniża glikemię
cukrzycy – przekonywał prof. Leszek Czu- o 35 mg%. Ileż insuliny musiało mi się
pryniak, pierwszy z wykładowców. Hm… wydzielić podczas poprzedniego wyniby racja, choć może zbyt uproszczona. kładu… Wykładowca opowiedział też
Osobiście jestem zdania, że schorzenia o polskich pracach eksperymentalnych
takie jak cukrzyca czy nadciśnienie trzeba nad próbami zastosowania koleczyć starannie. Koncepcja leczenia in- mórek macierzystych w leczeniu
tensywnego z trudem toruje sobie drogę, cukrzycy. Słuchając kolejnego już
a w badaniach klinicznych dowody na wykładu o komórkach macierzyjej długoterminowe zalety nie są bardzo stych (http://gazeta-dla-lekarzy.com/
mocne.
index.php/nowosci/8-artykuly-gdl/91Liczba pacjentów z cukrzycą w wielu czy-komorki-macierzyste-przyniosakrajach stale rośnie, ale w niektórych przelom-w-medycynie) miałam wra-
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żenie, że więcej w nich będzie o nadziejach
na odrastanie narządów niż o realnych
możliwościach zastosowania na poziomie
klinicznym.

Koszty leczenia
cukrzycy w Polsce

Ciekawe dane przedstawił dr Janusz
Gryglewicz. Jak wynika z rejestrów NFZ,
leczenie cukrzycy typu 2 pochłania 61%
budżetu przeznaczanego na diabetologię,
a 39% to koszt leczenia cukrzycy typu 1.
Główny wydatek, sięgający 247 mln zł,
wynika z częstych hospitalizacji pacjentów
z cukrzycą. Leczenie diabetyków w POZ
to wydatek 95 mln zł. Gdy spojrzymy
na koszty leczenia w zależności od grup
wiekowych pacjentów, to okazuje się, że
najwięcej przypada na grupę 18-65 lat.
Mamy w kraju 729 poradni diabetologicznych, a najlepszą dostępność do leczenia z powodu cukrzycy zapewniono
w województwie podlaskim. Jako osoba
urodzona na Podlasiu poczułam przypływ
lokalnej dumy!
Zbyt mało budżetu jest przeznaczane
na rehabilitację w cukrzycy, natomiast
ciągle duże koszty wiążą się ze zwolnieniami i rentami.

Kontrolowanie
poziomu glikemii

Prof. Tomasz Klupa opowiadał o trudach życia diabetyka, który musi niekiedy nawet kilkanaście razy na dobę oznaczać poziom glikemii. Pomijając aspekty logistyczne, ukłucie w opuszkę palca
jest bardziej bolesne niż w inne okolice ciała. Zanim
zlecę coś pacjentom,
sprawdzam to na
sobie – zwierzył się
prof. Tomasz Klupa. Dowiedzieli-
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www.pompy-medtronic.pl/informacje-o-produktach/paradigm-veo/ciagle-monitorowanie-glikemii.html

K

Nowości
śmy się o ciekawych możliwościach ciągłego monitorowania glikemii.
Urządzenia są podobno tak dobrze
zgrane z człowiekiem, że izraelscy diabetycy odbywają nawet służbę wojskową.
Urządzenie jest na czas służby zapewniane przez armię.

#
Władza przyciąga jak magnes! Dowodem tego była długa kolejka słuchaczy do rozmowy kuluarowej z ostatnim wykładową – posłem Tomaszem
Latosem z sejmowej Komisji Zdrowia.
Przyznam otwarcie: zbiegłam z wy-

kładu pana posła na wagary w chwili,
gdy zaczął narzekać na… władzę, czyli
Ministerstwo Zdrowia. Polityka jest
dyscypliną daleko bardziej zagmatwaną
niż diabetologia!
Krystyna Knypl

internista

Kupowanie leków w internecie
Jak można się upewnić, że
apteka internetowa jest prawdziwa i bezpieczna? Komisja
Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy w sprawie sfałszowanych
produktów leczniczych, ustanawiając wspólne logo dla aptek internetowych i wymogi
techniczne zapewniające jego
autentyczność. Logo będzie
w pełni działać w drugiej połowie 2015 r.

Logo powinno się znajdować na stronie głównej apteki
internetowej. W prostokącie
w środkowej, lewej części logo
będzie umieszczona flaga państwa UE, w którym internetowa apteka ma swoją siedzibę,
a tekst będzie przetłumaczony
na język urzędowy tego państwa. Jak działa logo?
Na głównej stronie apteki,
w której chcemy kupić leki,
powinniśmy ujrzeć logo. Po

kliknięciu w nie zostaniemy
przekierowani do strony internetowej krajowego organu regulacyjnego, na której znajduje
się lista wszystkich legalnie
działających internetowych
aptek i innych podmiotów
posiadających zezwolenie na
detaliczną sprzedaż leków. Po
sprawdzeniu, że apteka jest na
liście, możemy kontynuować
zakupy. Jeżeli nie znajdziemy
apteki na liście, nie powinni-

śmy kupować na niej leków.
Lepiej skorzystać z usług
sprzedawców wymienionych
na stronie internetowej krajowego organu regulacyjnego.

Oprac. K.K.
Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-712_pl.htm

Problemy oddechowe u małych dzieci
W internetowym wydaniu
„Journal of Allergy and Clinical Immunology” ukazał
się 6 czerwca 2014 r. artykuł
zatytułowany Effects of early-life exposure to allergens and
bacteria on recurrent wheeze
and atopy in urban children

autorstwa Susan V. Lynch
i wsp. Autorzy badali narażenie 560 dzieci do 3. roku życia z czterech amerykańskich
miast (Boston, Baltimore, St.
Louis, Nowy Jork) na ekspozycję alergenów znajdujących
się w powietrzu. W wieku

tym od 35 do 50% dzieci ma
różnego rodzaju problemy
z oddychaniem (np. świszczący oddech), które są powodem wizyt w szpitalu lub
ambulatorium. W grupie tej
stwierdzono, że u 44% dzieci korzystających z pomocy

placówek ochrony zdrowia
występowała ekspozycja na
co najmniej jeden alergen
występujący w powietrzu,
36% miało objawy nawracających problemów z oddychaniem, 9% miało egzemę
i 12% astmę.

Źródło: http://www.jacionline.org/article/S0091-6749%2814%2900593-4/fulltext

Raport o działaniu marihuany
W „New England Journal of Medicine” ukazało się
5 czerwca 2014 r. obszerne
doniesienie Nory D. Volkow
i wsp. zatytułowane Adverse
health effects of marijuana use.
Autorzy piszą, iż regularne
używanie marihuany wiąże
się zachowaniami uzależnieniowymi, większym zagrożeniem wypadkami drogowymi,

zaburzeniami czynności układu oddechowego oraz mniejszymi osiągnięciami w ciągu
życia. U osób tych obserwuje
się ponadto podwyższony
poziom niepokoju i zagrożenie depresją, psychozami
oraz pogorszeniem przebiegu
schizofrenii.
Według The National Epidemiologic Survey on Alco-

hol and Related Conditions
(NESARC) osoby które po raz
pierwszy zażyją marihuanę,
w 9% przypadków są zagrożone powstaniem uzależnienia od tej substancji, przy
czym ryzyko uzależnienia
od marihuany jest niższe niż
w wypadku nikotyny, alkoholu
i kokainy. Jeżeli takie uzależnienie od marihuany nastąpi,

to jego objawy ujawniają się
stosunkowo szybko.
Według danych The National Survey on Drug Use
and Health (NSDUH) z 2012
roku 2,7 mln Amerykanów
w wieku powyżej 12. roku
życia jest uzależnionych od
marihuany. Uzależnienie
od alkoholu dotyka 8,6 mln
Amerykanów.

Źródło: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1402309
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Moim zdaniem
O czym mówi się w Brukseli?

Relacje finansowe lekarzy
z przemysłem farmaceutycznym
Krystyna Knypl

Relacje finansowe pomiędzy przemysłem farmaceutycznym a lekarzami są przedmiotem niemalejącego zainteresowania różnych środowisk. W Stanach Zjednoczonych działa platforma informacyjna Dollars for Docs, dostępna pod adresem http://projects.propublica.org/docdollars/, na
której każdy zainteresowany może sprawdzić, ile dany lekarz otrzymał honorariów od big pharmy.
Obyczaj amerykański
W Stanach Zjednoczonych na każdym kongresie wykładowca zwykle przedstawia na pierwszym
przezroczu tytuł pracy i nazwiska autorów, na drugim
ewentualne konflikty interesów. Jeżeli takie nie występują,
także to zaznacza. No ale nie wszyscy są wykładowcami.
Dla innych utworzono stronę internetową. Lektura tej
strony może przyprawić o zawrót głowy. Honoraria
niektórych lekarzy sięgają 250 tysięcy dolarów otrzymanych w ciągu 2 lat.
Obyczaj europejski
Do Europy nadciąga nowa moda, która jest
wzorowana na obyczajach amerykańskich. Za sprawą
European Federation of Pharmaceutical Industries
and Associations (EFPIA) przygotowywane są nowe
rozwiązania oraz promowana jest kultura zgłaszania
ewentualnego konfliktu interesów. Powstała specjalna
strona internetowa, na której omawiana jest problematyka związana z honorariami wypłacanymi lekarzom przez
przemysł farmaceutyczny (http://pharmadisclosure.eu/ ).
Pod koniec maja 2014 r. odbyło się spotkanie
z dziennikarzami w Brukseli, na którym omówiono
zagadnienia konfliktu interesów. Z przedstawionych
podczas spotkania danych wynika, że większość
prelegentów opowiada się za jawnością w kwestii
wynagrodzeń pochodzących z firm farmaceutycznych.
Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez Sophie
Arie z Londynu i opublikowane na łamach „British
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Medical Journal” (http://www.bmj.com/content/347/bmj.
f6093) wykazuje, że większość respondentów opowiada
się za jawnością w tej sprawie. W badaniu uczestniczyło 1056 osób reprezentujących organizacje ochrony zdrowia, NHS, lekarzy praktykujących prywatnie,
przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego. Aż 89%
z tej grupy podziela pogląd, że zasady wypłat powinny
być jasne i znane. Z kolei 79% ankietowanych uważa, że
powinny być dostępne do wglądu w jednej centralnej
bazie internetowej.
Obyczaj polski
W Polsce nie takich regulacji ani też takiej mody.
Na wykładach krajowych lekarzy nie spotkałam nigdy wyznania, z jakiej firmy ktoś dostał pieniądze. Swego czasu
napisałam list na temat jednego z leków kardiologicznych
do jednego ze specjalistycznych czasopism. Wywołał on
sporą dyskusję, w której jedna z oponentek uważała, że
moja wypowiedź jest nieobiektywna. Zaproponowałam
więc aby w formule „pro & contra” powtórzyć tę dyskusję
w wersji papierowej z podaniem tzw. diclosure, czyli
ewentualnego konfliktu interesów. Przygotowałam moje
tezy, a na ich zakończenie informację: „autorka otrzymała
travel grant na kongres kardiologiczny w mieście X od
firmy Y”. Podobne wyznanie poczynił goszczący nas
na łamach redaktor naczelny pisma, natomiast święcie
oburzonej mojej interlokutorce zabrakło odwagi, aby
podać jakiekolwiek informacje na ten temat.
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Moim zdaniem
To, czy ktoś jest na pasku przemysłu farmaceutycznego, można poznać na wiele sposobów i odrębne
deklaracje nie są specjalnie potrzebne. Przesadna chwalba,
nieproporcjonalny zachwyt lekiem A i wywyższanie go
nad lek B, C, D itd. lepiej świadczą o takich relacjach niż
wszelkie deklaracje. Oczywiście nie mam nic przeciwko
takim deklaracjom. Co więcej, jestem za tym, aby podobne deklaracje wypełniali wszyscy politycy, dziennikarze
i inne osoby mające duży wpływ na obywateli i opinię
publiczną. Jak jawność, to i równość!
Krystyna Knypl
internista

PS Zainteresowanych tematem zapraszam do lektury: http://
gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/obchod-poranny-blogredaktor-naczelnej/11-jawnosc-ponad-wszystko-w-domu-iw-zagrodzie-w-gabinecie-i-w-berecie

Deklaracja konfliktu interesów
Autorka nie otrzymuje honorariów z firm farmaceutycznych. „Gazeta dla Lekarzy”, której autorka jest wydawcą, nie
otrzymuje zleceń od przemysłu farmaceutycznego ani nie
zamieszcza reklam.

Kardiologiem być i śmietankę pić
Krystyna Knypl

Kardiolodzy mają powody do dumy – stworzyli sieć doraźnej pomocy w ostrych stanach
wieńcowych, mają dobrze wycenione procedury interwencyjne, szkolą kolejne roczniki
specjalistów i są zorganizowanym środowiskiem mówiącym jednym głosem. Żadna inna
specjalność nie może się pochwalić podobnym połączeniem atutów. Próbują onkolodzy,
ale to już nie jest chór śpiewający jednym głosem pod batutą konsultanta krajowego.

Z

akończenie 12-letniego sprawowania przez prof.
Grzegorza Opolskiego urzędu konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii połączone było z konferencją
prasową, która odbyła się 6 czerwca 2014 r. podczas XVI
Warszawskich Dni Kardiologii Akademickiej. Ustępującemu konsultantowi podczas konferencji prasowej
towarzyszyła konsultant (czy może zgodnie z duchem
genederyzmu powinniśmy powiedzieć konsultanta?)
województwa mazowieckiego prof. Hanna Szwed.
Jak wiadomo współczesne zarządzanie ochroną
zdrowia za najwyższą formę istnienia białka uważa
kontrolę. Toteż nic dziwnego, że pani profesor na zlecenie MZ odbyła kontrolę poradni kardiologicznych
na Mazowszu. Obraz jaki wyłania się z wizyt kontrolnych jest pozytywny – jest dobra liczba kardiologów
w stosunku do liczby poradni, placówki te są dobrze
wyposażone. Marzy się pani profesor, aby pacjent na
wizytę przychodził z kompletem badań wykonanych
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przez lekarza rodzinnego. Nie jestem pewna, czy o ty
samym marzą lekarze rodzinni. Wielu pacjentów w poradniach kardiologicznych to osoby z nadciśnieniem
tętniczym zgłaszające się po recepty. Tych pani profesor
chętnie by przekazała lekarzom rodzinnym, skupiając
się na pacjentach z chorobą wieńcową i zaburzeniami
rytmu. Jej zdaniem mogą oni wymagać częstszych
zmian w terapii niż chorzy z nadciśnieniem. Między
wierszami pozostaje kwestia, o jakich zmianach terapii
należy myśleć. W moim odczuciu kardiolodzy chętnie
opiekują się populacją pacjentów, których można skierować na zabieg kardiologii interwencyjnej. Świadczy
o tym przemożna chęć wykonywania przez kardiologów zabiegów na naczyniach obwodowych. Natomiast
żmudne monitorowanie efektów leczenia nadciśnienia
nie wydaje się tak samo atrakcyjne.
Ach, kardiologiem być i śmietankę pić! Dlaczego
nie zostałam kardiologiem?
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Przełom w leczeniu cukrzycy typu 1?

Bioniczna trzustka
Krystyna Knypl

Doroczny kongres American Diabetes Association, który odbył
się w dniach 13-17 czerwca 2014 roku w San Francisco, obfitował
w wiele interesujących doniesień naukowych. Największe nadzieje dla chorych na cukrzycę przyniosła wiadomość o bardzo obiecujących wynikach
pracy nad bioniczną trzustką. Czym jest bioniczna trzustka? U kogo może być zastosowana? Jak doszło do jej skonstruowania?
Pierwsze trudne kroki
Gdy jedenastomiesięczny David, synek dr Toby
Milgrome, praktykującej lekarki pediatry i prof. inż. Eda
Damiano’a, specjalizującego się w biomedycynie, zaczął
stawiać pierwsze kroki, okazało się, że sprawia mu to
wiele trudności. Szybko się męczył i często przystawał,
aby odpocząć. Zniechęcało go to do dalszych prób. Doświadczone oko mamy pediatryczki od razu wyłapało tę
nieprawidłowość. Rozważała różne przyczyny szybkiego
męczenia się synka. Rozpoznania, jakie brała po uwagę,
były więcej niż straszne. Cukrzyca typu 1, białaczka, guz
mózgu – powie po latach dziennikarzowi opisującemu tę
historię. Sama nie mogła prowadzić diagnostyki, zwróciła
się więc do kolegów, którzy szybko ustalili przyczynę słabej kondycji Davida. Miał kwasicę w przebiegu cukrzycy
typu 1. Rozpoznanie brzmiało źle, a przez głowę matki
przebiegały informacje typu „śmierć łóżeczkowa dotyka
6% dzieci z cukrzycą” albo „6% dzieci z cukrzycą typu 1
nie dożywa czterdziestki”. Trzeba było jednak porzucić
ponure myśli i zmierzyć się z trudną rzeczywistością,
jaką było posiadanie małego dziecka z cukrzycą typu 1.
Potrzeba matką wynalazku
David trafił do szpitala na intensywną terapię,
z poziomem cukru dziesięciokrotnie przekraczającym
normę. Po wyjściu ze szpitala rozpoczął się dla rodziców trudny czas czuwania nad poziomem glikemii,
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oznaczania poziomu cukru co 2-3 godziny także w nocy.
Dziecko z czasem otrzymało pompę insulinową. Wszyscy
jednak odczuwali ograniczenia techniczne i niedobór
wiedzy praktycznej. Pompy dopiero co weszły do użytku
u osób dorosłych i doświadczenie w ich stosowaniu
u małych dzieci było niewielkie. Trudno było utrzymać
poziom cukru w granicach normy. Rodziców przerażała
myśl o możliwych komplikacjach cukrzycy. Rozumieli,
jak ważne jest utrzymanie optymalnego poziomu glukozy
we krwi u rozwijającego się dziecka.
W tym czasie Ed Damiano pracował nad matematycznymi modelami przepływu krwi w uchu wewnętrznych i dynamiką innych płynów ustrojowych u człowieka. W 2004 roku postanowił, że skonstruuje bioniczną
trzustkę dla syna. Motywowała go do tego konieczność
całodobowego czuwania nad poziomem glikemii u syna
oraz obawa o skutki nocnych hipoglikemii. Dodatkowo
dopingowały go obserwacje i sugestie Jeffa Hitchococka,
założyciela organizacji Children with Diabetes. Córka Jeffa
zachorowała na cukrzycę typu 1, gdy miała 24 miesiące.
Spostrzeżenia Jeffa były bardzo podobne. Cokolwiek robisz,
wszystko jest naznaczone tym, że twoje dziecko choruje
na cukrzycę – stwierdził w rozmowie z dziennikarzem.
Przez lata, gdy Toby Milgrome przygotowywała
posiłki i przekąski dla Davida do szkoły, dołączała do
nich kartę z opisem ich kaloryczności i dawkowaniem
insuliny. Nie sposób jednak wszystkiego przewidzieć.
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Pielęgniarka ze szkoły podstawowej, do której chodził
David, pięć razy dziennie dzwoniła do jego mamy
i podawała wynik pomiaru cukru, a Toby Milgrome
ustalała dawkę insuliny.
Tymczasem pompy insulinowe rozpowszechniły
się na rynku amerykańskim. W 2008 roku trzy firmy
wprowadziły do użytku urządzenia do ciągłego pomiaru
stężenia glukozy za pomocą sensora wielkości piłki
golfowej, umieszczonego pod skórą.
Niezastąpiony smartfon
W dotychczasowych rozwiązaniach brakowało
urządzenia analizującego ciągłe pomiary stężenia glukozy,
nadal musiał to robić człowiek. Ed Damiano opracował
algorytm matematyczny i napisał program komputerowy,
który analizuje ciągłe pomiary stężenia glukozy i określa,
która z dwóch pomp – insulinowa czy glukagonowa ma
zadziałać przy danym poziomie cukru. Dzięki temu –
zdaniem Damiano – można wyeliminować przypadki
śmierci łóżeczkowej małych dzieci.
Oczywiście nie od razu uzyskano taki model, jaki
zaprezentowano podczas kongresu American Diabetes
Association. Ed Damiano, który od 2005 r. prowadził
prace eksperymentalne z Firas El-Khatibem, zaczynał
od doświadczeń na zwierzętach. Potem do zespołu dołączył lekarz i badacz z Massachusetts General Hospital,
dr Steve Russell. Pomógł on przenieść wyniki uzyskane
w laboratorium i przetestowane na zwierzętach na zastosowanie u ludzi. W 2008 roku rozpoczęto badania
na pacjentach. W pierwszym etapie przetestowano

urządzenie u 11 osób. Ciągłe pomiary stężenia glukozy
trwały po 27 godzin. W 2010 urządzenie udoskonalono, zwłaszcza w części monitorującej stężenie glukozy
w tkankach. W nowej wersji możliwe było kontrolowanie
stężenia glukozy przez 51 godzin. Kolejny etap polegał na
udoskonaleniu systemu monitorującego i opracowaniu
odmiennych wersji dla dorosłych i młodzieży. Ulepszone
urządzenie testowało 12 nastolatków i 12 osób dorosłych.
Kolejny etap testów polegał na zaimplementowaniu
oprogramowania do iPhone’a. Dzięki
temu pacjenci

mogli się swobodnie
przemieszczać poza terenem szpitala. W dalszych pracach przetestowano urządzenie przez 5 dni
i nocy z udziałem 32 dzieci przebywających na obozie
dla młodych pacjentów w cukrzycą.
Konstruktorzy zamierzają w 2015 roku przedstawić urządzenie do oceny Food and Drug Administration.
Ed Damiano spodziewa się, że bioniczna trzustka pojawi
się w sprzedaży najpóźniej za dwa lata. Oby!
Krystyna Knypl
internista

Źródło:
http://www.bu.edu/bostonia/summer13/damiano/
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1314474?query=featured_home

NOWOŚCI
Azitromycyna – dodatkowe korzyści u starszych osób z zapaleniem płuc
4 czerwca 2014 r. na łamach
JAMA ukazał się artykuł zatytułowany Association of Azithromycin With Mortality and
Cardiovascular Events Among
Older Patients Hospitalized
With Pneumonia autorstwa
E.M. Mortensena i wsp., w którym opisano dodatkowe efekty
leczenia zapalenia płuc z uży-

ciem azitromycyny. Poddano
retrospektywnej ocenie przebieg leczenia pacjentów powyżej 65. roku życia hospitalizowanych z powodu zapalenia
płuc. Oceniono śmiertelność
30-dniową oraz 90-dniową.
Z ogólnej liczby 73 690 pacjentów hospitalizowanych
w 118 szpitalach wyłoniono

31 863 leczonych azitromycyną i porównano ich z 31 863
pacjentami otrzymującymi
inne antybiotyki z powodu
zapalenia płuc. Okazało się, że
90-dniowa śmiertelność była
niższa w grupie otrzymującej
azitromycynę (17,4%) w porównaniu z grupą otrzymującą inne antybiotyki (22,3%).

W grupie leczonej azitromycyną było nieco więcej zawałów
serca (5,1%) w porównaniu
z grupą leczoną innymi antybiotykami (4,4%), ale mniej
zaburzeń rytmu (o 1,8%) i niewydolności krążenia (o 0,1%).
Autorzy oceniają dodatkowe
korzyści z leczenia azitromycyną jako znaczące.

Źródło: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1877208#tab1
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Na dyżurze

Bo kroplówka była za słona,
czyli kubotan medyczny
Rafał Stadryniak = @Grypa

Nasz Doktor ostatni raz wygiął się przed lustrem. Za chwilę trzeba będzie
biec na dyżur, a tu kata obronne nieprzećwiczone. Zejście z linii ciosu, wypad w bok i ślizgiem w tył. Teraz tylko schować się za plecami jakiejś korpulentnej i wygadanej pielęgniarki, i bezpieczeństwo w pracy zapewnione. Nasz
Doktor zwykł mieć dyżury z siostrami, o których lubił myśleć: rozłożyste. Można
było w cieniu takich kolosów spokojnie zająć się leczeniem, ewentualnie bezpiecznie
odszczekiwać się agresywnym pacjentom.
Niskie stany rankingów

Tak to już jest. Bezpieczeństwo i higiena w pracy
– głosiły zapomniane plakaty. O higienę dawno zadbał
sanepid, a bezpieczeństwa niestety nie zapewni firma
ochroniarska zatrudniająca samych inwalidów z tzw.
grupą, do tego zupełnie niewygadanych. Toż to byle
awanturnik po jednym piwie naurąga takiemu ochroniarzowi, albo i popchnie, nie zważając na powagę
munduru czy innej wiatrówki z logo firmy.
Z doktorami podobnie. Biały fartuch przestał
być tabu. Obecnie doktorowi zagląda się do wszystkich
kieszeni, a i złapać za klapy wygodnie…
Nasz Doktor westchnął głęboko i zatęsknił skrycie
za czasami, gdy szeroko komentowane było zdarzenie,
jak pacjent na SOR-ze podniósł rękę na lekarkę. Ta co
prawda uratowała się, uciekając na czworakach, ale
oburzenie środowiska było wielkie i długotrwałe.
Lekarze, przodujący do niedawna w rankingach
zaufania społecznego, stali się celem ataku. Łatwego
w dodatku. Obecnie rankingi dołują, ataki się nasiliły
i niestety, każdy rozsądny doktor musi znaleźć swój
sposób samoobrony. Jedni się ubezpieczają częściowo,
tzn. zęby, peruki, pośladki. Inni unikają zachowań
ryzykownych, tj. przytakują pacjentowi i wydają skierowania na absurdalne badania i zabiegi według woli
i fantazji chorego. Nasz Doktor postawił na współpracę
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z personelem, zwłaszcza kobiecym. Wszak Polak to z reguły gentleman. Bez wyraźnego powodu nie podniesie
ręki na kobietę.

Jak zrobić wrażenie?

Spakowany na dyżur Doktor porwał jeszcze
z biurka tradycyjny lekarski kubotan, rzecz niby z krav
magi, ale artefakt ten szybko przyjął się w środowisku
lekarskim jako niezbędnik dyżuranta. Kawałek metalu
z zaokrąglonym czubkiem można łatwo dopiąć do
kluczy w charakterze breloczka. Za to w razie czego
stawał się bronią nie do przecenienia podczas walki
w bliskim kontakcie. Co prawda Nasz Doktor jeszcze nie
wiedział, gdzie trzeba ten sprzęt wpychać napastnikowi,
ale liczył, że w chwili stresu instynkt sam mu podpowie
najciekawsze rozwiązanie. Poza tym ów przedmiot był
prezentem od znanego z podbojów miłosnych oraz
z zamiłowania do sportów walki niejakiego Johnny’ego
Nieztycha, a ten jak już komuś coś dawał, to albo alkohol,
albo inne praktyczne rzeczy.
Żeby oddać swemu koledze sprawiedliwość,
Doktor został wraz z podarunkiem pouczony, że kubotan należy trzymać zawsze w kieszeni. Łatwo po
niego sięgnąć, a i robi niemałe wrażenie na niewiastach
podczas przytulanych tańców. (Tu Nieztych uśmiechnął
się lubieżnie, a jego oczy zamgliły się wspomnieniami
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przez krótki moment.) Słowem Nasz Doktor został
przekonany do kubotana.
Doktor przyłapał się na niemyśleniu. Od pięciu
minut mechanicznie ćwiczył kata przed lustrem i zapomniał o celu swego istnienia. Nawet niewtajemniczeni
domyślają się, że jest nim praca. A tam pacjenci czekają – zatrzepotało jak motyl pod czaszką. Co prawda
miał też w pamięci maksymę swego szefa dotyczącą
praw pacjenta, gdzie pierwsze prawo głosiło: pacjent
ma prawo czekać, ale Nasz Doktor po prostu nie lubił się spóźniać. Spóźniający sam sobie szkodził, nie
mogąc znaleźć miejsca na parkingu. Poza tym zwykle
spóźnieniu towarzyszyła nerwowość, a pacjenci mieli
dość własnych problemów, żeby jeszcze borykać się
z nerwowym lekarzem.

Zwykły poranek
i fundamentalne pytania

Doktor wślizgnął się do szpitala przez SOR, żeby
było szybciej. Niestety, pacjenci spragnieni informacji
nie przyjmowali do wiadomości, że SOR-em rządzi
zupełnie inny lekarz. Poobrażali się, że jeszcze nic nie
wiadomo, kiedy będzie morfologia i czy kleszcza można wyciągnąć w szpitalu, bo pacjent akurat mieszka
naprzeciwko. Do pomocy doraźnej musiałby dojechać
pięć przystanków. Nasz Doktor sprytnie udał bardzo
zajętego i szybko wymknął się na swój oddział. Goniły go
jeszcze poirytowane głosy zawiedzionych. Daj takiemu
w mordę albo w łapę, to może cię wyleczy. Podświadomość
Doktora nie potrafiła dać wskazówki, który wariant jest
korzystniejszy.
Pocieszanie się, że to jacyś pijani i awanturnicy
minimalnie tylko stępiło ostrze krytyki. A więc do tego
wszystko się sprowadza? Naród nie oczekuje po nas
żadnych ludzkich odruchów, żadnego profesjonalizmu?
A właściwie to każdy sądzi jak potrafi, przypisując swoje
najgorsze intencje innym.
Wchodząc na oddział Nasz Doktor zażartował
do sekretarki medycznej:
– Ilu mamy dzisiaj pobitych?
– Pacjentów czy lekarzy? – odpowiedziała pytaniem zagadnięta.
– Lekarzy – bąknął Doktor.
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– No powiedzmy, że na razie żadnego. Ale wczoraj
było dwóch. Jeden poszarpany za klapy, drugi pchnięty
na siostrę przełożoną. A dzisiaj jeszcze nic. Czekamy.
Doktor mocniej ścisnął w kieszeni kubotan, który
rozgrzał się do temperatury ciała i dawał miłe poczucie
bezpieczeństwa.
Co robić, żeby nie bili? – zadał sobie fundamentalne pytanie. Na początek oczywiście jedna kolejka
kroplówek dla wszystkich. Na koszt NFZ. Mniejsza
o CHPL. Następnie diagnoza w locie, zero czekania,
no i koniecznie wymiana kafelków na podłodze, które
się już opatrzyły. Doktor zauważył, że niektórzy leżący
w celu eliminacji alkoholu z ustroju znają na pamięć
każdy centymetr kwadratowy podłogi. Poza tym empatia,
empatia i jeszcze raz empatia oraz nauka przyjmowania ciosów w stójce. A dla ogółu społeczeństwa lekcje
wdzięku i ogłady. Nieeee. To już było i skończyło się na
pouczaniu, jak powinno się jeść bezę.
Doktor zdał sobie jasno sprawę, że bardzo dawno
nie jadł bezy, być może z powodu braku kwalifikacji.
A może, żeby uniknąć lania, zostać Lekarzem
Roku, Przyjacielem Pacjenta, Kawalerem Uśmiechu?
Niee, nie tedy droga. Ja się uratuję od bicia, a co z resztą? No właśnie, co z tą resztą. Nasz Doktor ocknął się,
jak właśnie doszła jego kolejka w sklepiku szpitalnym.
Poprosił tygodnik „Lecz się zdrów”, dał piątaka i rzekł
bardzo z siebie zadowolony: reszty nie trzeba. A trzeba,
trzeba, bo od wczoraj podrożało na 8 złotych.
Od lecz się zdania nie zaczyna, pobrzękiwało
mu jakieś motto z wczesnych lekcji polskiego, ale cóż,
licentia poetica, względnie medica, jeden czort. A na
okładce gotowce zgłoszenia pobicia pacjenta przez
lekarza / lekarza przez pacjenta (niepotrzebne skreślić).
Należało opisać obrażenia i wysłać do stosownego
rzecznika. Doktor przerzucił parę stron i postanowił
zachować praktyczny egzemplarz na później.

Mały trybik wielkiej machiny

Myśląc sobie to i owo, ogólnie w niewesołej tonacji rzucił się w wir pracy i wkrótce zagrzebał się do cna
w papierologii oddziałowej. Różnego rodzaju ankiety,
obserwacje podziałały leczniczo na duszę niczym mantra powtarzana aż do utraty jakiegokolwiek znaczenia.
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À propos niektórych ankiet, to krążyły złośliwe plotki,
że służą komuś do robienia doktoratu.
Nasz Doktor poczuł się przez chwilę małym
trybikiem wielkiego planu. Ekstaza trwała krótko, bo
właśnie dowieziono kolejnych pacjentów i nastąpiło
nerwowe wzywanie wszystkich dyżurantów na SOR. Był
tam potrzebny chirurg, kardiolog, internista i neurolog.
Wielu nieświadomych swego szczęścia dostało
kroplówkę, wielu odeszło z kwitkiem, bez choćby „małej
soli”. Tłum zaczął się przerzedzać i tylko na podłodze pozostało kilku osobników niewątpliwie „dojrzewających”.
Ulokowanie na podłodze miało zapobiec ewidentnemu
nieszczęściu, jakim jest upadek z wysokości własnego
ciała. Poza tym tomografie głowy mieli już porobione
i taki dodatkowy upadek mógł tylko zdezorientować
lekarzy. Dojrzewający pod troskliwym okiem służby
zdrowia i hojnie wybadani wybrańcy stanowili obiekt
zazdrosnych spojrzeń trzeźwych pacjentów.
Na oddziale zaś o mało nie doszło do rękoczynów. Krewka rodzina usiłowała wymusić badania, tzw.
wszystkie. No bo jak leży człowiek w szpitalu drugi dzień,
to przecież i okulary można dobrać, kurzajki wyleczyć.
Tak, z tych składek. Nasz Doktor nasłuchał się, jak to
jest nieczuły, jak trudno dostać się do odpowiedniego
lekarza ambulatoryjnie, bo przecież lekarz sam nie
przyjedzie do chorego z okularami.
Doktor próbował blado polemizować, ale sprawa
nie rokowała żadnej nadziei. Ktoś poradził, żeby sobie
Doktor najlepiej zmienił pracę.
Cóż, ludzie błądzą, podążając za tym, co by chcieli.
A jak coś jest nie po myśli, to organizm sam odrzuca.
Nasz Doktor przypomniał sobie mistrza Adama
Mickiewicza, który w okresie prób formowania polskich
legionów w Turcji głosił tezy, że gdyby do powstania
(przeciwko zaborcom) dołączyli Żydzi, wtedy przyłączy
się też całe chłopstwo. A dlaczego? A dlatego, że chłop
wie, że jak dołącza się do spółki Żyd, znaczy sprawa
jest pewna.
Właściwie to może nawet i miał rację, zamyślił się
Nasz Doktor. Tylko do czego teraz mieliby się dołączyć
starozakonni?
Po drodze z dyżurki z satysfakcją zauważył, że
pielęgniarki nabrały ciała, przez co poczuł się nieco
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bardziej bezpieczny. Siostry komentowały głośno niedawny przypadek, jak lekarz rzucił się na pacjenta
i odgryzł mu ucho.
– To pewnie był laryngolog – wywodziła na pewniaka dobrze zbudowana blondyna.
– Gdzie tam, to rodzinny. Rzucił się do gardła
i nie trafił. Podobno źle znosił krytykę.
Hmm. Nasz Doktor zdał sobie sprawę, że jest to
kolejna rzecz, której na studiach nie uczą. Nawet modne
ostatnio kursy asertywności nie dają rady chamstwu
i zacietrzewieniu. Jak tu znosić niezasłużoną krytykę
z honorem. Pozostaje wierny kubotan.
Wychodząc z dyżuru przez SOR, Nasz Doktor
naraził się pacjentom, którzy po nocnej diagnostyce
i trzeźwieniu wracali do domu. Jeden miał pretensje, że
nie dostał zwolnienia, inny że kroplówka była za słaba.
Pewnie dostał 0,45% sól, domyślił się Doktor.
A może jednak rozdawać serduszka, nalepki
„Dzielny pacjent”? Może trzeba zakładać sobie klowni
nos na gumce, przecież to nie żaden wstyd, a można by
wywołać uśmiech na twarzy pacjenta?
Nasz Doktor wymknął się w końcu ze szpitala, nie
budząc śpiących ochroniarzy z grupami inwalidzkimi.
Na ulicy zaczepił go Nieztych wysiadający właśnie
z najnowszej limuzyny.
– No jak tam kubotanik, pomocny bardzo?
– Na razie nie było okazji wypróbować – zawstydził się Nasz Doktor.
– Oj, dzieciaku, dzieciaku. Wszystkiego cię trzeba
uczyć. Kubotanikiem można w minutkę ustawić kolejkę,
zbadać punkty spustowe bólu, że o innych zastosowaniach nie wspomnę. Więc odkrywaj, odkrywaj, korzystaj.
To pacjent ma się bać, a nie lekarz.
Doktorowi zrobiły się oczy jak spodki…

Rodzina , rodzina...

Teraz zapragnął odwiedzić po dyżurze rodzinny dom, żeby zażyć trochę spokoju i wytchnienia od
roszczeniowości i agresji, żeby pławić się w akceptacji.
Jednak niestety wpadł z deszczu pod rynnę. W domu, jak
w wielu polskich domach, panował terroryzm kulinarny.
Przemoc ta zaczynała się już w dzieciństwie
wmuszaniem zimnego kotlecika. Żeby urosnąć, trzeba
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Na dyżurze
było jeść mięso. Nasz Doktor już będąc dzieckiem miał
pewne podejrzenia, że chodzi raczej o uspokojenie
własnego rodzicielskiego sumienia. Poza tym presja
kulinarna miała wyraźny aspekt dydaktyczny. Coś jak
wychowanie przez dokarmianie. Obecnie przejawiało się
to podsuwaniem podwójnych porcji. W użyciu były też
zranione spojrzenia, gdy nie wymiotło się wszystkiego
z talerza. Natomiast o dziwo skończyło się sadzanie na
parapecie podczas karmienia i ładowanie kolejnych porcji, a to za mamusię, a to za tatusia, a to za psa Filutka…
Tradycyjnie Nasz Doktor stał się celem dokarmiania. Przy okazji padały gotowe rady dietetyczne:
– Coś blady jesteś, może jakieś żelazo by się przydało, nic nie chcę sugerować...
– To ja jestem lekarzem – usiłował bronić się
nieśmiało Doktor, zaatakowany Dobrocią. – Nic mi
nie trzeba.
– I koniecznie selen i cynk, na włosy, paznokcie.
A jak coś na skórze, to linomag. Jeszcze nikomu nie
zaszkodził.
Nasz Doktor miał podobne obserwacje co do
linomagu.
Pojawiło się jedzenie i zapanował terroryzm
kulinarny. Na nieśmiałe próby odmowy Doktor słyszał
sakramentalne: najwyżej zostawisz.

I jak tu walczyć z Dobrocią? I czym zwalczać
Dobroć?
Nasz Doktor przyłapał się na tym, że zjadł wszystko nawet bez karmienia, potwierdzając dobitnie, że
z terrorystami się nie negocjuje.
No, to pojadłem, teraz będę miał siłę dyżurować,
przedrzeźniał w duchu Doktor, ale grzecznie podziękował, pożegnał się i pobiegł rozszerzać sobie horyzonty
medyczne w kolejnej pracy.
Rafał Stadryniak
internista
Podręczny słowniczek terminów medycznych

Kroplówka – forma prawidłowych relacji lekarz- pacjent.
Wenflon – wstęp do prawidłowych relacji lekarz-pacjent.
KEL – zaszyfrowane instrukcje do kroplówki.
Dobry lekarz – nie mylić z lek. med. Dobry Stanisław; zwrot
służący do zawstydzania złych lekarzy; dawniej Dobra Wróżka.
Ma kompetencje w zlecaniu kroplówek, ostatecznie poda
szklankę wody.
Pacjent agresywny – człowiek, który wie, że zachowanie,
które nie przeszłoby na poczcie i w urzędzie, w placówkach
medycznych będzie poczytane za dobrą monetę i wyraz troski
o swoje zdrowie.
Kubotan – obły przedmiot wielofunkcyjny, być może następca
laski Asklepiosa.

NOWOŚCI
Tadalafil bez recepty
Firmy Sanofi oraz Eli Lilly
ogłosiły porozumienie w sprawie działań mających na celu zarejestrowanie preparatu Cialis
(tadalafil) jako leku dostępnego
bez recepty (obecnie tylko na
receptę). Zgodnie z warunkami
umowy firma Sanofi nabywa
wyłączne prawa do złożenia
wniosków o rejestrację preparatu Cialis OTC w Stanach
Zjednoczonych, Europie, Kanadzie i Australii. Sanofi ma
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również wyłączne prawa do
wprowadzenia na rynek preparatu Cialis OTC po otrzymaniu wszystkich wymaganych zezwoleń rejestracyjnych.
W razie uzyskania rejestracji
Sanofi przewiduje oferowanie
preparatu Cialis OTC po wygaśnięciu określonych patentów.
Nie ujawniono warunków finansowych tej umowy.
Preparat Cialis został zarejestrowany przez Europejską

Agencję Leków w 2002 roku,
a następnie przez amerykański
Urząd ds. Żywności i Leków
w 2003 roku do leczenia zaburzeń erekcji. Ostatecznie
preparat Cialis został zatwierdzony w ponad 120 krajach.
Wskazania do stosowania
różnią się w poszczególnych
krajach. Są to m.in. zaburzenia
erekcji oraz leczenie objawów
przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu

gruczołu krokowego (BPH).
Sprzedaż preparatu Cialis na
całym świecie w 2013 roku
osiągnęła poziom 2,16 mld
dol. (1,58 mld euro), a łączna
sprzedaż na całym świecie od
czasu wprowadzenia leku wyniosła ponad 14 mld dol. (10,2
miliarda euro). Do tej pory
ponad 45 milionów mężczyzn
na całym świecie otrzymało
leczenie preparatem Cialis.
Źródło: informacja prasowa
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Kobiety zmieniają świat

Maria Skłodowska-Curie

(1867–1934)

Jagoda Czurak

Pierwsza kobieta – laureatka Nagrody Nobla, pierwsza dwukrotna laureatka tego
prestiżowego wyróżnienia. Polka, która wbrew ograniczeniom wyznaczanym w jej
czasach przez płeć i na przekór granicom politycznym i obyczajowym wytrwale pracowała, poświęcając życie dla dobra ludzkości. Jej odkrycia utorowały drogę do sukcesów innych kobiet naukowców i zbudowały podwaliny nowoczesnej diagnostyki
i terapii nowotworów.

J

uż w szkole średniej wykazała się wybitnymi zdolnościami do nauk ścisłych. III Gimnazjum Rządowe
ukończyła w 1983 roku ze złotym medalem. Kobieta
w końcu XIX wieku, nawet tak wybitnie zdolna jak
Maria Skłodowska, mogła wyjść za mąż lub zostać co
najwyżej nauczycielką. Zachęcona przez ojca zaczęła
uczęszczać wraz ze swoją siostrą Bronisławą na zajęcia
matematyczno-przyrodnicze prowadzone w tajemnicy
przez władzami na Latających Uniwersytecie, jednocześnie udzielając lekcji z matematyki, fizyki i języków
obcych. To w Warszawie w Laboratorium Chemicznym

Muzeum Przemysłu i Rolnictwa przeprowadzała swoje
pierwsze doświadczenia i uczyła się chemii. Bronisława
wyjechała na studia medyczne do Sorbony, która od
1867 roku zaczęła przyjmować studentki. Żaden uniwersytet działający w Polsce pod zaborami nie zdobył
się w tamtych czasach na tak odważną decyzję. Siostry
obiecały wspierać się w dążeniu do osiągnięcia kwalifikacji naukowych. Maria pracowała jako guwernantka
w majątku ziemskim i posyłała Broni co miesiąc 15-20
rubli. Bronisława odwdzięczyła się, przyjmując siostrę w Paryżu, gdy ta, po przeżyciu zawodu miłosnego,

Fot. Jagoda Czurak

Sorbona od strony Panteonu. Nad wejściem napis: Liberté-Égalité-Fraternité.
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Kobiety zmieniają świat
zdecydowała się na wyjazd na studia za granicą. Była
biedna i jej skromne pochodzenie było przyczyną rozpadu związku z Kazimierzem Żórawskim, późniejszym
wybitnym matematykiem.

Wieża Eiffla
została wzniesiona
dwa lata przed
przybyciem Marii
do Paryża

W kraju nie miała szans
Naukę na Sorbonie zaczęła w 1891 roku w wieku
24 lat. Była pierwszą kobietą studiującą fizykę i chemię,
po celująco zdanych egzaminach wstępnych. Nie zważając na drwiny mężczyzn, zawzięcie poznawała tajniki
nauk ścisłych, by w 1983 roku obronić licencjat najlepiej
ze wszystkich studentów. Rok później ukończyła wydział matematyczny z drugą lokatą. Zaczęła pracować

http://www.orau.org/ptp/collection/Miscellaneous/leradium.htm

w laboratorium i spotykać się ze starszym od
niej Piotrem Curie, który podzielał naukowe
pasje Marii, a na dodatek zakochał się w niej.
Maria bardzo ostrożnie podchodziła do tej
znajomości, jednak krótki pobyt w Polsce
uświadomił jej, że pozostając w kraju, może
wrócić co najwyżej do posady nauczycielki.
Zresztą Piotr słał listy, wyrażając swoją radość
i nadzieję na jej rychły powrót do Paryża:
Najgoręcej pragnę, byśmy się stali przynajmniej
nierozłącznymi przyjaciółmi. Piotr zaczął uczyć
się języka polskiego i w późniejszych czasach
listy do żony zaczynał zdaniem w jej ojczystym
języku: Moje drogie dzieciątko.

Na okładce pierwszego numeru „Le Radium” (1904 r.): Maria Skłodowska-Curie, Piotr Curie
i Gustave Bémont
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Ciężka praca i wielkie
odkrycia
Gorąca miłość wzajemna do Piotra
i wspólna pasja sprawiła, że faktycznie stali
się nierozłączni. Pracowali nad zjawiskiem
promieniotwórczości rudy uranowej, co doprowadziło oboje małżonków do odkrycia
dwóch radioaktywnych pierwiastków: polonu
i radu. Trudno sobie wyobrazić, jak katorżnicza to była praca. By otrzymać 10 mg soli
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radu, co nastąpiło w lipcu 1902 roku, Maria gotowała
osady i płyny przez 45 miesięcy.1 W swojej autobiografii wspomina: Przerabiałam do 20 kg substancji naraz.
Musieliśmy napełniać naszą szopę wielkimi naczyniami
zawierającymi ciecze i osady. Przenoszenie tych naczyń
i przelewanie ich zawartości było wyczerpującym zajęciem. Męczyło mnie także gotowanie tych mas całymi
godzinami i bezustanne poruszanie ich żelaznym mieszadłem. I wszystko w bardzo prymitywnych warunkach,
w ceglanej szopie, a już po ogłoszeniu odkrycia obu
pierwiastków, w dawnym prosektorium, bez wyciągów.
Będąc w ciąży! Ślub cywilny z Piotrem wzięła w 1895
roku, w 1897 urodziła im się pierwsza córka, Irena,
a odkrycie polonu i radu miało miejsce w 1898 roku.2
Maria zawsze pamiętała o swoim pierwszym warszawskim nauczycielu, profesorze Napoleonie Milincerze,
i jego asystencie, dr Kossakowskim, u których nauczyła
się podstaw chemii. Mówiła, że gdyby nie oni, nigdy nie
uzyskałaby radu. Oboje uczeni nie zdawali sobie jeszcze
sprawy, jak można wykorzystać ów świecący metal,
a tymczasem obserwowali niegojące się poparzenia na
swojej skórze. Oboje tracili siły, byli osłabieni, cierpieli,
zwłaszcza Piotr, na silne bóle. Ich stan zdrowia uniemożliwił wyjazd Piotra do Sztokholmu w 1903 roku po odbiór
Nagrody Nobla, którą miał początkowo otrzymać za
odkrycie zjawiska promieniotwórczości wespół z Henrim
Becquerelem. Komitet Noblowski musiał skapitulować
wobec argumentów Piotra, gdy ów napisał: …wyrażam
stanowcze życzenie, bym był brany pod uwagę wspólnie
We wstępnej izolacji substancji, które Maria poddawała dalszej
obróbce od czasu ogłoszenia odkrycia, brało udział 85 osób
zatrudnionych w fabryce w Nogent sur Marne.
2
Z komunikatu Piotra i Marii Curie z lipca 1898 zaprezentowanego członkom Akademii Nauk (żadne z małżonków do niej
nie należało) przez Henri’ego Becquerella: Jeśli istnienie tego
metalu się potwierdzi, proponujemy dla niego nazwę polon – od
imienia ojczyzny jednego z nas. Komunikat odczytany 26 grudnia 1898 r. w imieniu Piotra i Marii oraz Gustave’a Bémonta,
wybitnego chemika (który doradził doprowadzenie destylatów
blendy do wrzenia i studzenie ich, co umożliwiło otrzymanie
kryształów bardziej radioaktywnych niż sama blenda) „O nowej
silnie radioaktywnej substancji zawartej w blendzie smolistej”
zawierał komentarz innego współpracownika małżonków,
Eugéne’a Demarçaya potwierdzający analizę spektralną widma
nowego pierwiastka w chlorku baru państwa Curie.
1
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Kobiety zmieniają świat

Dyplom Nagrody Nobla z 1911 roku

z panią Curie, w uznaniu naszych wspólnych badań nad
ciałami promieniotwórczymi.
Rok później rodzi się ich druga córka, Ewa, która
w przeciwieństwie do rodziców i starszej siostry nie
zostanie naukowcem lecz pianistką. I zapewne dlatego
będzie żyła najdłużej ze wszystkich swoich bliskich
(zmarła w 2007 roku mając 103 lata).
Nobel z fizyki, a potem z chemii
Wiosną 1905 roku Maria i Piotr pojechali do
Sztokholmu, gdzie Piotr wygłosił swój noblowski wykład,
wypowiadając wielokrotnie cytowane prorocze słowa:
Można obawiać się także, że w rękach zbrodniczych rad stanie się narzędziem bardzo niebezpiecznym i – w związku
z tym – zastanawiać się należy, czy poznawanie tajników
Natury przynosi pożytek ludzkości, czy dojrzała ona do
tego, by z nich korzystać, czy też przeciwnie, ta wiedza
jest dla niej szkodliwa. […] Jestem jednym z tych, którzy
– tak jak Nobel – sądzą, że ludzkość więcej dobra niż zła
wyciągnie z nowych odkryć. Ekwiwalent finansowy, 70
tysięcy franków w złocie, przyznano do podziału obojgu
małżonkom, podczas gdy Becquerel otrzymał całą sumę
indywidualnie. Po raz pierwszy Marię potraktowano
jako kogoś niezupełnie uprawnionego do odbioru takiej nagrody, wszak była kobietą. Małżonkowie Curie
przeznaczyli pieniądze na zakup surowców i sprzętu do
badań naukowych. Po tragicznej śmierci Piotra w 1906
roku Maria objęła po mężu katedrę Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Katedry Fizyki na Sorbonie
jako pierwsza kobieta-profesor, kontynuowała badania
nad radem i uzyskała metaliczny rad 4 lata później, za
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co otrzymała drugą nagrodę noblowską, tym razem
z dziedziny chemii. Myślę, że mogła trochę odetchnąć,
uzyskując dostęp do laboratorium utworzonego specjalnie dla niej w 1909 roku w Instytucie Pasteura i mając
do pomocy oddanych współpracowników, w tym naukowców z Polski.
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Ojczyznę ma się jedną
Maria postanowiła podarować swojej ojczyźnie rad, który mógłby leczyć potrzebujących chorych
w wybudowanym z jej inicjatywy Instytucie Radowym
w Warszawie. W składzie komitetu organizującego budowę naszą rodaczkę reprezentowała jej siostra, dr Bronisława Dłuska. Maria była obecna podczas wmurowania
kamienia węgielnego pod budowę przyszłego ośrodka
leczniczo-badawczego, osobiście zasadziła drzewko
przed Instytutem, przyjechała ponownie, już mocno
Fot. Jagoda Czurak

Radiochemia
Metody pracy Marii i Piotra nad analizą i oddzielaniem pierwiastków stworzyły podstawy nowej
dziedziny nauki – radiochemii i umożliwiły odkrycie
i otrzymanie nowych pierwiastków promieniotwórczych.
Pionierzy w tej dziedzinie nauki nigdy nie opatentowali
swojej metody i szczodrze dzielili się notatkami z doświadczeń ze swoimi asystentami i współpracownikami.
Pracę rodziców kontynuowała Irena, która wraz z mężem Fryderykiem Joliot odkryła zjawisko sztucznej
promieniotwórczości, za co oboje zostali uhonorowani
Noblem w 1935 roku. Ich odkrycie było kamieniem
milowym w procesie uzyskania takich izotopów jak jod131 i technet-99m, które obecnie są szeroko stosowane
w diagnostyce wielu schorzeń i w terapii radioizotopowej.
Maria dwukrotnie ubiegała się o wstąpienie do
grona zastrzeżonej dla mężczyzn francuskiej Akademii
Nauk (jej córka Irena również nie dostąpiła takiego
zaszczytu). Gdy w 1911 roku miały się odbyć głosowania nad kandydaturą Madame Curie, dziennikarze
i publicyści obojga płci prześcigali się w wynajdywaniu
argumentów przeciwko kobiecie, która mogłaby zasiadać
w tak szacownym gronie. Owa nadmierna niezależność
poglądów, pogoń za karierą, wkraczanie w rolę prawnika
czy lekarza w szpitalu (…) wszystko to wydaje mi się grą
imaginacji i ambicji, rojeniami kobiet o nie rozbudzonych
sercach, kobiet bezdzietnych i nie posiadających własnych
rodzin (…) które mogłyby wykorzystać (…) swe zdolności
do zajęć prostych i pożytecznych (przypominam, Maria
miała rodzinę, dzieci i dwie Nagrody Nobla!). Znaleźli się
jednak tacy, którzy zdawali sobie sprawę z nieuchronności zmian obyczajowo-społecznych. Prawicowy publicysta
„L’Intransigeant” napisał: Dziś jest całkowicie naturalne,
że kobieta chce zająć miejsce w kołach, które rozpoznają
talent i są opiniotwórcze. Czyż praca Madame Curie jest
mniej warta niż praca uczonego z brodą i w spodniach?

Służba radiologiczna
Jeszcze za życia Piotra prowadzono badania nad
wpływem radu na chore tkanki (tzw. curieterapia), kontynuowane przez naszą rodaczkę w paryskim Instytucie
Radowym, który otwarto w 1914 roku. W 1921 roku
Maria otrzymała 1 gram radu – dar z Ameryki, co było
wynikiem zbiórki pieniędzy wśród tamtego społeczeństwa, którą zainicjowała dziennikarka kobieca Maria
Mattingly Meloney, zafascynowana spotkaniem z uczoną
w Paryżu. Pierwszy artykuł na rzecz gromadzenia funduszy zatytułowała: MILIONY NIE UMRĄ. Meloney
była też pod wrażeniem dokonań Madame Curie, jak ją
nazywano, podczas I wojny światowej. Maria jako jedna
z pierwszych kobiet zrobiła prawo jazdy i zorganizowała
służbę radiologiczną na froncie francuskim. Nie mogła
pogodzić się z bezmyślnymi amputacjami kończyn
rannych żołnierzy. Zdecydowała więc o tym, że będzie
dokonywać osobiście prześwietleń poszkodowanych,
by ustalić położenie odłamków pocisków, przeszkoliła
również w tym zakresie swoją córkę Irenę i kadry do
obsługi przewoźnych „małych Curie”, jak nazywano te
półciężarówki. Przebadano w ten sposób ok. 10 tysięcy
rannych.
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schorowana, na uroczystość otwarcia placówki
29 maja 1932 roku. Przekazała rodakom w darze
gram radu w postaci tubek
i igieł, zakupionych za pieniądze z kolejnej zbiórki
pieniędzy przeprowadzonej wśród mieszkających
za oceanem Polaków, której patronował prezydent
Ameryki Herbert Hoover.
Maria propagowała
tzw. paryską metodę leczenia nowotworów ginekologicznych, którą w Polsce
z powodzeniem stosował
jej uczeń, dr Franciszek ŁuPomnik autorstwa Ludwiki Nitschowej
kaszczyk, pierwszy dyrektor polskiego Instytutu Radowego. Wokół niego zebrała
się grupa entuzjastów tej nowej metody terapeutycznej,
wśród nich był dr Władysław Jasiński, przyszły profesor
i twórca nowej specjalności – medycyny nuklearnej.
Dyrektor Łukaszczyk uratował pochodzący z daru
rad, oznakowany kodem RMS (Rad Marii Skłodowskiej), wynosząc go we wrześniu 1939 roku w plecaku
(!) i zakopując w ogrodzie przyjaciół w Józefowie. Po
odbudowie zniszczonego w czasie bombardowania
budynku rad wrócił na Wawelską, jednak w obawie
przed zrabowaniem przez okupanta dr Łukaszczyk ukrył
go ponownie. Gestapo zarekwirowało tylko dokupiony
rad, poszukiwania radu pochodzącego z daru Marii
Skłodowskiej spełzły na niczym. Personel Instytutu
leczył w czasie wojny kobiety, dokumentując w księgach
zaniżony stan posiadania dodatkowo zakupionego we
wrześniu 1939 roku radu, chowając rad RMS w przewodach wentylacyjnych i kominowych. Cena grama
radu wynosiła wówczas ok. 100 tysięcy dol., nic więc
dziwnego, że był łakomym kąskiem dla nazistów. Ponowny wywóz radu RMS, tym razem w okolice Poronina,
przedsięwziął dyrektor Łukaszczyk w czasie powstania
warszawskiego. Po wojnie dokonano inwentaryzacji
odkopanych tubek i igieł. Co ciekawe, podczas remontu
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przewodów kominowych w 1998 roku odnaleziono
jeszcze jedną tubkę radu. Perypetie związane z losami
drogocennego daru Marii Skłodowskiej opisała prof.
Barbara Gwiazdowska i wsp. w opracowaniu Historia
Zakładu Fizyki Instytutu Onkologii w Warszawie w okresie
kierownictwa prof. Cezarego Pawłowskiego.
Uczona, kobieta
Maria była kobietą z krwi i kości, kochającą żoną
i matką. Na przekór przeciwnościom udało się jej zdobyć
wykształcenie, prowadzić badania naukowe. Ciężko
przeżywała śmierć małżonka, ale gdy po czterech latach
pojawił się w jej otoczeniu uczeń jej męża, Paul Langvin,
podzielający jej zainteresowania naukowe, zakochała się
ponownie. Paul był żonaty, a Maria według ówczesnego
społeczeństwa miała do końca życia chodzić w czerni.
Gdy prasa dowiedziała się o płomiennych listach obojga,
wzięto uczoną na języki. Wytykano jej niemoralność,
feminizm, grożono śmiercią. Nawet Komitet Noblowski sugerował, by nie przyjmowała drugiej nagrody,
zanim nie zostanie oczyszczona z zarzutów (jakże by
to wyglądało, gdyby kobieta upadła podczas ceremonii
rozdania nagród zajmowała miejsce obok szwedzkiego
króla). Tego było za wiele! Maria wystosowała list do
Sztokholmu, w którym napisała: Nagroda została mi
przyznana za odkrycie radu i polonu […] nie zgadzam
się z poglądem, że potwarz i zniesławienie mogą mieć
wpływ na ocenę wartości pracy naukowej. Nobla odebrała
osobiście, zerwała z Paulem, ale pozostali sobie bliscy.
Jej wnuczka Helena Joliot-Curie i wnuk Paula Michel
Langvin pobrali się.
Maria zawsze była bardzo skromna, z zażenowaniem odpowiadała na słowa zachwytu nad jej osiągnięciami: ...zwykła krótka historia, pozbawiona wielkich wydarzeń. Urodziłam się w Warszawie, w rodzinie
profesora. Wyszłam za mąż za Piotra Curie i miałam
dwoje dzieci. Prace naukowe prowadziłam we Francji.
Albert Einstein, który poznał ją osobiście, po jej śmierci
w 1934 roku powiedział: Gdyby jej maleńka cząstka siły
charakteru i poświęcenia cechowała intelektualistów Europy, ten kontynent miałby przed sobą bardziej świetlaną
przyszłość… Była najmniej zepsutą przez sławę osobą,
jaką kiedykolwiek poznałem.
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Panteon
W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla
20 kwietnia 1995 roku trumny
z ciałami Marii i Piotra przewieziono do
w dziedzinie chemii Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2011 Rokiem Marii
Panteonu. I tym razem Maria była pierwSkłodowskiej-Curie. To ona dowiodła
sza – była pierwszą kobietą pochowaną
w tym miejscu za swe życiowe dokonania.
całym swoim życiem, że pasja i wytrwałość
mogą doprowadzić do sukcesów, niezależnie
Na uroczystość zaproszono prezydenta Lecha
Wałęsę. Prezydent Mitterand w swoim przeod płci czy przynależności narodowej.
Medal upamiętniający stulecie
mówieniu powiedział: To kolejny symbol
narodzin Marii Skłodowskiej
(ze zbiorów autorki)
przykuwający uwagę naszego społeczeństwa
Jagoda Czurak
ekonomista z rodziny lekarskiej
– przykładna walka kobiety, która postanowiła wyjść do
społeczeństwa ze swoimi umiejętnościami, a było to społeMarzec 2011 – marzec 2014
czeństwo, w którym umiejętności, naukowe badania oraz
Korzystałam z książek Geobowiązki publiczne zarezerwowane były wyłącznie dla
niusz i obsesja Barbary Goldmężczyzn. A nad głową prezydenta na wielkiej szarfie
smith oraz Życie Marii Curie
widniał napis: WIELKIM MĘŻOM – WDZIĘCZNA
Susan Quinn.
OJCZYZNA. Co za ironia!
Fot. Mieczysław Knypl

Okolicznościowe malowidła
ścienne w Warszawie:
na budynku Instytutu
Radowego przy
ul. Wawelskiej

przy wejściu do stacji metra Centrum
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Sydney
Anna Lach-Czerwińska

1

Z Australią jestem związana na stałe przez moją wnuczkę Gniewkę, półkrwi Australijkę. Jej żyjąca jeszcze prababcia po mieczu ma prawie sto lat, tymczasem Sydney jest
starsze od niej tylko o 70 lat – prawa miejskie otrzymało w 1852 roku.
Początki
James Cook w roku 1770 po raz pierwszy zaznaczył na mapie część Pacyfiku nazwaną Zatoką Botaniczną.
Za święto narodowe uważa się rocznicę 26 stycznia,
kiedy to w 1786 r. kapitan Arthur Phillip umieścił flagę
Wielkiej Brytanii w pobliżu miejsca, gdzie znajduje się
dzisiaj budynek opery.
Lord Sydney, angielski sekretarz stanu, zgodził
się na utworzenie kolonii karnej w tym rejonie w 1788
roku i tak powstały podwaliny najstarszego miasta australijskiego nazwanego jego imieniem. W 1868 roku
zawinął do Australii ostatni statek z transportem więźniów, w ciągu 80 lat przybyło ich tu 160 tys.
Skazańcy po odbyciu kary, marynarze i obsługa
więzienna uprawiali przydzieloną im ziemię, karczowali
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lasy, hodowali merynosy sprowadzane z Ameryki Południowej, zajmowali się łowieniem wielorybów. Przybywało uwolnionych ludzi, którzy nie myśleli już o drodze
powrotnej trwającej prawie rok, tylko zakładali tu rodziny, rozwijali szkoły, teatry, biblioteki towarzyszące
rozbudowywanym więzieniom.
Złoto!
W połowie XIX wieku w związku z odkryciem
złóż złota nastąpił gwałtowny skok gospodarczy, do
miasta przybywali imigranci z różnych stron świata,
również z Europy, wnosząc w kulturę i gospodarkę wiele
nowości ze swoich krajów. Z dostępnego w wielkich
ilościach piaskowca budowano gmachy użyteczności
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Widok z Harbour Bridge na prawo

2
publicznej i domy mieszkalne. W miarę rozwoju technologicznego na świecie piaskowiec zastępowano nowszymi
materiałami, powstały wysokościowce zbudowane ze
szkła i stali (fot. 1, 2).
Dziś Australia wg OECD jest na pierwszym
miejscu uprzemysłowionych krajów najlepszych do życia.
Mieszkańcy wiedzą o tym od dawna i chodzą uśmiechnięci na co dzień – trudno było mi się przyzwyczaić do
radosnych pozdrowień spotykanych przypadkiem ludzi.
Nietrudno być szczęśliwym w otoczeniu wspaniałej
przyrody, przyjaznego morskiego klimatu i niskiego
bezrobocia (3,5%). Temperatura zimą to 5-7 stopni
w nocy, a w dzień do 28. Zamiast naszych wróbelków na
balkonach i tarasach siadają kolorowe lub białe papugi.

podlegającym władzom stanowym NSW. Gmina Hornsby, w której zamieszkałam, leży na północ od centrum
Sydney. Kolejką do city jedzie się stąd około godziny,
wjeżdża się przez charakterystyczny widokowo dla Sydney Harbour Bridge, potężne metalowe belki układają
się w konstrukcję, która z daleka wygląda jak koronkowy
wieszak. Most znany jest z największych na świecie pokazów noworocznych sztucznych ogni. Po stalowym łuku
mostu można pospacerować, wycieczka taka kosztuje
3

Wjazd na Harbour Bridge

Z wieszakiem w tle
Sydney jest stolicą jednego z sześciu stanów
Australii – Nowej Południowej Walii (NSW). Każdy ze
stanów ma swoją konstytucję, herb, flagę, kwiat.
Ścisłe centrum stolicy jest zamieszkane przez
170 tys. ludzi, pozostała część 4,2-milionowowego miasta
mieszka w 38 gminach z samodzielnym samorządem
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4

Wejście na łuk mostu

Spacer po Harbour Bridge

5

ponad 300 dolarów australijskich (fot. 4, 5). Most jest
szeroki, po lewej stronie znajduje się chodnik dla pieszych
oddzielony drucianą siatką od czteropasmowej jezdni
i torów kolejowych. Za wjazd samochodem przez most
do miasta w dni robocze trzeba zapłacić kilkanaście dol.

Charakterystycznym obiektem jest Quinn Victoria Building, zbudowany w kształcie wielkiego prostokąta, wysokiego na cztery kondygnacje, pośrodku dachu znajduje
7

Monorail i Sydney Tower

Wysokościowce
Wysiadając na stacji kolejowej Town Hall, wychodzi się przez liczne sklepy i stoiska, w których można zabłądzić, na ulicę George
Street. Jest to najdłuższa ulica
Sydney, ciągnie się od starej
dzielnicy The Rocks. Ulica biegnie między wysokimi drapaczami chmur przeplecionymi
starymi budynkami (fot. 6, 7).
6

George Street
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8

9

Quinn Victoria Building

10 11

się duża kopuła,
po bokach kilka mniejszych
wpuszczających
dzienne światło do środka
(fot. 8). Okna
w stylu wiktoriańskim ozdobione są kolorowymi witrażami (fot. 9). Wewnątrz budynku znajdują się ekskluzywne, markowe sklepy i restauracje, na piętro oprócz
windy i ruchomych schodów (fot. 10) prowadzą marmurowe schody z rzeźbionymi balustradami (fot. 11).
Znajduje się tu wielki zegar (fot. 12), który poza wskazywaniem godziny odtwarza scenki z historii angielskich królów (np. Henryka VIII), a pokazom towarzyszy podkład muzyczny. Budowla powstała w 1898 roku.
W głębi ulicy widoczna jest wieża widokowa
Sydney Tower (fot. 7). Stąd już niedaleko do centrum
naukowego i rozrywkowego Darling Harbour położonego nad Cockle Bay.

29
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Różnorodność
Po drodze mija się Hyde Park (fot. 13), najstarszą
stację metra St. James (fot. 14), ciekawe fontanny przed
Saint Mary’s Cathedral (fot. 15). Na tym parkowym
terenie odbywają się różne imprezy, np. z okazji Dnia
Australii, wystawy starych samochodów, zimą można
pojeździć na łyżwach na wielkim sztucznym lodowisku.
Nad zatoką, po stronie bliższej centrum, jest
wiele barów i kafejek, kursuje kolejka z kolorowymi
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Hyde Park
Saint Mary’s Cathedral

13 14
15 16 Pyrmont Bridge

wagonikami mająca wielkie powodzenie u dzieci, dalej
w prawo Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds
i Aquarium. Przez most Pyrmont (fot. 16) dochodzi się
na drugą stronę Cockle Bay do Muzeum Marynarki Wojennej (fot. 18) i centrum naukowego. Ostatnie przęsło
mostu jest obrotowe (fot. 17), dzięki temu wyższe statki
mogą dopłynąć w głąb zatoki.
Muzeum Marynarki Wojennej

17

Najstarsza stacja metra

Obrócone przęsło
Pyrmont Bridge

18

19
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Obok – szyna kolejki monorail 
nad Pyrmont Bridge
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20
Polskie akcenty
Na lewo od mostu Pyrmont są rozległe tereny wystawowe, gdzie rokrocznie w grudniu odbywa się Polish
Christmas. Wtedy spotykają się tu Polacy zamieszkujący
na stałe w Sydney i odwiedzający to miasto przyjezdni
rodacy, na scenie występują polskie zespoły taneczne
i piosen21 Ulica Market Street prowadzi
karze,
z centrum do Darling Harbour
wokół
jest całe
mnóstwo

straganów z pamiątkami z Polski i wyrobami spożywczymi. Królują pierogi, ogórki kiszone, placki ziemniaczane,
bigos, pączki, żywiec. Sprzedawane są ozdoby choinkowe,
ręcznie malowane bombki.
Z centrum do Darling Harbour można dojechać
kolejką jednoszynową monorail (fot. 7, 19, 21) jeżdżącą ponad ulicami.
Gdy przesiądzie się na stacji Wynyard w pociąg
w stronę lotniska, koniecznie trzeba się zatrzymać na Circular Quay (fot. 20). Nabrzeże zatoki botanicznej możemy
zwiedzać na lewo i prawo. Idąc w lewo, mijamy Muzeum
Sztuki Współczesnej (fot. 22)
Muzeum Sztuki 22
oraz domek pierwszych osadWspółczesnej
ników (fot. 23), w którym
urządzono małe muzeum
z przedmiotami codziennego użytku mieszkańców, salką
z wyeksponowanymi łańcuchami i kajdankami, którymi
23

Domek pierwszych osadników
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byli skuci skazańcy. Jest to najstarsza dzielnica Sydney,
The Rocks. Stąd ciągnie się wspomniana George Street,
przy której znajduje się sklep z opalami Renaty i Jana
(u których gościła @Spa – zob. GdL 12/2013). Można
też kamiennymi schodkami wejść na most.
Tętniące nabrzeże
Na prawo od stacji kolejowej Circular Quay mijamy Port Jackson (Sydney Harbour), skąd wypływają
promy wycieczkowe do Taronga Zoo, na plażę Manly,
rejsowe po zatoce oraz są specjalnie organizowane rejsy
dla turystów chcących fotografować wieloryby. Często
można zobaczyć wielkie okręty cumujące w porcie. Nabrzeże zawsze tętni życiem, tu najwięcej turystów skupia
się w sklepikach z pamiątkami, przy grających na długich
trąbkach (didgeridoo) aborygenach (fot. 24), w barach
i kawiarniach, których stoliki wystawione są nad samą
wodą zatoki. Najwięcej ludzi przychodzi tu w piątkowe
popołudnia, pracownicy pobliskich biurowców kończą
tydzień, spotykając się ze znajomymi.
W niewielkiej odległości znajduje się symbol
Sydney – Opera House (fot. 1, 30). Ja trafiłam akurat
na remont (fot. 25) i spektakularny widok był nieco
Remont przed Opera House

Aborygen ze swoim didgeridoo

25 26 Operowe „żagle”

zakłócony, schody do obiektu były zagrodzone. Opera powstała w 1973 roku na miejscu starej zajezdni
tramwajowej. Zajezdnię wraz z bardzo rozwiniętą siecią tramwajową, drugą co do wielkości w świecie po

32

7_2014

lipiec

Podróże

27

28
Londynie, zlikwidowano po stu latach istnienia w 1961
roku. Obecnie w Sydney działa jedna linia tramwajowa
długości nieco ponad 6 km.
Opera to trzy budynki przykryte dachami
w kształcie żagli z ceramicznych białych płytek (fot. 26).
Wewnątrz są sale teatralne, kina, sklepy z pamiątkami.
Na najwyższym piętrze kawiarnia i bar serwujący napoje
i dania, w czasie antraktu można wyjść na taras wprost
nad wodę. Operę odwiedziłam dwukrotnie: raz była to
„Traviata”, drugi raz „Salome”. Wnętrza nie pozwolono
mi sfotografować nawet w czasie przerwy.
Zaraz za budynkami opery znajduje się Królewski Ogród Botaniczny z roślinnością lasu deszczowego,
bambusami, budynkiem z roślinami tropikalnymi, paprociarnią (fot. 27), herbarium, rosarium i sukulentami.
Z wznoszącego się nieco w stronę city ogrodu jest piękny
widok na zatokę, most i operę (fot. 30). Stąd też widać
wieżowce w city.
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Powrócę tu!
Wracając z ogrodu ulicą Macquarie w stronę
przystanku kolejki, przechodzi się obok National Gallery of NSW (fot. 29). Pomnik przed gmachem galerii
przypomina mi warszawskich Czterech Śpiących. Dalej
wzrok przykuwa budynek starego, ale czynnego szpitala
z figurą czarnego dzika przed wejściem i kolumny przed
Museum of Sydney (fot. 28). Pobieżna wycieczka zajęła
mi cały dzień i nie był to dzień stracony, ponieważ ułożyłam sobie plan powrotu w ciekawsze miejsca. Postanowiłam też przejechać się kolejką monorail, ponieważ
miała zostać zlikwidowana z powodu nierentowności,
a szkoda, bo poza mostem i operą to niewątpliwie
osobliwość Sydney.
Tekst i zdjęcia

Sydney, 2012 r.

Anna Lach-Czerwińska
stomatolog
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Kąpiel
w dźwiękach
Jagoda Czurak

Słuchając muzyki włoskiego baroku czy
Mozarta, poddaję się muzykoterapii. Postanowiłam sprawdzić, czy dźwięk mis
tybetańskich zrelaksuje mnie co najmniej w takim stopniu jak utwory moich ulubionych kompozytorów.

M

etalowe misy tybetańskie (himalajskie) wykonuje
się ze stopu kilku metali, a proces wytwarzania
musi trwać nieprzerwanie od rozgrzania stopu do
uformowania gotowego dzieła, co może zająć nawet 50
godzin. Naukowcy potwierdzają1 zgodność częstotliwości
dźwięku wydawanego przez misy tybetańskie z wieloma
częstotliwościami organizmu ludzkiego i zgadzają się ze
stwierdzeniem, że stymulacja dźwiękiem i drganiem mis
wielu narządów i organów człowieka jest możliwa. Misy
wprawione w wibracje mogą masować ciało. Można też
poddać się kąpieli dźwięków. Ja wybrałam to drugie
– seans relaksacyjno-medytacyjny w nowej siedzibie
Muzeum Azji i Pacyfiku.

Wysoki, dość szczupły mężczyzna wita wchodzących. Ma długie blond włosy, jasne oczy, wąsy i krótką
brodę. Ciemna bluza, w dekolcie której wiszą amulety,
bawełniane białe spodnie i bransoletki z plecionych
kolorowych sznureczków. Spod rękawa wyziera mały
tatuaż. Krępuję się wpatrywać w ten wzór, zresztą czy
zrozumiałabym, co on oznacza? Ma około pięćdziesiątki,
jest opalony. Krzysztof mówi spokojnie, jest bardzo
wyciszony, jak praktykujący buddysta. Przyszłam wcześnie, by oswoić się z pomieszczeniem, zrobić zdjęcia. Buty
zostawiam przed drzwiami. Na pytanie o częstotliwość
dźwięków wydawanych przez misy mężczyzna nie
potrafi albo też nie chce odpowiedzieć. Demonstruje
dźwięk największego naczynia, mówiąc, że trzeba słuchać, pozwolić, by dźwięk dotarł nie tylko do naszych
uszu, głowy ale do całego ciała. Nie są ważne parametry,
ważne to, czy przyjmiemy dźwięk.

N
H. Portalska, M. Portalski z Politechniki Poznańskiej w opracowaniu Wielotony nieharmoniczne mis tybetańskich.

1

34

aczynia mają różną wielkość, te większe są ustawione na „poduszkach” w kształcie pierścieni
wykonanych z materiału i czymś wypchanych. Niektóre
zostaną potem rozstawione w paru miejscach między
uczestnikami sesji. Drzwi zostaną zamknięte za 15 minut,
teraz jest czas na rozłożenie mat, koców. Mamy leżeć
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głową w stronę mis, promieniście. Ci, którzy wybrali
pozycję siedzącą, twarz kierują w stronę Krzysztofa. Oni
mają prawdziwe poduszki do medytacji. Uświadamiam
sobie, że zapewne są też praktykującymi medytacje. Kto
inny wytrzymałby godzinę bez ruchu w pozycji zbliżonej
do kwiatu lotosu? Pozostali uczestnicy sesji mają zwykłe
jaśki lub wypchane zabawki dla podparcia głowy. Na
dywaniku, na którym siedzi Krzysztof, leżą też młoteczki
zakończone okrągłym drewnianym walcem, niektóre
mają zakończenie owinięte materiałem, jakieś pędzle.
Są też dzwonki drilbu z uchwytami (wadźra) i pary
metalowych talerzyków połączonych rzemykiem (to są
właśnie dzwonki tybetańskie, jak później się dowiaduję).
Na chwilę przed rozpoczęciem sesji wpada pracownik
muzeum, zachęcając do obejrzenia gejszy (cokolwiek
to znaczy). Parę osób podrywa się z mat, ale spokojny
głos Krzysztofa ostudza nasz zamiar. Wyjście w tej chwili
zmusiłoby nas do obejrzenia czegoś i do zajęcia jakiegoś stanowiska, oceny tego, co zobaczymy. A przecież
powinniśmy się skupić. Ale oczywiście możemy zrobić,
co uważamy. No to zostajemy.

J

eszcze dołącza parę osób i zaczynamy. Górne żarówki
zostały już zgaszone, przez wielkie oszklone drzwi
wpada jednak światło. Dwadzieścia osób poddaje się
ciepłemu głosowi Krzysztofa. Przedstawia się, wyjaśnia,
że z misami zetknął się w Tajlandii, sztukę wydobywania
dźwięków doskonalił w Katmandu. Mamy rozpocząć od

oddechu. Zostawiamy wszystkie myśli, wyobrażamy sobie
„oddech w części nosowej”. Próbuję być pęcherzykiem
powietrza, który wpada do nosa, przeciska się i potem
wydobywa na zewnątrz. Średnio mi to idzie. Chcę jak
najwięcej zapamiętać z tego seansu, myślę też o koleżance,
która miała przyjść ze mną, by się zrelaksować, oderwać
od codzienności, zdystansować.
Pierwszy dźwięk jest dość niski, przyjemnie
wibruje, oddala się. Powtarza. Niespiesznie dochodzą
inne dźwięki, wyższe, pulsujące lub ciągłe, oddalające
się lub zbliżające. Dźwięki pojedyncze, nigdy kilka na
raz, wszystkie wybrzmiewają (nie słyszę, by Krzysztof
je urywał). Coś brzmi jak wolne bicie zegara szafowego,
dzwonek (kościelny?). Kojarzy mi się początek utworu
„On the Run” Pink Floyd. Szkoda, że nie mogę podejrzeć,
która misa wydaje który dźwięk. Leżę na wznak tyłem
do instrumentów. Wracam na chwilę do nosa, jestem
pęcherzykiem powietrza. Wtem nieprzyjemny dźwięk,
kończący się jakby bzyczeniem pszczoły. Czuję, że
Krzysztof podszedł do misy, którą ustawił koło mnie.
Daje znak, bym zamknęła oczy. Ale to nie pomaga mi się
skupić. Może należało wcześniej ćwiczyć oddech? Oho,
ktoś zaczyna głośno oddychać, chyba nie usnął? A może
u niego uruchomiły się fale theta? Jakieś gruchotanie,
jakby rytmiczne potrząsanie workiem z wysuszonymi
nasionami fasoli. To nie może być dźwięk misy! To
komórka któregoś z uczestników, za chwilę rozlega
się dźwięk przysłanego esemesu. A mieliśmy wyłączyć
urządzenia elektroniczne.

Z

aczyna mi drętwieć prawy łokieć i dłoń. Poinstruowana wcześniej przez Mistrza staram się wrócić
do oddechu. Po chwili mrowieje lewa łydka i stopa.
Czyżby wpadły w rezonans? Tak, możemy odczuwać
mrowienie, zimno, powiedział wcześniej Krzysztof. Nie
ruszam palcami, ale nie mogę oderwać myśli od mojej
lewej stopy. Wydaje mi się, że jest trochę chłodniejsza.
Tętno mam równe, nie zwolniło ani trochę. Nie wiem,
czy to dobry objaw, czy też organizm nie chce się poddać
nieznanej praktyce? Jest mi przyjemnie chłodno, już
przestałam odczuwać zapach kadzidełek, które wcześniej
Krzysztof zapalił. Tylko w brzuchu zaczyna mi burczeć,
jelita pracują jakby nigdy nic.
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Niskie wibracje dźwięków wracają. Nie wiem, jak
długo tak leżę, nie zerkam na zegarek. Tylko ta lewa stopa! Oddalający się dźwięk pulsuje coraz ciszej, w końcu
milknie. Nikt się nie porusza. To już chyba koniec sesji,
ale wszyscy trwamy w bezruchu. Krzysztof przywraca
nas swoim spokojnym głosem do rzeczywistości. Prosi,
by delikatnie zmienić pozycję. Unoszę lewą nogę i odrętwienie pryska. Nie mam odczucia, że te „mrówki” nagle
rozbiegają się. Po prostu, jak za strzepnięciem, stopa
„wróciła” do mnie. Powoli zwijamy maty, zakładamy buty
i wychodzimy na zalaną słońcem ulicę. Mamy przeżyć
resztę wieczoru w wyciszeniu. Ucieknie mi tramwaj, ale
nie gonię go. Będzie następny.
Obiecuję Krzysztofowi, że zacznę pisać o tej sesji
dopiero następnego dnia. Dotrzymuję słowa.
Jagoda Czurak
ekonomista z rodziny lekarskiej

12 czerwca 2014 r.

NOWOŚCI
Skuteczne wsparcie transplantacji narządów
Kraje członkowskie Unii
Europejskiej mogą pochwalić się wieloma sukcesami
w dziedzinie transplantacji
narządów. Szczegółowe omówienie osiągnięć znajdziemy
w opublikowanym 25 kwietnia
2014 r. dokumencie zatytułowanym Commission staff
working document: on the
mid-term review of „Action
Plan on Organ Donation and
Transplantation (2009 -2015):
Strength Cooperation Between
Member States”. W okresie od
2007 do 2012 r. ogólna liczba

przeszczepionych narządów
w Europie wzrosła z 28 080 do
30 274. Ważną rolę odgrywają
w tym procesie koordynatorzy transplantacyjni. Ponadto w krajach członkowskich
Unii Europejskiej wdraża się
programy transplantacji narządów od żyjących dawców,
uważa się bowiem, że są to
w perspektywie główne źródła
donacji narządów. Obserwuje
się wzrost takich przeszczepień, szczególnie nerek. Ważna
jest też wymiana organów do
przeszczepu dla biorców ocze-

kujących w różnych krajach
członkowskich UE. Dzięki
temu dostępność do narządów
dla poszczególnych pacjentów
jest większa. Uczestnicy obszaru Eurotransplant wymieniają między sobą około 20%
wszystkich narządów przeszczepianych co roku (ok. 3300
narządów), natomiast tylko
2% narządów opuszcza obszar
Eurotransplant bądź trafia do
niego (http://eur-lex.europa.eu/

umiejętności komunikacyjnych wśród personelu medycznego oraz w grupach wsparcia
pacjentów po przeszczepach.
Organizowane są dla tych grup
różne programy szkoleniowe.
Informacje o tematyce szkoleń
dla koordynatorów w Polsce
są dostępne pod adresem.
http://www.poltransplant.org.pl/
szkolenie_koordynatorow_2013.
html#PLAN.
Oprac. K.K.

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0819:FIN:PL:PDF).

Źródło: http://ec.europa.eu/
health/blood_tissues_organs/
docs/midtermreview_actionplan_
organ_en.pdf

tionchecker, pod którym możemy sprawdzić interakcję leków.

Źródło: http://www.medscape.
com/

Ważne jest też rozwijanie

Interakcja leków – pożyteczny link
W dobie powszechnej polipragmazji warto znać adres
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internetowy http://reference.
medscape.com/drug-interac-
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http://www.kattenkabinet.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=133:s-0092-nicolas-tarkhoff-chat-sur-fauteuil&catid=38:painti
ngs&Itemid=221&lang=nl

Lipiec

Koty lipcowe, czyli o tym,
jak upał wpływa na zmysły
i umysły...
Ewa Dereszak-Kozanecka

L

zabiera mosty, rujnuje kładki, zalewa podwórka. Miesiąc
letni, wakacyjny, ciepły, kapryśny i leniwy. Żaden inny
miesiąc w roku tak leniwy nie jest. Żaden nie śmie się
równać z lipcem w leniwym trwaniu.
Na przełomie czerwca i lipca słodko pachną lipy. Rozkoszą jest
spacer lipową aleją. Cienistą, cichą
i pachnącą. I jeśli tylko lipiec nie zechce
straszyć nas zasłoną chmur i bezustannym deszczem – czeka nas kolejny
słodki miesiąc wakacyjnych rozkoszy.
Nad wspomnianymi lipami w aromacie
słodkim jak miód kręcą się pracowite
pszczoły. Nad łąkami brzęczą ciężkie
bąki, a w cienistych kątach tkają sieć
pająki. Czasem zatańczy na pobliskiej
gałęzi ruda piękność z błyszczącą kitą.
Lipiec jest leniwy, powolny i syty. Dojrzewają pierwsze jabłka, słodkie gruszki, jeżyny, maliny, borówki... Nic tylko
zbierać.
I jeszcze słodkie, złociste morele pachnące słońcem. Na przepyszne
dżemy, konfitury i naleśniki z morelami. Albo knedle, albo pierogi...
http://www.the-athenaeum.org/art/full.php?ID=110095

ipiec to miesiąc zazwyczaj upalny, ale bywa też i tak
bardzo deszczowy, że niepokoi wszystkich – i ludzi,
i koty. Bywa, że zagraża powodzią, wysokim stanem rzek,
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L

ipiec to jeszcze jedno wspomnienie – kiszenia ogórków w wielkich słojach ustawionych na parapecie,
pod siateczką gazy, lub w kamionkach,
pod obitym talerzykiem obciążonym
szarym kamykiem. Kamień zawsze
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http://www.pinterest.com/pin/367747125795316915/

A nasze koty? Trudno dotrzymać im kroku, kiedy znikają w przepastnej trawie rozległych łąk. Możemy tylko cierpliwie czekać, aż znużone i syte wrażeń wrócą
zmęczone na ciężkich łapach. Cóż one tam w wielkim
świecie robią?
A któż to wie? Słowa nie pisną. Mruczą tylko.
Czasem domyślisz się, gdzie bywały, wyczesując z gęstej
sierści ziarna traw i drobne rzepy. Zazwyczaj musisz ratować też swojego pupila z kleszczowej opresji. A potem
on z wdzięczności specjalnie dla Ciebie staje na głowie.
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http://www.pinterest.com/pin/415738609324295956/

przynosiły dzieci.
Wydobyty z dna,
mimo że wyszorowany i wygotowany,
po chwili trzymania
w dłoniach ponownie pachniał rzeką,
latem i wakacjami..
A słoje do następnego dnia były prawie puste, co chwilę
ktoś próbował, czy
ogórki „już doszły”
i wpychał duże łapy
i małe łapki do słoików...

kocimiętki. I czekają... Gromadzą energię. Czerpią ją ze
słońca i tajemną mocą magazynują w zakamarkach ciała i sierści, żeby potem, wieczorem, oddawać to ciepło
Tobie, kiedy bierzesz je na kolana i cierpliwie głaszczesz.
http://www.pinterest.com/pin/415738609324295981/

http://media-cache-cd0.pinimg.com/236x/b1/10/7d/b1107de589769ab6e6119e5cf613d69f.jpg

Koty malowane

Co robią koty?
Wędrują, wydeptując swoje
ścieżki...
A potem leżą. Zajmują z góry
upatrzone słoneczne pozycje
na ścieżce, ganku, na grządkach w ulubionej kępie
zasadzonej specjalnie dla nich
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http://fortheloveofcats.files.wordpress.com/2008/03/tarkhoff-black-cat1.jpg

I

tak myślę, że do intensywnych barw lata, do roztańczonego upałem lipcowego
światła świetnie pasują niespokojne kolorowe obrazy Nicolasa Tarkhoffa (Tarkhova).
Nie, nie znalazłam
ich sama. Powiedziała mi
o nich znajoma z dawnych
lat, utalentowana dziewczyna
miłująca koty i sztukę, a nawet czynnie jedno i drugie
uprawiająca. Otóż dzięki
jej wiedzy wyruszyłam na

wycieczkę po impresjonistycznych
łąkach wibrujących płócien
i popatrzcie, co przyniosłam...

http://www.pinterest.com/pin/415738609324295987/

Co robią koty? Czekają...
Na kolejną kocią miłość, kolejne sercowe
zauroczenie i miłosny zawrót głowy. Na kolejny ciepły
dzień. Na kolejną ciepłą noc, pełną niespokojnych szmerów, doskonałą do nocnych łowów,
kiedy słoneczne leniwce zmieniają się
w zabójcze gepardy. A rano podzielą
się z tobą zdobyczą.
Koty tak pięknie potrafią chłonąć każdą chwilę, każdy dzień, każdą
niepowtarzalną historię mrówki przecinającej ogrodową ścieżkę.
Kiedyś w dzieciństwie też tak
umiałam. A może tylko mi się tak wydaje? Kiedyś świat zaczynał się i kończył na złapanym w skoku świerszczu.
Na garści malin w spoconej brudnej
dłoni. Wszystko minęło. I tylko koty
patrzą z tą samą cierpliwością. Na
mnie, na ciebie, na świat.
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http://culturalcat.com/?attachment_id=630

http://www.pinterest.com/pin/267260559111616270/

http://www.kattenkabinet.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=133:s-0092-nicolas-tarkhoff-chat-sur-fauteuil&catid=38:painti
ngs&Itemid=221&lang=nl

Koty malowane

Nicolas Tarkhoff 1871-1930, rosyjski malarz
pochodzący z bogatej rodziny kupieckiej. Ukończył
studia i podjął pracę na kolei w Brześciu. Jednak bardzo
zainteresował się sztuką, studiował malarstwo w pracowniach znanych mistrzów i zadebiutował w 1887 r. na
wystawie w Moskwie. Jednak już w 1899 r. wyjechał do
Paryża. Francja stała się jego drugim domem. Doskonalił
warsztat, wiele wystawiał i sprzedawał. Od 1900 r. był
już znanym artystą. Wystawiał w Salonie Niezależnych.
W 1910 r. zamieszkał z rodziną w Orsay pod Paryżem.
Malował kolorowe pejzaże, liryczne scenki obyczajowe,
martwe natury, kwiaty, obrazy macierzyństwa i koty.
Jego prace pełne barw łączą w sobie nurt impresjonizmu
i fowizmu. Są bajecznie kolorowe, romantyczne, liryczne,
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wiele galerii w Paryżu, Moskwie czy
Petersburgu i są bardzo pożądaną
lokatą kapitału.
Oto przed Państwem ekspresyjne koty otwierają malarskie
okno na świat. Nowoczesne, dynamiczne, a przecież niezmienne...

http://echos-de-mon-grenier.blogspot.com/2013_10_01_archive.html

pełne ciepła, emocji i światła, jak
przystało na mariaż rosyjskiej duszy z francuskim stylem. W okresie I wojny światowej, kiedy świat
oszalał i zapomniał o obrazach,
malarz ubożał i podupadał na
zdrowiu. Zmarł w ubóstwie na
raka krtani. Jego prace zdobią dziś

Ewa Dereszak-Kozanecka

psychiatra

NOWOŚCI
Aplikacja na smartfony analizująca nastrój osób z psychozą dwubiegunową
Aplikacje wspomagające
użytkowników smartfonów
w czuwaniu nad własnym
zdrowiem i wynikającymi
z tego obowiązkami są dość
popularne na rynku prozdrowotnych gadżetów elektronicznych. Telefon może

przypomnieć o obowiązku
zażycia kolejnej porcji leków,
terminie wizyty u lekarza
lub podać dane o zawartości
jonu sodowego w produkcie
spożywczym, który zamierza
się właśnie kupić w supermarkecie.

Powstała kolejna aplikacja, która analizuje brzmienie
głosu osoby z zaburzeniami
nastroju i sygnalizuje zbliżającą się depresję lub manię.
W przedsięwzięciu o nazwie
PRIORI brało udział 60 Amerykanów z rozpoznaniem psy-

chozy dwubiegunowej i było
ono realizowane przez National Institute of Mental Health,
a wyniki przedstawiono podczas International Conference
on Acoustics, Speech and Signal Processing, która odbyła
się w maju 2014 r. we Florencji.

Źródło: http://www.newswise.com/articles/view/617536/?sc=dwhn

Nie ma róży bez kolców
W „JAMA Internal Medicine” w czerwcu 2014 r. ukazał
się artykuł dr. Wen-Qing Li
zatytułowany Sildenafil use
and increased risk of incidenent melanoma in US men:
a prospective cohort study. Autorzy obserwowali od 2000

roku grupę 25 848 mężczyzn
uczestniczących w Health
Professionals Follow-up Study. Częstość zachorowania
na nowotwory skóry oceniano na podstawie ankiety
wypełnianej przez obserwowanych. W okresie obser-

wacji od 2000 do 2010 roku
rozpoznano 142 przypadki
czerniaka, 580 przypadków
raka kolczystokomórkowego
skóry oraz 3030 przypadki
raka podstawnokomórkowego.
Stosowanie sildenafilu było
związane ze wzrostem ryzyka

zachorowania na czerniaka
(HR 1.84), nie obserwowano
natomiast wzrostu ryzyka
zachorowania na pozostałe
nowotwory skóry – HR dla
raka kolczystokomórkowego
wynosił 0,84, a dla podstawnokomórkowego 1,08.

Źródło: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1857095&resultClick=3

Czym zajmuje się Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (CHAFEA)?
Agencja Wykonawcza „Lepsze szkolenia na rzecz bezds. Konsumentów, Zdrowia pieczniejszej żywności” (od
i Żywności zastąpiła Agencję 2008 r.).
Wykonawczą ds. Zdrowia
Agencja Wykonawcza
i Konsumentów, ustanowio- ds. Konsumentów, Zdrowia
ną przez Komisję Europejską i Żywności rozpoczęła dziaw 2006 r. w celu zarządzania łalność 1 stycznia 2014 r. Jej
programem w dziedzinie zdro- mandat wygasa w 2024 r. Odwia publicznego, programem powiada ona za zarządzanie:
działań na rzecz konsumentów programem UE w dziedzinie
(od 2008 r.) oraz programem zdrowia, programem działań

40

na rzecz konsumentów oraz
programem „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej
żywności”.
Agencja wykonuje zadania
powierzone jej przez Dyrekcję
Generalną Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Ochrony
Konsumentów. Współpracuje
z około 2800 beneficjentami
i wykonawcami zaangażo-

wanymi w realizację blisko
400 przedsięwzięć lub umów
o świadczenie usług w dziedzinie zdrowia, ochrony konsumentów i bezpieczeństwa
żywności. Agencja ma siedzibę
w Luksemburgu i zatrudnia
około 50 osób.
Oprac. K.K.
Źródło: http://europa.eu/abouteu/agencies/executive_agencies/
chafea/index_pl.htm
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Lektury

Maść tygrysia 2.0
albo powołanie do medycyny
Krystyna Knypl

Rozdział 1
Popołudniowa drzemka

Zegarki... zawsze miała do nich słabość. Z pewnym wysiłkiem przypomniała sobie swój pierwszy zegarek. Był raczej mały, z białą tarczą ozdobioną złotym
napisem. Litera „zet” w nazwie marki miała zamaszysty,
długi ogon. Nosiła swój pierwszy zegarek, długo nie
zwracając specjalnie uwagi na
jego wygląd. Co kilka lat zmieniała jedynie skórzany pasek, który
rozdwajał się na końcu.
Jedyny szwajcarski zegarek, jaki widziała w swoim młodym życiu, pochodził sprzed wojny i należał do matki. Podobno
koperta była ze złota. Tarczę zdobiły mieniące się, naprzemiennie ułożone małe trójkąciki. Po
wojnie zegarek niestety się zepsuł i nie można go było
naprawić. Potrzebne były części z innej epoki.
Czasami kręciła wskazówkami starego zegarka
do tyłu. Jednak epoka się nie zmieniała, a czas nie cofał.
Po okresie bezskutecznych eksperymentów z cofaniem
wskazówek uznała, że zabawa jest nic niewarta i nie
należy naprawiać starych zegarków.
Żyła czasem teraźniejszym. Najdłuższy odcinek
przyszłości, jaki była w stanie ogarnąć wyobraźnią, nie
przekraczał czterech tygodni. Dziś nie pamięta, na co
bardziej czekała – na pensję czy na miesiączkę. A może
ani na jedno, ani na drugie, oczekiwane bowiem dobra
nadciągały na ogół bez większych zakłóceń.
Po kilku latach pracy stała się posiadaczką niewielkich oszczędności. W lipcowe popołudnie, wlokąc
się główną ulicą opustoszałego miasta, odruchowo
weszła do renomowanego sklepu jubilerskiego. Wnętrze
było ciche i nieomal puste, a sprzedawca nie zakłócał
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wchodzącej osobie pierwszych chwil potrzebnych na
rozejrzenie się.
W gablocie wyłożonej granatowym aksamitem,
na centralnym miejscu leżał nieskończenie piękny zegarek z metalową bransoletą, która z pewnością nie
rozdwajała się podczas noszenia. Przez długą chwilę
nie mogła oderwać od niego wzroku. Nigdy do tej pory
nie kupowała drogich
rzeczy, nie miała nawet
pojęcia, jak należy zacząć
rozmowę ze sprzedawcą.
Wreszcie starszy mężczyzna o starannej fryzurze,
w garniturze z kamizelką,
przerywając milczenie, zapytał uprzejmie:
– Czy mogę pani
służyć? – ta staromodna
forma pytania, a nie powtarzana co chwila w wykoślawionej formie wersja „w czym mogę pani pomóc”, a przez
to czyniąca z każdego osobę nie w pełni sprawną, zdaną na obowiązkową pomoc panienki z tipsami na paznokciach lub młodzieńca z nażelowaną czupryną, dodała jej odwagi. Ku własnemu zaskoczeniu z lekka tremą wygłosiła trochę kokieteryjną kwestię:
– Proszę mnie zachęcić do kupna tego zegarka.
Czekała na odpowiedź sprzedawcy z szybszym
niż zwykle biciem serca.
– To jest bardzo dobry szwajcarski zegarek.
Sprzedawca powiedział tylko to jedno zdanie.
Poczuła się do tego stopnia przekonana, że następnego
dnia, pozbywając się wszystkich swoich oszczędności, kupiła ów bardzo dobry szwajcarski zegarek. Miał
piękną, prostą linię, a każda jego część, która dawała
się odłączyć, była oznaczona wygrawerowanym numerem katalogowym. Spoglądała na zegarek wielokrotnie
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każdego dnia, badając puls swoim pacjentom. Czyniła
to przez kilka dziesięcioleci. Zegarek zawsze wydawał
się jednakowo piękny, a każde spojrzenie upewniało ją
w tym przekonaniu jeszcze bardziej. Nabrała nawyku
zerkania na przegub każdej nowo poznanej osoby, ale
spotkała zaledwie dwie z takim samym zegarkiem. Miała
wrażenie, że należy do tajemnego klubu posiadaczy
bardzo dobrych szwajcarskich zegarków.
Po wielu latach użytkowania coś w zegarku pękło. Może jakaś najważniejsza sprężyna? Już wiedziała,
że nie naprawia się starych zegarków. Nowe epoki nie
miały części zamiennych do przedmiotów z czasów
minionych. Odłożyła zegarek do kasetki z nieczęsto
używanymi drobiazgami.
Nie kupiła sobie nowego zegarka naręcznego.
Nieliczni pacjenci, których teraz badała, nie wymagali
aż tak starannych obliczeń częstości pulsu jak posiadacze
częstoskurczów w liczbie dwustu uderzeń na minutę,
których przyjmowała kiedyś na ostrych dyżurach.
Zupełnie niespostrzeżenie wkroczyła w epokę
zegarów na ścianie. Do tej pory ciche mieszkania z tykającymi zegarami kojarzyły się jej z wizytami w domach,
które odwiedzała przed laty, pracując w pogotowiu.
Mieszkania miały naftalinowy zapach, nadmiar staromodnych przedmiotów i często tykające głośno zegary.
Czasem odnosiła wrażenie, że swoją wizytą zakłóca
niespieszny rytm odmierzany przez te zegary. Czuła się
nieswojo. Nie pasowała ze swym pośpiechem i starannie
skrywanym niepokojem młodego lekarza do wnętrza,
w którym czas upływał w ciszy, bez lęku, wręcz dostojnie,
niekiedy tylko z bólem, do którego uśmierzenia bywała
wzywana. Dokładała starań, by wniknąć w spokojny
rytm otoczenia. Poddanie się temu rytmowi pozwalało
przez chwilę odpocząć. Po dyżurze krytyczny moment
zmęczenia przychodził zwykle około czwartej lub piątej
po południu. Dziś też zasnęła o podobnej porze. Ocknęła
się w stanie, który nie od razu pozwalał na rozpoznanie,
z jaką rzeczywistością ma do czynienia.
– Czyżbym zasnęła podczas wizyty u pacjentki?
– pomyślała. Po krótkiej chwili zorientowała się, że nie
ma powodu do niepokoju. Mieszkanie nadal wypełniała
cisza przerywana rytmicznym tykaniem. Nikt niczego od
niej nie oczekiwał. Mogła zajmować się najróżniejszymi
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sprawami, spośród których wspomnienia były najciekawszym z zajęć. Młodość spędzoną w odległej krainie
zwanej Sarmalandią wspomniała najczęściej.

Rozdział 2
Ostatnie gaudeamus

Sarmalandia była krainą niepodobną do żadnej
z istniejących krain we wszechświecie. Geografowie lokowali ją na wschodnich rubieżach Europendii. Jej stolica
mieściła się w Sarmawie. Ponieważ władza jest darem,
który rządzący otrzymują od ludu, postanowiono tę krainę
nazwać Sarmalandzką Republika Ludową, czyli Es-Er-El. W czasach młodości Matyldy Przekory, bohaterki
niniejszej opowieści, było wiele republik ludowych, które
z czasem gdzieś się podziały, jak to bywa z nietrafionymi
darami. Przestają być modne i znikają z oczu.
Żyło się w Sarmalandii skromnie i bez ekscesów,
ale najważniejsze – bez świadomości wielu spraw. Jeżeli
Radio Sarmalandzkie nie podało jakiejś wiadomości, to
ona po prostu nie istniała. Dokładniej rzecz ujmując, nie
istniała w świadomości pracujących mas miast i wsi Sarmalandzkiej Republiki Ludowej. Miasta były różne – małe,
większe i wielkie. Stolicą kraju było Wielkie Miasto. Jak
to w stolicy każdego kraju wszystko było och, ach i super. Zupełnie inaczej niż w pomniejszych miasteczkach
i zwyczajnych wiochach. Weźmy takie szpitale – jakież
one były wspaniałe w Wielkim Mieście! Ich wielkość
i sława trwania zdawała się nie mieć końca ani granic.
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A jednak wszystko się kiedyś kończy – sława,
pieniądze, wpływy, także studia. Któregoś dnia zdajesz
ostatni egzamin i rozpoczyna się niezwykła reakcja łańcuchowa zderzeń młodzieńczych wyobrażeń z twardymi
realiami dnia powszedniego. To nie jest laboratorium
naukowe, w którym zderzają się pojedyncze cząsteczki,
ale poligon nieprzewidywalnych wybuchów.
Ostatnim egzaminem jaki zamykał sesję pamiętnego rocznika „68” była psychiatria. Termin egzaminu
Matyldy wypadł na 29 lutego. Wszystko przebiegło bez
większych sensacji, złapała czwórkę do indeksu i chwilowo nie zastanawiała się, co to oznacza. Wiedziała jedno
– nie musi się uczyć. Przynajmniej w marcu!
Pojechała do wód na południe Sarmalandzkiej
Republiki Ludowej i zatrzymała się w wynajętej kwaterze wczasowej. Spacerowała po deptaku, jeździła na
łyżwach, oglądała telewizję. Ze stolicy kraju docierały
wiadomości, których nie zrozumiała, nie ogarniała. Nie
wiedziała, dlaczego ludzie gęsto wypełniający wiecowe
sale skandują hasła, których nigdy wcześniej nie słyszała.
Skąd miała wiedzieć, co znaczą? W rodzinnym domu
nikt nie interesował się polityką i nie miała skąd wynieść
nawyku emocjonalnego przywiązania do partyjnych gier.
Okazało się, że rządząca partia zażądała po raz
kolejny wyboru od obywateli, określiła, kto jest z nami,
a kto przeciwko nam. Był więc to czas trudnych decyzji
dla wielu ludzi, zaważył na losach i odmienił życie niejednego człowieka na całe dziesięciolecia, także Matyldy
Przekory. Niektórzy nieoczekiwanie dla samych siebie
zostali przedstawicielami innych narodowości. Okazało się dość niespodziewanie, że można wybierać sobie
obywatelstwo. Co prawda wybór wiązał się ze zgodą
na przyjęcie biletu w jedną stronę, ale zasada coś za coś
nadal obowiązywała. Matyldzie również przez długie lata
wydawało się, że los podarował jej bilet w jedną stronę na
podróż dłuuuuuugim tunelem z napisem choroby wszelakie,
które wybrała na swoją przyszłą specjalizację. Nie miała
szczególnych talentów manualnych, aby wybrać jakąkolwiek dyscyplinę zabiegową. Była świadoma raczej swojego
intelektualnego potencjału, więc wybór chorób wszelakich
jako przyszłej specjalizacji lekarskiej był niejako oczywisty.
Termin uroczystego wręczenia dyplomów dziekanat wyznaczył na pierwszą środę maja. Odbierający
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dyplomy nie mieli najmniejszego pojęcia, że są przyszłymi świadczeniodawcami, wtedy jeszcze, przed półwieczem, staromodnie zwani byli po prostu lekarzami.
Któż mógł przewidzieć losy, nazwy, drogi i ostre zakręty?
Dzień był tradycyjnie nieoperacyjny, a dziekan
Zdzisław Przekora, będący jednocześnie chirurgiem,
nie lubił tracić czasy na aktywności niezakończone
opisem przeprowadzonego zabiegu. Odbierających
dyplomy było trochę ponad setkę. Część stanowili
maruderzy z poprzedniego sezonu, część przodownicy
pracy z trwającego roku akademickiego.
Zejdzie mi pewnie ze dwie godziny na tych uściskach i uśmiechach – pomyślał, wysiadając z taksówki
przy Klubie Medyków.
– Dzieńdobrypaniedziekanie, dzieńdobrypaniedziekanie – szemrały szeregi wystrojonych świeżo
upieczonych absolwentów wydziału lekarskiego. Rodziców, ciotek i rodzeństwa nie było zbyt wiele w gronie
oczekujących. W końcu środek dnia! – wszyscy budowali
lepszą przyszłość socjalistycznej ojczyzny Sarmalandzkiej
Republiki Ludowej, czyli Es-Er-El. Burżuazyjne zwyczaje
bywania rodzin na odbieraniu dyplomów ukończenia
wyższej uczelni jeszcze nie były w modzie.
Tuż przed jedenastą wszyscy przeszli do sali balowej i zasiedli pod ścianami po obu stronach, zostawiając
szeroki wolny pas pośrodku, aby dostojna profesura
mogła bez przeszkód wejść na scenę.
Pochód otwierał dziekan Przekora, za nim dwóch
prodziekanów i pan Jan – szef dziekańskiego sekretariatu z dyplomami ułożonymi w dwóch rzędach na tacy
przykrytej zielonym suknem.
Dostojna profesura wkroczyła na sceną i zapełniła
fotele. Próżni strojnisie poprawili dziekańskie sukienki
i ułożyli ładnie fałdy. Dziekan Przekora skinął na pana
Jana, który z kolei dał znak dyrygentce chóru akademickiego. Pani Emilia uniosła ręce ku górze i z impetem
wykonała ruch ku dołowi. Odśpiewano okolicznościowe
pieśni akademickie po łacinie.
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus... (https://
www.youtube.com/watch?v=TMUFMvm1sh0)
Skoczna pieśń roznosiła się po wszystkich zakątkach sali balowej Klubu Medyków, ale chyba żadnemu
odbierającemu dyplom nie wesołość była w głowie.
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Szli do pracy, czekało ich zmierzenie umiejętności
z rzeczywistością.
Po śpiewach przystąpiono do słownej części ceremonii. Dziekan wygłosił przemówienie, które zwykle
na tę okazję miał przygotowane, będące swobodnym
streszczeniem przysięgi lekarskiej. W ostatniej chwili
zdecydował się dodać coś osobistego.
– Jesteście ostatnią grupą absolwentów, której
wręczam dyplomy. Przechodzę od nowego roku akademickiego na emeryturę. Właśnie uświadomiłem sobie,
że wy przejdziecie na emeryturę już w dwudziestym
pierwszym wieku. Co za piękna perspektywa! Tyle lat
lekarskiej pracy przed wami. Ale jeszcze nie jesteście lekarzami, dopóki nie złożycie przysięgi. Proszę wszystkich
o powstanie, a absolwentów odbierających dziś dyplomy
o podniesienie prawej ręki ku górze i powtarzanie słów
przysięgi:

Przyjmując z czcią i głęboką wdzięcznością nadany mi stopień lekarza...
Absolwenci z nieco ściśniętymi wzruszeniem gardłami powtórzyli pierwsze zdanie za dziekanem. Potem
drugie, trzecie, kolejne… Przysięgamy to uroczyście!
– tonacja była w tym momencie już zupełnie dźwięczna.
– Teraz, skoro jesteście już pełnoprawnymi lekarzami, przystępujemy do wręczenia dyplomów.
Wywołani po nazwisku podchodzili niepewnym
krokiem i jeszcze bardziej ostrożnie wchodzili schodkami
na podwyższenie. Dziekan podawał dyplom i prawicę
ubraną w rękawiczkę do uściśnięcia.
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– Matylda Przekora – dziekan jakby nieco głośniej
wymówił nazwisko i dodał, objaśniając zgromadzonym.
– Z Matyldą już wiemy, że nie jesteśmy spokrewnieni,
ustaliliśmy to, gdy zdawała ona u mnie egzamin z chirurgii. Państwo jeszcze tego nie wiedzą. Ale ponieważ
nikt i tak w to nie uwierzy, skazani jesteśmy na wzajemne
popieranie się. Matyldo, gratuluję dyplomu! Mam nadzieję, że zostaniesz na uczelni.
– Takjestpaniedziekanie – wymamrotała półprzytomna z wrażenia Matylda, że publicznie zostało
skomentowane jej nazwisko, identyczne z nazwiskiem
dziekana Przekory. Odebrała podany dyplom, uścisnęła
dziekańską prawicę przyobleczoną w czarną rękawiczkę.
Dłoń nie była przyjemna w dotyku. Materiał rękawiczka
był chropawy, gryzący, sztuczny.
Z dyplomem w ręku całą uwagę skupiła na tym,
aby cało zejść z chybotliwych schodków dostawionych
do sceny. Ostrożnie stawiała kolejne kroki. Uff, udało
się! Siadła obok Alex, koleżanki z grupy studenckiej,
i zajęła się oglądaniem dokumentu.
Wygląd dyplom miał taki sobie. Granatowe płótno lichej jakości, wytłoczony napis w kolorze złotym
wydawał się jakiś obcy i jakby jej niedotyczący.
Jestemlekarzem, jestemlekarzem, jestemlekarzem
– powtórzyła sama sobie kilkakrotnie, aby w końcu w to
uwierzyć. Muszęiśćdopracy,muszęiśćdopracy,muszęiśćdopracy – pomyślała. Uroczystość dobiegła końca
i wszyscy powoli opuszczali Klub Medyków. Schodziła
wyślizganymi schodami z pierwszego piętra zamyślona
nad perspektywą udania się do pracy.
Boże, czy to znaczy, że ja nigdy już nie będę miała
wakacji??? Nigdy nie wyjadę na wakacje? Chciało się jej
płakać, wyć, uciec na koniec świata. Przyśpieszyła kroku,
aby wyjść na świeże powietrze, spojrzeć na kwitnące gałęzie wzrokiem człowieka jeszcze niezakutego w kajdany
pracy. Nagle wyrżnęła czołem we framugę otwartego
okna, wystającego na schody pomiędzy salą balową
a holem. Pogrążona w rozpaczy z powodu utraconych na
zawsze wakacji mogłaby zderzyć się ze statkiem, też by
go nie zauważyła. Nawet nie poczuła bólu od uderzenia
we framugę okna, cała zatopiona w bólu egzystencjalnym
urosłym wskutek uświadomienia sobie brakuwakacji,
brakuwakacji, brakuwakacji. Nic nie przygnębiało jej
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bardziej! Nawet nie skojarzyła, że swą lekarską karierę
zaczęła jako stuknięta w głowę. To nie mogło dobrze
rokować na przyszłość!
Skoro jednak dziekan publicznie zadeklarował
pomoc, a nie miała żadnego innego wsparcia na rynku
pracy, uznała, że jest to dobry pretekst, aby złożyć dokumenty na staż podyplomowy na uczelni. Jak pomyślała,
tak zrobiła. Dostała się na miejsce stażowe w najbliższej
turze. Mogła wybierać spośród czterech oddziałów
uczelnianych w Wielkim Mieście. Bez większego namysłu
uznała, że oddział na którym zdawała egzamin z chorób
wszelakich będzie najrozsądniejszym wyborem. Pani
z dziekanatu wystawiła skierowanie i stało się. Miała
zasilić szeregi podwładnych Władysława Wielkosza,
niedawno mianowanego ordynatora oddziału chorób
wszelakich.

dłuższego czasu nierozerwalnie porywającą piękną całość, budzącą podziw nieomal wszystkich zewnętrznych
obserwatorów nie tylko w Wielkim Mieście, ale i we
wszystkich ościennych pomniejszych miasteczkach. Było
na co patrzeć, podziwiać, zachwycać się. Każdy musiał to
przyznać od pierwszej chwili zetknięcia się z czymś, co
w sposób jednoznaczny Matylda zdefiniowała dopiero
po latach rozmyślań i przymiarek diagnostycznych jako
Gustowny Folwark Medyczny (GFM).

Rozdział 3
Gustowny Folwark Medyczny

Włości ordynatora Władysława Wielkosza
w Wielkim Mieście rozciągały się na szerokość dwóch
oddziałów. Leczono w nich choroby realne i urojone,
rozpoznane i nie do końca zdiagnozowane, a z tego powodu potwierdzane niekiedy metodą autopsji, pospolite
i rzadkie, jednym słowem Choroby Wszelakie. Zarówno
włości ordynatorskie, jak i ich właściciel stanowili od

45

Nad całością i sprawnością funkcjonowania
Gustownego Folwarku Medycznego czuwał ordynator
Władysław Wielkosz (WW), zwany przez asystentów
Dablju-Dablju.
WW był mężczyzną o zwracającym uwagę sposobie bycia i ujmującym uśmiechu, chętnie prezentowanym w starannie przemyślanych okolicznościach.
Oczywiście nie od zawsze, nie od początku świata był
szeroko znanym i na amerykańską modę szczerzącym
zęby elegantem oraz obiektem westchnień pacjentów
i lekarzy. W początkach swej kariery medycznej nosił
się zwyczajnie, tak jak wszyscy w jego otoczeniu w siermiężnych latach siedemdziesiątych, z ich wszystkimi
bezsensownymi ograniczeniami w dostępie do dóbr
doczesnych.
Koszula non-iron, pożółkła od częstego prania
w proszku Ixi, krawat na gumkę i szarobura marynarkę z Cedetu stanowiły codzienny i odświętny zestaw
ubraniowy przyszłego arbitra elegantiarum. Znacząca
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zmiana jakościowa wizerunku ubraniowego ordynatora
Władysława Wielkosza dokonała się w początkach lat
dziewięćdziesiątych, gdy wpadł on w objęcia hojnej
BigPharmy rozpoczynającej swą wzmożoną aktywność
na rynku Sarmalandii. Dzięki atrakcyjnym honorariom
za wykłady, ekspertyzy i korzystne dla zamawiających
opinie, szybko przeistoczył się w prawdziwego światowca. Spora kolekcja szytych na miarę przez najlepszych
w Wielkim Mieście krawców garniturów w różnych
odcieniach granatu, brązu i szarości, Jaskrawe krawaty w ukośne paski, geometryczne wzory, esy-floresy,
markowe wody kwiatowe i niezmiennie promienny
uśmiech stworzyły nowy wizerunek ordynatora. Na tle
szaroburych garniturów noszonych przez asystentów
było od pierwszego rzutu oka wiadomo, że to jest ktoś
o wizerunku nieskazitelnym i doskonałym.
Każdemu człowiekowi do twarzy z sukcesem,
toteż nic dziwnego, że w miarę trwania w tym błogostanie
twarz ordynatora nabrała nienotowanych wcześniej kolorów i promienistości. Jaśniała ona wszystkimi barwami
zachwytu, zwłaszcza podczas spotkania z osobami, które
mogły unieść Dablju-Dablju choćby o jeden szczebel
wyżej na długiej drabinie kariery.
Z osobami takimi zawsze witał się ordynator
Wielkosz wylewnie i serdecznie, wyrażając niedającą
się opisać radość ze spotkania, poklepywał po plecach,
promieniał, rączki całował. Niezmiennie też dopytywał
o zdrowie – a to współmałżonka, a to dalszej rodziny,
śląc przy tym pozdrowienia dla wszystkich domowników,
nie wykluczając psów, kotów, a także rybek welonek
pluskających w domowych akwariach miejscowego
establishmentu.
Niełatwo było nie rozczulić się na widok tak
dobrego i czułego człowieka. Miał tyle spraw na głowie,
tyle ludzkiego cierpienia, schorzeń, leków, narad, wykładów, leniwych i nieroztropnych asystentów, wyjazdów
krajowych i zagranicznych i Bóg jeden wie czego jeszcze,
a mimo to pamiętał o pozdrowieniu domowników
i domowej menażerii.
Podstawową strategią menedżerską stosowaną
przez Dablju-Dablju wobec najbliższego otoczenia
było nieustanne udowadnianie asystentom, że mają coś
jeszcze do zrobienia przy pacjentach, którzy pozostają
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przy życiu wyłącznie dlatego, iż Wielki Ordynator odkrył
właśnie poważne uchybienie i w trybie natychmiastowym zarządził szeroko zakrojoną akcję ratunkową. Tym
z asystentów, którym przyszła do głowy zuchwała myśl,
że zrobili wszystko, wykazywał szybko i na ogół boleśnie,
że się mylą. Dowody przeprowadzał za pomocą słów
wypowiadanych w tonacji sycząco-wrzaskliwej oraz
z zastosowaniem szerokiego repertuaru min, przez
nieświadomych ludzi z zewnątrz odbieranych nawet
niekiedy jako uśmiechy.
Ach, te słynne uśmiechy Dablju-Dablju… któż
ze współpracujących dłużej lekarzy nie zapamiętał ich
na całe życie? Asystenci numerowali te de facto grymasy
mięśni mimicznych ordynatora w dwóch oddzielnych
klasyfikacjach. Miny od pierwszej do siódmej, znane
tylko swoim, w asystenckim słowniku nazwane ad usum
internum, nigdy nie były pokazywane poza ordynatorskim gabinetem.
Miny od ósmej do piętnastej były przeznaczone
ad usum externum. Składały się z różnych odmian
niby to uśmiechów słanych do przypadkowych i bliżej
nieznanych rozmówców, z którymi przyszło mu stanąć
twarzą w twarz.
Superszpilkowate spojrzenie numer jeden, połączone z dzikim wytrzeszczem gałek ocznych, wsparte
błyskawicami srogich zmarszczeń czoła osiąganych
przez kilka fałdów zbiegających się ku dołowi nad
nosem, demonstrował Dablju-Dablju, gdy jakiś nieszczęsny asystent wszedł mu w paradę w czasie antenowym przeznaczonym na umizgi do wielkich tego
świata. Do demonstrowanego groźnego wytrzeszczu
gałek ocznych dołączyły z czasem pogłębiające się na
przestrzeni lat fałdy nosowo-wargowe, których ostre
zakończenie dodawało obliczu ordynatora dość groźnego wyrazu. Słynne superszpilkowate spojrzenie miało
w istocie nielichą sławę na wewnętrznej giełdzie notowań i przekazywanych komunikatów między młodymi
lekarzami. Ile wywołało zaostrzeń choroby wrzodowej,
bezsennych nocy, drżenia rąk i pochlipywania mniej
odpornych dziewczyn po kątach, wiedzieli tylko ściśle
wtajemniczeni, czyli sami swoi pracujący na różnych
stałych etatach. Zatrudnieni na czas określony stażyści
czy oddelegowani z rejonu lekarze do zrobienia stażu
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Lektury
specjalizacyjnego, czy nawet
lekarze z innych oddziałów
szpitalnych nawet nie mieli
szansy zobaczyć piorunów,
grzmotów i innych gwałtownych wyładowań elektrycznych wysyłanych z ordynatorskich oczu podczas porannych
odpraw lekarzy dyżurnych czy
rozmów toczonych w gabinecie w cztery oczy. Wnikliwość
spojrzenia tak naprawdę zależała od rodzaju zatrudnienia
i miejsca prowadzenia obserwacji.
Poza odpowiednimi
minami menedżerski repertuar Dablju-Dablju obejmował ścisłe zasady zatrudniania asystentów na różnych odmianach etatów w zależności od przydatności
delikwentów do ordynatorskich planów. Stałe i dobrze
płatne etaty asystenckie były dla swojaków kicających
z wdziękiem po sekretariacie na dwóch łapkach i zmotoryzowanych facetów, marzących o tym, aby przewieźć
szefa na dystansie dwóch przystanków dzielących
oddział od ordynatorskiej rezydencji. Ordynator nie
posiadał prawa jazdy ani innych talentów technicznych, wśród których szpitalni plotkarze wymieniali
nieumiejętność korzystania z komunikacji publicznej.
Wszelkiej maści stypendia, różne odcienie etatów
czasowych, zatrudnienie czysto usługowe i zawsze niskopłatne było przeznaczone dla dziewczyn, mogących
przecież w każdej chwili zajść w ciążę i co najgorsze
– urodzić kolejną dziewczynkę. Te spirale durnej prokreacji nie mogły być nagradzane atrakcyjnymi miejscami
zatrudnienia. Poza zamiłowaniem do niekontrolowanej
prokreacji pracownice miały zdumiewającą skłonność
do przychodzenia z nieciekawymi wiadomościami nie
w porę.
Najgorzej było przyleźć z wiadomością, że pielęgniarka podłączyła kroplówkę nie tej pacjentce, co powinna, gdy ordynator przechadzał się po korytarzu, oczekując na wizytę partyjnego VIP-a, którego trapiła dysfunkcja jelit, opuchnięte hemoroidy lub inna wstydliwa
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przypadłość. Szpitalni plotkarze opowiadali, że ordynator marzył o ścinaniu głowy
jednym pociągnięciem miecza nieroztropnej asystentce
przychodzącej ze złą wiadomością nie w porę. Otóż to,
nie w porę! Na wszystko był
przecież właściwy czas. Poranna odprawa i szybki obchód
to były minuty przeznaczone
dla pacjentów, ale cała reszta
życia ordynatora była wszakże przeznaczona do robienia
kariery naukowej, olśniewania
blaskiem decydentów, bywania na zagranicznych salonach, budowania słynnej medycznej dynastii, a nie wysłuchiwania dyrdymałek, które lęgły się w płochliwych głowach asystentek, omdlewających na widok słynnego spojrzenia numer jeden.
Ordynator WW to był naprawdę ktoś, z kim
warto było zadawać się, wygrzewać w blasku jego sławy
czy uświadomić sobie, jak daleko może człowiek dojść
w Świecie Sukcesu, drepcząc u jego boku. Schronienie
na terenie Gustownego Folwarku Medycznego zawiadowanego przez ordynatora Wielkosza mogło znaleźć
nawet do osiemdziesięciu dusz, których cielesne powłoki doznały nieoczekiwanego uszczerbku na zdrowiu.
Zdrowe na ciele duszyczki też miały szansę na
dostanie się pod czułą opiekę ordynatora, jeżeli posiadały
dyplom lekarski i odpowiednio młody wiek. Preferowana była płeć pospolicie zwana męską, choć posiadanie
płci przeciwnej nie było tożsame z wykluczeniem już
na starcie wielkiego biegu do wielkiej kariery. Żadnego
aktywnego prześladowania z powodu posiadania płci
od męskiej odmiennej nikt nie doznawał.
Wszystko było niby super i hiper, ale wstępującym
na teren Gustownego Folwarku Medycznego brakowało
jakiejś prostej wskazówki, ukierunkowania, ostrzeżenia
czy napisu na bramie w stylu entry at your own risk.
Tekst i zdjęcia
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