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*Przekład Tomasza Osoińskiego

Koleżanki i Koledzy,

P

romocja zdrowia jest u nas dzieckiem niechcianym, które choć ma olbrzymi potencjał, nie znajduje uznania w oczach ani decydentów, ani lekarzy,
ani pacjentów. To takie nudne! – zdają się mówić wszyscy, którzy powinni być
zainteresowani.

E

konomiści na świecie zaczynają wyliczać, ile będzie kosztowało leczenie
starych i niedołężnych społeczeństw. Liczba osób po osiemdziesiątce potroi
się do roku 2050, a opiekunowie starszych osób oraz geriatrzy będą najbardziej
poszukiwani na rynku pracy.

Z

estarzeć się zdrowo jest sztuką daną niewielu. Większość ludzi starzeje się,
mając za towarzyszki życia liczne choroby. W rezultacie diety zbyt bogatej
w tłuszcze nasycone i niechęci do ruchu dzisiejszy 65-latek cierpi na dwie lub
więcej chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, zawał serca czy udar.

L
Z

ekarze w sposobie odżywiania się i trybie życia nie różnią się specjalnie od
swoich pacjentów. A szkoda!

decydowaliśmy, że będziemy w „Gazecie dla Lekarzy” bardziej energicznie
promować zdrowy styl życia – nie kontynuuję więc tego artykułu wstępnego,
lecz biegnę na poranny codzienny spacer w towarzystwie mojego krokomierza.
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nadesłanych do publikacji tekstów, w tym skracania, zmiany tytułów i dodawania śródtytułów.
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Rys. Helena Kowalska

Krystyna Knypl

Statut „Gazety dla Lekarzy”
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy
z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5,
poz. 24 z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników
i czasopism (poz. PR17864).
2. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
3. „Gazeta dla Lekarzy” jest powszechnie dostępnym miesięcznikiem ogólnopolskim.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana
numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie (www.
gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 20845685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej
w internecie w formacie PDF).Każdy drukowany numer jest
przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej
(sygnatura P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją
polityczną, religijną ani żadnym samorządem terytorialnym
lub zawodowym.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem redakcji „Gazety dla Lekarzy” jest tworzenie
opiniotwórczego medium środowiskowego i popularnonaukowego, adresowanego do czytelników w kraju i za granicą, przez
propagowanie misji lekarza, znaczenia postępu w medycynie
oraz roli promocji zdrowia.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza
do tych, którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój
zawód jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony
zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla
tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma inspirować do myślenia i wyciągania
wniosków.
III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
nr 96, poz. 873) „Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora
finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny ani dotacje.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności
gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych
reklam ani ogłoszeń.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie
są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria
autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu,
ale i osobistej satysfakcji.
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Nowości
Zawód lekarza w Polsce w liczbach – najnowsze dane
Na stronach Naczelnej Izby
Lekarskiej znajdujemy bardzo
ciekawe dane statystyczne na
temat naszego zawodu. Jest
nas, lekarzy i lekarz dentystów,
161 356. Z tego lekarze stanowią 138 815 osób.
Najczęściej wybieraną
specjalnością są choroby wewnętrzne, internistów mamy
30 892, przy czym 18 640 ma
specjalizację II stopnia i 12 252
specjalizację I stopnia. Naj-

większą izbą jest OIL w Warszawie – liczy ona 23 194 osoby.
Zainteresowałam się, ile kobiet
w moim przedziale wiekowym pracuje jako internistki.
Okazuje się, że jest nas 5103.
Należę do nielicznej grupy hipertensjologów, których mamy
tylko 278.
A jak wyglądają dane
liczbowe na temat innych
specjalności? Mamy ponad
14 tysięcy pediatrów i ponad

10 tysięcy lekarzy rodzinnych.
Chirurdzy to grupa prawie
9-tysięczna. Ginekologia i położnictwo to 7600 specjalistów.
Tak przedstawiają się kadry
lekarskie w specjalnościach
podstawowych.
Kto będzie dźwigał na
swych barkach trud diagnozowania i leczenia w pierwszym okresie choroby, gdy
konieczna jest pogłębiona
diagnostyka, chemioterapia

czy radioterapia pacjentów
onkologicznych? Z realizacją
obietnicą polityków zmierzy się: 768 patomorfologów,
692 onkologów, 705 radioterapeutów onkologicznych
i nieco ponad 3 tysiące radiologów. Cóż można powiedzieć?
Powodzenia wszystkim!
Oprac. KK.

dia, psychiatria, pulmonologia,
rehabilitacja reumatologia
i urologia.
W dziedzinie onkologii
zwycięzcą został Memorial
Sloan Kettering Cancer Center
z Nowego Jorku, a w dziedzi-

nie kardiologii Cleveland Clinic. W dziedzinie endokrynologii i diabetologii zwyciężyła
Mayo Clinic. Także ona jest
zwycięzcą w wielu innych specjalnościach, takich jak laryngologia, gastrologia, geriatria.

Źródło: http://www.nil.org.pl/
rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/
informacje-statystyczne

en
Rys. Z

Najlepsze amerykańskie szpitale
Kolejny ranking najlepszych szpitali w Stanach Zjednoczonych został ogłoszony
przez „U.S. News & World
Report”. Szpitale konkurują
ze sobą w następujących specjalnościach medycznych:

kardiologia i kardiochirurgia,
onkologia, endokrynologia
i diabetologia, laryngologia,
gastrologia i chirurgia gastrologiczna, geriatria, ginekologia,
nefrologia, neurologia i neurochirurgia, okulistyka, ortope-

Źródło: http://health.usnews.com/best-hospitals/rankings/cardiology-and-heart-surgery
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Nowości
Preparat Plegridy™ zarejestrowany w Unii Europejskiej
do leczenia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
Komisja Europejska dopuściła do obrotu preparat Plegridy™ (peginterferon beta-1a)
stosowany w leczeniu osób dorosłych z rzutowo-remisyjnym
stwardnieniem rozsianym, najczęstszą postacią tej choroby.
Preparat jest podawany raz
na dwa tygodnie w iniekcji
podskórnej za pomocą Plegridy Pen.
Podstawą rejestracji KE dla
preparatu Plegridy były wyniki
jednego z największych badań
zasadniczych oceniających
stosowanie interferonu beta,
ADVANCE, w którym uczest-

niczyło ponad 1500 chorych -hoc). Ponadto liczba zmian ślonym dla uznanych terapii
z rzutowymi postaciami SM. ulegających wzmocnieniu po interferonem stosowanych
Dane uzyskane z pierwszego podaniu gadolinu [Gd+] ule- u pacjentów z SM. Najczęroku badania ADVANCE gła istotnemu obniżeniu o 86% ściej zgłaszanymi zdarzeniapokazały, że Plegridy poda- (p < 0,0001) w porównaniu mi niepożądanymi leczenia
wany w schemacie raz na z placebo.
peginterferonem beta-1a
dwa tygodnie istotnie obniża
Wyniki uzyskane po dwóch (częstość występowania ≥ 10%
wskaźnik rzutów (ARR) po latach badania ADVANCE po- i co najmniej o 2% większa
roku leczenia o 36% w porów- twierdzają, że wysoka skutecz- w grupie peginterferonu betananiu z placebo (p = 0,0007). ność leczenia utrzymuje się po -1a niż placebo) były: reakcja
Plegridy obniżył ryzyko wy- pierwszym roku, w którym w miejscu podania, choroba
stąpienia trwałej progresji substancję badaną porówny- grypopodobna, gorączka, ból
stopnia niepełnosprawności, wano z placebo.
głowy, bóle mięśniowe, dreszpotwierdzonej po 12 tygoProfil bezpieczeństwa i to- cze, ból w miejscu podania,
dniach, o 38% (p = 0,0383), lerancji peginterferonu beta-1a, osłabienie, świąd w miejscu
a po 24 tygodniach o 54% zaobserwowany w badaniu podania i bóle stawów.
(p = 0,0069, analiza post- ADVANCE, był zgodny z okreŹródło: materiały prasowe

Denerwacja tętnic nerkowych w opornym nadciśnieniu tętniczym jest
nieskuteczna!
„Journal of the American College of Cardiology”
zamieścił doniesienie dr. G.L.
Bskrisa i wsp. Impact of Renal Denervation on 24-hour
Ambulatory Blood Pressure:
Results from SYMPLIC-

ITY HTN-3 ONLINE FIRST
podsumowujące wyniki już
wcześniej anonsowanego na
wiosennym kongresie American College of Cardiology
badania SYMPLICITY HTN-3.
Pacjenci leczeni denerwacją

mieli RR w dobowym pomiarze niższe o 6,5±15,1
mmHg, a grupa placebo
o 4,8±17,3 mmHg.
Badanie SYMPLICITY
HTN-3 nie wykazało jakichkolwiek korzyści dla

pacjentów z opornym nadciśnieniem, u których zastosowano denerwację tętnic
nerkowych.

opaska (z otworami na uszy!)
przeciwdziałająca opadaniu żuchwy. Liczy się pomysł i pewnie
dlatego ten kawałek materiału
kosztuje prawie 120 dolarów.
Niewykluczone, że jest wart

tej ceny! Producenci podają,
że koszty diagnostyki zespołu
bezdechu sennego i ewentualnego leczenia operacyjnego
w Stanach Zjednoczonych
sięgają 5000 dolarów.

Źródło: http://content.
onlinejacc.org/article.
aspx?articleid=1874431

Pomysł na chrapanie
Amerykanie jak przystało
na kreatywny i biznesowo nastawiony naród lansują ciekawe
i jednocześnie proste rozwiązanie, który ma pomóc w opanowaniu chrapania. Jest to szeroka

Źródło: http://tnij.org/niechrap

Liczba lekarzy na 1000 mieszkańców
Mamy 2,2 lekarzy na
1000 mieszkańców według
danych Banku Światowego.
Wyprzedzają nas: Rumunia
ze wskaźnikiem 2,39; Turkmenistan 2,39; Białoruś 3,76. Pokonujemy Amerykę Łacińską
i Karaiby, które mają wskaźnik

5

1,95, kraje Azji Wschodniej
i Pacyfiku ze wskaźnikiem
1,63. W Europie sytuacja jest
następująca: Hiszpania 3,76;
Szwajcaria 4,1; inne kraje europejskie od 3,6 do 3,7. W wielu
specjalnościach lekarz musi
być dostępny przez 24 godzi-

ny każdego dnia roku. Liczymy: 365 x 24 godziny = 8760
godzin gotowości lub pracy.
Przyjmijmy dla uproszczenia
liczbę 4 lekarzy na 1000 mieszkańców Europy i podzielmy
8760 godzin przez 4, a otrzymamy 2190 godzin gotowości

lub pracy przypadających na
jednego lekarza. Gdy wykonamy to samo obliczenia dla
polskiego wskaźnika (8760:2,2)
otrzymamy po zaokrągleniu do
pełnych dziesiątek 3980 godzin.
Te liczby dają do myślenia...
Źródło: http://tnij.org/cm5e9lw
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Problemy transplantacji

Co ćwierkano na Twitterze
o kongresie transplantologów*?
Krystyna Knypl

Różnorodność relacji internetowych z kongresów medycznych jest tak duża, że zważywszy na niektóre aspekty podróży lotniczych, można stracić motywację do osobistego bywania na kongresach.

T

or przeszkód, jakim jest długa podróż lotnicza, staje
się owymi przeszkodami coraz bardziej najeżony.
Oto Air France wprowadza nowe przepisy przy podróżach za ocean zaczynających się z lotniska w Paryżu
(http://www.airfrance.com/PL/pl/local/information/
news/news-air-traffic-air-france.htm). Podróżnego
obowiązuje przewożenie wszystkich urządzeń elektronicznych w bagażu podręcznym, z naładowanymi
bateriami w celu zademonstrowania pracownikowi
kontroli, że działają zgodnie z przeznaczeniem. Stworzono możliwość naładowania baterii przy odprawie.
Osoby mające niesprawny sprzęt nie będą wpuszczone
na pokład samolotu.

*San Francisco, 26-31 lipca 2014
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Kto wybrał się na kongres do San Francisco,
musiał więc mieć sprzęt sprawny i dzięki niemu mógł
być zarówno w rzeczywistym wydaniu kongresu, jak
i w wirtualnym, które w trakcie jego trwania powstawało.
Granice robią się niełatwe do odróżnienia w wielu kwestiach. World Transplant Congress posługuje się skrótem
WTC 2014. Hm… no tak, wygląda to jakoś znajomo.
Skoro to skrót oficjalny, zostańmy przy nim i my.
Dowiadujemy się, że odbyły się zajęcia przedkongresowe, a te oficjalne zaczęły się uroczystym otwarciem
27 lipca 2014 r. Czekając na ceremonię otwarcia kongresu,
jedna z uczestniczek pstryknęła zdjęcie i twitnęła, że
niebawem uroczystość się rozpocznie.
Spoglądam na inne tweety. Intrygującą wiadomość przekazał Joseph Rodriguez, że uroczystość
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Problemy transplantacji

https://twitter.com/natidilly/status/493555385702174723/photo/1

Dzięki tej fotce prawie jakbyśmy tam byli!

otwarcia uświetnił występ Charity Tilleman-Dick. Pierwszy raz widzę te słowa i zupełnie nie jestem w stanie
rozszyfrować ich znaczenia. Choć nie jestem na lotnisku
CDG w Paryżu, to dzięki sprawnemu sprzętowi komputerowemu dowiaduję się, że tak nazywa się liryczna
sopranistka koloraturowa, która ma przeszczepione dwa
płuca! Dlaczego ja nie pojechałam na kongres do San
Francisco? Usłyszałabym na żywo, jak śpiewa Charity
Tilleman-Dick! Rozpoczynam research internetowy
w poszukiwaniu wiadomości na temat Charity.
Wywiad rodzinny
albo who is who
Charity Tilleman-Dick urodziła się w Denver.
Jest piątą z kolei z jedenaściorga dzieci swoich rodziców.
Ukończyła studia muzyczne na Regis University i studiowała w Peabody Institute w Johns Hopkins University.
A także w Akademii Muzycznej im. Franza Liszta w Budapeszcie. Jest ponadto stypendystką Fundacji Fulbrighta.
Charity to wnuczka kongresmena Toma Lantosa
i córka Timbera Dicka, inwestora z Denver. Dziadek
Tom był węgierskim Żydem, uratowanym przez Raoula
Wallenberga, szwedzkiego dyplomatę, który uchronił
około 10 tysięcy Żydów od Holocaustu. W 1947 roku
dziadek Charity wyemigrował z Węgier do Stanów
Zjednoczonych, gdzie przez prawie całe swoje życie
zajmował się polityką.

7

Pierwsze problemy ze zdrowiem Charity zaobserwowała w wieku 19 lat – było to łatwe męczenie
się i krótki oddech. Ponieważ otwierała się przed nią
możliwość kształcenia w Budapeszcie, nie zajęła się
bliżej tymi dolegliwościami. Sądziła, że nie będą one
przeszkodą w kontynuowaniu studiów na Węgrzech.
Dopiero gdy powróciła do Stanów Zjednoczonych,
udała się do lekarza rodzinnego, który postawił diagnozę
pierwotnego nadciśnienia płucnego.
Zdiagnozowana dopiero w 2004 roku choroba
była już w stadium bardzo zaawansowanym, tzn. w IV
stopniu niewydolności krążenia NYHA. Pomimo to Charity aktywnie udzielała się w życiu publicznym jako rzecznik American Hypertension Association. We wrześniu
2009 r. u Charity wykonano przeszczep obu płuc. Operacja trwała 9 godzin. Przeprowadzono ją w Cleveland
Clinic. W 8 miesięcy po operacji Charity Tilleman-Dick
dała koncert dla lekarzy oraz pozostałego personelu.
W momencie zdiagnozowania nadciśnienia
płucnego informowano ją, że nie będzie mogła nigdy
śpiewać. Jednak Charity odpowiedziała, że śpiewa się
strunami głosowymi i mózgiem, a płuca służą tylko do
oddychania i jak podaje prasa amerykańska, dorzuciła
do diagnozy i prognozy soczysty komentarz: “Screw
this. I’m going to keep singing.”
Tu można posłuchać, jak śpiewa Charity po przeszczepie obu płuc i przekonać się, że słowa dotrzymała:
http://edition.cnn.com/2010/HEALTH/06/23/soprano.
lung.transplant/index.html.
Gdy ogląda się Charity na różnych nagraniach
wideo, można zaobserwować, że męczy się stosunkowo
szybko podczas mówienia i chodzenia po scenie, prowadząc spotkania. Natomiast gdy śpiewa, nie widać
żadnego zmęczenia. Jest to drobnej budowy blondynka,
ważącą około 44 kg. W 2006 roku koncertowała razem
z Condoleezzą Rice, a wśród gości na widowni był Kofi
Annan, ówczesny sekretarz generalny ONZ. Sfery polityczne są bliskie rodzinie Tillemanów, bo starszy brat
Charity pisał przemówienia dla Hillary Clinton i jest
czynnym politykiem amerykańskim. Natomiast siostry
Charity, gdy oczekiwała ona na płuca, założyła stronę na
Facebooku zatytułowaną Hi, I am Organ Donor https://
www.facebook.com/ImanOrganDonor, na której osoby
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wyrażające wolę bycia dawcą narządu składają taką
deklarację i nagrywają krótkie wideo o tym zdarzeniu.
http://www.ted.com/talks/charity_tilleman_dick_singing_after_a_double_lung_transplant
To był trudny czas w życiu Charity. W 2008 roku
zmarł jej dziadek Tom. Tuż przed pogrzebem dziadka
Charity chorowała na zapalenie płuc. Jednak udało się
jej przyjechać na pogrzeb. W dwa tygodnie później ojciec zginął w wypadku samochodowym. W 2009 roku
wykonano przeszczep obu płuc. Dawca znalazł się tuż
po wpisaniu Charity na listę oczekujących. Operacja
przeszczepienia płuc trwała 13 godzin, „przy okazji”
dokonano wymiany zastawki serca. Po operacji Charity
była przez 34 dni w śpiączce farmakologicznej. W szpitalu spędziła wtedy trzy miesiące. Niestety po kilku
kolejnych miesiącach wystąpiły objawy odrzucania
przeszczepionych płuc. Trzeba było szukać nowego
dawcy. Charity została ponownie wpisana na listę w 2011
roku. W październiku 2011 r. wyszła za mąż za Yonatana Dorona. 24 stycznia 2012 r., po sześciu miesiącach
oczekiwania znaleziono dawcę.
W Stanach Zjednoczonych dokonuje się około
1800 przeszczepów płuc rocznie. To jedna z trudniejszych
operacji w transplantologii.
Drugi przeszczep obu płuc
Charity, w związku z pogorszeniem się stanu
zdrowia, zwróciła się do prof. Reda Girgisa w Johns
Hopkins Hospital, bardzo doświadczonego w leczeniu
ciężkich przypadków nadciśnienia płucnego. Miała
podawany epoprostenol sodowy przez centralny dostęp
żylny. Konieczny był więc drugi przeszczep. Dawczynią
była 47-letnia kobieta, która zmarła na udar mózgu.
Operacja trwała 9 godzin.
Charity występuje na wielu scenach operowych
i na wielu kongresach związanych z transplantologią,
a za najbliższy sercu uważa występ przed lekarzami
Cleveland Clinic, gdzie przeszczepiono jej płuca.
Sprawca e-wagarów
Gdybym nie kliknęła na tweet Josepha Rodrigueza, pewnie zagłębiłabym się w studiowanie doniesień z kongresu i napisałabym jeszcze jedno typowe

8

Charity Sunshine Tillemann-Dick podczas kongresu
transplantologów w San Francisco

sprawozdanie. Może to i lepiej, a na pewno ciekawej
prześledzić postępy transplantologii na przykładzie
historii choroby Charity.
Kim jest Joseph Rodriguez, który spowodował,
że zbiegłam na e-wagary (po angielsku play hookie
– znam to określenie od dawna). Okazuje się, że nie
jest transplantologiem, lecz fotografem profesjonalnie
obsługującym kongresy i podobne wydarzenia (http://
www.proimagesphoto.com/).
I tak to jest, gdy śledzi się obrady na Twitterze.
Podczas osobistego uczestnictwa w kongresie nic takiego
by mi się nie przydarzyło. Może w sumie dobrze, że nie
pojechałam do San Francisco. ;)) Byłam już tam kiedyś.
Krystyna Knypl
internista

Streszczenia z World Transplant Congress

Wszystkie streszczenia z World Transplant Congress są
dostępne w suplementach American Journal of Transplantation”
oraz „Transplantation”.
Źródła: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajt.v14.S3/issuetoc
http://journals.lww.com/transplantjournal/toc/2014/07151
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Etiologia i patogeneza
nadciśnienia tętniczego
Krystyna Knypl

Regulacja ciśnienia krwi jest bardzo złożonym procesem fizjologicznym, zależnym
od zintegrowanego współdziałania układu sercowo-naczyniowego, nerek, układu
nerwowego oraz układu endokrynnego.

R

egulacja ciśnienia krwi poddawana jest bodźcom
w zależności od bieżących potrzeb perfuzji narządowej, łączności z całym układem krążenia i zmian
zachodzących w ciągu całego życia pacjenta.1 W następstwie ilościowych zaburzeń regulacyjnych dochodzi
do podwyższenia ciśnienia krwi powyżej pewnych
wartości, których przekroczenie rozwija mechanizmy
kompensacyjne (jak na przykład przerost w obrębie
ściany naczyniowej lub lewej komory) albo powoduje
powstanie uszkodzeń narządowych (jak na przykład
zmiany miażdżycowe lub stwardnienie kłębków nerkowych).
Nadciśnienie tętnicze pierwotne jest następstwem
działania wielu czynników patogenetycznych, których
rola u poszczególnych osób nie jest jednakowa. Sprzyjające powstaniu nadciśnienia czynniki patogenetyczne
dzielimy na genetyczne, środowiskowe oraz regulacyjne.

1. Czynniki genetyczne
Rola czynników genetycznych w powstaniu nadciśnienia tętniczego u ludzi była brana pod uwagę od
dawna, ponieważ badania epidemiologiczne obejmujące
społeczeństwa, rodziny, bliźnięta, a także pojedynczych
pacjentów sugerowały rodzinne występowanie tej choroby. Pomimo intensywnie prowadzonych badań rola
genów nie jest obecnie ani główna, ani oczywista, ani
wyłączna.
Dobrze udokumentowano tło genetyczne w następujących jednostkach chorobowych:

• aldosteronizm podatny na leczenie glikokortykosteroidami
• zespół pozornego nadmiaru mineralokortykoidów
• zespół Liddle’a
• wrodzona hiperplazja spowodowana deficytem 17-alfa-hydroksylazy
• wrodzona hiperplazja spowodowana deficytem 11-beta-hydroksylazy
• pseudohiperaldosteronizm typu II
• defekt receptorów glikokortykosteroidowych.
Można spotkać określenie tych jednostek jako
tzw. jednogenowe formy nadciśnienia tętniczego. Zwraca
się uwagę, że wspólnym efektem końcowym w wielu
wypadkach jest zwiększenie zwrotnego wchłaniania
sodu w kanalikach nerkowych2. Zjawisko to ma miejsce
w przypadku mutacji genu kodującego receptor mineralokortykoidowy (np. w nadciśnieniu w przebiegu
ciąży), mutacji genu kodującego syntazę aldosteronową
(w przypadku aldosteronizmu podatnego na leczenie
glikokortykostoroidami) oraz w przypadku mutacji
genów kodujących inne enzymy (takie jak dehydrogenazę 11-beta-hydroksysteroidową, 17-alfa-hydroksylazę,
11-beta-hydroksylazę), które aktywują receptor mineralokortykoidowy. Różne mutacje tych samych genów mogą
powodować nadciśnienie lub niedociśnienie, jednakże
wspólna dla tych wszystkich zaburzeń jest zmiana we
wchłanianiu zwrotnym przefiltrowanego sodu w kanaliku nerkowym lub transport białek znajdujących się na
powierzchni komórek nabłonka kanalików nerkowych

Delgado M.A., Weder A.B.: „Patophysiology of hypertension”
rozdział w „Hypertension” ed. Oparil S. i Weber M.A. Elsevier
Saunders. Philadelphia 2005.

Turner S.T., Boerwinkle E.: Genetic of blood pressure, hypertensive complications and hypertensive drug responses.
Pharmacogenetics 2003,4,53-65.

1
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albo zmieniona aktywność receptora mineralokortykoidowego.
Niektórzy autorzy uważają nadciśnienie tętnicze za chorobę wielogenową, a u 40% pacjentów jego
wysokość jest uwarunkowana genetycznie3. Jednak
opisanie charakterystycznego układu alleli, genów-kandydatów odpowiadających za podwyższone ciśnienie,
jest zadaniem, które ciągle stoi przed nauką. Spośród
wyodrębnionych genów o udowodnionej roli w procesie
regulacji ciśnienia krwi, do najważniejszych należą:
• gen reniny (REN),
• gen angiotensynogenu (ATG),
• gen kodujący enzym konwertujący angiotensynę I,
• gen receptora angiotensyny II typu 1 (AGTR1),
• gen syntazy aldosteronu (AS),
• gen alfa-adducyny (ADD).
Gen reniny (REN) jest zlokalizowany u człowieka
na chromosomie 1. Zależność pomiędzy tym genem a ciśnieniem krwi jest dobrze udokumentowana u szczurów,
natomiast u ludzi gen ten nie odgrywa tak ważnej roli.
Gen angiotensynogenu (ATG) jest zlokalizowany
u człowieka na chromosomie 1. Wykazano dwa warianty
genu polegające na przestawieniu aminokwasów metioniny i treoniny w pozycji 235. Wariant M235T występuje
częściej u kobiet z nadciśnieniem powstającym w czasie
ciąży. Zależność pomiędzy genem ATG a ciśnieniem
jest wyraźniejsza u ludności japońskiej niż europejskiej.
Gen kodujący enzym konwertujący angiotensynę I jest zlokalizowany u człowieka na chromosomie 17.
Genotyp DD występuje częściej u osób mających skłonność do powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego,
zwykle o charakterze nadciśnienia sodowrażliwego.
Gen receptora angiotensyny II zlokalizowany
został u człowieka na chromosomie 3. Prawdopodobnie
wariant genu AGTR1 ma pewien związek z wysokością
ciśnienia krwi.
Gen syntazy aldosteronu (AS) zlokalizowany jest
na długim ramieniu chromosomu 8.
Gen alfa-adducyny (ADD) został zlokalizowany
u człowieka na chromosomie 4. Wykazano związek
Ciechanowicz A.: Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego.
Postępy Nauk Medycznych 2002,2, www.borgis.pl/czytelnia/
pnm/2002/02/01.php.
3
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mutacji Gly460Trp tego genu z nadciśnieniem sodowrażliwym4. Trudno w poszczególnych populacjach
jednoznacznie ustalić rolę konkretnych genów, jak
również wzajemne ich oddziaływanie5.
Mimo wielu nadziei wiązanych z badaniami genetycznymi w nadciśnieniu warto przytoczyć zastrzeżenia
podnoszone przez sceptyków6:
• złożony charakter regulacji ciśnienia krwi,
• przeprowadzanie badań naukowych z zakresu genetyki
nadciśnienia tętniczego przede wszystkim na przedstawicielach społeczeństw zachodnich,
• wpływ czynników środowiskowych na zmienność
genetyczną
• wpływ czynników rasowych na genetykę.
Nie można ponadto pominąć faktu, że około 70%
wyników badań genetycznych oparta jest na doświadczeniach przeprowadzonych na szczurach lub innych
małych zwierzętach laboratoryjnych. Bezpośrednie
transponowanie wyników na ludzi nie jest możliwe.
Dla przykładu u transgenicznych szczurów rozwija
się gwałtowne nadciśnienie pomimo niskiego stężenia
reniny w osoczu i nerkach. Stan taki nie występuje
u ludzi. Badania prowadzone u chorych na nadciśnienie
tętnicze pierwotne, nawet obejmujące wczesne stadia
choroby, nie mogą dostarczyć materiału do oceny najwcześniejszych początków choroby i czynników, które
wtedy oddziaływały. Ciśnienie jest określane mianem
„mierzalny produkt końcowy” oddziaływania licznych
czynników, z których żaden nie jest niezależny i żaden
nie występuje w odosobnieniu.
Tak więc wpływ czynnika genetycznego na ciśnienie krwi może być wyrazem:
• mutacji pojedynczych genów,
• polimorficznych różnic genetycznych,
• interakcji wielu genów.
Beeks E., Kessels A., Kroon A. i wsp.: Genetics predisposition
to salt-sensivity: a systematic review. J.Hypertens 2004,22,12431249.
5
Williams S.M., Addy J.H., Phillips J.A. i wsp.: Combination of
variations in multiple genes are associated with hypertension.
Hypertension 2000,36,2-6.
6
Kaplan N.M.: Kaplan’s clinical hypertension. Lippincott
Williams & Wilkins. Philadelphia 2002.
4
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Pomiędzy uświadomieniem możliwego wpływu
genów a określeniem ich dokładnej roli jest szeroki
obszar efektów nie do końca zdefiniowanych. Ilustruje
to wypowiedź Friedricha C. Lufta7 na temat roli polimorfizmu: Opublikowano kilka tysięcy artykułów na
temat zależności między nadciśnieniem i polimorfizmami.
Tylko polimorfizmowi ID genu ACE poświęcono ponad
1000 prac. Postulowano wpływ niekorzystnej odmiany tego polimorfizmu na miażdżycę, przerost mięśnia
sercowego, reakcje na przebywanie na dużej wysokości
i wysiłek fizyczny, nadciśnienie tętnicze, stan przedrzucawkowy, reumatyczną wadę zastawki mitralnej, odpływ
pęcherzowo-moczowodowy, ciśnienie tętna, stężenie
fibrynogenu, progresję choroby nerek, reumatoidalne
zapalenie stawów, występowanie udarów mózgu i stopień
ich ciężkości, a także chorobę Alzheimera żeby wymienić tylko niektóre. Nadzieja, że polimorfizm genu ACE
dostarczy wskazówek odnośnie do leczenia inhibitorami
ACE odeszła w niepamięć...
Dobrym podsumowaniem obecnej roli genów
w nadciśnieniu tętniczym pierwotnym jest tytuł artykułu
B. Thiel i A.B. Weder8: „Geny w nadciśnieniu tętniczym
– hałaśliwa reklama, pomoc czy nadzieja?”. Czas pokaże,
która odpowiedź jest prawidłowa.
2. Czynniki środowiskowe
Do czynników środowiskowych wywierających wpływ na rozwój nadciśnienia tętniczego należą:
nadmierne spożycie soli, palenie papierosów, dieta
bogatotłuszczowa oraz mała aktywność fizyczna. Rola
poszczególnych czynników jest gruntownie udokumentowana zarówno za pomocą badań klinicznych,
epidemiologicznych, jak i prób klinicznych.
2.1. Nadmierne spożycie soli
kuchennej
Związek pomiędzy nadmiernym spożyciem soli
a występowaniem nadciśnienia tętniczego potwierdzają badania antropologiczne, epidemiologiczne oraz
7
Luft F.C.: Genetycyzm nadciśnienia tętniczego. Hypertension.
2004. Wydanie Polskie. Numer promocyjny 2004, październik.
8
Thiel B., Weder A.B.: Genes for Essential Hypertension: Hype,
Help or Hope? J.Clin.Hypertens. 2000,3,187-193.
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kontrolowane próby kliniczne. Badania antropologiczne
dostarczyły kilku ważnych informacji. Na przestrzeni
wieków nastąpiło znaczne zwiększenie spożycia jonu
sodowego z towarzyszącym zmniejszeniem spożycia
jonu potasowego9. Indianie z plemienia Yanomami spożywający minimalne ilości jonu sodowego nie chorują na
nadciśnienie tętnicze10, podczas gdy żyjące w nie mniej
prymitywnych warunkach plemiona pasterskie Qashquai
na północy Iranu11, lecz spożywające dużo soli mają
wysoką częstość nadciśnienia tętniczego. U przedstawicieli plemion kenijskich, nie chorujących na nadciśnienie
tętnicze, w wyniku emigracji z obszarów wiejskich do
Nairobi wydalanie jonu sodowego wzrasta z około 60 do
110 mmol na dobę. Przedstawiciele tych plemion w ciągu
kilku miesięcy rozwijają nadciśnienie tętnicze. Zmiany diety
na przestrzeni czasu ilustrują dane zestawione w tabeli 1.
Tabela 1. Skład diety w okresie późnego paleolitu oraz współcześnie (wg N.M. Kaplana12)
Późny
paleolit

Współczesna
dieta
amerykańska

30

12

Węglowodany
(% energii)

45-50

46

Tłuszcze (% energii)

20-25

42

Kwasy tłuszczowe nienasycone/nasycone

1,41

0,44

Włókna (g na dobę)

86

10-20

Sód (mg)

604

3400

Potas (mg)

6970

2400

Potas/sód

12/1

0,7/1

Wapń

1520

740

Składnik pożywienia

Białko (% energii)

9
Kaplan N.M.: The dietary guideline for sodium: should we
shake it up? N. Am. J. Clin. Nutr. 2000,71,1020-1026.
10
Macilha-Carvalho Ide J., Souza e Silva N.A.: The Yanomami Indians in the INTERSALT Study. Arg.Bras.Cardiol.
2003,80,289-300.
11
Page L.B., Vandevert D.E., Nader N.K. i wsp.: Blood pressure
of Qash’qai pastoral nomads in Iran in relation to culture, diet
and body form. Am. J. Clin.Nutr.1981, 34, 527-538.
12
Kaplan N.M.: The dietary guideline for sodium: should we
shake it up? N. Am. J. Clin. Nutr. 2000, 71,1020-1026.
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Rys. 1. Ciśnienie krwi przed wypaleniem papierosów i później

Zdaniem D. Dentona13 ludzie są genetycznie
„zaprogramowani” do stosowania diety z okresu paleolitu, a nie współczesnej. Podobny pogląd wyraził
A.B. Weder, określając otyłość, cukrzycę i nadciśnienie
tętnicze efektem kolizji współczesnego stylu życia i paleolitycznych genów14.
Najpoważniejsze argumenty przemawiające za
silnym związkiem soli z nadciśnieniem dostarczyło
międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie INTERSALT. W badaniu tym oznaczano dobowe wydalanie
elektrolitów u 10 079 osób w wieku od 20 do 59 lat
w 59 ośrodkach na całym świecie. Stwierdzono silną
dodatnią korelację między ciśnieniem krwi a dobowym
wydalaniem, która wzrastała wraz z wiekiem. Obliczono,
Denton D.: Can hypertension be prevented? J. Hum. Hypertens. 1997,11, 563-569.
14
Atlas of Hypertension (CD). Rozdział „Pathogenesis of
hypertension: genetic and environmental factors”. A.B. Weder.
4th Edition. Ed. N. K. Hollenberg. Current Medicine. Science
Press Internet Services.
13

12

że jeżeli przez 30 lat życia pacjenta (w wieku od 25 do
55 lat) dobowe wydalanie sodu wzrasta o100 mmol,
to taka dieta powoduje podwyższenie ciśnienia krwi
o 10...11 mmHg.
Nadciśnienie tętnicze dotyczy przede wszystkim
społeczeństw, w których spożycie sodu jest większe
niż 100 mEq na dobę (czyli 2,3 g soli), rzadko zaś jest
spotykane wśród osób spożywających mniej niż 50 mEq
sodu na dobę (czyli 1,2 g soli).
2.2. Palenie papierosów
Następnym czynnikiem środowiskowym branym
pod uwagę w patogenezie nadciśnienia tętniczego pierwotnego jest palenie papierosów. Działanie papierosów
na układ krążenia może być rozpatrywane jako ostre,
zachodzące po wypaleniu jednego lub kilku papierosów
w krótkim czasie, oraz jako przewlekłe.
Po jednorazowym wypaleniu papierosów występuje wiele zmian hemodynamicznych w układzie
krążenia. Ich nasilenie oraz dynamika zależą od dawki
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nikotyny zawartej w wypalonych papierosach. Badania własne oraz wsp.15 przeprowadzone na zdrowych
i chorych z nadciśnieniem
tętniczym wykazały, że
jednorazowe wypalenie
2 papierosów powodowało wzrost ciśnienia krwi
zarówno u osób zdrowych,
jak i u chorych, przy czym
u chorych z nadciśnieniem wzrost był większy.
Ciśnienie krwi u chorych
z nadciśnieniem tętniczym wzrastało w czasie
palenia papierosów i osiągało maksymalną wartość
w 5 minucie po zakończeniu palenia, a powracało
do wartości wyjściowych
w 45 minucie. Natomiast
tętno ulegało przyspieszeniu, wracając do wartości
wyjściowych dopiero w 60
minucie po zakończeniu
palenia. W badaniach tych
stwierdzono ponadto statystycznie znamienny wzrost
prostaglandyny PGE2 zarówno u zdrowych, jak
i u chorych. Wzrost prostaglandyny PGE2, zwiększającej agregację krwinek
płytkowych, może być jednym z czynników decydujących o uszkadzającym

Rys. 2. Stężenie prostaglandyn we krwi przed wypaleniem papierosów i później

Knypl K. i wsp.: Wpływ palenia papierosów na ciśnienie
tętnicze krwi oraz wybrane
wskaźniki humoralne u osób
zdrowych i chorych z nadciśnieniem tętniczym. Pol. Tyg.
Lek. 1989,41, 919-923.
15

13
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wpływie palenia papierosów na czynność śródbłonka
naczyniowego16.
Upośledzenie czynności śródbłonka oraz powtarzające się zwyżki ciśnienia w następstwie wypalania
kolejnych papierosów są prawdopodobnie ważnymi
czynnikami w patogenezie nadciśnienia tętniczego
pierwotnego17.
2.3. Nadmierne spożycie tłuszczów
U osób z nadwagą lub otyłością dochodzi do
wielu zmian w układzie krążeniu zarówno o charakterze hemodynamicznym, jak i humoralnym, które
sprzyjają podwyższeniu ciśnienia krwi. U osób otyłych
następuje zwiększenie pojemności wyrzutowej oraz
minutowej18, a ponadto ulega zwiększeniu objętość
wewnątrznaczyniowa.
Wśród czynników humoralnych, które odgrywają rolę w powstaniu nadciśnienia tętniczego u osób
otyłych wymienia się zwiększoną reaktywność układu
współczulnego oraz zwiększoną aktywność układu renina-angiotensyna. Ponadto czynnikami sprzyjającymi
wzrostowi ciśnienia krwi są insulinooporność oraz
hiperinsulinemia. Zwiększone stężenie insuliny wzmaga
zwrotne wchłanianie sodu w nerkach oraz powoduje
hiperfiltrację, która zwiększa albuminurię.
Wśród mechanizmów humoralnych biorących
udział w powstawaniu nadciśnienia u osób otyłych
zwraca się ostatnio także uwagę na rolę leptyny19.
2.4. Mała aktywność fizyczna
Aktywność fizyczna jest czynnikiem zapobiegającym wystąpieniu nadwagi i otyłości. Regularne
ćwiczenia fizyczne zapobiegają występującej wraz ze
starzeniem się dysfunkcji śródbłonka naczyniowego
oraz insulinooporności. Interesujące i przemawiające
Knypl K. i wsp.: Ibidem.
Primatesta P., Falaschetti E., Gupta S. i wsp.: Association
between smoking and blood pressure. Evidence from the
Health Survey for England. Hypertension.2001,37,187-93.
18
Kaplan N.M.: Kaplan’s clinical hypertension. Lippincott
Williams& Wilkins. Philadelphia 2002.
19
Hall J.E., Hildebrandt D.A., Kuo J.: Obesity hypertension:
role leptin and sympathetic nervous system. Am. J. Hypertens.
2001,14,103S-115S.

elegancją argumentacji dane na ten temat przedstawili C.A. De Souza i wsp.20; w badaniach uczestniczyli
mężczyźni: młodzi, w wieku od 22 do 35 lat, oraz starsi,
w wieku od 50 do 76 lat, których podzielono na podgrupy uprawiające regularne ćwiczenia fizyczne oraz
podgrupy niewykonujące ćwiczeń. Badano przepływ
krwi w łożysku naczyniowym przedramienia oraz reakcję
na wlew acetylocholiny i nitroprusydku sodu. W grupie
starszych mężczyzn niewykonujących żadnych ćwiczeń
reakcja na wlew acetylocholiny była o 25% mniejsza niż
u mężczyzn młodych. Natomiast w grupie mężczyzn
uprawiających ćwiczenia fizyczne wyniki były bardzo
zbliżone do wyników osiąganych w grupie młodych.
Autorzy sądzą, że regularne ćwiczenia fizyczne mogą
zapobiegać dysfunkcji śródbłonka naczyniowego wynikającej ze starzenia się oraz małej aktywności fizycznej.
2.5. Czynniki psychosocjalne
Czynniki psychosocjalne odgrywają dużą rolę
w patogenezie nadciśnienia tętniczego i przestrzeganiu
zaleceń lekarskich. Rzutuje to na przebieg historii naturalnej nadciśnienia u poszczególnych osób. W tabeli 2
przedstawiono najważniejsze z czynników psychosocjalnych oddziałujących na przebieg choroby.
Tabela 2. Patogenetyczne mechanizmy oddziaływania czynników psychosocjalnych (wg 21)
Czynnik psychosocjalny

Konsekwencja
w zachowaniu

niewłaściwy styl
życia: złe nawyki
Niski status
żywieniowe, pasocjoekonolenie papierosów,
miczny
brak aktywności
fizycznej

Mechanizm
patogenetyczny

dysfunkcja układu
autonomicznego:
obniżenie zmienności częstości
serca

16

17

14

20
De Souza C.A., Shapiro L.F., Clevenger C.M. i wsp.: Regular
aerobic exercise prevents and restores age-related declines
in endothelium-dependent vasodilatation in healthly men.
Circulation 2000,19,1351-57.
21
European guidelines on cardiovascular disease prevention in
clinical practice. Third Joint task Force of European and other
societes on cardiac disease prevention in clinical practice. Eur.
Heart J. 2003,24,1601-10.
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Czynnik psychosocjalny

Konsekwencja
w zachowaniu

przeszkody we
wdrażaniu zaleIzolacja spoceń modyfikacji
łeczna i brak
stylu życia i słaba
wsparcia
realizacja otrzymanych zaleceń

Mechanizm
patogenetyczny

wzrost aktywności
układu współczulno-nadnerczowego: wzrost
częstości serca
i reaktywności
ciśnienia krwi,
wzrost lepkości
płytek

Stres
w miejscu
pracy, nieregularne
godziny
pracy, stres
w domu

niewłaściwe
korzystanie z pomocy medycznej:
opóźnianie zgłoszenia w przypadku wystąpienia
poważnych
objawów chorobowych

aktywacja układu
przysadkowo-nadnerczowego: zaburzenia dobowego
rytmu wydzielania
kortyzolu i serotoniny;
zaburzenia w poziomie fibrynogenu, CRP, PAI-1,
TNF-alfa, cytokiny

Negatywne
emocje:
gniew, wrogość, depresja

zaburzenia snu
i złe relacje społeczne

zaburzenia metaboliczne, otyłość
brzuszna, insulinooporność, zaburzenia lipidowe

3. Czynniki regulacyjne
Zaburzenia w zakresie czynników regulacyjnych, które odgrywają rolę w patogenezie nadciśnienia
tętniczego, są bardzo liczne i wzajemnie zależne. Prześledzenie roli poszczególnych mechanizmów nie jest
łatwe. B. Wyrzykowski pisze tak: Problemy te wynikają
ze skomplikowanych licznych układów kontrolujących
i regulujących ciśnienie tętnicze. Ich ścisłe wzajemne
powiązania sprawiają, że zaburzenia pierwotne wywołują
wtórne zmiany adaptacyjne lub kompensacyjne. Zacierają
się prawdziwe zależności przyczynowo-skutkowe, a to
oczywiście utrudnia zrozumienie patofizjologii nadciśnienia tętniczego22.
22
Wyrzykowski B.: Leki betaadrenolityczne w praktyce klinicznej. Via Medica. Gdańsk 2004.
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W warunkach prawidłowych ciśnienie krwi jest
pochodną pojemności minutowej oraz całkowitego
oporu obwodowego. Obie te wielkości zmieniają się
w zależności od bieżącej aktywności różnych obszarów
układu nerwowego oraz licznych układów humoralnych.
Rolę nadrzędną odgrywa centralny układ nerwowy przez
kontrolę nad obwodowym układem autonomicznym
oraz kontrolę nad uwalnianiem hormonów.
3.1. Mechanizmy regulacyjne
centralnego układu nerwowego
Układ nerwowy, zarówno centralny, jak i obwodowy, odgrywa bardzo istotną rolę w regulacji ciśnienia krwi oraz napięcia ściany naczyniowej. Do
najważniejszych centralnych układów regulacyjnych
należą: układ katecholaminergiczny, cholinergiczny,
serotoninergiczny, peptydergiczny, nitrergiczny oraz
układ peptydów opioidowych.
Działanie wymienionych układów odbywa się
przez neuroprzekaźniki. Do neuroprzekaźników zalicza się biologicznie aktywne substancje umożliwiające
przepływ impulsów między obu częściami synapsy. Neuroprzekaźniki są wytwarzane w cytoplazmie neuronów,
a następnie gromadzone w zakończeniach synaptycznych.
Pobudzenie zakończenia synaptycznego powoduje, że
neuroprzekaźnik jest uwalniany do szczeliny synaptycznej.
W układzie katecholaminergicznym neuroprzekaźnikami są dopamina, noradrenalina i adrenalina.
W układzie cholinergicznym najważniejszym neuroprzekaźnikiem jest acetylocholina. Działanie układu serotoninergicznego jest związane z uwalnianiem serotoniny.
Układ peptydergiczny wywiera swe działanie poprzez
takie substancje biologicznie czynne jak: angiotensyna,
wazopresyna, przedsionkowy peptyd natriuretyczny
(ANP), mózgowy peptyd natriuretyczny (BNP), peptyd
natriuretyczny C, neuropeptyd Y. Czynność układu
nitrergicznego wiąże się z uwalnianiem tlenku azotu.
W nadciśnieniu tętniczym pierwotnym może
dochodzić do zaburzeń funkcji wymienionych układów
regulacyjnych. Zaburzenia te mogą dotyczyć neuroprzekaźników lub receptorów i polegają na zwiększonym
uwalnianiu lub zwiększonej syntezie neuroprzekaźników,
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zaburzeń wydzielania tych substancji lub zwiększonej
wrażliwości receptorów na działanie neuroprzekaźników23, 24.
3.2. Mechanizmy regulacyjne układu
współczulnego
Do czynników patogenetycznych nadciśnienia
tętniczego pierwotnego zalicza się zwiększone napięcie
układu współczulnego. Koncepcja wzmożonego napięcia układu współczulnego w przebiegu nadciśnienia
tętniczego została po raz pierwszy wysunięta przez
Ulfa von Eulera przed ponad 30 laty25. U wielu chorych
z nadciśnieniem dochodzi do zaburzenia mechanizmów regulacyjnych układu współczulnego. Zmiany te
występują już w bardzo wczesnych stadiach, niekiedy
poprzedzających jawne klinicznie nadciśnienie tętnicze.
Zwiększona aktywność układu współczulnego prowadzi
początkowo do wzrostu pojemności minutowej, jednak
bez wzrostu oporu obwodowego.
Przypuszcza się, że zwiększona aktywność układu
współczulnego może być uwarunkowana genetycznie,
ale też mogą ją wywoływać takie czynniki jak dysfunkcja baroreceptorów, otyłość, mała aktywność fizyczna,
zespół bezdechu podczas snu lub nadmierna ekspozycja
na stres psychiczny26. W następstwie utrzymywania się
zwiększonej aktywności układu współczulnego w obrębie układu krążenia u wielu pacjentów z nadciśnieniem
tętniczym dochodzi po pewnym czasie do wzrostu
oporu obwodowego. Opór obwodowy zależy w dużej
mierze od napięcia ściany naczyniowej małych arterioli,
zbudowanej między innymi z komórek mięśni gładkich.
Przedłużający się skurcz mięśni gładkich prowadzi do
zmian strukturalnych, polegających na pogrubieniu
ścian naczyń o typie arterioli.
23
Kaplan N.M.: Kaplan’s clinical hypertension. Lippincott
Williams & Wilkins. Philadelphia 2002.
24
Oparil S., Cheng Y.F., Bereck H. i wsp.: „The role of the central
nervous system in hypertension”. Rozdział w „Hypertension.
Pathopysiology, diagnosis and management.” Ed. Laragh J.H.
i Brenner B.M. Raven Press. New York 1995.
25
De Quattro V., Feng M.: The sympathetic nervous sysytem:
the muse of primary hypertension. J. Hum. Hypertens. 2002,16,
suppl.11,S64-9.
26
Wyrzykowski B.: Ibidem.
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Rolę wzmożonego napięcia układu współczulnego w patogenezie nadciśnienia tętniczego dokumentują
takie fakty jak27:
• leki hipotensyjne, które jako pierwsze były stosowane
w leczeniu nadciśnienia tętniczego, wywierają swe
działanie przez wpływ na układ nerwowy; na przykład klonidyna działa jako agonista alfa2 receptorów
centralnych.
• Istnieje dobrze znana, zarówno z codziennej praktyki
klinicznej, jak i z wielu badań, zależność między zwyżkami ciśnienia krwi a bodźcami emocjonalnymi.
• Chemiczne lub chirurgiczne uszkodzenie nerwów
współczulnych obniża ciśnienie krwi.
• U młodych osób z nadciśnieniem granicznym oraz
u starszych osób z utrwalonym nadciśnieniem w badaniach mikroneurograficznych, które pozwalają na
pomiar aktywności włókien układu współczulnego,
stwierdzono zwiększoną ich aktywność.
• U wielu chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym występuje zwiększone stężenie katecholamin we
krwi lub zwiększone ich wydalanie z moczem.
• Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym z grupy „non-dippers” mają znamiennie wyższe stężenie noradrenaliny we krwi28. W grupie „non-dippers” występuje
mniejsze obniżenie stężenia noradrenaliny i adrenaliny
w godzinach nocnych29.
Spośród lokalnych mechanizmów regulacyjnych
szczególnie dużo uwagi poświęca się nerkowym mechanizmom regulacyjnym, ponieważ nerki odgrywają
pierwszoplanową rolę w przewlekłej regulacji ciśnienia
krwi. Rola ta związana jest z udziałem nerek w wydalaniu wody oraz jonu sodowego. G.F. Di Bona podaje, że
upośledzenie wydzielniczej funkcji nerek w nadciśnieniu
tętniczym jest spowodowane zwiększeniem aktywności
lokalnego układu współczulnego30. Podkreślany jest też
Oparil S. i wsp.: Ibidem.
Kario K., Mitsuhashi T., Shimada K.: Neurohumoral characteristics of older hypertensive patients with abnormal nocturnal
blood pressure dipping. Am. J. Hypertens. 2002,15,531-537.
29
Sherwood A., Steffen P.R. Blumenthal J.A. i wsp.: Nighttime
blood pressure dipping: the role of sympathetic nervous system.
Am. J. Hypertens. 2002,15,111-18.
30
Di Bona G.F.: Sympathetic nervous system and the kidney in
hypertension. Curr. Opi. Nephrol. Hypertens.2002,11,197-200.
27
28
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mechanizm łączący pobudzenie układu współczulnego
z pobudzeniem układu renina-angiotensyna31. Wskutek
pobudzenia układu współczulnego następuje zwężenie
tętniczek doprowadzających i spadek przepływu krwi,
prowadzący do pobudzenia receptorów β1 znajdujących
się w aparacie przykłębuszkowym.
3.3. Układ renina-angiotensyna-aldosteron
Jest to jeden z ważniejszych układów regulacyjnych, wywierających rozległe działanie w całym ustroju.
Składa się on z części tkankowej i osoczowej.
Renina została odkryta przez Tigerstedta i Bergmana w 1898 roku. Badacze ci wykazali, że wyciągi
z kory nerek wstrzykiwane królikowi powodowały
wzrost ciśnienia krwi. Substancję powodującą wzrost
ciśnienia krwi nazwali reniną. Dokładniejsze określenie
roli reniny w patogenezie chorób sercowo-naczyniowych
nastąpiło po około 50 latach, gdy poznano angiotensynogen – substrat, na który działa renina.
Głównym źródłem reniny jest aparat przykłębuszkowy nerki. Aparat ten jest bogato unerwiony przez
włókna układu współczulnego. Z racji swego umiejscowienia aparat przykłębuszkowy może reagować na
zmiany ciśnienia krwi przepływającej przez nerki oraz
na stężenie sodu w kanaliku dystalnym. Wydzielanie
reniny jest pobudzane przez: spadek ciśnienia, obniżenie
stężenia sodu, pobudzenie receptorów adrenergicznych
typu beta. Poza aparatem przykłębuszkowym nerki renina jest syntezowana w wątrobie, mózgu, nadnerczach,
aorcie, sercu i jądrach.
Głównym miejscem powstawania angiotensynogenu, zbudowanego z 485 aminokwasów, są hepatocyty
wątroby. Jest on także syntezowany w sercu, ścianie
dużych naczyń, nerkach, mózgu oraz nadnerczach. Regulacja wytwarzania angiotensynogenu w poszczególnych
narządach jest zróżnicowana. Na przykład w obrębie
układu krążenia bodźcem stymulującym wytwarzanie
angiotensynogenu jest uszkodzenie ściany naczyniowej.
Renina, czyli proteaza aspartylowa, powoduje
rozszczepienie angiotensynogenu, wskutek czego powstaje nieczynny dekapeptyd – angiotensyna I. W wyniku
31

Wyrzykowski B.: Ibidem.
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aktywacji proteolitycznej angiotensyny I przez enzym konwertujący (ACE) powstaje oktapeptyd – angiotensyna II.
Działanie angiotensyny II jest wywierane poprzez
receptor AT1, którego aktywacja powoduje następujące
efekty: skurcz naczyń, pobudzenie układu współczulnego,
wydalanie aldosteronu, wazopresyny, endoteliny, synteza PAI-1, agregacja płytek, skłonność prozakrzepowa,
wytwarzanie nadtlenków, wzrost miocytów, aktywacja
kolagenu oraz skurcz serca32.
W następstwie działania na angiotensynę II powstają różne fragmenty peptydowe, których rola biologiczna nie jest jeszcze dokładnie poznana.
Obecnie uważa się, że funkcje tkankowych układów renina-angiotensyna-aldosteron odgrywają rolę
w wielu procesach fizjologicznych oraz w patogenezie
wielu chorób (tab. 3).
Tabela 3. Prawdopodobne funkcje niektórych tkankowych
układów renina-angiotensyna--aldosteron33
Tkanka

Nerka

Czynność

przepływ nerkowy krwi, czynność
hemodynamiczna kłębuszków,
wchłanianie zwrotne sodu

Ściana
tonus naczyniowy, budowa naczyń,
naczyniowa podatność tętnic
Serce

przerost mięśnia sercowego,
kurczliwość, przewodzenie
wewnątrzsercowe, czynność naczyń
wieńcowych

Mózg

ciśnienie tętnicze, pragnienie,
zachowania, wydzielanie ACTH, LH,
ADH, neurotransmisja

Nadnercze

wydzielanie aldosteronu, uwalnianie
katecholamin

Jajnik

jajeczkowanie, uwalnianie estrogenów

Jądra

synteza androgenów, kurczenie
kanalików nasiennych, wpływ na skład
wydzieliny najądrza

Siragy H.M., Carey M.R.: „The angiotensin receptors AT1
and AT2”, rozdział w „Hypertension” ed. Oparil S. i Weber
M.A. Elsevier & Saunders.2005.
33
Swales J.D. ed.: Nadciśnienie tętnicze. Vadmecum. alfa
medica press. Bielsko-Biała 1997.
32
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Tkanka

Czynność

Macica

maciczny przepływ krwi, kurczliwość

Kosmówka

łożyskowy przepływ krwi

Jelito

wchłanianie wody i elektrolitów

Początkowo przypisywano rolę regulacyjną tylko
osoczowemu układowi renina-angiotensyna-aldosteron.
Jednakże badania na zwierzętach doświadczalnych wykazały również znaczenie układu tkankowego. Zwraca
się uwagę na fakt, że u wielu pacjentów z nadciśnieniem
tętniczym aktywność reninowa osocza jest niska. Niską
aktywność reninową osocza stwierdza się często u osób
rasy czarnej oraz u starszych34.
3.4. Zaburzenia funkcji śródbłonka
naczyń
Śródbłonek naczyniowy jest jednym z ważniejszych narządów regulacji homeostazy naczyniowej.
Oprócz funkcji bariery tkankowej śródbłonek spełnia
funkcje związane z uwalnianiem substancji naczynioaktywnych (naczyniozwężających i naczyniorozszerzających), uczestniczy w aktywacji prohormonów
i inaktywacji hormonów, a także w procesach krzepnięcia
i fibrynolizy. Śródbłonek odgrywa też ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego napięcia ściany naczyniowej. Przy
właściwie funkcjonującym śródbłonku substancje naczyniozwężające i naczyniorozszerzające są w równowadze.
Jeżeli dochodzi do zaburzenia w wytwarzaniu substancji
naczyniozwężających i naczyniorozszerzających, mówimy o dysfunkcji śródbłonka lub o zaburzeniach czynności śródbłonka. W nadciśnieniu tętniczym zaburzenia
polegają na upośledzeniu wytwarzania i uwalniania
tlenku azotu, który należy do najważniejszych substancji
naczyniorozszerzających, obok bradykininy i czynnika
hiperpolaryzującego.
Czynność śródbłonka regulowana jest przez
czynniki mechaniczne i chemiczne. Do mechanicznych
należą siły ścinające przepływającej krwi. Regulacja
na drodze chemicznej odbywa się przez liczne receptory śródbłonkowe, do których należą między innymi
receptor B2 dla bradykininy, receptor dla ADP i ATP,
34
Beevers G., Lip G.Y., O’Brien E.: The patophysiology of
hypertension. BMJ 2001,322,912-916.
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receptor dla trombiny i wiele innych. Ponadto na funkcjonowanie śródbłonka wywierają wpływ czynniki
ogólnoustrojowe, takie jak hormony, czynniki wzrostowe
i cytokiny zapalne.
Śródbłonek wpływa na przepływ tkankowy,
oporność naczyń krwionośnych na procesy zakrzepowe, przepuszczalność ściany naczyniowej i jej budowę.
Prawidłowy śródbłonek utrzymuje stan rozszerzenia
naczyń oporowych, chroni przed zwiększoną przepuszczalnością ściany naczyniowej i jej przebudową, hamuje
powstawanie procesów zapalnych i prokoagulacyjnych.
W stanach dysfunkcji śródbłonka dochodzi ponadto do
zwiększonego wytwarzania takich substancji jak aniony
ponadtlenkowe, prostaglandyny PGH2, angiotensyna II,
czynnik tkankowy (TF), czynnik von Willebranda, PAI-1,
cząsteczki adhezyjne i cytokiny zapalne. Wskutek tych
zmian następuje dalsze zaburzenie stanu równowagi
pomiędzy czynnikami naczyniorozszerzającymi a naczynioskurczowymi. W dalszym przebiegu następuje
zmniejszenie wytwarzania tlenku azotu wywierającego
silne działanie naczyniorozszerzające, a konsekwencją
tego stanu jest przewaga działania czynników naczynioskurczowych.
W stanach dysfunkcji śródbłonka dochodzi do
zaburzeń przepływu krwi przez tkanki, zwiększenia
przepuszczalności ściany naczyniowej i jej przebudowy, rozwoju procesów zapalnych i koagulacyjnych.
Wśród czynników o działaniu naczynioskurczowym
ważną rolę odgrywa wzrost stężenia angiotensyny II,
stwierdzany u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
Wśród czynników sprzyjających dysfunkcji śródbłonka
naczyniowego wymieniana jest insulinooporność. Zdaniem niektórych autorów to właśnie insulinooporność
jest głównym czynnikiem sprzyjającym dysfunkcji
śródbłonka. Anatomicznym wyrazem dysfunkcji śródbłonka jest pogrubienie kompleksu intima-media tętnicy
szyjnej35. Niektórzy autorzy zwracają uwagę na fakt, że
dysfunkcja śródbłonka naczyniowego może być bardziej
wyrażona u pacjentów z nadciśnieniem sodowrażliwym
Suzuki M., Takamisawa I., Suzuki K. i wsp.: Close asssociation of endothelial dysfunction with insulin resistance and
carotic wall thickening in hypertension. Am. J. Hypertens.
2004, 17,228-32.
35
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w porównaniu z nadciśnieniem sodoopornym36. Znanym czynnikiem wpływającym negatywnie na funkcję
śródbłonka jest wiek oraz profil dobowy ciśnienia krwi.
Pacjenci, u których nie dochodzi do obniżenia wartości
ciśnienia krwi w ciągu nocy mają bardziej nasiloną
dysfunkcję śródbłonka37.
3.5. Substancje naczynioaktywne
Do substancji naczynioaktywnych odgrywających
rolę w patogenezie nadciśnienia tętniczego pierwotnego należą peptydy natriuretyczne, adrenomedullina,
kallikreina, bradykinina, neuropeptyd Y, serotonina,
wazopresyna, endoteliny, opioidy peptydowe oraz wiele
innych związków, których działanie nie jest jeszcze
dokładnie określone.
Z praktycznego punktu widzenia należy zwrócić uwagę na bradykininę, której rola w patogenezie
nadciśnienia jest prawdopodobnie większa niż dotychczas przypuszczano. Bradykinina wywiera swe
działanie poprzez specyficzne receptory B2. Badania
S. Taddei i wsp. wykazały, że u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym reakcja na naczyniorozszerzające działanie bradykininy jest zmniejszona38.
Reakcja ta ulega poprawie po dożylnym podaniu
witaminy C. Taki wynik sugeruje, że w osłabieniu
reakcji na naczyniorozszerzające działanie bradykininy
u chorych z nadciśnieniem tętniczym odgrywa rolę
stres oksydacyjny. Podwyższony poziom bradykininy
występuje u pacjentów leczonych inhibitorami ACE.
Spowodowane jest to obniżoną aktywnością kininaz,
które w warunkach fizjologicznych uczestniczą w inaktywacji bradykininy.
Bragulat E., de la Sierra A., Antonia M.T. i wsp.: Endothelial
dysfunction in salt-sensitive essentials hypertension. Hypertension 2001,37, 444-48.
37
Higashi Y., Nakagawa K., Kimura M. i wsp.: Circadian variation of blood pressure and endothelium function in patients
with essential hypertension: comparison of dippers and non-dippers. J. Am. Coll. Cardiol. 2002,40,2039-43.
38
Taddei S., Ghiadoni L., Virdis A. i wsp.: Vasodilatation to
bradykinin is mediated by an ouabain-sensitive pathway
as a compensatory mechanism for impaired nitric oxide
availability in essential hypertensive patients. Circulation
1999,100,1400-05.
36
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Spośród innych substancji naczynioaktywnych
uwagę badaczy przyciągają hormony natriuretyczne.
Ich działanie zwiększa się wraz ze wzrostem objętości
wewnątrznaczyniowej; powodują nasilenie wydalania
sodu przez nerki, rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz
zahamowanie wydzielania aldosteronu przez nadnercza.
Jednakże jak dotychczas rola hormonów natriuretycznych
w patogenezie nadciśnienia tętniczego nie jest dokładnie
określona. Podobnie oczekują dokładniejszego określenia swojego miejsca i roli w patogenezie nadciśnienia
takie substancje naczynioaktywne jak adrenomedullina,
wazopresyna, angiotensyna (2-8), angiotensyna (1-7)
czy neuropeptyd Y oraz wiele innych. Wykazano, że
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym występuje podwyższone stężenie urotensyny II (8,8±0,9 pmo/l u osób
z prawidłowym ciśnieniem v. 13,6±1,4 pmol/l u osób
z nadciśnieniem tętniczym), wywierającej najsilniejszy wpływ naczynioskurczowy ze wszystkich znanych
substancji wazoaktywnych.39
Dane o stężeniu endotelin u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym są rozbieżne40 – donoszono o wysokim stężeniu u chorych z nadciśnieniem złośliwym
i ciężkim, ale również o wartościach prawidłowych
w grupie z nadciśnieniem łagodnym i umiarkowanym.
3.6. Insulinooporność
Rola insulinooporności oraz hiperinsulinemii
jest szczególnie istotna w patogenezie nadciśnienia tętniczego pierwotnego skojarzonego z otyłością. Wykazano
również w badaniach Reavena z 1996 roku istnienie
zależności między insulinoopornością a nadciśnieniem
tętniczym u osób z prawidłową masą ciała. Osoby takie
zostały określone mianem metabolicznie otyłych, z prawidłową wagą ciała41. Wśród nieleczonych pacjentów
z nadciśnieniem tętniczym insulinooporność występuje
u około 30%. W grupie tych pacjentów, którzy wykazują
Cheung B.M., Leong R., Man Y.B. i wsp: Plasma concentration of urotensin II is raised in hypertension. J. Hypertens.
2004,22,1341-1344.
40
Kara-Perz H., Pupek-Musialik D.: Wpływ leczenia hipotensyjnego na stężenie endotelin w osoczu chorych na nadciśnienie
tętnicze samoistne. Nadciśnienie Tętnicze 2000,4,11-17.
41
Kaplan N.M.: Ibidem.
39
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insulinooporność u około połowy występują zaburzenia
lipidowe, a około 1/3 z nich ma nadwagę. Zależności
między insulinoopornością a nadciśnieniem tętniczym
dotyczą rasy białej. Badania niskociśnieniowego plemienia Indian Pima wykazały istnienie insulinooporności,
której nie towarzyszyło nadciśnienie tętnicze. Prof. N.M.
Kaplan tak podsumowuje te zależności: Nie wszystkie
osoby z insulinoopornością mają nadciśnienie tętnicze
i większość pacjentów z nadciśnieniem tętniczym mających
prawidłową wagę nie ma insulinooporności. Jednakże te
dwa czynniki współistnieją częściej niż można by oczekiwać
i znane są mechanizmy ich interakcji42.
3.7. Zaburzenia w układzie
krzepnięcia
Rola zaburzeń w układzie krzepnięcia w patogenezie nadciśnienia tętniczego była przedmiotem
licznych badań, jednakże wiarygodnych obserwacji
dostarczyło dopiero Framingham Offspring Study,
czyli badanie potomstwa osób uczestniczących w Framingham Heart Study43. Autorzy cytowanego raportu
podkreślają, że prowadzone wcześniej badania w tym
zakresie nie dostarczały dostatecznie wiarygodnych
informacji. Decydowały o tym takie czynniki jak mała
liczebność badanych grup, wpływ innych czynników
niż nadciśnienie tętnicze na układ krzepnięcia, jak na
przykład cukrzyca czy stosowanie hormonalnej terapii
zastępczej.
Kaplan N.M.: Ibidem.
Poli K., Tofler G.H., Larson M.G. i wsp.: Association blood
pressure with fibrinolitic potential in the Framingham offspring
population. Circulation 2000,101,264-69.

42

W badaniach dotyczących układu krzepnięcia
uczestniczyło 1193 mężczyzn i 1459 kobiet. Badani nie
zażywali żadnych leków hipotensyjnych, przeciwzakrzepowych, hormonalnych ani aspiryny. W grupie tej
rozpoznano, zgodnie z kryteriami VI JNC, nadciśnienie
tętnicze u 22% mężczyzn i 16% kobiet. Stwierdzono, że
wzrostowi ciśnienia skurczowego krwi towarzyszył wzrost
PAI-1 oraz t PA, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet.
Natomiast tylko u kobiet stwierdzano wzrost lepkości
krwi wraz ze wzrostem ciśnienia skurczowego. Stężenie
fibrynogenu, czynnika VII, czynnika von Willebranda
nie wykazywały zależności z ciśnieniem skurczowym.
U mężczyzn stwierdzano wyższe stężenie PAI-1 niż
u kobiet. Wzrost stężenia PAI-1 oraz t PA związany był
również ze wzrostem ciśnienia rozkurczowego u obu płci.
Zwiększenie lepkości krwi związane było ze wzrostem
ciśnienia rozkurczowego u obu płci. Natomiast czynnik von Willebranda wykazywał odwrotną korelację
z ciśnieniem rozkurczowym u mężczyzn.
Podsumowując można stwierdzić, iż przeprowadzone na 2652 osobach badanie Framingham Offspring
Study obejmujące układ krzepnięcia wykazało, że wzrostowi ciśnienia skurczowego oraz rozkurczowego towarzyszy upośledzenie aktywności układu fibrynolitycznego.
Stwierdzany u chorych z nadciśnieniem tętniczym stan upośledzenia aktywności fibrynolitycznej
oraz wzrost lepkości krwi stwarza stan zagrożenia prozakrzepowego. Sytuacja taka może więc odgrywać rolę
w patogenezie choroby wieńcowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym.

43

Krystyna Knypl
internista-hipertensjolog

NOWOŚCI
Ile jesteśmy warci?
Wszystko może być przedmiotem handlu. Nie tylko rzeczy, ale na przykład informacje o zwyczajach, planach czy
ulubionych zakupach danej
osoby. Na internetowej stronie „Financial Times” można
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obliczyć, ile są warte nasze
dane osobowe – odpowiadamy na pytania o zasobność,
czy mamy jacht, mieszkanie,
czy interesują nas podróże
itd., a następnie program komputerowy oblicza cenę tych

informacji. Dane zwykle
kupowane są w pakietach
po 1000 sztuk. Przykładowe wyliczenie dało wynik
0,1024 dol.

Źródło: http://www.ft.com/
intl/cms/s/2/927ca86e-d29b11e2-88ed-00144feab7de.html#axzz2z2agBB6R
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Na dyżurze

Nasz Doktor
leczy rany
Rafał Stadryniak = @Grypa

Pacjentka , co chce specjalisty

Pacjentka, która przybyła dziś osobiście do przychodni, była zdenerwowana. Po pierwsze, że musiała
osobiście, gdyż zawsze wystarczało podesłać babcię,
dziarską emerytkę albo dziadka z laską inwalidzką,
która otwierała wszystkie drzwi, żeby „przedłużyć leki”.
Nasz Doktor zastanawiał się przez chwilę, czy przyszłe
pokolenia, jeśli takie się pojawią, rozwiążą tę łamigłówkę
językową: przedłużyć sobie leki. Kojarzyło się to jak najbardziej z przedłużaniem życia i innymi przedłużeniami,
czyli w sumie pozytywnie.
Wracając do zjawiskowej pacjentki. Po wtóre
nerwowość, udzielająca się zresztą personelowi przychodni, pochodziła z troski o własne zdrowie. To akurat
należy pochwalić.
Nasz Doktor pochylił się nad problemem z wystudiowaną skrupulatnością. Lata pracy nauczyły go, że
mały teatr nie zawadzi, mimo że sprawa jest z gruntu
oczywista.
– Co my tu maaamy – mruczał do siebie, oglądając
małą rankę pod kolanem, zgrabnie złapaną w połowie
jednym szwem.
– A mamy, mamy – przedrzeźniała pacjentka
– potrzebuję szybko skierowania do specjalisty na usunięcie szwów!
– Na szczęście jest tylko jeden drobny szewek,
który zaraz, o tymi rączkami, usuniemy –Doktor przypomniał sobie, jak onegdaj pociągnął za jakąś wystającą
nitkę z pufy, która nie dawała za wygraną. Okazało się,
że spruł nowy sweterek, który małżonka po kryjomu, jak
jakaś Penelopa, dziergała od roku. Ale była awantura...
Jak wtedy dałem radę, to i tę nitkę wyciągnę – głos
wewnętrzny dodawał otuchy. Z samozadowolenia wyrwał
Doktora zdecydowany głos pacjentki.
– Ale szew zakładał mi specjalista i chcę na zdjęcie
szwu też do specjalisty!
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Rys. Zen

Doktor rzucił przelotnie okiem na wypis z SOR-u.
Szył stażysta, ale na pewno dobrze się zapowiadający.
Nie mając ochoty dyskutować z niewiastą na
temat „kogo (co) nazywamy specjalistą”, Doktor po
prostu wypisał minimalistyczną karteczkę-skierowanie
i poradził, żeby w poradni chirurgicznej ranna pod
kolanem poszukała lekarza o podobnych kwalifikacjach
co szyjący.
A swoją drogą jak to było kiedyś, kiedy nie czaił
się na każdym rogu specjalista z nitką i igłą, gotowy przyszyć wszystko do wszystkiego. Ludzie jakoś przeżyli, nie
wyginęli. Ci, co przeżyli, obecnie bałwochwalczo oddają
cześć specjaliście. A przedmiot kultu jakoś się nie broni.
Pacjentka zamiast zwykłego dziękuję powiedziała
tylko „No!”, takie dyzmowe „No!” i wyszła. A za nią
wyszły pieniądze…

A telefony dzwonią

Doktor nawet nie zdołał pozbierać myśli na wypadek, gdyby zaraz weszła kolejna pacjentka do zdjęcia
szwów, gdy rozdzwoniły się telefony. Sygnał błądził po
całej przychodni, aż wreszcie ktoś odebrał i przełączył
do Doktora. Dzwoniono jak zwykle z banków, oferując
kredyty dla lekarzy na preferencyjnych warunkach.
Nasz Doktor jak usłyszał te frazę pierwszy raz, pomyślał
naiwnie, że może nie trzeba będzie spłacać. Ale skąd.
Trzeba. Przynajmniej jestem jakimś materiałem na
kredytobiorcę, mimo że odsetek nałogów i samobójstw
jest wyższy w populacji lekarskiej niż średnia krajowa,
a i życie krótsze.
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Kolejny telefoniczny molestant roztaczał wizję
pieniędzy, które spłyną bez poręczycieli, z prostego faktu
posiadania prawa wykonywania zawodu. Tu Doktor
pomyślał z wdzięcznością o ZUS-ie, który policzył lekarzy i nadał im numery. Żeby przerwać tę telefoniczną
litanię przyszłych zysków i profitów dostępnych tylko dla
lekarzy, a szeptanych do ucha, Doktor bardzo grzecznie
umówił się na rozmowę jutro albo za rok.
Cóż, kiedy telefon ani myślał odpocząć. Za bankowcami odezwali się producenci i dystrybutorzy win.
Żeby się odczepili, trzeba było zamówić tzw. skrzynkę
powitalną. Wciskający alkohol przez telefon jeszcze
długo mogliby zachwalać różne bogate bukiety, gdyby
doktor nie zaczął się dopytywać o zawartość izotopu C14
w oferowanych cudach. Telefony powoli uspokajały się.
„Winowajcy” (nomen omen), zanim zorientują się, że ta
podpucha z izotopem węgla dotyczy tylko weryfikacji
starych roczników, na razie odpuszczą. Dla szczególnie
namolnych telewiniarzy Nasz Doktor przygotował tekst,
który z reguły sprawdzał się w praktyce. Oświadczał,
że niestety nie może zamówić paczki doskonałych win
z RPA, bo właśnie wychodzi z nałogu. Może później, jak
już wyjdzie, to zamówi. Tylko raz zamiast grobowego
milczenia padło ze słuchawki zduszone: a może w takim
razie mała kratóweczka dla żony…
Straszna rzecz taki telefon. Jak już go masz – odbierasz niejako z automatu. A tam cuda różnej treści. I do tego
podsłuchują, nagrywają. No, może mnie, szaraka z POZ
nie nagrywają, uspokajał się Doktor. Kim jestem, żeby
wzbudzać zainteresowanie sił zwierzchnich. Muszę skończyć z tymi telefonami w pracy. NFZ wszystko widzi i żąda
całkowitego skupienia i poświęcenia 100% uwagi chorym.
Gwoli sprawiedliwości telefon służył też uspokajaniu pacjentów z załamaniem nerwowym po przestudiowaniu ulotki leku, dyskutowaniu na temat efektów
prokinetycznych śliwek suszonych i omawianiu aktualnych
pomiarów glikemii w kontekście kompozycji śniadania etc.

Służba nie drużba

Co bardziej kreatywni pacjenci dzwonili, żeby
przygotować im skierowanie do specjalisty, to sąsiad
wpadnie po kartkę, a oni już zajmą sobie kolejkę. Nasz
Doktor dokładnie wiedział, że ten sposób działania nie
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prowadzi do niczego dobrego i niezmiennie zapraszał
w gościnne progi przychodni osobiście, na co pacjenci
niezmiennie reagowali sarkaniem na służbę zdrowia.
W sumie słusznie. Na służbę trzeba narzekać, a czasami nawet ręka może polecieć, ot tak – profilaktycznie
i edukacyjnie. I służba powinna być za to wdzięczna. Nie
żeby zaraz syndrom sztokholmski, ale żeby znała swoje
miejsce w łańcuchu pokarmowo-usługowym.
W trakcie takich pouczających rozmów Nasz
Doktor zauważał upływ czasu na swoich pacjentach.
Było to bardzo kształcące. Wczorajsi oseskowie okrzepli,
pozakładali własną działalność i dzisiaj stawiali twarde
warunki: kłócili się i obrażali na służbę zdrowia, grymasili
na wszystko, słowem wyrośli na dorosłych pacjentów.
Telefony wreszcie oniemiały.

Byle do wesela!

Następny pacjent z kolejki też był ranny, a raczej
wieczorny. Po ciężkim grillowym dniu wyrżnął głową
o jakąś gałąź czy inną złośliwą przeszkodę. (Tutaj nie
było zgodności, co to było). Rana nie była za duża.
– Do wesela się zagoi – tradycyjnie podtrzymywał
rozmowę Doktor.
– Ale to już za dwa tygodnie.
– No cóż, nie można zaprzeczać faktom. Rana
na czole pozostanie, to minus. Ale za to jest w kształcie
krzyża, to plus.
Pocieszony pacjent podziękował za konsultację,
upewniwszy się wpierw, czy nie trzeba rany prześwietlać,
robić tomografii i konsultować specjalistycznie.

Antybiotyk na meszki

Kolejna pacjentka z raną kąsaną od meszki i śladowym obrzękiem była bardzo zdziwiona, gdy Doktor
polecił leki bezreceptowe.
– To po co ja tu przyszłam? – zastanawiała się głośno pogryziona. – Mogłam iść do apteki i też by coś dali.
– Też by coś dali – powtórzył jak echo Nasz Doktor.
– A może wypisać antybiotyk, doktorze...
Echo, które czasem pomagało Doktorowi, ucichło.
– A może nie? – zaryzykował Doktor, chociaż
widział w oczach pacjentki determinację. – Antybiotyki
nie działają na meszki.
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Ale pacjentka już nie słuchała. Z godnością
pozbierała swoje rzeczy i opuściła gabinet, a jej ciało
krzyczało bez słów: nie, to nie!
Ostatnio Doktor miał sensacyjne skierowanie
na SOR, gdzie lekarz kierujący rozpoznał „zapalenie
żyły podobojczykowej”. Rozpoznanie z grubej rury.
Faktycznie, gdzieś nad obojczykiem widniał ślad po
ukłuciu komara i niewielki obrzęk. No, ale co było robić, pacjentka musiała zostać oficjalnie skonsultowana,
a nawet dostać na piśmie opis całego zdarzenia, leczenia,
procedur. Po czterech godzinach wyszła ze szpitala
wybadana i szczęśliwa.
Niedługo dojdzie do tego, że pacjent nie poradzi
sobie sam z małym bąblem i nie będzie potrafił się samodzielnie wysikać bez pomocy służby zdrowia. I nie
chodzi tu o pacjentów z przerostem prostaty – smutno
podsumował na głos. – Gdyby tak te wszystkie konsultacje
kosztowały, ludzie nagle nabraliby rozsądku…

Potem było już tylko lepiej

Przyjechała pacjentka, której po pobycie w klinice zagoiło się permanentne owrzodzenie pożylakowe.
Zastosowano klasyczną i skuteczna metodę, a mianowicie „niechodzenie”. Wiadomo, że nogi nie lubią, jak
się na nich stoi. Dodatkowo zmotywowano pacjentkę
powtarzanym przy każdej okazji sloganem: „Jak cię
zobaczymy na chodząco, wylatujesz z kliniki”.
Efekt leczenia utrzymywał się już kilka tygodni.
Pacjentka pytała się, czy może chodzić.
– Tu nie klinika, tu miasto prowincjonalne, tu
wszystko wolno – zapewniał Doktor słowami, które
chciała usłyszeć pacjentka.
Podbudowany jawnym sukcesem medycyny Nasz
Doktor zakończył przyjmowanie na dzisiaj. Wrzucił graty
do przepastnej torby lekarskiej i udał się w niewiadomym
kierunku, czyli… na dyżur. Czuł się dziwnie lekki. Może
sprawiło to poczucie dobrze wykonanej pracy, a może
miał lekką głupawkę po kontaktach z właścicielami ran?
W duszy coś mu grało i śpiewało. Tuż przed wejściem
do Szpitala mimowolnie wykonał bocznego kozaczka.
Były oklaski. Ktoś rzucił monetę. Nie trzeba, nie trzeba,
krygował się Doktor, ale skwapliwie schował złotówkę
na szczęście.
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Pacjent łaknie dobrego słowa!

Na dyżurze internistycznym nie było rannych
w sensie dosłownym, ale pacjenci zagubieni w czeluściach medycznego molocha potrzebowali informacji
o swoim stanie i wsparcia.
Kojąco działało potwierdzanie terminów zaplanowanych badań. Odczytywanie z historii choroby ostatnich
wyników i tłumaczenie, co one oznaczają, było lekiem
na całe zło. Nasz Doktor wiedział, że pacjenci pytali o to
samo lekarza prowadzącego jeszcze dziś rano i każdą
osobę w białym fartuchu, która się nawinęła, ale traktował
to jako część gry. Gry w leczenie. Wiadomo, zadowolony
pacjent zdrowieje szybciej. No, chyba że spodziewa się
najgorszego, a tu lekarze jak na złość mówią, że jego stan
jest świetny, a badania wychodzą koncertowo. Wtedy
wiadomo – dobra wiadomość jest złą wiadomością.
Nasz Doktor przeszedł się po oddziale, robiąc
krótki wieczorny obchód. Z masy pacjentów wyłapał
grupę dziewięćdziesięciolatek, dla których obecny pobyt
był pierwszym w życiu doświadczeniem szpitalnym. Inni
pacjenci z podziwem patrzyli na rześkie staruszki, które
swoją pogodą ducha i sprawnością fizyczną plasowały się
grubo powyżej średniej krajowej i bardziej pasowały do
populacji Okinawy niż do polskich warunków. Niestety,
chyba geny długowieczności nie dziedziczą się w sposób
zbyt dosłowny. Seniorki pochowały swoje dzieci i teraz
tylko wnuczki dopytywały się o ich zdrowie.

Leczenie niekonwencjonalne

Tymczasem na SOR-ze zapanowało poruszenie.
Każda z istniejących karetek pogotowia przywiozła po
jednym chorym i nagle zrobił się tłok. Najwięcej zainteresowania budziła pacjentka z ogromną raną nogi,
a właściwie czystymi kośćmi podudzia wystającymi
spod piżamy. Pacjentka ta, szeroko znana poradni chirurgicznej, nie godziła się na radykalny zabieg amputacji.
Ogromna martwica nogi nie miała szansy na wyleczenie,
ale rodzina nie pogodziła się z takim rozpoznaniem.
Szukała sposobu i znalazła. Zamówiono przez internet larwy much do oczyszczania ran. Pierwsza partia
dostarczona kurierem niestety nie przeżyła transportu.
Dobrze, że wykonywał go prywatny dostawca, a nie
pogotowie – pomyślał Nasz Doktor. Kolejna spedycja
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„robaków” powiodła się, a efekty naturalnej mikrochirurgii były widoczne w postaci bielejących kości podudzia
przyrzuconych kocem.
Rodzina chyba miała już dosyć eksperymentów
i zdawała się na wyroki oficjalnej medycyny.

Nieztych powraca

Biegnąc na oddział, Nasz Doktor zderzył się
u szczytu schodów ze swoim oryginalnym kolegą, Nieztychem, Johnnym Nieztychem. Bo nie z tych i nie tamtych
magnackich rodów, ale jednak szlacheckie nazwisko
i maniery. Jak zwykle świeży i ubrany wg najnowszych
przykazań mody, stanowił zaprzeczenie archetypu lekarza
pokutującego w społeczeństwie. Wypasiony, wypoczęty,
uśmiechnięty i nieco bezczelny stanowił niedościgniony
wzór dla wielu. I nieustannie intrygował żeński personel.
– Co u ciebie? – rzucił Doktor, pokonując ostatni
stopień i unikając zepchnięcia dla żartu ze schodów.
– A wiesz, widziałem wczoraj na mieście Jennifer
Lopez. Jeszcze pół roku temu postawiłbym jej piwo, ale
teraz skończyło się na autografie.
– Masz jej autograf?
– Skąd, dałem swój – tu Niezłych skromnie spuścił wzrok.
– Tak trzymaj. W razie czego mogę powoływać
się, że jestem twoim kolegą?
Nieztych łaskawie skinął głową, jednocześnie
przerzucając całą swoją uwagę na przechodzącą stażystkę.

Doktor w jacuzzi ,
a rany goją się same

Po dyżurze Nasz Doktor postanowił odpocząć
psychicznie, a jak wiadomo na odpoczynek psychiczny
najlepsze jest zmęczenie fizyczne. Instynkt zwiódł go
na basen, a następie do jacuzzi. A tam jak zwykle było
śmiesznie, bo zapomniał okularów korekcyjnych.
Jakaś niewiasta w ogólnej ciasnocie zaczepiła
Doktora:
– Dzień dobry, nie poznaje mnie pan?
– Dzień dobry, jak trzeba, to mogę poznać.
Nazajutrz w przychodni młoda i dziwnie znajoma
pacjentka na odchodne rzuciła.
– A ja byłam z doktorem w jacuzzi.
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Hmmm, każdy tak mówi, pomyślał Nasz Doktor,
przyrzekając solennie zabierać na basen okularki. Na
wszelki wypadek zgrabnie wrócił do „tu i teraz”, pytając
o obecne dolegliwości.
– Mam w żołądku jedną wielką ranę – pacjentka
pogłaskała się po brzuchu.
– No to na co czekamy, leczmy, bo jeszcze trochę
i samo przejdzie. Przepiszemy coś skutecznego, niedrogiego i już niedługo zapomni pani o żołądku.
Stan chorej nie budził wątpliwości, ale jak pacjentka
przyszła do gabinetu, to musi wyjść z receptą. Nasz doktor
jakby na przekór przypomniał sobie passus z Chirurgii
prof. Górala. „Mimo że od starożytności ludzie stosowali
na rany różne specyfiki, lali roztopiony ołów i przykładali łajno krokodyla, rany goiły się same”. Maksyma nie
straciła nic ze swojej trafności. Co prawda dziś trudno
o owe historyczne medykamenta. Są inne, stosownie
do postępów nauki i co tu kryć, do współczesnej mody.
A pacjenta nie zawadzi na wszelki wypadek pogłaskać.
Będzie się lepiej goiło. I jak mawiają bardzo doświadczeni
lekarze, czasem samo głaskanie wystarczy za wszystkie leki.

Kto płaci , ten szybciej zdrowieje!

Nasz Doktor, nie wiedzieć czemu, przypomniał
sobie też przy okazji inne powiedzonko, które lansował
na przełomie wieków XVI i XVII Matthew Priori:
„You tell your doctor that y’are ill
And what does he do but write a bill?”
Sporo się od tamtego czasu pozmieniało. Jedno
pozostało niezmienne: jak się zapłaci za usługę, to
i człowiek zdrowszy i bardziej szanuje.
Nasz Doktor doświadczał boleśnie zaburzenia
tej świętej więzi między lekarzem i pacjentem. Obecnie jako Świadczeniodawca musi postępować zgodnie
z wytycznymi monopolistycznego pośrednika, który
zabiera pieniądze od chorych i zdrowych, a następnie
płaci lekarzom według sobie tylko znanych zasad.

A głaskanie?

W takich warunkach odechciewa się głaskania,
które, jak wiemy, jest podstawą leczenia…
Rafał Stadryniak
internista
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I feel that I am happier than I know. John Milton

Międzygalaktyczny Konkurs
na Miss/tera Gospodarności NFSZ
Rafał Stadryniak = @Grypa

Pogoda w sezonie urlopowym była wymarzona, z tym że do odpoczynku, nie do pracy. Przez okno do gabinetu zaglądał Naszemu Doktorowi upał, który niemiłosiernie
panoszył się na zewnątrz. Pracy nie brakowało, bo większość kolegów lekarzy pobudzona dobrą aurą zapragnęła naraz odpoczywać. Pacjenci zaś podczas kanikuły zwietrzyli swoją szansę na załatwienie wszelkich zaległości i walili tłumnie, na pewniaka.
Pielęgniarki pracowały spocone z zaciśniętymi ustami, raz po raz domagając się a to
założenia klimatyzacji, a to podwyżki...
Dobrodziejstwo strukturalizacji
czasu

W sumie słusznie, od pracodawcy można się
domagać wszystkiego, co innego jak by trzeba było
założyć osprzęt u siebie w domu. Wtedy po kalkulacji,
że takich upałów jest raptem tydzień w roku, a przyjemność klimatyzacji kosztuje i jeszcze zaziębić się można,
wyszłoby, że „jednak nie”. Siostry, zwane popularnie
pielęgniarkami, trochę się dąsały, trochę droczyły, że
w takich warunkach nie będą pracować w Narodowym
Systemie Opieki Zdrowotnej. Doktor uświadamiał je
bez przekonanie, że nie pracują w systemie, tylko na
system. Nie wszyscy jednak łapią te semantyczne smaczki
i atmosfera ogólnie była duszna.
Nasz Doktor właśnie zażywał mikroprzerwy,
której dobrodziejstwa odkrył dopiero po wielu latach
pracy. Przeglądał korespondencję delektując się czymś,
co mądrzy i dobrzy ludzie nazwali strukturalizacją czasu.
Chodziło z grubsza o to, żeby nie rzucać się na oślep na
życie, ale dzielić je na małe, strawne kawałki, a w ogóle
robić to wszystko w pełni świadomie. Wtedy być może
nie spotka człowieka dziwna sytuacja, że mając 90 lat nie
rozumie, jak to całe życie tak szybko przeleciało przez
palce i ewentualnie gdzie szukać winnych, bo chyba nie
w służbie zdrowia...
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A suka wyje ...

Doktor był rozkojarzony od upału i niewyspany. Gdy w domu udał się na spoczynek, pies dziadka,
a właściwie suka będąca w rui, zaczęła systematyczne
wycie. Suka nazywa się Lora, na cześć bohaterek wielu
amerykańskich seriali. Zapewne chodziło o Laurę, ale
sami wiecie, oni tam, za wodą czytają inaczej, niż piszą.
Bez względu na pisownię podniecone zwierzę głośno
oznajmiało światu swoje uczucia. Spać się przy tym
nijak nie dało. Nasz Doktor pomyślał sobie, że nocleg
dla odmiany w domu, a nie na dyżurze, wcale nie jest
gwarantem zdrowego snu. Po dłuższych męczarniach
żona Doktora wyszła na balkon i coś powiedziała, albo
i nie powiedziała, kobiety tak mają, w każdym razie
zwierzę zamilkło na dobre.

Status koperty w medycynie

Wspomnienie nocnego wycia już się rozwiało
i Doktor kontynuował przegląd korespondencji.
Doktor uwielbiał rozcinać koperty ząbkowanym
nożykiem do listów, co dawało jakąś namiastkę pracy
zabiegowców. Chociaż tyle, no i jeszcze cewnikowanie,
dodał gwoli sprawiedliwości w myślach.
Koperty mają w medycynie szczególną pozycję.
Oprócz kopert na karty pacjenta są też i te owiane złą
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sławą koperty, które Doktor znał jedynie z opowiadań
starszych kolegów. Wkładane dyskretnie do kieszeni lub
wsuwane do szuflady, ostatecznie kładzione na parapecie stanowiły element niewerbalnej komunikacji i być
może wzbudzały lekki dreszczyk, jak znane i lubiane
jajka-niespodzianki.
Te z ZUS-u, te z KRUS-u – bezmyślnie przekładał
kolorowe koperty. O, a to z sanatorium od pani Zosi.
Nasz Doktor zerknął zaciekawiony. Pani Zosia pisała,
że wreszcie się najadła, wyspała, a nawet znalazła swoją
drugą połówkę, czyli miłość.
Będzie na mnie, jak ta nowa połówka spotka się
z tą starą, co została w domu… Nasz Doktor miał już
złe doświadczenia w tym względzie. Czyja wina, że
wygasły kominek zapłonął żywym ogniem? Tego, kto
pisał wniosek do sanatorium...
Następna koperta zaadresowana konkretnie do
Doktora pochodziła z NFSZ. Organizacja zajmowała
się zatrudnianiem osób, ale jako działalność uboczną
upatrzyła sobie kontraktowanie usług medycznych. Prawdopodobnie, bo nikt nie śmiał sprawdzić, skąd się wzięła,
a zwłaszcza kto za nią stoi. Podobno pochodziła z zagranicy. Wszak mamy wolny rynek usług medycznych i trzeba
się dostosować. Ktoś w końcu musi ogarnąć ten bałagan,
stworzyć kolejki, rozdzielać pieniądze… Nazwa NFSZ
była obca, nic niemówiąca, więc szybko rozszyfrowano
skrót jako Niedo-Finansowanie Sektora Zdrowotnego.
Po sprawdzeniu koperty na obecność wąglika
i paru innych brzydkich chorób, Doktor zagłębił się
w lekturze pisma. Oprócz paragrafów przywołujących
paragrafy, na końcu jakaś litościwa dusza napisała w krótkich żołnierskich słowach, żeby stawić się natychmiast
na wezwanie NFSZ w dniu… zgodnie z ustawą o natychmiastowym stawiennictwie na wezwanie NFSZ…
Spocznij. I wszystko jasne.

Nasz Doktor poczuł między wierszami, że sprawa
jest albo kryminalna, albo polityczna, chociaż to w sumie
wszystko jedno.
Poza tym strasznie zaswędział go nos. Może
jednak coś włożyli do koperty, jakiegoś wirusa, pasożyta,
szkło? Jeszcze raz sprawdził list i wykrył u dołu drobnym druczkiem dopisek, żeby być ubranym możliwie
schludnie. Nie było czasu do stracenia.
Doktor złapał z wieszaka fartuch, którego normalnie unikał jak ognia i trzymał jedynie na wizyty
pań z sanepidu, gdyż tylko wtedy widział radość w ich
oczach. Po drodze zręcznie wyslalomował oczekujących
pacjentów, unikając bodiczki od wytrawnych kolejkowiczów. Ci starzy wyjadacze i weterani NFSZ poczuli od
razu, że Doktor im się wymyka. – Siła wyższa – rzucił
za siebie jak granatem, wypadając na zewnątrz wprost
na zalany słońcem parking.

Serce bije , Nieztych miga ,
jest też Pszczółka

Droga minęła niepostrzeżenie. Pod podanym
adresem znajdowało się gimnazjum, takie na trochę
przed remontem. Po chwili wątpliwości Doktor dojrzał
jednak logo NFSZ naklejone niedbale na drzwiach. Nie
było wątpliwości, że kolejny raz został precyzyjnie pokierowany przez, jak głosiła stała reklama NFSZ w czasie
największej oglądalności TV, instytucję, która „Wie, co

Pacjenci poczekają ...

Ależ to jest właśnie dzisiaj i to już za dwie godziny! Tempus fugit. Trzeba rzucać wszystko na wezwanie
chlebodawcy. No cóż, pacjenci poczekają. I tak nie ma
innego wyjścia, najwyżej napiszą skargę do NFSZ, podsumował praktycznie Nasz Doktor, a wtedy… wtedy
NFSZ mnie wybroni.
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robi, bo robi tak od lat”. Czyli odwołuje się wprost do
tradycyjnych paternalistycznych wartości, podsumował
w duchu Nasz Doktor i z bijącym sercem przekroczył
progi gimnazjum.
Żeby widziała mnie teraz moja wychowawczyni,
w tym lekarskim mundurku, byłaby dumna – rozkleił
się trochę, ale nie było czasu na komunikację ze swoim
id, gdyż zewsząd napływali kolejni wezwani, miętosząc
nerwowo pismo z wezwaniem.
Mignął mu kolega Nieztych, jak zwykle w rewelacyjnym nastroju.
– No co tam u ciebie, bracie, bo u mnie istny bum
na usługi zdrowotne.
– A u mnie bum-bum – odciął się bez przekonania, ale z godnością Nasz Doktor i ze zdziwieniem
dostrzegł też nieco skwaszoną koleżankę ze szpitala,
znaną w środowisku jako Pszczółka. I bynajmniej nie
chodziło tu o jakieś aluzje damsko-męskie. Pszczółka
ciężko zapracowała na swoje miano na dyżurach. Już
około godziny dwudziestej zwykła zwracać się do współdyżurnego: Nooo, to co, ja już solidnie popracowałam i idę
się położyć, a ty pilnuj oddziału. Wykapana pszczółka.

Dzień Sądu?

Zawezwani napływali tłumnie, z ulgą chowając
się przed upałem. Wielu z zaproszonych nie wyglądało
na lekarzy, a raczej na ich ofiary. Pani z temblakiem
poszarzałym ze starości, pan z siatką leków. Ktoś kuśtykał o lasce, ktoś inny został wniesiony przez krzepkich
pomagierów razem z krzesłem… Na twarzach będących w mniejszości lekarzy malowała się niepewność,
a być może nawet strach przed rozpoznaniem. Czy tak
będzie wyglądał Dzień Sądu? Pacjenci zaś spodziewali
się raczej dobrej zabawy i nie pomylili się w swoich
przypuszczeniach.
Ławki zapełniły się i nawet zaczęło brakować
siedzących miejsc, tak że nieco spóźniony pan ordynator
ze szpitala powiatowego przysiadł w tureckim siadzie
tuż przy wejściu.
Nasz Doktor pomyślał nie bez melancholii, że
gdyby frekwencja na wyborach do Izb Lekarskich wyglądała podobnie, historia świata mogłaby potoczyć się
zupełnie inaczej…
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Wszędzie jest miejsce
na szczęście

Zabrzmiał dzwonek na lekcję i pojawili się przedstawiciele NFSZ, nobliwie wyglądający pan, wyraźnie
przewodzący całej urzędniczej grupie, oraz inni, ubrani
z niedbałą urzędniczą elegancją. Zwłaszcza wyróżniała
się młoda i wyraźnie rozrywkowo nastawiona pani,
strzelająca dokoła oczami.
Głos zabrał Nobliwy i od razu nakreślił rys historyczny oraz zadania, cele i misję instytucji, „dla której
mamy szczęście pracować”.
Podczas przemówienia Niezłych ożywił się i pożerał głodnym wzrokiem uroczą urzędniczkę, zresztą
ze wzajemnością.
Nobliwy wreszcie skończył żegnany gromkimi
brawami. Zwłaszcza ta część wykładu o prawach pacjenta
i powinnościach lekarzy wzbudziła entuzjazm pośród
pacjentów, którzy zanotowali odpowiednie paragrafy.
Nobliwy nudził, jak to się mawia, „z centralnego
rozdzielnika”. Zmęczona po dyżurze Pszczółka wdzięcznie przysnęła, składając głowę na ramieniu Nieztycha.
Ten zaś wpatrywał się nadal w Atrakcyjną, od czasu do
czasu lekko mrugając.
Nobliwy w końcu się zmęczył i przekazał mikrofon atrakcyjnej urzędniczce, a ta pomijając zupełnie
wątek historyczny, od razu ogłosiła rozwiązanie kolejnego Międzygalaktycznego Konkursu na Miss/tera
Oszczędności NFSZ.
Zasady były proste i wyrafinowane zarazem. Należało tak leczyć pacjentów, żeby pozyskać ich wdzięczność,
nie narażając NFSZ na koszty, a ściślej mówiąc, ponosić
te koszty z własnej kieszeni. Jak dotąd doskonale udawało
się to zwłaszcza pracującym na etatach, a nie udawało
się prowadzącym własne NZOZ-y.
Najpierw wyczytano wyróżnionych i tutaj znalazła się nasza Pszczółka, która może i nie była specjalnie
pracowita, ale za to zawsze dbała o to, żeby pacjenci
wiedzieli, kto ich wyleczył. Miała też przypadkowo
zawsze przy sobie ankiety do plebiscytu, które pacjenci
odpowiednio pokierowani chętnie wypełniali. Mówią, że
swojemu szczęściu trzeba pomagać i wiedzą, co mówią.
Pszczółka wywołana na środek podziękowała na niespodziewany zaszczyt i obiecała, że jeszcze bardziej będzie
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się starać, żeby w następnej edycji konkursu uzyskać
wyższą lokatę dzięki wsparciu pacjentów oczywiście.

Dym jak zwykle opada

Nasz Doktor, tak jak zapewne wszyscy, rozumiał,
że każda działalność jest oceniana, chociaż perwersyjnie wyobraził sobie, jak by to było, gdyby pracę policji
oceniali skazani, ukarani i uwięzieni…
Konkurs toczył się dalej. Główne nagrody zostały
wzięte i nie był specjalnego zaskoczenia, bo dostały się
„rutynowym laureatom”, czyli jak by powiedzieli w dochodzeniówce, etatowym podejrzanym.
Jedyną niespodzianką było wyróżnienie Nieztycha, który swój dyplom odebrał z wdziękiem, zaglądając
przy tym do dekoltu atrakcyjnej pani urzędnik.
Gdy opadł dym i skończyły się ciasteczka, wszyscy
rzucili się do wyjścia. Najbardziej zadowolony z plebiscytu był Nieztych. Na pytanie dlaczego ma tak nieprzyzwoicie rozanieloną minę oświadczył, że dostał telefon
od Atrakcyjnej i już zaprosił ją do siebie na kontrolę.
Podobno kontrola ma być bardzo szczegółowa, zwłaszcza
w sprawach dotyczących tablicy ogłoszeń i utrzymania
czystości.
Tu Niezłych uśmiechnął się szelmowsko. Za nim
szła Pszczółka, przyciskając dyplom uznania do piersi.
Naszemu Doktorowi zostało tylko wezwanie
z NFSZ, ale pocieszał się, że byli i tacy, którzy nawet
tego nie zaznali.

Nie ma to jak mikrodrzemka

Była jednak pewna rzecz, która drażniła i nie
dawała spokoju. Po kilku przymiarkach Nasz Doktor
kichnął na szczęście i… się obudził z mikrodrzemki
z głową złożoną na stosiku kopert.
Ta mikrodrzemka, będąca owocem całych lat
treningu w niedosypianiu, była naprawdę przerażająco
realistyczna. Błyskawicznie przeszyła go myśl, że Niezłych
nie będzie miał umówionej kontroli, Pszczółka dyplomu, a on sam musi poprosić żonę, żeby już z wieczora
umawiała się z Lorą na niewycie…
Tekst i zdjęcie
Rafał Stadryniak
internista

PS Ponieważ nie dysponujemy wystarczającymi narzędziami do wiarygodnego odróżniania snu od jawy,
a szczypanie jako metoda walidująca stan umysłu nie jest
obecnie polecana, Nasz Doktor postanowił nie zawracać
sobie głowy takimi filozoficznymi duperelami, tylko
zarówno we śnie, jak i nie śpiąc, wykonywać należycie
swoje obowiązki, wspomagając się mikrodrzemkami. R.S.

Śniła mi się we śnie rzeczywistość. Z jaką ulgą się obudziłem.
Stanisław Jerzy Lec

NOWOŚCI
Wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko migotania przedsionków
u kobiet po menopauzie
Na łamach „Journal of the
American Heart Association”
ukazał się artykuł dr. F. Azarbala i wsp. Obesity, physical
activity, and their interaction
in incident trial fibrillation
in postmenopausal women,
w którym przedstawiono
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wpływ wysiłku fizycznego na
zapobieganie napadom migotania przedsionków u kobiet
po menopauzie.
Szacuje się, że w Stanach
Zjednoczonych żyje około
1,1 mln kobiet w wieku postmenopauzalnym, a liczba ta

zwiększy się 2,5-krotnie w ciągu następnych 50 lat. Autorzy
przez 11,5 lat prowadzili prospektywną obserwację 93 676
kobiet po menopauzie. W tym
czasie u 9792 kobiet rozpoznano 81 317 napadów migotania przedsionków, średni

wiek kobiet z napadami migotania przedsionków wynosił
63,4 lat. Większą częstość
napadów obserwowano u kobiet otyłych i nieaktywnych
fizycznie.
Źródło: http://jaha.ahajournals.
org/content/3/4/e001127.full
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Podlaskie miasto z tajemnicą
Jagoda Czurak

Górka Zamkowa zimą

Chciałabym się urodzić i mieszkać w małym włoskim miasteczku, w drodze do panetterii mijać stary kościół lub palazzo i jadać pastę w ogródku zabytkowej kamienicy. Gdybym mieszkała we Włoszech, pewnie z czasem przestałabym zwracać uwagę
na grupy turystów poganianych przez przewodników, którzy ze znudzoną miną opisują szczegóły historii i zabytków, wiedząc, że ci „pstrykacze” nie będą w stanie po
powrocie do domu przypomnieć sobie nazw zwiedzonych miejsc, o ich historii nie
wspominając. No, chyba że moim miejscem na resztę życia zostałoby jakieś urocze
miejsce w Toskanii czy Umbrii, nieodkryte jeszcze przez biuro podróży i nieopisane
w żadnym przewodniku.
Burzliwe dzieje,
czyli z rąk do rąk
Urodziłam się w małym mieście na wschodzie
Polski, pozbawionym oszałamiających zabytków, którego historia miejska sięga
początków XII wieku. Chociaż na pierwszy rzut oka
tego nie widać, miasto ma
ciekawą historię. Wczesnośredniowieczny Bielsk miał
zamek, grody wojskowe, zabudowania cywilne i grody strażnicze, które miały
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bronić dostępu do miasta
przed wojskami książąt kijowskich. W 1244 roku miasto zajęli Litwini, szerząc
prawosławie. Po czasie gród
na krótko przeszedł w ręce
książąt włodzimiersko-halickich, by zostać ponownie
wchłoniętym przez Księstwo Litewskie, przejść pod
panowanie księcia Janusza
Mazowieckiego, a od 1408
roku znów wrócić do Litwy.
To wtedy powstał Rynek
Nowomiejski, wyznaczono
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Fragment lasu krzyży na górze Grabarce

działki pod budowę domów, wzniesiono ratusz. Po ponownym zajęciu Podlasia przez Bolesława Mazowieckiego miasto otrzymało (1440 r.) prawo lokacyjne polskie (chełmińskie). Pięć lat później znów przeszło pod
panowanie księstwa Litewskiego. Z rąk wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka (późniejszego króla Polski) w 1496 r. Bielsk otrzymał prawa magdeburskie, jak większość miast Śląska czy Małopolski.
Złoty XVI wiek
Od tego roku następuje rozkwit miasta i zamku,
który często gościł książęta i królów udających się do
Wilna i był wystarczająco obszerny, by pomieścić obradujących posłów sejmów litewskich. W połowie XVI
wieku miasto Bielsk mogło zamieszkiwać nawet 5 tys.
mieszkańców. Ze wszystkich miast ówczesnej Litwy tylko
stolica, Wilno, płaciło więcej podatków. To był najlepszy czas dla miasta i ziemi bielskiej. Najważniejszym
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wydarzeniem w historii miasta stał się Wielki Sejm
Bielski, który obradował w czerwcu i lipcu 1564 roku,
a którego celem było wypracowanie postanowień przyszłej unii Korony z Wielkim Księstwem Litewskim.
Miasta leżące na pograniczu Polski i Litwy często były
wyznaczane na miejsca obrad, by posłowie z obu stron
mogli dogodnie dojechać.
Jak wyglądało miasto Bielsk w II połowie XVI
wieku możemy przeczytać w kronice niejakiego Gwagnina: „miasto drzewiane, na Podlaszu nayprzednieysze,
nad rzeką Białą, szerokiem rozciągnięciem przy granicy
litewskiey leży; zamek też był drzewiany, ale spalony”.1
Miasto liczyło blisko 600 domów, karczm piwnych 57,
miodowych 8, wielu rzemieślników miało tu swoje
warsztaty i miejsca pracy. Pożar zamku od pioruna
22 lipca 1564 roku gwałtownie przerwał obrady sejmu.
1500 posłów, w tym król Zygmunt August i wszyscy najważniejsi dostojnicy państwowi (wojewodowie, biskupi,
książęta) przenieśli się do Parczewa, potem do Mińska
i tak oto dopracowany później tekst unii polsko-litewskiej ostatecznie podpisano w Lublinie w 1569 roku. Na
mocy tego dokumentu Podlasie i Bielsk przechodzi do
Korony. Ale zanim spłonął zamek i zanim rozjechali się
posłowie, 1 lipca 1564 roku został podpisany bardzo
ważny dla miasta dokument, Przywilej Bielski, będący
wstępem do II Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego,
również zatwierdzonego na Bielskim Sejmie. Na mocy
Przywileju, spisanego tak jak i Statut w języku starobiałoruskim2, sądy ziemskie stały się wybieralne, niezależne
od administracji państwowej. Cała szlachta stawała
się równa wobec sądu i prawa. Potwierdzone zostały
wszystkie przywileje Kościoła rzymskiego i Cerkwi prawosławnej oraz, co bardzo ważne, potwierdzono prawa
magdeburskie wszystkich miast w Księstwie Litewskim.
Nie przypominam sobie, by w programie moich lekcji historii była mowa o tych latach negocjacji,
przygotowań i burzliwych sejmów, które poprzedziły
ważny, zwłaszcza dla ówczesnej Polski, dokument unii
Michał Baliński, Tymoteusz Lipiński: Starożytna Polska pod
względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana.
Warszawa, nakład i druk S. Orgelbranda Księgarza przy ulicy
Miodowej nr 496, 1845 r.
2
Był to język urzędowy Wielkiego Księstwa Litewskiego.
1
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Lepsze czasy dla miasta nastały dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Wówczas na
przykład zapadła decyzja o powołaniu Komitetu na
rzecz organizacji i budowy gimnazjum. Szkoła istnieje
do dziś, jestem jej absolwentką, mój rocznik maturalny
organizuje spotkania w rodzinnym mieście, noszącym
obecnie nazwę Bielsk Podlaski. Nasze doroczne spotkania,
coraz mniej liczne, nie wywołują takiego poruszenia
wśród mieszkańców miasta jak sejm sprzed 450 lat,
to oczywiste. My jedziemy z mocniej bijącym sercem,
wracamy do lat naszej młodości, chcemy wiedzieć, co
się w mieście zmieniło.
Otoczenie ratusza wygląda tak jak przed 1939
rokiem, co wykorzystał Jerzy Hoffman obierając sklep
obuwniczy, mieszczący się w drewnianym domu, za
miejsce akcji części scen filmu Znachor. To tu córka
profesora Wilczura pracowała jako ekspedientka, a uderzający do niej w konkury hrabia Czyński odjeżdżał
na motocyklu ulicą Sienkiewicza w stronę dzwonnicy
bazyliki Narodzenia NMP. Sklep, dziś noszący nazwę
„Znachor”, tylko uzmysławia, że czas tu, w tej części miasta,
zatrzymał się. Wiele z zabytkowych drewnianych domów
Dawny sklep z obuwiem upamiętniony w filmie J. Hoffmana Znachor
Plakat na ścianie bielskiego ratusza anonsujący konferencję
historyczną

lubelskiej.3 Bielskiego zamku nigdy nie odbudowano,
pozostała ulica Zamkowa i górka zwana Zamkową albo
Łysą (w miejscu gdzie był zamek Wysoki). W czasach
mojego dzieciństwa zjeżdżaliśmy z niej na sankach.
Teraz, gdy pościnano drzewa, potoczna nazwa jeszcze
bardziej do niej pasuje.
Późniejsze losy miasta
Miasto sto lat później (tak, potop szwedzki) zaczęło podupadać. Kronikarz podaje że w 1775 r. znajdowało
się w mieście zaledwie 215 domów, ludność składa się z samych chrześcijan; miasto brukowane i porządnie zabudowane, ma murowany ratusz, Klasz. Karmelitów i Czerńców.
3
Dawne dzieje sprzed 450 lat i znaczenie miasta Bielsk dla
historii Polski i Litwy przypomniała sesja historyczna zorganizowana przez Muzeum Miasta, Stowarzyszenie Małej Ojczyzny
w Studziwodach i Białoruskie Towarzystwo Historyczne
w dniach 21-22.06.2014 r.
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nie nadaje się już do zamieszkania, więc okna pozabijano
deskami i tylko przypadkowe zaprószenie ognia może
zmienić ten krajobraz. Za to w ratuszu w 1984 roku
powstało miejskie muzeum, które zaczęło gromadzić
przedmioty kultury materialnej z okolic miasta. W ten
sposób powstała jedyna w Polsce kolekcja.
Jak to ze lnem było
Wydawałoby się, że miasto, które straciło na
znaczeniu i nie leży na szlaku handlowym, nie ma się
czym pochwalić w XXI wieku. Nic bardziej mylnego.
W okolicach Bielska w ubiegłym stuleciu kultywowano
pewną tradycję, której pozostałością, ciągle żywą, jest…
ręcznik, zwykły-niezwykły przedmiot. Wszystko zaczęło
się od lnu, który w Polsce uprawiano powszechnie. Ja
z młodości pamiętam niezbyt przyjemny (delikatnie
rzecz ujmując) zapach wody spuszczanej do lokalnej
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rzeczki przez działającą tutaj roszarnię lnu. Proces
produkcji znamy z bajki Marii Konopnickiej Jak to ze
lnem było. Siew, dwukrotne pielenie, zbiór w 7-10 dni
po okwitnięciu. Rwie się len ręcznie, suszy, ręcznie też
oddziela główki od słomy. Potem moczy (lub zrasza)
– od tego etapu zaczyna się produkcja materiału wyjściowego, z którego powstanie tkanina. Len rozścieła
się, przekłada, moczy, wskutek czego włókno oddziela
się od paździerzy. Po osuszeniu słomy lnianej następuje
międlenie i trzepanie (by wykruszyć paździerze). A potem włókno trzeba wyczesać, uprząść nici i już można
tkać płótno, które wymaga wielokrotnego gotowania
i chłodzenia (najlepiej na śniegu). A gdy płótno jest
bielutkie, można szyć koszule.
Ręczniki – bogactwo kulturowe
Na Podlasiu, w okolicach Bielska, wykonywane
były po wsiach ręczniki zdobione haftem krzyżykowym
lub płaskim, który tworzył rodzaj szerokiego szlaczka po
obu węższych końcach ręcznika. Środek pozostawał biały.
Ręczniki miały od 1,5 do 3 m długości. Końce osnowy
na węższych bokach wiązano ozdobnie, wykańczano
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mereżką lub doszywano koronkę. Taki ręcznik dziecko otrzymywało podczas chrztu. Ręcznik towarzyszył
w ostatniej drodze człowieka, włożony do trumny. Przez
ręcznik położony na podłodze przechodziła młoda para
w dzień zaślubin. Starosta weselny był przepasany ręcznikiem. Ręcznik wieszano przy misce do mycia, zdobiono
nim ikony, a także krzyże przydrożne lub cmentarne.
Panna młoda wnosiła ręcznik w posagu, bywał też
ręcznik szczególnym prezentem, którym obdarowywano
np. członka rodziny opuszczającego wieś. Ręcznikiem
przewiązywano pierwszy snop zboża w czasie żniw. Był
ozdobą świąt religijnych. O przeznaczeniu ręcznika decydował rodzaj haftu i kolory nici, którymi wyszywano
wzory na obu końcach. Haft „religijny” to haft krzyżykowy o symetrycznym, delikatnym, geometrycznym
wzorze w kolorze czerwonym, granatowym i czarnym.
Na ręcznikach „higienicznych” częstym motywem była
róża, przeważały kolory kojarzące się z wodą (zielony,
niebieski). Bardzo bogato haftowano ręczniki dożynkowe – wzór miał się kojarzyć z obfitością plonów, częstym
motywem były więc bławatki czy bratki. Ręcznik ślubny
miał powszechnie znane symbole wiecznej miłości (róże
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i niezapominajki, dużo nitki w kolorze czerwonym).
Dawniej młoda para przekazywała go do cerkwi. Kolekcja
tradycyjnych ręczników, które towarzyszyły człowiekowi
od narodzin, przez najważniejsze wydarzenia w życiu
osobistym i społeczności wiejskiej aż po kres, była
tworzona przez ostatnie lata i stanowi stałą ekspozycję
Bielskiego Muzeum „Tajemniczy ręcznik”. Zgromadzono
również fotografie ręczników, nagrano opowieści ludowych artystek, które podkreślają, jak wielkie znaczenie
w ich życiu ma nie tylko samo posiadanie tego przedmiotu, ale również to, że jest on wytwarzany osobiście,
tradycyjnymi metodami, od zasiania lnu po gotowe dzieło.
Знаю, маці мая: ты начэй недаспала
І вадзіла мяне на пакос ля сяла,
І ў бясконцыя далі ты на золку мяне выпраўляла,
І ручнік вышываны на шчасце, на долю дала.4
Syn, patrząc na wyszywany wzór ręcznika, wspomina na obczyźnie rodzinną wieś i twarz ukochanej
matki.
Początek „Piesni pra rucznik”, tutaj w jęz. białoruskim. Autorem tych słów jest ukraiński poeta Andrej Małyszka. W wersji
polskiej pieśń „Matko moja, ja wiem” śpiewał Bernard Ładysz.
4
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Bielskiemu ręcznikowi poświęcono oczywiście
stronę internetową5.
Można powiedzieć, że Bielsk znów jest znany.
A moja koleżanka, której mama podarowała muzeum
ręcznik swojej roboty, postanowiła wyhaftować ten
tradycyjny wśród prawosławnych mieszkańców Podlasia wyjątkowy przedmiot w ślubnym prezencie dla
swojej córki.
Tekst i zdjęcia

Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Lipiec 2014 r.
Przy opisie wydarzeń historycznych dotyczących miasta korzystałam ponadto z informacji prasowych z „Kuriera Podlaskiego
– Głos Siemiatycz”, portalu „Wrota Podlasia”, strony internetowej miasta www.bielsk-podlaski.pl oraz opracowania mgr.
inż. Tadeusza Millera Bielsk Podlaski jakiego nie znamy, 1991r.
Składam serdeczne podziękowania pani dyrektor Alinie Dębowskiej z muzeum w Bielsku Podlaskim za udostępnienie
słów piosenki o ręczniku.
J.C.
5

www.bielskirecznik.pl
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1
Piesza wyprawa do Lisgar Gardens

2
W drodze do Lisgar Gardens

Zwyczaje pijawek
australijskich

Ogród na zboczu wzgórza

3

Anna Lach-Czerwińska

Pod koniec australijskiego lata, w lutym
wybraliśmy się do parku Lisgar Gardens
położonego w północnej dzielnicy Sydney – Hornsby. Poszliśmy na piechotę
(fot. 1), bo to podobno 15 minut drogi
od stacji kolejowej, tak zapewniał Neil.
Tylko że do stacji z naszego domu też 15
minut i to pod górę.

U

pał był wielki, sporo powyżej 30 stopni, niebo
bezchmurne. Droga wznosiła się coraz bardziej,
co utrudniało mi trochę spacerek. Jedyną pociechą były
mijane po drodze domki z ogródkami pełnymi kwiatów
(fot. 2). Różnokolorowe hibiskusy, azalie, hortensje i oleandry przykuwały wzrok. Pewnie po godzinie dotarliśmy
na miejsce. 2,5-hektarowy ogród położony na zboczu
skalistego wzgórza (fot. 3) porośnięty był wysokimi
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5
Roślinność w ogrodzie i Neil z wózkiem

paprociami, palmami, eukaliptusami (fot. 4, 5, 6, 8).
Panował tu miły chłód. Wędrowaliśmy kamiennymi
ścieżkami serpentyną w dół wzgórza.

z drzew odkryłam dziwną narośl, coś jakby nasza huba,
tylko z zielonym bukietem liści wyrastającym ze środka.
Było to Platycerium (fot. 7), epifityczny gatunek paproci, który żyje na pniach i gałęziach drzew, korzystając
tylko z podpory, ponieważ zielone liście zapewniają
samodzielne odżywianie się.

Pijwka pierwsza
Zagłębiłam się w bujną roślinność w poszukiwaniu ciekawego obiektu do sfotografowania. Na jednym
4

Wielkie paprocie wzdłuż ścieżki
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Kamienna ścieżka w Lisgar Gardens
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7

ugryzła w duży palec u nogi. Nigdzie tej pijawki nie
widziałam, coś musiało się jej przywidzieć, może jakiś
pająk czy szczypawka?
Rozglądając się na wszystkie strony, zeszliśmy na
sam dół stromego ogrodu. Windą obsługiwaną przez
miłą panią wjechaliśmy z wózkiem na górę do bramy,
przez którą około dwóch godzin temu weszliśmy. Przed
nami była droga powrotna, co prawda z górki, ale i tak
bardzo męcząca. Przysięgłam sobie nie dać się więcej
nabrać na piesze wycieczki z zięciem, choćby to miało
być tylko 15 min (według niego).
Platycerium

Pijawka druga
Asię poznałyśmy w ciekawy sposób. Przychodnię
Zdrowego Dziecka, w której moje dzieci były przed laty
co miesiąc dokładnie ważone i mierzone z obowiązkowym pomiarem obwodu główki, tu zastępują spotkania
matek z dziećmi prowadzone przez położne i pielęgniarki.
Spotkania te mają sens, albowiem młode matki przez
porównanie przekonują się, że ich dziecko nie odbiega
rozwojem ani zachowaniem od rówieśników. Podczas
kolejnego pobytu na takim spotkaniu poszłam jak zwykle
do kuchenki podgrzać Gniewce mleko. Po powrocie na
salę nie miałam gdzie usiąść, bo na moim miejscu obok
Lindy siedziała jakaś młoda kobieta. Zapytałam córkę
z pretensją, dlaczego nie powiedziała, że to miejsce jest
zajęte. Uśmiech rozjaśnił twarz dziewczyny „O... polski
słyszę...”. Nie muszę dodawać, że zaprzyjaźniłyśmy się.
Asia zaprosiła nas do swojego domu w kwietniu,
czyli w samym środku jesieni. Dom Asi był jak jaskółcze gniazdo przycupnięty wysoko wśród skał (fot. 9).

Nie zdążyłam podnieść aparatu, gdy usłyszałam
głośny wrzask Lindy i po chwili zobaczyłam ją śmiesznie
podskakującą na ścieżce. „Pijawka!!!” Pijawka? gdzie
pijawka, żadnej sadzawki w tym parku nie widziałam,
nawet fontanny ani strumyka. Córka jednak żarliwie
mnie przekonywała, że goniła ją pijawka i o mało nie
8

Najniższe piętro w Lisgar Gardens

Domek Asi
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nie czekając na tę obiecaną sól. Pijawka z wyraźną
złością wgryzła się natychmiast w mój porzucony but.
Coś w tym jest, pewnie czegoś o pijawkach nie wiem,
skąd tu pijawka bez wody? Na wszelki wypadek nie
wychodziłyśmy już na dwór no i przyznałam, że wtedy
w ogrodzie Linda mogła mieć rację.
Pijawka trzecia
Na początku zimy, w czerwcu przeprowadziliśmy
się do dużego domu z ogrodem. Na spacer z wnuczką
nie musiałam wychodzić już daleko, trawnik przed
domem otoczony kwiatami i eukaliptusami wystarczał
(fot. 12, 13). Często zasiadałam na leżaku z książką
w ręku, a dziecko spało sobie w wózku. Tegoroczna zima
była ładna, słoneczna, zaledwie kilka pojedynczych dni
deszczowych. W środy Linda nie pracowała, zajmowała
się córeczką, a ja miałam więcej czasu dla siebie. Którejś
lipcowej środy znów usłyszałam charakterystyczne
Eukaliptus w naszym ogrodzie

12
10
Na podwórku Asi

Wyszłyśmy na skaliste podwórko podziwiać widoki
(fot. 10), a było co – w dole różnokolorowe dachy domów,
a w górę już tylko skała porośnięta zielenią i niebo. Ten
dom był zdecydowanie najwyżej umieszczony na tym
osiedlu. W pewnym momencie Linda znów zaczęła
śmiesznie podskakiwać i krzycząc „Pijawka!!!”, uciekła
szybko do domu oddzielonego tylko szklanymi drzwiami
od podwórka. Ja już zaczęłam się śmiać z przywidzenia
córki, ale Asia spokojnie mówi do mnie: „O... pijawka na
pani nodze, trzeba posypać solą...”. Wyrwałam w podskokach do góry, wrzask podobny całkiem do Lindowego
sam wyrwał mi się z piersi, wbiegłam również do domu
i zrzuciłam szybko granatowego „scholka” na podłogę,
Wściekła pijawka atakuje mój but
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13
Trawnik przed domem – miejsce spacerów z Gniewką

Ładniejszy niż pijawka, jednak o wiele groźniejszy spider redback

tupanie i znajomy wrzask Lindy. Wybiegłam ze swojego
pokoju i zobaczyłam, że środkiem salonu po lśniącej
drewnianej podłodze kroczyła, tak, właśnie kroczyła,
wielka, około pięciocentymetrowa pijawka. W rozpaczy
chwyciłam solniczkę i całą zawartość wysypałam na nią,
chociaż nie wiedziałam, dlaczego Asia wspomniała o tej
soli. Pijawka w mgnieniu oka się skurczyła, znieruchomiała, jakby pękła.
Byłyśmy bardzo przybite tą sytuacją, postanowiłyśmy działać i poszukać jakiegoś środka na wytępienie
pijawek w całym naszym ogrodzie i domu, a najchętniej
w całym Sydney.
W pobliskim Westfieldzie, sieciowym markecie,
przeszukałyśmy cały dział chemiczny. Przekonałyśmy
się jednak, że wytępić można wszystko: pająki, komary,
meszki, mrówki, karaluchy, ślimaki, ale nie pijawki. Nie
znalazłyśmy żadnego środka na pozbycie się pijawek.
Zakupiłyśmy więc 6 kilo cudownie działającej – jak się
naocznie przekonałyśmy – soli kuchennej i solidnie wysypałyśmy progi wszystkich czterech drzwi wejściowych.
Zastanawiałyśmy się, na jakie podstawki wsypać sól,
żeby ustawić na nich łóżeczko Gniewki. Tak nas zastał
Neil, zdumiony bielą soli witającej go w progach. Długo
tłumaczył Lindzie, że sól zniszczy drewniane drzwi,
schody i że pijawka to nic takiego... przecież w australijskim ogrodzie można spotkać i groźnego węża black
snake i pająka redbacka (fot. 14)... A pijawka nie zagraża
przecież życiu człowieka, nie przenosi chorób, jest tylko
krwiożercza. Ufff!!! natura odważnego Australijczyka...
Długo zmiatał i czyścił naszą sól.

Wiedza uniwersalna
Wieczorem postanowiłam sprawę „skonsultować”
z Googlem. Przecież to niemożliwe, żebym aż tak nie
znała zwyczajów pijawek. Znana mi Hirudo medicinalis
żyje przecież w stawach czy jeziorach. Czy są pijawki chodzące po kamieniach, trawie i podłodze??? Są! Według
Wikipedii: „nieliczne żyją na lądzie, w ściółce lasów strefy
tropikalnej”, a „na obszarze Polski pijawki stanowią grupę
stosunkowo dobrze poznaną. Stwierdzono w naturze
występowanie 44 gatunków, przy czym żaden nie jest
gatunkiem lądowym. Niektóre mogą jedynie czasowo
przebywać poza wodą (gatunki amfibiotyczne)”.
Pijawki lądowe z rodziny Haemadipsidae przeczekują suszę w trawie czy zeschłych liściach, a jeśli
dostaną choćby kroplę wody w dzień deszczowy, to
nabierają wigoru i żądne krwi gonią żywicieli. Podobno
reagują na drganie ziemi wywołane krokami człowieka.
Ale przecież nie w ich interesie jest pokonywać nagrzane
drewniane schody, na których niechybnie zginą, zanim
dobiorą się do naszych łóżek. Na salony pijawka została
pewnie przywleczona wbrew jej woli na kołach wózka
dziecięcego.
A jedynym sposobem na pozbycie się pijawek, np.
w akwariach, jest zmiana pH, giną w przy pH 8,6. Sól
zrobiła więc swoje, a ja dostałam solidną lekcję biologii.
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Toro bravo chce pilnować
całej Hiszpanii

Część 1

Hiszpania to nie tylko Barcelona
Alicja Barwicka

Półwysep Iberyjski to niemała część Europy. Jest oddzielony od naszego większego
europejskiego kawałka Pirenejami, a to jak wiadomo zapora z rodzaju potężnych.
Największą część półwyspu zajmuje Hiszpania. Z dawnego mocarstwa terytorialnego
jakim była kiedyś ciągle jeszcze sporo zostało, a królestwo Hiszpanii pod względem
obszaru znajduje się na drugim miejscu za Francją wśród państw Europy Zachodniej. Ma też licznych sąsiadów, bo graniczy nie tylko z Portugalią, Andorą i Francją, ale i z Wielką Brytanią (przez Gibraltar), i Marokiem (przez tzw. terytoria suwerenne obejmujące dwie hiszpańskie posiadłości w Afryce Północnej Ceutę i Melillę).
W skład Hiszpanii wchodzą także Baleary na Morzu Śródziemnym, Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim oraz niezamieszkane wyspy po śródziemnomorskiej
stronie Cieśniny Gibraltarskiej, stanowiące enklawy będące częściami prowincji Kadyks i Malaga. Do Hiszpanii, a dokładniej do Katalonii, należy także otoczone przez
terytorium francuskie miasteczko Llívia.
40
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a właściwie zamieszkujących je rdzennych plemion
Iberów, a potem Celtyberów
zależał w ogromnej mierze
nie tylko od Rzymu, ale i od
Kartaginy. Większa przeszkoda wodna mogłaby
osłabić zapędy tych ostatnich i być może historia
potoczyłaby się inaczej…
Ostatecznie podboju dokonali Rzymianie.
Zaczęli zakładać pierwsze
osady, często wykorzystując
te założone kilka wieków
wcześniej przez Fenicjan
i Greków. Lekko nie było
Liczne pamiątki w postaci np. rzymskiego amfiteatru można sobie odkopać na wielu osiedlowych podwórkach
i podbój zajął Rzymianom
Dawno, dawno temu
blisko 200 lat, głównie ze względu na opór rdzennych
Warunki geograficzne w postaci bariery wysokich
mieszkańców. Rozległy, suchy, ubogi w wodę i pożygór na północy i wód otaczających półwysep z pozowienie, a więc mocno nieprzyjazny teren dawał się we
stałych trzech stron sprawiały, iż był on przez wieki
znaki wojskom podczas długich przemarszów w paląizolowany. Co prawda wielki kontynent hercyński pękł
cym słońcu. W końcu się jednak udało i Rzym uczynił
w miejscu dzisiejszego Gibraltaru nie tak dawno temu,
z Hiszpanii swoją najwspanialszą prowincję.
Ale innym też marzył się podbój tych terenów
bo w okresie poprzedzającym ostatnie zlodowacenie, ale
uniemożliwiło to skutecznie spacery do i z Afryki. Ta izoi Rzymian zastąpili w początkach V wieku chrześcijańscy
lacja ma do dziś swoje kulturowo-społeczne następstwa.
Wizygoci, by po 300-letnim panowaniu ulec muzułmaCieśnina Gibraltarska ma w najwęższym miejscu
nom. Ci zadomowili się tu na ponad 700 lat i chociaż
jedynie 13 km, więc daje się ją bez większego trudu
próby odzyskiwania ziem podejmowano dość wcześnie,
pokonać. To niezwykle ważna okoliczność w histoto ostateczne zakończenie okupacji islamskiej datuje się
rii tych terenów, jako że los Półwyspu Iberyjskiego,
dopiero na koniec XV wieku.
Po Wizygotach zostały misternie zdobione cegły, które wykorzystywano w późniejszych budowlach
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Architektura pozostawiona przez Maurów jest jedyna w swoim rodzaju

To był wiek dla Hiszpanii
szczególny. Z jednej strony ponownie chrześcijańska Hiszpania zjednoczyła się pod wspólną

W średniowieczu też trzeba było
przestrzegać znaków drogowych
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koroną królów katolickich: Ferdynanda
i Izabeli, z drugiej strony z królewskiej
inicjatywy zaczęła szaleć inkwizycja.
Doszło do wypędzenia z kraju Żydów,

Odkrycie Kolumba
stało się początkiem
imperialnej potęgi
Hiszpanii
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którym całkiem nieźle się działo za panowania islamskich
władców, upadła w 1492 roku Granada, będąca ostatnim
bastionem Maurów, ostatni muzułmański władca udał
się na wygnanie, ale w tym samym roku Kolumb odkrył
Nowy Świat, co w konsekwencji doprowadziło do ekspansji kolonialnej i powstania (już za panowania Habsburgów) najpotężniejszego państwa Europy. Oczywiście
nic nie trwa wiecznie. Kolejne wojny z Francją, klęska
w wojnie z Anglią poniesiona w bitwie pod Trafalgarem,
powolny upadek potęgi morskiej, a także proklamowanie
niepodległości przez kolonie w Ameryce Południowej
powodowały, że Hiszpania traciła swoje imperialne
znaczenie. Dołączyły się do tego wewnętrzne niepokoje
i dążenia republikańskie, a już w XX wieku wyniszczająca
wojna domowa i dyktatura generała Franco. Dziś ten
piękny kraj ma ponownie dobre dni i wykorzystuje je
optymalnie. Wielkim sukcesem okazało się połączenie
inwestowania w modernizację przemysłu z odkryciem
dla świata własnego wielokulturowego dziedzictwa
w postaci zabytków i bogactw natury.
Co składa się na Hiszpanię?
Wbrew pozorom kraj nie składa się tylko z plaż,
chociaż od lat 70. XX wieku masowo napływają tu
spragnieni słońca turyści, zwłaszcza z północnej części
Europy. Hiszpania jest w 90% krajem wyżynno-górskim.
Centralna część to wielka wyżyna, zwana Mesetą Iberyjską, która wznosi się średnio do 600 m n.p.m., a wokół
znajdziemy liczne pasma z górami Betyckimi, Pirenejami,
Kantabryjskimi, Kastylijskimi i Sierra Morena na czele.
Hiszpania to nie tylko te piękne plaże
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Nie spotkamy tu zbyt wiele rzek, a i jeziora są rzadkością, stąd wiele miejsc bardzo suchych. Ukształtowanie
terenu sprzyjało więc izolacji ludności i pewnie również
z tego powodu Hiszpanie posługują się do dziś czterema
językami (katalońskim, kastylijskim, czyli hiszpańskim,
baskijskim – euskara niepodobnym do żadnego innego
na świecie i galisyjskim) oraz siedmioma dialektami. Co
prawda zdecydowana większość Hiszpanów nie zna ich
wszystkich, ale nie jest to żaden problem, bo to ludzie
niezwykle towarzyscy i najlepiej czują się w tłumie, gdzie
każdy ma coś do powiedzenia, a naturalna uprzejmość
nakazuje podejmować każdy temat. W związku z tym
instytucja baru niezbędnego do pogawędek, ploteczek
i wymiany poglądów ma tu szczególną rangę, a w każdym
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W każdym
hiszpańskim
barze
znajdziemy
naprawdę
doskonałą
kawę
Bary zapełniają się od rana. Mogą się
znajdować na wielkich placach, w prześwicie
ulicy, pod współczesną rzeźbą z drutu,
na podwórkach większych i na tych
najmniejszych.
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powinno być przynajmniej w miarę głośno, jeśli nie
hałaśliwie. Hiszpanie są idealnymi gospodarzami dla
swoich (nie tylko turystycznych) gości. Zawsze służą
uprzejmą radą, a często zdolni są poświęcić swój czas,
by towarzyszyć przyjezdnemu, który zapyta o jakiś adres.
Chociaż bardzo różnią się między sobą w różnych częściach kraju, bo administracyjnie Hiszpania dzieli się na
17 wspólnot autonomicznych, to wszędzie zwraca uwagę
duma narodowa, temperament, uprzejmość i przywiązanie do rodzinnej tradycji, gdzie wzajemna tolerancja
i oddanie w „klanie” osób powiązanych więzami krwi
i uczuciami są powszechną normą.

Dla każdego coś ciekawego
Wspólnoty autonomiczne Hiszpanii bardzo się
od siebie różnią. Poza wielkością obszaru, zróżnicowaniem geograficznym, gęstością zaludnienia i sektorami
gospodarczymi mają dość daleko posuniętą autonomię,
w szczególności dotyczącą podatków, szkolnictwa i sądownictwa. Niektóre z tych wspólnot są znane bardziej, inne dopiero czekają na większe zainteresowanie,
zwłaszcza ze strony turystów. Najwięcej uwagi, głównie
z powodów dążeń niepodległościowych, świat poświęca
Krajowi Basków i Katalonii.
Największą powierzchnią może się poszczycić
Castilla Leon. Mieszka tu 2,5 mln osób znajdujących
zatrudnienie w rolnictwie (dominuje uprawa zbóż),
w przemyśle samochodowym (trzy wielkie fabryki
koncernów Fiat, Renault i Nissan), wydobywczym (rudy
żelaza) i turystycznym, bo znajdujących się tu kilku
tysięcy zamków musi przecież ktoś doglądać.
Piękne stare zamki, liczone w setkach, są rozsiane także w sąsiedniej wspólnocie Castilla La Mancha.
W jednym z nich w sennej miejscowości Consequera
miał zginąć rozsławiony w literaturze i sztuce legendarny
Cyd – najemnik walczący zarówno dla muzułmanów,

W Castilla Leon jest mnóstwo położonych
malowniczo zamków, a niektóre z nich to
prawdziwe twierdze. Zawartość rud żelaza
nadaje miejscowym skałom czerwoną barwę.

Dzisiejsza Consequera jest małym sennym miasteczkiem
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Ale wiatraki stały tu chyba zawsze

W okolicznych bodegach panuje miły chłód

jak i chrześcijan, wzór cnót rycerza idealnego. To tu,
w krainie wiatraków, serów, oliwek i wina produkowanego i przechowywanego w licznych bodegach rośnie
hiszpański szafran, będący najdroższą przyprawą świata.
Nie ma go co prawda tyle co u głównego światowego
producenta w Iranie, ale i tak ceny osiągają zawrotny
poziom. W końcu żeby uzyskać 4 kg przyprawy, trzeba
zebrać aż 50-75 tys. kwiatów. Ale Castilla La Mancha ma
też swoje wyjątkowe perełki. Jedną z nich jest osadzenie
tu akcji słynnej powieści o Don Kichocie i jego giermku
Sancho Pansie, a drugą niezrównanie piękna pierwsza
stolica Hiszpanii – Toledo.
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Dębowe beczki na wino czekają na
zawartość. Te z winem składowane
są w warunkach zapewniających
odpowiednią temperaturę i wilgotność. Dlatego znawcy mogą sobie
na swoje wino taką beczkę „wynająć”.
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Toledo to prawdziwa perła Castilla La Mancha

Do największych wspólnot trzeba też zaliczyć
wietrzną, również bogatą w wiatraki Aragonię. To spore
pustkowie (42 tys. km² i tylko 1,3 mln mieszkańców)
obfituje w lasy, rzeki i wąwozy oraz bazaltowe większe
i mniejsze góry. To właśnie w Aragonii znajduje się
najstarszy z hiszpańskich parków narodowych. Ciągle
można tu znaleźć liczne klasztory romańskie, a pasterze
Aragonia, czyli pustkowie z bogactwem gór i wąwozów

w trudno dostępnych górskich terenach posługują się
nadal dialektem aragońskim. To w Aragońskich lasach
karmi się żołędziami pewien rodzaj dzikich świń, by
następnie po trwającej ponad rok procedurze suszenia
powstał jeden z hiszpańskich przysmaków: chamon
iberico lub chamon serrano. Aragonia na wzór sąsiadów z północy zaznaczyła, podobnie jak zrobiono to
w Greenwich, miejsce, w którym przebiega południk 0º
dzielący kulę ziemską na wschodnią
i zachodnią część.
Chamon serrano i chamon iberico to przysmaki
warte swojej ceny
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Z mniejszych powierzchnią wspólnot trzeba
wymienić Murcię z ok. 350 tys. stolicą o tej samej nazwie i pechowym miastem Lorca, które nie dość, że
zapada się 15 cm w ciągu roku w związku z wysychaniem podziemnych zbiorników wód gruntowych, to
jest nawiedzane zarówno przez wyniszczające susze,
jak i gwałtowne ulewy niszczące uprawy i zbiory. Ale
i tu w dość uprzemysłowionym terenie można znaleźć
piękne, ogromne zamki i zamczyska.
Andaluzja nie jest tak duża obszarem, ale ma
największą liczbę mieszkańców (8,5 mln). Zasila ją znacząca grupa Cyganów, która
przywędrowała również i na
samo południe Europy. To
oni są najlepszymi autorami i wykonawcami flamenco. Ten rodzaj narodzonej
i starannie kultywowanej
w Andaluzji muzyki stanowi połączenie lokalnych
pieśni z muzyką żydowską
i właśnie cygańską. W Andaluzji najdłużej przebywali
Maurowie, stąd widoczne na
każdym kroku dziedzictwo
ich kultury. To tutaj narodziły się tak charakterystyczne
Na każdym kroku w Andaluzji można sobie
dla całej hiszpańskiej kuchni
kupić strój do flamenco, bo Andaluzja to
właśnie flamenco
tapas, ale te andaluzyjskie
wcale nie muszą być zamawiane! Wystarczy zamówić
coś do picia, a kelner i tak poda taką ilość rozmaitych
przystawek, że wyjdziemy najedzeni do syta.
Walencja to z kolei miejsce narodzin innej narodowej potrawy – paelli, do której oprócz ryżu dodawano
to co było łatwo zdobyć (warzywa, drób, królika czy
owoce morza). Pola ryżowe zaś znajdowały się w bliskiej
okolicy wokół jeziora L’Albufera. Ten region ma bardzo
dużo do zaoferowania, bo obejmuje przepiękne wybrzeże z różnorodnymi plażami. Są tu eleganckie kurorty
z bogatą w wysokościowce miejscowością Benidorm
wyglądającą jak mały Manhattan, ale i małe rybackie
wioski. A sama stolica Walencja, łącząca nowoczesną architekturę miasteczka Sztuki i Nauki z bogatymi
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To w Walencji narodziła się paella

zabytkami architektury, jest naprawdę warta spędzenia
tu przynajmniej kilku dni.

Nowoczesna architektura w starej Walencji
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Hiszpania, czyli kraj skąpany w słońcu

Kraj Basków to teren zamieszkały od czasów
ostatniego zlodowacenia, obfitujący w urodzajne pola
w dolinach rzek otoczonych górskimi szczytami Pirenejów. Znajdziemy tu mnóstwo gwarnych rybackich
portów i przepiękne piaszczyste plaże. Kiedyś zaledwie
małe wioski, a dziś nowoczesne, tętniące życiem San
Sebastian czy Bilbao ze słynnym muzeum Guggenheima
oferują mnóstwo atrakcji turystycznych i kulturalnych.
Nie można oczywiście nie zajrzeć do Vitorii (najlepiej
w sierpniu na czas obchodów poświęconych Białej
Madonnie), nie mówiąc już o atrakcjach czekających
na śmiałków w Pampelunie podczas obchodów fiesty
San Fermina. Niezmiernie dumni ze swojej starożytnej
przeszłości Baskowie podkreślają, iż nie ulegli najazdom
Rzymian i Maurów, stąd próżno tu szukać zabytków
z tych okresów, za to można zajrzeć do prehistorycznych
jaskiń. Co prawda podbój przez Rzymian faktycznie nie
miał tu miejsca, ale do ukrytych w górach warowni od
dawna przybywali mieszkańcy starożytnego imperium
i chrześcijanie. Dziś niestety często słyszymy w tym
regionie o incydentach terrorystycznych, postrzeganych
jako kontynuacja walki o odzyskanie suwerenności.
Katalonia pod względem liczby ludności (blisko
7 mln) zajmuje po Andaluzji drugie miejsce wśród hiszpańskich wspólnot autonomicznych, chociaż obszarem
do największych nie należy. Ale każdy Katalończyk zrobi
wszystko, by pokazać, jak ten region bardzo się różni
od całego królestwa. Oczywiście w użyciu jest przede
wszystkim język kataloński. Chociaż symbolem całej
Hiszpanii jest byk (toro bravo), to na terenie Katalonii
tę rolę odgrywa osiołek kataloński, który co prawda
Każdy chce mieć fotkę przy pomniku narodowego
katalońskiego tańca
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Takie flagi dominują dziś w całej Katalonii

jako gatunek endemiczny faktycznie
tu żyje, ale chyba nie spodziewał się
takich honorów, by znaleźć się na nalepkach samochodów, stać symbolem
turystycznych gadżetów, zabawek itd.
Andaluzja ma swoje flamenco, ale
w Barcelonie wszyscy nie tylko tańczą
sardanę – tu ten lokalny narodowy
taniec ma nawet swój pomnik! Podkreślanie odrębności narodowej ma
tu bardzo długą historię, a po upadku
dyktatury generała Franco dążenia
separatystyczne są coraz silniejsze.
Na wywieszanej praktycznie w każdym domu katalońskiej fladze coraz
częściej pojawia się niebieski trójkąt z białą gwiazdą
podkreślający skrajnie prawicowe przekonania. Dążenia niepodległościowe Katalonii nabierają tempa
Kataloński Bank la Caixa
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Fasady Sagrada Familia od najstarszej do najnowszej
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Wieże nieustannie pną się w górę
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Hiszpania, czyli kraj skąpany w słońcu

Antonio Gaudi spoczywa tu, gdzie tworzył przez lata dzieło
swego życia

Pamiętny dla Kolumba Palau Reial Major

i mimo sprzeciwu Madrytu lokalne władze zamierzają
w pierwszych dniach września rozpisać referendum.
Data nie jest przypadkowa, bo 11 września 2014 r. mija
300 lat od utraty niepodległości, o czym mieszkańcy
dobrze pamiętają.
Katalończycy, a wśród nich blisko 1,8 mln mieszkańców Barcelony, są największym bogactwem regionu
i to oni wypracowują środki zasilające uboższe części
królestwa. Wielki kataloński Bank la Caixa, z którym liczy
się Madryt, nie jest zainteresowany zmianami i dlatego
do secesji jest ciągle daleko. A plany stolicy regionu
są ambitne. W roku 2026, w setną rocznicę śmierci
Antonio Gaudiego, ma być już całkowicie ukończona
Sagrada Familia. Sam Gaudi chybaby nie uwierzył, jak
bardzo ostatnia (wejściowa) fasada budowana z betonu i szkła będzie się różnić od pozostałych, ale za to
spośród 18 zaprojektowanych przez niego wież mają
powstać wszystkie. Turyści czekają, bo będzie co oglądać,
a mieszkańcy zbierając się w dzielnicy gotyckiej i tańcząc
sardanę przed katedrą św. Eulalii, wędrują potem na

piękny wewnętrzny krużganek tej świątyni. Tam gdzie
na pamiątkę patronki, trzynastoletniej męczennicy,
przechadza się 13 śnieżnobiałych gęsi, w ciszy i spokoju
zanoszą za jej wstawiennictwem modlitwy nie tylko
w intencjach prywatnych, ale i dotyczących realizacji
planów swojego miasta i regionu. Może też marzą, by
w Palau Reial Major, gdzie królowie katoliccy mieli
swoją rezydencję, doszło do powtórzenia ceremoniału,
którego tak długo oczekiwał Krzysztof Kolumb. To
właśnie w tym miejscu w roku 1492 królowa Izabela
wręczyła mu upragniony dokument, dzięki któremu
mógł już wyruszyć na swoją wyprawę. Tym razem to
cała Katalonia czeka na podpisanie równie dla niej
ważnego aktu prawnego przyznającego niepodległość.
Ponieważ jednak Hiszpania to nie tylko Barcelona (pisałam o niej w GdL 1/2012), to w kolejnych
odcinkach odwiedzimy jeszcze inne ciekawe miejsca
tego skąpanego w słońcu kraju.
Tekst i zdjęcia

Alicja Barwicka
okulistka

Barcelońska katedra ma przepiękny wewnętrzny dziedziniec, a na nim 13 śnieżnobiałych gęsi

51

9_2014

wrzesień

Koty malowane

http://img-fotki.yandex.ru/get/6312/311695.160/0_6cd79_3fc8945d_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/6313/311695.160/0_6cd6e_77e8f3fb_orig

Wrzesień

Rytuał przejścia
Ewa Dereszak-Kozanecka

D

laczego tak trudno pisać mi o kotach wrześniowych?
Dlaczego tak trudno pisać o wrześniu? Tak pięknie
jest na placach targowych, tak pięknie jest w sadach.
Gałęzie gruszy, jabłoni i śliw uginają się pod ciężarem
owoców. Na balkonie płonie ognistą czerwienią szczelna
zasłona winobluszczu, odgradzając mnie od jesiennych
myśli, własnych smutków i spojrzeń sąsiadów.
Winoroślą czerwienieją mury kamienic i słupy
ogrodzeń. U stóp drzew barwne plamy tworzą spadające
mirabelki i rajskie jabłuszka – słodko pachnące złoto

http://img-fotki.yandex.ru/get/6213/311695.160/0_6cd7b_d8b39f61_orig
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i bordowa czerwień. Jesienny kontrast barw wabi oczy
i owady leniwie łapiące późne promiennie słońca na
błonkowate skrzydła.
Jest pięknie. Więc skąd ten żal?
Wrzesień – ten nieuchronnie nadchodzący wrzesień, niosący z sobą nastrój przemijania.
Jeszcze lato, jeszcze słońce, jeszcze wrzos. Jeszcze
głóg i owoce derenia na gałęziach, jeszcze trawa jest
zielona, jeszcze łąki pachną. I pachną ścierniska. Jeszcze
można iść na spacer.
A za tym wszystkim pięknym, czerwonym, słodkim i złocistym kryje się jakiś mały smutek.
Wrzesień – koniec bajki, koniec swobody. Czas
odlatywać do ciepłych krajów.

http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Epp#mediaviewer/Datei:Rudolf_Epp_Mutter_beim_Ankleiden_des_Kindes.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rudolf_Epp?uselang=de#mediaviewer/File:Rudolf_Epp_-_
Bei_der_Gro%C3%9Fmutter_und_ihren_Katzen.jpg
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http://iamachild.files.wordpress.com/2012/02/girl-with-cat-2.jpg

Szczęściem mam swoje czary: tegoroczne woreczki lawendy poupychane w szufladach i bieliźniarce
i świeże poduszki wypchane gryką.
Zapachowy zawrót głowy na pierwsze tygodnie
jesieni i zimy. Kto nie zna jeszcze tej wieczornej pieszczoty gryczanej poduszki, niech koniecznie spróbuje.
Gdy skołataną uciążliwym dniem głowę składam w obłok miodowego zapachu – w okamgnieniu odpływam
w ulotną lekkość i sny przychodzą inne, takie piękne jak
pajda dzieciństwa, sny z domu, z ogrodu i łąki.
Wrzesień – czas przejścia. Z ogrodu do domu.
Dla ludzi i zwierząt.
Kicia w zasadzie już odchowała swoje młode.
Bartek wyrósł na dzielnego dziarskiego kocurka, a Tuśka
raczej drobną, płochliwą kociczkę. Zawsze sprawiała
trochę problemów, mniej jadła, częściej chorowała.
Bartek zawsze w zabawie ją pogonił, każdą przepychankę
wygrywał.
Teraz Kicia musi poszukać domu dla kociąt. Co
dzień zagląda w cudze okna, pod cudzą werandę. Stoi
z daleka od drzwi z dwójką kociaków za sobą. Ostrożnie,
z boku, w każdej chwili gotowa do ucieczki. Dzieci równie
http://iamachild.files.wordpress.com/2012/05/peeling-apples.jpg
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czujne, ukryte za matką, nie do końca wiedzą jeszcze,
że wrzesień przyniesie rozstanie. Nie wiedzą, że nie są
na to rozstanie gotowe. A może już tak?
Kocia mama wie to najlepiej. Na razie czatuje
pod kolejnym domem, licząc na przyjazny gest. Na
miskę pełną mleka, na odrobinę jedzenia. Na znak, że
ten dom jest gościnny, że Bartek i Tuśka znajdą w nim
schronienie na długie zimowe miesiące.
Bartek i Tuśka to naprawdę zabawne rodzeństwo.
Są tak do siebie podobni, oboje w czarno-białe łaty,
jedno jak lustrzane odbicie drugiego. I wszystko robią
razem. Razem wychodzą na spacer. Razem wracają.
Razem biegną do misek. Razem wdrapują się na kolana
ludzi. Każde z osobna zwija się w kłębek i zapada w sen,
każde własny, a może wspólny? Zapadając w ciepły sen
rozkosznie mruczą, wydaje się, że każde chce głośniej,
jak najgłośniej wymruczeć wdzięczność, miłość i przywiązanie. Śliczne białe pyszczki z różowym noskiem
i zabawną łatą nad okiem. Słodkie delikatne bezbronne
kłębuszki ciepłego snu – całe do kochania.
I co ja bym w tym wrześniu robiła, o czym bym
myślała, gdzie bym się podziała? Gdyby nie te moje koty?

http://cdn.artmight.com/albums/2011-02-07/art-upload-2/e/Epp-Rudolf/normal_Epp-Rudolf-The-bowl-of-milk-Sun.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6311/311695.160/0_6cd6d_825d442c_orig
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Przecież wrzesień – to nie jesień!
Ale cóż począć, gdy z tęsknoty za bzem łza zapiecze pod powieką.
Bartek i Tuśka są ze mną w mojej pamięci i sercu,
a teraz są przy mnie inne już koty. Mają różne imiona
i maniery, są mniej lub bardziej nieśmiałe, ale zawsze
lubią się przytulać, mruczeć, stawać na głowie, znajdują
sto sposobów, żeby zwrócić na siebie uwagę i zawrócić
mi w głowie. I choć wrzesień zazwyczaj oznacza powrót
do żelaznego kalendarza nieuchronnych obowiązków,
to koty udają, że tego nie wiedzą. Nadal są śliczne,
przytulne i swobodne. I zawsze można wyciągnąć dłoń
i pieścić ciepłe łebki.
Wrześniowe koty grasują jeszcze po łąkach i sadach. Ale również coraz częściej i dłużej bywają w domu.
Częściej zaglądają do misek. Z uwagą śledzą domowe
zajęcia. Uprawiają slalom pomiędzy słojami ze świeżą
konfiturą. Wydaje się, że i one powoli żegnają się z latem
i swoimi kocimi ścieżkami. Teraz będą uważnie nas
słuchać i należeć do rodziny.
No i tak się jakoś podziało, że do kotów wrześniowych
zabłąkał się klimat domowy, taki
w sam raz dla zwykłych ludzi
i ich oddanych kotów. Szukałam obrazów, które ten klimat
nierozerwalnej wspólnoty oddadzą. I wtedy moją uwagę przyciągnęły obrazy niemieckiego
malarza Rudolfa Eppa. Dawno
już szukałam takiego malarstwa
– właśnie na jesień. Malarstwo
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http://img-fotki.yandex.ru/get/6610/311695.1bd/0_74e86_3ae7553e_orig

proste, wierne codzienności, spokojne, wyważone. Z uwagą opisujące proste anegdoty dnia: posiłek, zabawę czy
chwilę odpoczynku. Klimat zwykłych domowych scenek,
w których główne role należą do ludzi i ich kotów. To
ich obecność na obrazie tworzy atmosferę spokoju i czułości, bez nadmiaru szczegółów, bez zgiełku i wrzawy.
Atmosferę domowego ciepła, bez którego nie da się żyć.
Rudolf Epp (ur. 30 lipca 1834 r.
w Eberbach, zm. 8 sierpnia 1910 r.
w Monachium), niemiecki malarz
realista zasłynął jako twórca nastrojowych, rodzajowych obrazów o ciepłym klimacie. Malował wiejskie pejzaże, małe scenki rodzajowe, ludzi i ich
zwierzęta. Dzięki swojej prostocie i staranności obrazy zyskały szeroką popularność, a malarz tym samym szacunek i majątek. Malarzem do jego śmierci opiekowała się córka Anna, która
pozowała mu jako modelka do wielu obrazów. Zazwyczaj klasyfikuje się
go jako przedstawiciela szkoły monachijskiej, z której jednak wyróżnia się
zamiłowaniem do małego realizmu.
Ujął mnie ogromnie przedstawieniem oczywistości odwiecznego
bycia razem kotów i ludzi. Tam gdzie
ty, tam i ja – twój kot.
Ewa Dereszak-Kozanecka

psychiatra
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http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Epp#mediaviewer/Datei:Rudolf_Epp_Selbstportrait_1.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rudolf_Epp?uselang=de#mediaviewer/
File:Rudolf_Epp_-_Strickendes_M%C3%A4dchen.jpg

Koty malowane

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

4.2.2. Prawa autorskie
4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki)
sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza
ilustracja słabszej jakości, ale własna).
4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację
w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora
artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów.
W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do
uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie
w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy
dołączyć jej adres internetowy.
5. Uwagi
5.1. W kwestiach nieporuszonych powyżej należy się kontaktować z redaktor naczelną lub sekretarzem redakcji.
5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

4.2.1.2. Ilustracje powinny
być jak najlepszej jakości:
ostre, nieporuszone, dobrze
naświetlone.
4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być nadesłane w oryginalnej rozdzielczości,
bez zmniejszania.
4.2.1.4. Ilustracje skanowane
muszą być wysokiej rozdzielczości (jak do druku na papierze).
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4.2.1.5. Ilustracje powinny być
nadesłane jako samodzielne
pliki graficzne.
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