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Z

drowie publiczne jest ciekawą dyscypliną o pięknych tradycjach. Jej twórcy
w różnych krajach mieli wiele interesujących pomysłów i osiągnięć na miarę
czasów, w których żyli. Z biegiem lat nadeszła epoka, w której każdy aspekt życia ma
kontekst polityczny.

W warunkach dość powszechnego przekonania, że to państwo odpowiada za stan
zdrowia obywateli, rola zdrowia publicznego zmienia się. Dyscyplina ta ma być jeszcze
jednym tematem chętnie przez polityków rozgrywanym wobec wyborców i mamy
zdrowie polityczne. Taki obrót sprawy szkodzi wszystkim – pacjentom, lekarzom,
medycynie i systemowi ochrony zdrowia.

D

opóki społeczeństwo nie zrozumie, nie przekona się boleśnie na własne skórze,
że obietnice bez pokrycia nie leczą, dopóty będziemy mieli powszechne niezadowolenie i rosnące koszty ochrony zdrowia.

Dobitnym przykładem jest leczenie zawału serca w Polsce. Charakteryzuje się ono
bardzo dobrymi wynikami leczenia ostrej fazy zawału serca, które to wyniki zapewnia
sprawnie działająca kardiologia interwencyjna. Mamy natomiast prawie dwukrotnie
większą liczbę nowych zawałów serca w porównaniu z takimi krajami jak Wielka
Brytania czy Dania oraz bardzo niekorzystne wyniki w zakresie profilaktyki wtórnej.
Skąd bierze się taka różnica? Nie da się nikomu obiecać, że będzie prowadził zdrowy
tryb życia – nie palił papierosów, ruszał się, prawidłowo odżywiał. Każdy na początek musi zrozumieć, że w 50% za swoje zdrowie odpowiada on sam, a tylko w 10%
odpowiada za jego zdrowie medycyna.
ak jest więc recepta dla polskiego zdrowia publicznego? Brzmi ona krótko: edukacja
i odpolitycznienie przekazu.
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Statut
„Gazety dla Lekarzy”
W numerze
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy
z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5,
poz. 24 z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników
i czasopism (poz. PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków
ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN
2084-5685 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. GdL jest organizacją pozarządową działającą
na rzecz lepszej opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest 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. Wydawca nie
przyjmuje zaproszeń na przyjęcia, lunche i poczęstunki.
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.

3

W numerze
Nowości ........................................................... 4, 6, 7, 49
Konferencje medyczne
Co nowego w pediatrii?
Krystyna Knypl ........................................................................... 8
Zdrowie publiczne
Prof. Marcin Kacprzak Alicja Barwicka .............................. 11
Wspominając prof. Marcina Kacprzaka
Krystyna Knypl ......................................................................... 18
Matka czterech chłopców z dystrofią mięśniową
Duchenne’a zrewolucjonizowała leczenie chorób rzadkich
Krystyna Knypl ......................................................................... 19
Czego dowiedzieliśmy się dzięki Framingham
Heart Study? Krystyna Knypl ................................................ 22
Była sobie książeczka zdrowia dziecka…
Krystyna Knypl ......................................................................... 23
Hygiena praktyczna Ludwik Natanson ................................ 26
Po dyżurze
Obraz całości, czyli stój w kącie, (a może) znajdą cię
Rafał Stadryniak = @Grypa .................................................... 47
Do poczytania
Imieniny Dziuni Krystyna Knypl .......................................... 50
Podróże
Jeden dzień w Krakowie Jagoda Czurak .............................. 52
Informacja dla autorów materiałów
prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” ......................................... 58

18

11

19

23

26

47

50

52

11_2015

listopad

Nowości
Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny 2015

Komitet Noblowski Karolinska Institutet w Szwecji ogłosił 5 października 2015 r., że laureatami nagrody w tym
roku zostają Wiliam C. Campbell (Stany Zjednoczone) i Satoshi Ōmura (Japonia) za odkrycie nowej terapii infekcji
spowodowanych przez nicienie pasożytnicze oraz Youyou Tu (Chiny) za odkrycia dotyczące nowej terapii malarii.
Kim są tegoroczni laureaci
Nagrody Nobla?
http://wyborcza.pl/51,75400,18972049.html?i=3

Wiliam C. Campbell
urodził się w 1930 roku
w Ramelton, w Irlandii.
Studiował w University of Dublin oraz University of Wisconsin.
Pracował przez wiele
lat w Merck Institute for Therapeutic
Research, obecnie jest emerytowanym
profesorem Drew University w Stanach
Zjednoczonych.
Satoshi Ōmura urodził się w 1936 roku
w prefekturze Yamanashui, jest farmaceutą, uzyskał doktorat
z farmacji i chemii na
Uniwersytecie w Tokio,
pracował w Kitasato Institute w Japonii,
obecnie jest emerytowanym profesorem.
Youyou Tu urodziła
się w 1930 roku w Chinach, ukończyła wydział
farmacji na Uniwersytecie w Pekinie, od 1965
roku pracuje na Uniwersytecie Chińskiej
Medycyny Tradycyjnej. Od 2000 roku
jest profesorem na tym uniwersytecie.
Jakie schorzenia będą
skuteczniej leczone dzięki
nowym odkryciom?
Leki które spotkały się z uznaniem
Komitetu Noblowskiego to awermektyna,
stosowana w leczeniu ślepoty rzecznej
i filariozy limfatycznej oraz artemizynina,
stosowana w leczeniu malarii.
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Ślepota rzeczna (onchocerkoza, ang.
onchocerciasis, river blindness) jest
schorzeniem pasożytniczym występująca w Afryce, odmianą filariozy. Szacuje
się, że na tę chorobę cierpi ponad 150
milionów ludzi na całym świecie. Jest
drugą, po jaglicy, przyczyną ślepoty. Jest
ona wywoływana są przez następujące
nicienie: Wuchereria bancrofti, Brugia
malayi, Onchocerca volvulus i Mansonella
ozzardi. Nicienie są przenoszone przez
czarną muchę.
Filarioza limfatyczna jest schorzeniem pasożytniczym powodowanym
przez nicienie Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Onchocerca volvulus i Mansonella ozzardi. Występuje jako postać
skórna oraz limfatyczna. W początkowym
etapie manifestuje się zapaleniem naczyń
chłonnych, bólami głowy, nudnościami,
pokrzywką. W dalszym etapie pojawia
się zapalenie węzłów chłonnych, słoniowacizna. Niekiedy może przebiegać
bezobjawowo.
Malaria jest schorzeniem pasożytniczym powodowanym przez pierwotniaka
z rodzaju Plasmodium (zarodziec).
Wyróżnia się następujące gatunki
zarodźca: ruchliwy,
pasmowaty, sierpowaty, owalny,
małpi. Tereny zagrożone malarią
to Ameryka Południowa, Azją Środkowo-Wschodnia
i Afryka Środkowa.

Malejąca skuteczność tradycyjnego
leczenia malarii takimi lekami jak chlorochina czy chinina skłaniały naukowców
do poszukiwania nowych leków. Youyou
Tu wraz zespołem współpracowników
badała w tym celu zioła stosowane w tradycyjnej medycynie chińskiej. Okazało się,
że jeden ze skłaników
bylicy rocznej (łac.
Artemisia Anna) zawiera składnik zwany
artemizininą, który
ma bardzo silne działanie przeciwmalaryczne.
Youyou Tu otrzymała w 2011 roku
nagrodę fundacji Alberta i Mary Lasker
za odkrycie artemizininy (http://www.
nytimes.com/2011/09/13/health/13lasker.
html?_r=0).
Drugi z noblowskich leków to awermektyna, która jest antybiotykiem makrolidowym wytwarzanym przez Streptomyces
avermitilis. Jest o wiele skuteczniejsza niż
stosowana dotychczas w leczeniu malarii
iwermektyna.

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Bylica_roczna#/media/File:Artemisia_annua_detail.jpeg

Krystyna Knypl

http://www.nytimes.com/2015/10/06/
science/william-c-campbell-satoshi-omurayouyou-tu-nobel-prize-physiology-medicine.
html?smid=pl-share&_r=1

Odkrywcy leków na choroby
pasożytnicze

https://pl.wikipedia.org/wiki/Malaria
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Amerykańskie wytyczne
– postępowanie w zatrzymaniu krążenia u kobiety ciężarnej
krążenia u kobiety w ciąży
jest bardzo poważnym zdarzeniem. Choć postępowanie
ratownicze powinno odbywać
się według przyjętych i ogólnie znanych zasad, to mamy
do czynienia z diametralnie
inną sytuacją niż w wypadku

http://blog.heart.org/statement-is-first-to-address-cardiac-arrest-during-pregnancy/

Na łamach „Circulation”
ukazało się w październiku
2015 r. doniesienie Cardiac Arrest in Pregnancy. A Scientific
Statement From the American
Heart Association autorstwa dr
F.M. Jeejeebho i wsp. Podkreśla się w nim, że zatrzymanie

wszystkich innych pacjentów
z zatrzymaniem krążenia. Według danych amerykańskich
taka sytuacja zdarza się raz
na 12 000 przyjęć do szpitala,
a dziennie umiera w Stanach
Zjednoczonych 800 kobiet.
Śmiertelność matek niestety
zwiększa się, według danych

The Centers for Disease Control and Prevention wzrosła
z 7,2 zgonów na 100 000 żywych urodzeń w 1987 r. do
17,8 zgonów na 100 000 żywych urodzeń w 2009 r. (K.K.)
Źródło: http://circ.ahajournals.
org/content/early/2015/10/06/
CIR.0000000000000300.full.pdf+html

Przyczyny zatrzymania krążenia u kobiet w ciąży

Częstość zgonów kobiet w ciąży w Stanach Zjednoczonych

Opalanie się w solariach, rak skóry i mniejszości seksualne
Rak skóry jest jednym
z częściej występujących
schorzeń onkologicznych.
W Stanach Zjednoczonych
w ostatnich latach częstość
zachorowań na raka skóry
wzrosła – o 1,9% w odniesieniu do czerniaka i o 4,2%
w odniesieniu do innych nowotworów skóry. Ryzyko zachorowania na raka skóry jest
większe u osób z obciążającym

wywiadem rodzinnym oraz
u osób, które mają zwiększoną
ekspozycję na promieniowanie
UV zarówno pochodzące ze
słońca, jak i z solarium.
Analizując dane o klientach solariów spostrzeżono, że
homoseksualni i biseksualni
mężczyźni, a także kobiety,
korzystają z nich częściej niż
osoby heteroseksualne. Uważa
się też, że bywanie w solarium

może mieć charakter uzależniający.
Na łamach „JAMA Dermatology” ukazało się doniesienie zatytułowane Association of skin cancer and indor
tanning in sexual minority
men and women autorstwa
M. Mansh i wsp. komentujące to zagadnienie. Autorzy
przeanalizowali dane dotyczące 192 575 osób, wśród

których było 78 487 heteroseksualnych mężczyzn, 3083
mężczyzn zaliczanych do
mniejszości seksualnych oraz
107 976 kobiet heteroseksualnych i 3029 zaliczanych
do mniejszości seksualnych.
Osoby zaliczane do mniejszości seksualnych 1,53 razy
częściej chorowały na raka
skóry i 5,8 razy częściej korzystały z solariów.
(K.K.)

Źródło: http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2453327

Ćwiczenia fizyczne poprawiają samopoczucie pacjentów z astmą oskrzelową
Uzyskanie pełnej kontroli
objawów astmy oskrzelowej
jest trudne. Według danych
z literatury aż 60% pacjentów
w Kanadzie i 75% pacjentów
w Europie zgłasza złą kontrolę astmy. Na łamach „British Medical Journal Open
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Respoiratory Research” ukazało się doniesienie Association
between patterns of leisure time
physical activity and asthma
control in adult patients autorstwa Simona L. Bacona i wsp.
omawiające wpływ wysiłku fizycznego na astmę oskrzelową.

W badaniu uczestniczyło
643 pacjentów z astmą oskrzelową, o średnim wieku 53 lata,
60% stanowiły kobiety. Pacjenci wypełniali kwestionariusz
kontroli objawów astmy oraz
kwestionariusz aktywności fizycznej w ciągu jednego roku.

Okazało się, że pacjenci aktywni fizycznie mieli 2,5 razy
lepszą kontrolę objawów astmy oskrzelowej w porównaniu
z nieaktywnymi.
(K.K.)
Źródło: http://bmjopenrespres.
bmj.com/content/2/1/e000083.
full
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Podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej (ESGE)
w Budapeszcie, który odbył
się w dniach 7-10 października 2015 r., ogłoszono wyniki
badania PEARL IV. Celem
randomizowanego, podwójnie zaślepionego badania III
fazy z grupami równoległymi była analiza skuteczności
i bezpieczeństwa powtarzanej
trzymiesięcznej terapii z wykorzystaniem octanu uliprystalu
(UPA) podawanego w dziennej dawce 5 lub 10 mg w celu
długookresowego objawowego
leczenia mięśniaków macicy
powodujących obfite krwawienia. Badanie, które obejmowało 4 cykle leczenia z udziałem

pacjentek z 46 ośrodków w 11
krajach Europy, przyniosło następujące rezultaty:
• U co najmniej 93% kobiet
uzyskano zahamowanie krwawienia na zakończenie każdego z cyklów leczenia, przy trzech największych mięśniaczym, u co najmniej 76% po ków (o co najmniej 25%).
zakończeniu każdego z cykli • U 73,5% kobiet po 4 powtóterapii wystąpił brak mie- rzeniach cyklu terapii stwiersiączki.
dzono brak miesiączki oraz
• Po zakończeniu czwartego istotne zmniejszenie mięśniacyklu leczenia mediana objęto- ków (≥25%).
ści mięśniaków była mniejsza • Zastosowanie octanu ulipryo 67%.
stalu doprowadziło do popra• U odpowiednio 65,5, 73,5, wy ogólnej jakości życia (QoL)
74,7 oraz 78,1% pacjentek po oraz złagodzenia bólu, utrzykażdym z następujących po mujących się w trakcie przerw
sobie czterech cykli leczenia pomiędzy cyklami.
UPA w dawce 5 mg nastąpiło • Profil bezpieczeństwa UPA
klinicznie istotne zmniejszenie w badaniu okazał się zgodny

http://esgecongress2015.eu/

Octan uliprystalu w długookresowej
terapii mięśniaków macicy

z uprzednio zgłaszanym. Znacząca większość działań niepożądanych (97,6%) w obydwu grupach należała do łagodnych lub umiarkowanych.
• Najczęściej zgłaszanymi
działaniami niepożądanymi były uderzenia gorąca
i bóle głowy (dla dawek 5
i 10 mg łącznie: bóle głowy ≤4,4% w każdym cyklu
leczenia; uderzenia gorąca
≤5,8% w każdym cyklu leczenia).
(K.K.)
Źródło: materiały prasowe

Problemy zdrowotne imigrantów
Globalna imigracja zmie- etnicznych przybyłych do Onnia nie tylko oblicze wielu tario w Kanadzie z 201 krajów.
krajów, ale i dotychczas Okazało się, że częstość wyznane oblicza chorób. Nowe stępowania schorzeń układu
schorzenia pojawiają się tam, sercowo-naczyniowego była
gdzie nie występowały, a także o 30% niższa wśród świeżo
zmieniają się proporcje proble- przybyłych imigrantów niż
mów zdrowotnych. Na łamach wśród stałych mieszkańców
„Circulation” 21 października Kanady. Jednak im dłużej imi2015 r. ukazało się doniesie- granci przebywali w Kandzie,
nie J.V. Tu i wsp. Incidence of tym różnica ta była mniejsza.
Major Cardiovascular Events in
Wiek, w którym imigranci
Immigrants to Ontario, Canada przybywali do Kandy, wahał
The CANHEART Immigrant się od 32,7 do 37,7 lat. PrzyStudy poświęcone tym za- czyną emigracji były w 29,7gadnieniom. Analizą objęto - 58,05 przypadków czynniki
824 662 imigrantów z 8 grup ekonomiczne.

Parametry zdrowotne
w poszczególnych grupach
imigrantów były zróżnicowane – na przykład 28,7%
stałych mieszkańców Kanady paliło papierosy, podczas
gdy częstość palenia papierosów wśród imigrantów wahała się od 16,0 do 32,7%. Tę
największą częstość palenia
papierosów obserwowano
wśród imigrantów z Europy
Wschodniej. Nadciśnienie
tętnicze dotyczyło 20,6% stałych mieszkańców Kanady,
a różnych grup imigrantów
od 14,2 do 24,9%. Otyłość

dotyczyła 21,5% Kanadyjczyków, a wśród imigrantów
wahała się ona od 2,4% (ze
Wschodniej Azji) do 15,8%
(z Ameryki Łacińskiej).
Autorzy w podsumowaniu
piszą, że różne nasilenie tradycyjnych czynników ryzyka
schorzeń sercowo-naczyniowych nie wyjaśnia zróżnicowanego występowania poszczególnych schorzeń, takich jak
zawał serca czy udar mózgu
w poszczególnych grupach
etnicznych.
(K.K.)
Źródło: http://circ.ahajournals.
org/content/132/16/1549.full.pdf

Jak taniej uczestniczyć w kongresie naukowym?
Wśród różnych aspektów uczestnictwa w kongresie ważne są koszty. Młodzi
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amerykańscy neurolodzy
mają specjalne forum on-line,
na którym oferują miejsce

w pokoju podczas kongresu,
co umożliwia zmniejszenie
wydatków na wyjazd. (K.K.)

Źródło: http://community.sfn.
org/c/roommate-matching-forum
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American Academy of Pediatrics 2015

Co nowego w pediatrii?
Krystyna Knypl

Pogląd, że dzieci są przyszłością narodu, podzielają wszyscy, więc relacja z kongresu pediatrycznego musiała się znaleźć w numerze GdL poświęconym zagadnieniom
zdrowia publicznego. Doroczny kongres American Academy of Pediatrics gromadzi
zwykle kilkanaście tysięcy uczestników z całego świata.
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https://www.youtube.com/watch?v=AsvJ0ELsegE

http://www.aapexperience.org/wp-content/uploads/AAP2014Demographics.jpg
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wbijamy się w redakcyjny fotel
i piszemy relację z pozycji off-site.
W 2014 roku w kongresie
uczestniczyły 14 163 osoby, w tym
2168 spoza Stanów Zjednoczonych.
Taki zjazd to znakomita okazja
dla pediatrów, aby w ciągu kilku
dni odświeżyć swoją wiedzę teoretyczna i niektóre umiejętności
praktyczne. Te ostatnie można doskonalić na licznych
zajęciach w typie warsztatów. W 2014 r. aż 55,4% uczestników stanowili pediatrzy ogólni, 27,9% neonatolodzy,
23,6% chirurdzy, 21,9% specjaliści medycyny intensywnej.
Nie zabrakło wystawców, a także znanych osobistości, które często goszczą na niektórych kongresach
amerykańskich lekarzy. Amerykańscy pediatrzy zaprosili
w minionym roku na uroczystość otwarcia byłą pierwszą damę Stanów Zjednoczonych
i obecną babcię – Hilary Rodham
Clinton. Niewątpliwie bycie babcią
lub dziadkiem, niezależnie od tego
kim się było lub jest, generuje zainteresowanie pediatrią. Redakcja
GdL podziela te zainteresowania.
Najwyraźniej podziela je również Hilary Rodham Clinton.
Ciekawą inicjatywą American Academy of Pediatrics jest promocja czytelnictwa dla dzieci i wśród dzieci.
Czytanie jest uważane za formę stymulacji aktywności
mózgu i co więcej, są na to dowody naukowe!
http://www.aapexperience.org/wp-content/uploads/Washington-Convention-Center.jpg

Trochę danych
logistycznych
i statystycznych
Kongres 2015 odbywał się
w Washington Convention Center.
Uczestnicy kwaterowali w okolicznych hotelach, wśród których najbardziej dogodnie zlokalizowany
jest Marriott Marquis Washington
DC, oferujący dość chłodne wnętrza o nowoczesnym
wystroju. Nieco dalej, ale nadal w zasięgu pieszym, drugi
z top-kongresowych hoteli Renaissance Washington
DC. W obu obiektach ceny ścinają z nóg, więc głębiej

Konferencje medyczne
Zjednoczonych nie ma dostępu do odpowiedniej jakościowo żywności. W 60% dotyczy to gospodarstw
domowych żyjących w biedzie.
Pomimo tych wymownych danych Stany Zjednoczone pozostają atrakcyjnym krajem dla wielu, w tym
także dla przyszłych matek. Uprawiają one tzw. turystykę
urodzeniową (ang. birth turism), która generuje różne
problemy natury medycznej, społecznej i finansowej. Dr
Michel Mikhael, neonatolog z The Children’s Hospital
of Orange County przedstawił analizę na temat dzieci
leczonych na oddziale intensywnej opieki pomiędzy
lutym 2012 i styczniem 2015 i porównał parametry
zdrowotne stałych mieszkanek oraz przybyłych w celu
urodzenia dziecka. Przenalizował on 50 przyjęć do szpitala dotyczących 46 dzieci matek przybyłych do Stanów
Zjednoczonych i porównał je z 100 dzieci urodzonych
przez stałe mieszkanki. Dzieci w obu grupach nie różniły
się istotnie pod względem wagi urodzeniowej, czasu

http://www.aapexperience.org/wp-content/uploads/HotelMap.png

Przebieg kongresu
Obrady 23 października 2015 roku rozpoczęła bardzo ciekawa sesja zatytułowana „The trauma – informed
pediatrician: identyfication toxic stress and promoting
resilience”. W wykładzie An unhealthy dose of stress dr
Nadine Burke z Stanów Zjednoczonych mówiła o bardzo
dużej roli pediatrów w wykrywaniu dzieci, które doznały
traumatycznych przeżyć, rzutujących na całe życie. Przedstawiono też wiele oryginalnych doniesień na ten temat
– są one dostępne pod adresem http://www.aapexperience.
org/wp-content/uploads/Peds21Abstractshandout.pdf.
Innym ważnym wydarzeniem pierwszego dnia
obrad było opublikowanie przez American Academy
of Pediatrics na łamach pisma „Pediatrics” dokumentu
Promoting food security for all children – jest on dostępny
pod adresem http://pediatrics.aappublications.org/content/
early/2015/10/20/peds.2015-3301.full.pdf+html. Autorzy
dokumentu piszą, że aż 16 mln (21%) dzieci w Stanach
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trwania ciąży oraz wskaźnika Apgar. Jednak matki-turystki były średnio o 4 lata starsze niż matki z grupy
kontrolnej, dłużej przebywały w szpitalu, częściej wymagały procedur chirurgicznych. W wypadku matek
przybyłych śmiertelność noworodków wynosiła 9%,
w wypadku matek miejscowych 1%.
W kolejnych dniach kongresu również nie brakowało bardzo interesujących tematów – wiele uwagi
poświęcono zagadnieniom nadwagi i otyłości wśród
dzieci. Podkreślano rolę aktywnego udziału rodziców
w prawidłowym żywieniu dzieci.
Innym przykładem ciekawych doniesień była
na przykład sesja zatytułowana „Gender Variant Youth:
The Role of the Pediatrician”. Stare i nowe problemy
zwiększają zakres zadań, przed jakimi stoją systemy
ochrony zdrowia, poszukuje się więc nowych, bardziej
efektywnych sposobów komunikacji. Telemedycyna, niezależnie od tego czy się ona tradycyjnie wykształconym
lekarzom podoba czy nie, jest jedną z dróg poszukiwań
większej skuteczności. Dyskutowano podczas kongresu
nt. zastosowania telemedycyny w leczeniu dzieci z astmą,
cukrzycą oraz padaczką. Innym omawianym problemem
była rosnąca liczba młodych użytkowników e-papierosów.
W czerwcowym numerze GdL pisaliśmy o karmieniu piersią, idziemy więc tym tropem poprzez zasoby
zjazdowych abstraktów. The American Academy of Pediatrics zaleca karmienie wyłącznie piersią przez około
6 miesięcy, a później stopniowe wdrażanie pokarmów
uzupełniających przy jednoczesnym kontynuowaniu
karmienia piersią. Okazuje się, że aż 53 doniesienia są
poświecone tej tematyce. Interesujące dane przedstawili
dr Sumit Dang i dr Kripa Thakur ze Stanów Zjednoczonych w doniesieniu zatytułowanym Continuation of
Breastfeeding after Hospital Discharge: Can Physician Help
to Improve It?. Wiadomo, że częstość karmienia piersią
jest większa, jeżeli kobiety otrzymują wsparcie ze strony
pracowników ochrony zdrowia, rodziny i przyjaciół.
W Stanach Zjednoczonych zaczyna karmienie piersią
w szpitalu 74% matek, ale zaledwie 19% kontynuuje
karmienie w 6. miesiącu.
W badaniu wzięło udział 140 kobiet karmiących,
które wypełniały kwestionariusz na temat karmienia
piersią. Ankietowane kobiety podzielono na dwie grupy
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– te, które otrzymały w szpitalu wsparcie edukacyjne na
temat karmienia piersią i te, które takiego wsparcia nie
otrzymały. W grupie kobiet, które otrzymały wsparcie,
po 4 tygodniach od porodu karmiło 77% matek, a 54%
matek w grupie, które takiego wsparcia nie otrzymały.
Wsparcie może mieć różną postać – na przykład
aplikacji na smartfon dla matek debiutujących w karmieniu piersią. Dobry pomysł, tylko żeby jeszcze smartfon
produkował pokarm. ;) O takim wsparciu donosiła dr
M. Bunik i wsp. w pracy zatytułowanej Mother’s MILK
Messaging: A PILOT Study of an APP to Support Breastfeeding in First Time Mothers. W badaniu wzięło udział
60 kobiet, które oceniły, że otrzymywane wiadomości
tekstowe na smartfon były pomocne w kontynuowaniu
karmienia piersią.
We wrześniowym numerze GdL pisaliśmy o chorobach rzadkich, a wśród nich o atrezji przełyku. Zagadnieniu temu było poświęcone doniesienie Perioperative
Management and Outcomes of Esophageal Atresia and
Tracheoesophageal Fistula Repair: Results from the Midwest
Pediatric Surgery Consortium przedstawione porzez
dr Dave R. Lal i wsp., podsumowujące doświadczenie
11 szpitali pediatrycznych w postępowaniu z dziećmi
z atrezją przełyku. W ciągu 4 lat leczono 396 dzieci
z tym schorzeniem. Podejrzenie lub rozpoznanie w życiu
płodowym postawiono w 53 przypadkach (13%). Najczęstszą postacią wady była proksymalna atrezja przełyku
z dystalną przetoką przełykowo-tchawiczą (n=331 dzieci,
84%). Druga pod względem częstości była izolowana
atrezja przełyku (n=27 dzieci, 7%). Wrodzoną wadę serca
stwierdzono u 135 dzieci (34%). Powikłania pooperacyjne
wystąpiły u 64% dzieci – w 163 przypadkach (41%) było
zwężenie zespolenia, w 88 przypadkach (22%) – nieszczelność zespolenia, porażenie strun głosowych w 22
przypadkach (7%), nawrót przetoki w 19 przypadkach
(5%) i rozejście się zespolenia u 10 dzieci (3%).
Poza sesjami uczestnicy mogli zwiedzić część
wystawową kongresu, na której prezentowano nowości
rynku pediatrycznego. Oczywiście wrażeniami można
było tradycyjnie podzielić się na znanych forach społecznościowych. Na Twitterze było kilka hasztagów
związanych z kongresem.
Krystyna Knypl
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Opowieść o koledze z mojej szkoły

Prof. Marcin Kacprzak
Alicja Barwicka

Im starsza szkoła, tym liczniejsze grono jej absolwentów. Jeśli się dobrze poszpera, to wśród wychowanków
prawie każdej szkoły znajdziemy wielkie osobistości, bo
w końcu każdy, a więc i ci wielcy zazwyczaj jakąś szkołę kończyli. Są także szkoły, których historia powstania jest na tyle krótka, że absolwentów albo jeszcze nie ma, albo
co prawda są, ale nie mieli jeszcze szans zaistnieć w światowej polityce, nauce czy
kulturze. Wszystko jednak przed nimi, muszą się tylko bardzo starać, by osiągnięcia zostały dostrzeżone, a nazwiska dla potomnych uwiecznione. Będąc absolwentką
najstarszej szkoły w Polsce, a według niektórych źródeł także w Europie, mam poczucie, że moi koledzy ze szkoły to naprawdę doborowe towarzystwo.
Towarzystwo faktycznie doborowe
Alma Mater Plocensis, nosząca dzisiaj nazwę
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława
Małachowskiego w Płocku i w skrócie zwana Małachowianką, działa nieprzerwanie od 835 lat. Zaczęła
kształcić w 1180 roku jako szkoła typu trivium przy
kolegiacie św. Michała, potem wielokrotnie zmieniała
formę i programy nauczania, ale od ponad ośmiu wieków
robi to nieprzerwanie. Kto tam nie uczył? By placówka
istniała tak długo, musieli w niej uczyć najlepsi. Źródła
historyczne dokumentują sprawowanie nadzoru i wydawanie ocen kadrze nauczycielskiej. I tak z Raportu
o nauczycielach z 1775 roku wynika, że Józef Hardon to
nauczyciel „miernie zdatny, pilność dokładna, zdrowie
dobre, flegmatyk, ale obyczajów dobrych i cnotliwy”,
ale już Jan Krzykowski był co prawda także „zdatny,
pilność dokładna i zdrowie dobre”, za to temperament
miał „mierny między flegmatykiem i cholerykiem”, co
odróżniało go na szczęście od Ludwika Kuczkowskiego
cechującego się temperamentem pomiędzy „krwistym
a cholerycznym”. O niektórych nauczycielach tej szkoły,
jak np. o św. Andrzeju Boboli pamięta historia, jednak
większość tych wspaniałych postaci, kreujących przez
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wieki życiowe postawy i otwierających głowy na wiedzę zachowało się przede wszystkim w pamięci tysięcy
uczniów. Z ogromnej liczby absolwentów uzbierało się
przez wieki mnóstwo Wielkich Nazwisk praktycznie
z każdej dziedziny. Mamy więc w swoim gronie zasłużonych powstańców, polityków różnych opcji, mamy
lotników, w tym Jana Zumbacha, legendarnego asa
dywizjonu 303, mamy wybitnych prawników, inżynierów,
artystów (jak choćby kompozytor Wacław Lachman czy
malarz Leon Kaufman), naukowców, na czele z wielkim
fizykiem, kandydatem do Nagrody Nobla prof. Jerzym
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Pniewskim, podróżników, dziennikarzy i filmowców
dowodzonych przez Tony’ego Halika, mamy mnóstwo
duchownych różnych wyznań z błogosławionym o. Honoratem Koźmińskim na czele, mamy premiera Tadeusza
Mazowieckiego, prezydenta RP Ignacego Mościckiego
i oczywiście mamy też bardzo wielu zasłużonych lekarzy,
żeby przywołać postaci Edwarda Flatau’a, jednego z pionierów współczesnej światowej neurologii czy Jakuba
Pensona, wybitnego polskiego nefrologa. Biorąc pod
uwagę społeczny aspekt dzisiejszej medycyny i niebagatelną rolę jaką w niej odgrywa promocja zdrowia, to
niezwykle dalekosiężny okazał się umysł prof. Marcina
Kacprzaka, oczywiście także kolegi z mojej szkoły.
Inna demografia,
inny status ekonomiczny
Marcin Kacprzak urodził się 6 listopada 1888
roku w Podolszycach, dzisiejszej wysuniętej najbardziej
na południe dzielnicy Płocka. Wówczas była to spora
wieś, bo jak podawał ówczesny Słownik geograficzny,
znajdowała się tam „szkoła początkowa ogólna, 60
domów, 1087 morgów obszaru, dwa wiatraki i karczma”.
Przez wieś przechodziła szosa warszawska z traktem
kolejowym, a nad powierzonym sobie odcinkiem nadzór sprawował ojciec Marcina, dróżnik Leon Kacprzak.
Z pierwszego małżeństwa miał już czwórkę dzieci, kiedy
ożenił się z Marianną z Dudzińskich, dorabiając się jeszcze ósemki potomków, wśród nich przyszłego profesora
medycyny. Po II wojnie światowej Podolszyce zostały
administracyjnie włączone do Płocka, stąd to miasto stało
się dla Marcina Kacprzaka w pewnym sensie miastem
rodzinnym, co też sam podkreślił w złożonej w 1956
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roku dedykacji na egzemplarzu Epidomiologii ogólnej:
„Towarzystwu Naukowemu Rodzinnego Miasta – autor”.
Pensja dróżnika chyba nigdy nie była wysoka, ale dla
utrzymania tak dużej rodziny z pewnością nie mogła
wystarczać. Być może również z tych powodów, gdy
nasz bohater miał kilka lat, rodzina przeniosła się do
niedalekich Lelic, gdzie dróżnik Leon Kacprzak (może
za nieco większe pieniądze?) pilnował odcinka traktu
pocztowego wiodącego z Płocka do Mławy.
Do czego służyły folwarki?
Lelice były mniejsze (22 domy), ale składały się
nie tylko z samej wsi, ale i z folwarku. Chociaż jednoizbowa wiejska szkoła nie dysponowała miejscami dla
wszystkich chętnych do nauki chłopców z okolicy, to
w 1894 roku sześcioletni Marcin rozpoczął edukację.
Musiał być rzeczywiście ciekawy świata, skoro z braku
wystarczającej liczby miejsc w ławkach zabierał na
lekcje domowy stołek. Kiedy już z bardzo dobrą opinią
ukończył lelicką szkołę (jako pewnie jeden z nielicznych
przeczytał wszystkie książki z wiejskiej biblioteki), okazało się, że rodziców nie będzie stać na dalszą edukację
w odległym o 20 km Płocku.
W tym czasie na folwarku u dziedzica Gościckiego pracowała, doglądając gospodarstwa, matka Marcina.
Pełniła również funkcję lokalnej wiejskiej akuszerki.
Chłopiec nie tylko pomagał w pracach gospodarczych,
ale zaprzyjaźnił się z synami dziedzica Lechem i Hubertem. Wspólnie doglądali gołębi, ale także korzystali
ze znacznie lepiej zaopatrzonej folwarcznej biblioteki.
Zdolności i chęć dalszej edukacji chłopca zwróciły
uwagę żony dziedzica, Antoniny. Razem z grupą kilkorga lokalnych filantropów zajęła się finansowaniem
dalszej nauki Marcina i tak w 1900 roku stał się uczniem
mojej szkoły. To nie był łatwy okres, szalała rusyfikacja,
program nauczania był dyktowany przez władze carskie,
a za korytarzową rozmowę w języku polskim podczas
przerwy między lekcjami przyszły profesor zaliczył dwie
godziny karceru. Oczywiście nie wykładano historii
Polski, dlatego nauka języka ojczystego i własnej historii
odbywała się na organizowanych przez samych uczniów
tajnych kółkach samokształceniowych. Poza nauką
w szkole młody Marcin udzielał korepetycji, starając się
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zmniejszyć obciążenie finansowe swoich fundatorów.
Temu także służyły jego zarobkowe wakacyjne wyjazdy
na wieś do prac polowych. Mimo iż czasu wolnego raczej
nie miał, często odwiedzał Lelice, gdzie nie tylko budził
dumę rodziny, ale i całej wsi, bo uosabiał coś, co dla
przeciętnej chłopskiej rodziny na przełomie XIX i XX
wieku było raczej nieosiągalne: edukację!

i odbierając porody. Ponieważ do najbliższego lekarza
było około 10 km, okoliczna ludność bardzo ceniła nabyte
przez lata umiejętności i życzliwość, z jaką podchodziła
do niedomagających. Należy domniemywać, że wydana
w 1937 roku praca profesora Pielęgniarka społeczna na wsi
opatrzona dedykacją „Pielęgniarce wiejskiej poświęcam”
wyrażała szczególny synowski szacunek.

Przed- i pomaturalne burze
Istotnym momentem życiorysu Marcin Kacprzaka było zetknięcie się w 1902 roku z burzliwą demonstracją swoich starszych szkolnych kolegów wywołaną
znieważeniem narodu polskiego podczas akademii ku
czci Gogola. Ukarano wtedy 65 uczniów, 25 z nich wydalono ze szkoły. Trzy lata później do rozwijających się
strajków robotniczych dołączyła młodzież domagająca się
polskiej szkoły. 6 lutego 1905 roku wybuchł potężny strajk
szkolny, w którym aktywny udział miał szesnastoletni
wówczas Marcin. Razem ze swoimi kolegami Władysławem Figielskim (późniejszym premierem Radzieckiej
Republiki Turkiestanu) i Julianem Leszczyńskim-Leńskim (późniejszym działaczem ruchu robotniczego)
musieli szkołę opuścić. Jednakże strajkiem wywalczono
prawo do prowadzenia nauki w języku polskim, odtąd
dalsza nauka mogła przebiegać zgodnie z wolą uczniów.
Rok przed maturą, gdy był już zdecydowany na
kontynuację dalszej nauki na studiach medycznych (marzył o wyjeździe do Paryża), zetknął się z wykładającym
higienę szkolnym lekarzem Aleksandrem Macieszą. To
on pierwszy zainteresował Marcina tematyką higieny
społecznej, komunalnej i pracy, a kiedy 22 czerwca
1908 roku po zakończeniu egzaminów maturalnych 14
maturzystów odbierało swoje świadectwa dojrzałości,
świeżo upieczony abiturient Marcin Kacprzak otrzymał
od doktora Macieszy w charakterze przewodnika na
dalsze lata Regulamin pracy lekarza szkolnego. Niestety
w tym samym roku 1908 zmarł ojciec Marcina i sytuacja
materialna rodziny pogorszyła się jeszcze bardziej. Młodszy brat Teofil wyemigrował „za chlebem” do Stanów
Zjednoczonych, starszy Marceli został ordynariuszem
na lelickim folwarku, natomiast mama zintensyfikowała
wysiłki zarobkowe, stając się kimś w rodzaju wiejskiej pielęgniarki, udzielając porad w lżejszych zachorowaniach

Przyjaźń działająca w obie strony
Pomaturalny wyjazd na studia medyczne do
Paryża też stał pod znakiem zapytania z powodu złej
sytuacji finansowej, ale tak jak to było wcześniej, nie
zawiodła grupa dotychczasowych protektorów i przyjaciół. Udzielono pożyczki, wyłożono pieniądze na
podróż, a i potem przez paryski etap zdobywania wiedzy
medycznej ubogi polski student otrzymywał z kraju
regularne zastrzyki gotówki. Razem z wynagrodzeniem
jakie uzyskiwał z tytułu udzielanych korepetycji mógł
się dzięki wsparciu przyjaciół utrzymać i opłacić czesne.
Tę pomoc okazywaną mu od tylu lat przez mieszkańców
rodzinnej ziemi niezwykle cenił i szanował przyszły uczony. Kiedy tylko sam (już jako lekarz) zaczął zarobkować,
nie tylko zwrócił pożyczone na studia pieniądze, ale
rozpoczął działalność finansowego wspierania edukacji
młodzieży z Mazowsza, o którym to regionie wyrażał
się zawsze jako kraju swojego dzieciństwa.
Do dzisiaj wśród leliczan przechowywana jest
pamięć o swoim byłym mieszkańcu, późniejszym dobroczyńcy, który zaraz po II wojnie światowej sfinansował
we wsi utworzenie i wyposażenie szkolnej biblioteki,
natomiast w latach sześćdziesiątych odpowiednio wyposażył szkolną pracownię biologiczną oraz zakupił
maszyny do szycia, by chętnym dziewczętom ułatwić
rozpoczęcie nauki krawiectwa. W tym czasie utworzył
też prywatny fundusz stypendialny dla dzieci z ubogich
rodzin kończących szkołę, by mogły kontynuować
kształcenie. Był niezmordowanym filantropem, pomagającym dzieciom, młodzieży i młodszym kolegom
po fachu. Przykładem niech będzie specjalny fundusz
Nasze Stypendium ustanowiony przez profesora wraz
z żoną Wandą, przeznaczony na stypendia, nagrody
i wyróżnienia dla młodzieży rozpoczynającej studia
akademickie oraz dla młodych lekarzy, pracowników
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naukowych i dydaktycznych specjalizujących się w dziedzinie higieny.
Jego zaangażowanie społeczne na polu pomocy
innym w kształceniu stało się szczególną wizytówką
i trwało przez całe życie, a on sam również prywatnie
dał się poznać wielu zupełnie postronnym osobom jako
człowiek życzliwy i chętny do niesienia pomocy. Będąc
przez dziesięciolecia aktywnym członkiem Naukowego
Towarzystwa Płockiego i Towarzystwa Wychowanków
Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego,
wspierał obie te instytucje, zaopatrując je w szczególności w cenne publikacje oraz sprawując zawsze
konkretny patronat nad
kształcącą się młodzieżą.
Miał nieoceniony udział
w przywróceniu swojej
szkole wielkiej i absolutnie niezwykłej (bo
królewskiej) tradycji.
Otóż w 1786 roku
Stanisław August Poniatowski ustanowił
złote i srebrne medale z cyfrą królewską,
berłami rektorskimi
Akademii Koronnej
i napisem Diligentiae
(za pilność), które
wręczano najlepszym uczniom kończącym Małachowiankę. Czas zaborów, a potem zawieruchy obu wojen
światowych nie pozwalały na kontynuację tego pięknego
zwyczaju, chociaż pamięć o nim była wciąż żywa. Dzięki
zaangażowaniu i determinacji wielu zacnych wychowanków i przyjaciół szkoły udało się podczas obrad
XI Zjazdu Małachowiaków we wrześniu 1964 podjąć
uchwałę o przywróceniu królewskiej tradycji. Pierwsze
współczesne medale wzorowane na XVIII-wiecznym
oryginale zostały przyznane maturzystom w czerwcu
1965 roku (jeden złoty i cztery srebrne), a zaszczyt ich
wręczenia po tak długiej przerwie przypadł w udziale JM
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Rektorowi Warszawskiej Akademii Medycznej Profesorowi Marcinowi Kacprzakowi. Kontynuacja królewskiej
tradycji od tej pory trwa nieprzerwanie. Corocznie
kilkoro absolwentów, którzy mogą się poszczycić nie
tylko uzyskaniem najwyższych ocen, ale też szczególnymi osiągnięciami, będąc np. zwycięzcami olimpiad
tematycznych, staje się dumnymi posiadaczami tej
jedynej w swoim rodzaju wspaniałej pamiątki.
Jak wykuwała się (higieniczna) stal
W niespokojnych czasach poprzedzających wybuch I wojny światowej tuż po zakończeniu formalnej
części studiów medycznych w Paryżu znalazł się Marcin Kacprzak w Charkowie i tu w 1915 roku
uzyskał dyplom lekarza.
Niezwłocznie też znalazł
pierwsze zatrudnienie
w charakterze lekarza
ziemskiego Guberni
Pskowskiej. Ta pierwsza praca w niezwykle
trudnym pod względem zdrowotnym
terenie oraz doświadczenia z biednej i zaniedbanej w aspekcie
sanitarnym polskiej
wsi miały niewątpliwy wpływ na kierunek
zainteresowań młodego doktora. Nie bez
znaczenia były też jego zawodowe obowiązki związane
ze zwalczaniem kolejnych epidemii chorób zakaźnych,
które wybuchały na terenie Rosji po rewolucji październikowej. Te pierwsze lata pracy były bardzo ciężkie,
ale też bardzo owocne w zdobywaniu doświadczenia.
Kiedy w 1921 roku wrócił do Polski, miał już ugruntowany pogląd na priorytetowe specjalności medyczne,
w których chciałby realizować swoje ambicje zawodowe
i naukowe. Dlatego zaraz po powrocie do kraju nawiązał
współpracę z Państwowym Zakładem Higieny i podjął
w Warszawie pracę lekarza sanitarnego. Szybko został
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przez zwierzchników dostrzeżony jako dobrze rokujący,
wyróżniający się, o nowatorskim spojrzeniu na problematykę zdrowia publicznego, i już rok później otrzymał
dwuletnie stypendium fundacji Rockefellera. Wyjechał
do USA, gdzie w Baltimore, w Johns Hopkins School of
Hygiene rozpoczął specjalizacyjne studia podyplomowe
obejmujące w szczególności statystykę medyczną i higienę. Amerykańskie studia zakończył uzyskaniem tytułu
doktora zdrowia publicznego i po powrocie do kraju
w 1924 r. został już na stałe zatrudniony w Państwowym
Zakładzie Higieny, gdzie do wybuchu wojny pełnił
funkcję kierownika Oddziału Statystyki i Epidemiologii.
Równocześnie otworzył przewód doktorski i w 1928 r.
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego
uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
Plany zaorania ugoru
Najbardziej intensywny czas pracy zawodowej
przypadł na okres międzywojenny i nie były to jedynie
obowiązki związane z prowadzeniem katedry medycyny
społecznej w Państwowej Szkole Higieny PZH, wykładaniem przedmiotu „higiena” na Wydziale Inżynierii
Lądowej Politechniki Warszawskiej, zajęciami dydaktycznymi na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Warszawskiego i w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Państwowa Szkoła Higieny PZH to w latach trzydziestych
XX wieku unikatowy w skali ówczesnej Europy program
autorski sześciomiesięcznych studiów podyplomowych
dla lekarzy z zakresu medycyny społecznej obejmujący
zagadnienia higieny społecznej, szkolnej, demografii,
epidemiologii i statystyki medycznej.
W tym okresie Marcin Kacprzak prowadził szereg
wielopłaszczyznowych i zakrojonych na wiele lat badań
naukowych, w szczególności epidemiologicznych. Oczywiście uczył całe rzesze studentów, jak podnieść rangę
zdrowia publicznego, jakie działania prowadzić w zakresie epidemiologii, czy w jakich formach realizować
zachowania prozdrowotne. Miał jednak świadomość, że
podstawowym zadaniem były badania potrzeb w tym
zakresie. A było co badać… W tym czasie ogłosił drukiem wiele naukowych prac badawczych, wydał też
szereg pozycji książkowych, na tyle nowatorskich, że
wykorzystywano je w programach nauczania studentów
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jeszcze wiele lat po wojnie. W monografiach Wieś Płocka
i Zdrowie w chacie wiejskiej przedstawił z jednej strony
przerażający stan zaniedbań sanitarnych polskiej wsi
okresu międzywojennego, ale równocześnie z optymizmem stwierdzał: …nie ma takich warunków, które by
nie pozwoliły zdrowia naszego podnieść bodaj o jeden
szczebel wyżej, nie ma ani takiej nędzy, ani takiego bogactwa, które by higieny nie potrzebowały stale… W okresie
międzywojennym znajdował też czas na współpracę
międzynarodową, w szczególności z Sekcją Higieny Ligi
Narodów oraz z American Public Health Association,
którego był aktywnym członkiem. Niestety wszystkie
dalekosiężne plany pokrzyżowała wojna. Pozostając
w czasie okupacji hitlerowskiej w Warszawie, nie zrezygnował ze swoich społecznych aktywności i został
zapamiętany jako między innymi działacz konspiracyjny przekazujący produkowane na potrzeby okupanta
szczepionki w ręce polskiego podziemia.
Lekarz zawsze wystawia recepty
Polska wieś tamtych czasów to przecież brak
jakichkolwiek zasad higieny, często brak dostępu do czystej wody, gruźlica, krzywica, próchnica, niedożywienie,
wysoka śmiertelność okołoporodowa – żeby wymienić
tylko kilka z ogromnej liczby problemów. Wszystkie
te społeczne, polskie niedomagania były doskonale
znane byłemu mieszkańcowi polskiej wsi. To własne
doświadczenie miało jednak swój praktyczny wymiar.
Niewykształcone chłopskie, nieraz skrajnie biedne,
a zarazem wielodzietne rodziny potrzebowały edukacji
w zakresie sanitarno-epidemiologicznym. Nie wystarczał przekaz specjalistycznej wiedzy lekarzom, nawet
tym, którzy poświęcali potem lata pracy na krzewienie
zasad oświaty zdrowotnej i zapobieganie chorobom
zakaźnym. Dlatego znający jak mało kto higieniczno-sanitarne potrzeby polskiej wsi i równocześnie mający
wiedzę w jakiej formie można do tych ludzi dotrzeć ze
zrozumiałym dla nich przesłaniem, zastosował Marcin
Kacprzak jeszcze jedną autorską metodę, tym razem
w zakresie krzewienia oświaty zdrowotnej. Opracował,
a następnie rozprowadzał po wsiach (zawsze znalazł się
ktoś, kto umiał czytać) krótkie materiały informacyjne
mające formę zaleceń i recept. Metoda okazała się nad
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wyraz efektywna, bo prosty język i jasne sformułowania
docierały bezpośrednio do zainteresowanych. Co równie
ważne, polska wieś chciała zmian, miała świadomość
swoich cywilizacyjnych ograniczeń i wiedziała, że postęp,
a co za tym idzie poprawa bytu, mogą być uzyskane
właśnie dzięki edukacji najmłodszych mieszkańców.
Wychodząc takim marzeniom naprzeciw doktor Marcin
Kacprzak wystawiał swoim ziomkom takie recepty:
• ODPOWIEDNIO SIĘ ODŻYWIAJ, PRACUJ,
WYPOCZYWAJ I JEDZ W ŚCIŚLE OKREŚLONYM
CZASIE
• MIESZKAJ W STARANNIE UTRZYMANYM
I DOBRZE WIETRZONYM MIESZKANIU
• NOŚ CZYSTĄ ODZIEŻ I BIELIZNĘ
• CAŁE CIAŁO MIEJ ZAWSZE DOBRZE WYMYTE,
NIE NARAŻAJ GO NIEPOTRZEBNIE NA
NIEBEZPIECZEŃSTWO I WYSIŁKI PONAD
MIARĘ
• UBIERAJ SIĘ STOSOWNIE DO POGODY
• WOLNE CHWILE SPĘDZAJ UMIEJĘTNIE,
KULTURALNIE, PRZYJEMNIE.
Żeby nie było wątpliwości, człowiek kulturalny
wg Marcina Kacprzaka:
• JEST CZYSTY, MA CZYSTĄ BIELIZNĘ, UBRANIE
I BUTY, ODDYCHA PRZEZ NOS, NIE PRZEZ
USTA, LUBI ŚWIEŻE POWIETRZE
• NIE JE BYLE CZEGO, BYLE GDZIE I BYLE JAK
• SZANUJE SWOJE ZDROWIE
• PANUJE NAD SOBĄ, JEST UPRZEJMY
I UCZYNNY
• WZMACNIA SWOJE SIŁY, BO PO PRACY SPĘDZA
CZAS PRZYJEMNIE I POŻYTECZNIE, KORZYSTA
UMIEJĘTNIE Z BIBLIOTEK I TERENÓW
SPORTOWYCH
• POMAGA W ORGANIZOWANIU ŻYCIA
SPOŁECZNEGO, KULTURALNEGO
I SPORTOWEGO.
Tak duża aktywność zawodowa była dodatkowo
powiązana z piastowaniem stanowiska prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej oraz redaktora
naczelnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Higienicznego „Zdrowie”, przekształconego w 1934 roku
w „Zdrowie Publiczne”.
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Historia pewnego stołeczka
Po zakończeniu wojny w zrujnowanym kraju
wszystko trzeba było zaczynać od nowa. Już w lutym 1945
r. rozpoczął Marcin Kacprzak organizowanie Katedry
i Zakładu Higieny Ogólnej i Społecznej na tworzącym
się Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego, stając
się też jej pierwszym kierownikiem. W 1947 r. został
mianowany profesorem zwyczajnym na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego i w tym samym roku
został kierownikiem Katedry i Zakładu Higieny Ogólnej
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego,
gdzie poza obowiązkami dydaktycznymi powrócił do prowadzenia prac badawczych. W tym czasie zorganizował
jedyne w kraju studia podyplomowe w zakresie higieny
i epidemiologii. Przekształcono je później w Oddział
Sanitarno-Higieniczny Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej. Kierując tą placówką opracował i wdrożył
do systemu szkolenia podyplomowego program specjalizacyjny z zakresu higieny szkolnej. Z uwagi na swoje
jeszcze przedwojenne osiągnięcia i pozycję wypracowaną na arenie międzynarodowej jako jeden z niewielu
naukowców zza „żelaznej kurtyny” został zaproszony
do współpracy przy tworzeniu konstytucji i programu
działania Światowej Organizacji Zdrowia. W 1946 roku
przewodniczył polskiej delegacji na międzynarodową
konferencję w Nowym Jorku, która przygotowała powołanie WHO. Niedługo potem, bo w roku 1948 został
dziekanem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Warszawie, a w 1954 roku rektorem tej uczelni. Sam
o sobie powiedział kiedyś żartem, że udało mu się po
wielu trudnych latach zasiąść na najwyższych, honorowych i najbardziej zaszczytnych naukowych miejscach,
chociaż wcześniej musiał do ubogiej wiejskiej szkoły
przynosić własny stołek.
Jak iść do przodu,
nawet gdy jest pod górkę
Aktywność profesora Kacprzaka mimo kolejnych trudnych czasów (ciągle na takie trafiał) wcale
z wiekiem nie malała i wręcz przeciwnie, lata przemyśleń i doświadczeń pozwalały na jeszcze większe
zaangażowanie w pracę naukową i dydaktyczną. Jego
dorobek naukowy pod koniec życia obejmował ponad
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Zdrowie publiczne
400 pozycji, licząc tylko te największe, a towarzystwa
naukowe współpracę z profesorem poczytywały sobie
za wielki zaszczyt. Osiągnięcia naukowe i społeczne
Marcina Kacprzaka były zawsze cenione w świecie. Był
postrzegany jako pionier dziedzin związanych z medycyną zapobiegawczą i promocją zdrowia. Na jego
przemyśleniach dotyczących promocji zdrowia w miejscu pracy oparto współczesne programy prewencyjne
skutecznie realizowane w wielu krajach europejskich.
Nic więc dziwnego, że jako jeden z pierwszych naukowców na świecie za pracę na arenie międzynarodowej
w zakresie higieny i medycyny społecznej został w 1957
roku uhonorowany przyznaniem najwyższego rangą
w ochronie zdrowia wyróżnienia WHO – medalu

17

Leona Bernarda. Do tematyki, którą zawsze stawiał
na pierwszym planie (prewencja i zwalczanie chorób
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem gruźlicy,
zdrowotność wsi, higiena i epidemiologia) w ostatnich
latach życia dołączyły zagadnienia problematyki filozoficznej z zakresu humanizmu i deontologii lekarskiej.
Poświęcił im kilka ostatnich publikacji.
Profesor Marcin Kacprzak zmarł 14 lipca 1968
roku i spoczywa na warszawskich wojskowych Powązkach w pobliżu kwatery Szarych Szeregów.
Tekst i zdjęcia
Alicja Barwicka
okulistka
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Ludzie

Wspominając prof. Marcina Kacprzaka
Krystyna Knypl

Profesor Marcin Kacprzak był wspaniałym człowiekiem, wielkim lekarzem i wybitnym naukowcem. Takich ludzi nie spotyka się na co dzień. Miałam zaszczyt słyszeć
o Profesorze, zanim zostałam lekarzem, ba, zanim zostałam studentką medycyny…

J

akie to były okoliczności? Otóż w latach 60. moja
matka Halina pracowała jako redaktor w Państwowym
Zakładzie Wydawnictw Lekarskich. Z tego powodu
już jako licealistka znałam nazwiska słynnych lekarzy,
którzy byli autorami książek wydawanych przez PZWL
i pojawiali się w opowieściach mojej matki.
W 1961 roku PZWL wydał książkę dla studentów
Higiena ogólna pod redakcją prof. Marcina Kacprzaka.
Redaktorem czuwającym nad przygotowaniem książki
od strony językowej i wydawniczej była moja matka.
Jak to bywa z dziełami zbiorowymi, książka wymagała
sporego nakładu pracy redakcyjnej. Redaktorom PZWL
po wydrukowaniu zwykle przysługiwał bezpłatnie jeden
egzemplarz książki.
Na zakończenie procesu wydawniczego odbyło
się spotkanie redaktora naukowego, czyli profesora
Marcina Kacprzaka i redaktora wydawnictwa, czyli
mojej matki. Pan profesor w pięknych słowach podziękował za wkład pracy nad książką. Dodał też, że jest jej
bardzo zobowiązany i gdyby była w potrzebie, to zawsze
chętnie pomoże.
W niespełna rok później, w 1962 r., zdałam na
wydział lekarski Akademii Medycznej z ocenami: biologia – bardzo dobry, chemia – dobry, fizyka – dostateczny.
Suma punktów nie wystarczyła, aby dostać się na studia
z ogólnej puli miejsc. W owych czasach istniały tzw.
miejsca rektorskie, którymi dysponował rektor uczelni i nie był on związany kryteriami dotyczącymi
ogólnej puli miejsc.
Matka pamiętając deklarację profesora
Marcina Kacprzaka, zdecydowała się na wizytę
w jego gabinecie i miała zamiar poprosić o przyjęcie
mnie na miejsce rektorskie. Gdy stremowana dotarła
do sekretariatu profesora, okazało się, że pan profesor

leży w szpitalu z powodu zawału serca. Opowiedziała
sekretarce powód swego przybycia, a sekretarka obiecała
przekazać jej prośbę profesorowi.
Te odległe czasy, które wspominam, tym się różniły od tych czasów, które nadeszły potem, że sekretarki
nie miały ambicji wyręczania swoich szefów w decyzjach,
a jeżeli ktoś poważny dawał słowo, to miał zwyczaj słowa
dotrzymywać. Sprawa została przekazana panu profesorowi Marcinowi Kacprzakowi, który jeszcze podczas
pobytu w szpitalu wydał
decyzję przyjęcia mnie
na wydział lekarski. Poza
mną została przyjęta jeszcze jedna osoba.
Jako studenci
wiedzieliśmy, że profesor Marcin Kacprzak
to wspaniały człowiek
i wielki naukowiec, toteż
gdy na IV roku studiów
pojawił się na wykładzie
z higieny, wszyscy słuchacze powitali go owacją na
stojąco. q
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Matka czterech chłopców
z dystrofią mięśniową
Duchenne’a zrewolucjonizowała
leczenie chorób rzadkich
Krystyna Knypl

Motywacja matki może nie tylko przenosić przysłowiowe góry, ale także
przyczyniać się do powstania organizacji pomocowych i instytutów badawczych, otwierać wszystkie drzwi zamknięte przed jej chorymi dziećmi,
zdobywać pieniądze na placówki opiekuńcze, może zrobić wszystko. Takie
właśnie było życie Yolaine de Kepper, matki siedmiorga dzieci, w tym czterech chłopców chorych na dystrofię mięśniową Duchenne’a.
1958 roku Yolaine de Kepper wraz z grupą
innych rodziców dzieci z chorobami mięśni
tworzy stowarzyszenie Association Française contre les
Myopathies (AFM) jako wyraz sprzeciwu wobec sytuacji
ich dzieci, braku rozwiązań leczniczych, opiekuńczych
i ubezpieczeniowych.
Początkowo jest to działalność na małą skalę – udział w festynach, sprzedaż kart pamiątkowych, maskotek w celu pozyskania funduszy. Po kilku latach
działalności pojawiają się pierwsze
sukcesy. W 1969 roku wszystkie
osoby z chorobami mięśni we
Francji otrzymują ubezpieczenie
społeczne, a w 1976 roku stowarzyszenie uzyskuje status organizacji charytatywnej. W 1986 roku
podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez stowarzyszenie
zostaje przedstawiona informacja,
że dystrofia Duchenne’a jest chorobą genetyczną. Stowarzyszenie
postanawia zająć się na szerszą
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Gdy patrzymy na szczupłą sylwetkę eleganckiej
kobiety prowadzącej wózek z synami Edwardem
i Filipem, trudno uwierzyć,
że to tak ciężko dotknięta
przez los osoba. Chłopcy
też robią wrażenie pogodnych

skalę organizacją badań genetycznych.
Potrzebne na ten cel fundusze pomoże
im zdobyć telewizja francuska poprzez
program Téléthon.
Bernard Baratud (prezes AFM) i Pierre Birambau
(dyrektor ds. rozwoju AFM), ojcowie dzieci z dystrofią
mięśniową przekonują stację telewizyjną Antenne2 do przeprowadzenia programu połączonego ze
zbiórką pieniędzy.
Pierwszy program, który
odbywa się 4 i 5 grudnia 1987 roku,
przynosi ponad 29 mln euro, jest
to trzy razy więcej niż oczekiwano.
Do akcji włączają się w kolejnych
latach gwiazdy francuskiej estrady,
takie jak Mireille Mathieu, Alain
Delon, Claudia Cardinale, Barbara
Hendricks i inni. W kolejnych latach przychody z akcji sięgają 100
mln euro. Stowarzyszenie może
rozszerzyć zakres swoich działań,
wspierając także osoby z innymi
rzadkimi schorzeniami.
http://www.afm-telethon.fr/telethon/histoire-telethon-944

W

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yolaine-DE-KEPPER_with_edouard_philippe.jpg
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http://www.afm-telethon.fr/association/notre-histoire-632

Zdrowie publiczne

http://www.amazon.fr/Les-enfants-myopathes-Yolaine-Kepper/dp/2213021872

Inwestycja w badania genetyczne
Association Française contre les Myopathies inspiruje i inwestuje w prowadzenie badań genetycznych
chorób mięśni, a także innych schorzeń. W latach 90.
powstaje laboratorium Généthon (http://www.genethon.
fr/en/), które koncentruje się na badaniach genetycznych
chorób mięśni, układu nerwowego, krwi, oczu, wątroby
i układu immunologicznego.
Powstają też inne instytucje badawcze i naukowe,
jak Biothérapies Institute (http://www.institut-biotherapies.fr/en/), Institut de Myologie (http://www.institut-biotherapies.fr/qui-sommes-nous/linstitut-de-myologie-et-le-muscle/), I-Stem (http://www.institut-biotherapies.
fr/qui-sommes-nous/i-stem-et-les-cellules-souches/),
Atlantic Gene Terapies (http://www.atlantic-gene-therapies.fr/en/).
Pojawiają się pierwsze leki do terapii genetycznej
(https://en.wikipedia.org/wiki/Alipogene_tiparvovec).
Równolegle do prac zespołowych w stowarzyszeniu Yolaine de Kepper pozostaje aktywna indywidualnie
– w 1988 publikuje książkę Les enfants myopathes.
Yolaine de Kepper zmarła w 2007 roku.
W dalszych latach AFM uczestniczy w pracach
nad powstaniem Eurordis (http://www.eurordis.org/),
federacji stowarzyszeń pacjentów
z chorobami rzadkimi. W 2005 roku
wraz z innymi stowarzyszeniami
przyczynia się do zmiany ustawodawstwa francuskiego na rzecz
równych szans dla osób z chorobami rzadkimi. Powstaje we Francji
Ustawa o równości praw i szans
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(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=&categorieLien=id), a także pierwszy Plan Chorób Rzadkich
na lata 2005-2008 (http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
Maladies_rares_plan_sante_publique_2005_2008.pdf)
oraz drugi Plan Chorób Rzadkich na lata 2011-2014
(http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_maladies_rares_2011-2014.pdf).
Francja staje się niewątpliwym liderem w zakresie
opieki i leczenia osób z chorobami rzadkimi.
Wzorowa placówka opiekuńcza
Association Française contre les Myopathies prowadzi dom opieki dla osób z chorobami mięśni, otwarty
z inicjatywy Yolaine de Kepper, w którym pomoc mogą
znaleźć 54 osoby z chorobami mięśni wymagające
wentylacji wspomaganej. Ten obiekt został otwarty
w Saint-Georges-sur-Loire w 1980 roku. Jest prowadzony we wzorowy sposób pod każdym względem, także
naukowym.
W roku 2013 na łamach „Ann Phys Rehabil.
Med.” 2013,56,443 opublikowano doniesienie naukowe
Evolution of life expectancy of patients with Duchenne
muscular dystrophy at AFM Yolaine de Kepper centre
between 1981 and 2011 autorstwa P. Kieny i wsp. Autorzy donoszą, że przewidywana średnia długość życia
osób z dystrofią Duchenne’a, u których nie stosowano
wspomagania wentylacji płuc, wynosiła 22,16, natomiast
u osób, u których stosowano wentylację wspomaganą,
wskaźnik ten wynosił 36,23 lat. We wnioskach autorzy
piszą, że u osób, u których wykonano tracheostomię
i zastosowano wentylację wspomaganą, średnia przewidywana długość życia została wydłużona o 15 lat i z tego
względu takie postępowanie powinno być rutynowo
proponowane pacjentom z dystrofią mięśniową.
Association Française contre les Myopathies w 2012
roku otrzymało prestiżową nagrodę Prix Galien. Uczestniczy w 30 badaniach klinicznych nad chorobami rzadkimi mięśni, mózgu, wzroku, skóry,
krwi i wątroby. Obecnie prezesem
jest Laurence Tiennot-Herment,
matka chłopca z dystrofią mięśniową Duchenne’a.

http://www.20minutes.fr/sante/618091-20101104-sante-le-telethon-a-encore-beaucoup-apporter-pays-selon-afm
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Każdemu potrzebna jest
chwila wytchnienia
Pacjenci z chorobami rzadkimi żyją dłużej nie tylko dzięki postępowi medycyny, ale w nie mniejszym
stopniu dzięki opiece swoich rodzin.
Niesienie pomocy jednak wyczerpuje
fizycznie oraz psychicznie i każdemu
potrzebna jest chwila wytchnienia.
AFM postanowiło wybudować w rejonie Jury ośrodek
dla 80 osób, w którym będą mogły nabierać sił do
dalszych zadań.
Komentarz redakcji
Poznając i podziwiając osiągnięcia Francji, a także
innych krajów, nie sposób uniknąć porównań z tym, co
mamy u siebie. Polski Narodowy Plan Chorób Rzadkich
to festiwal drobiazgowych przepisów, lecz mało konkretów. Rodzice dzieci z chorobami rzadkimi borykają się
w naszym kraju z tysiącami trudności. Działa Krajowe

Forum na Rzecz Chorób Rzadkich
(http://www.rzadkiechoroby.pl/) oraz
parlamentarny zespół ds. chorób
rzadkich. Pod adresem http://www.
korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/3.-jacek-gralinskki-narodowyplan-dla-chorob-rzadkich-mapadrogowa.pdf znajdujemy informację
o prowadzonych pracach. „Mapa
drogowa” pokazuje, jak prace postępują. Jeszcze jeden dowód, że jesteśmy „sprawni
inaczej” w kwestii dróg wszelkich, i tych realnych, i tych
symbolicznych.
Wgląd w dotychczasowe prace (http://www.sejm.
gov.pl/SQL2.nsf/zesp?OpenAgent&131) oraz transmisja
z ostatniego posiedzenia parlamentarnego zespołu ds.
chorób rzadkich z 27.08.2015 (http://www.sejm.gov.pl/
Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#7B8BF52E938F02B4C1257E8A0037551E) pokazują, że nad losem osób
z chorobami rzadkimi obraduje kilkanaście osób, które
debatują nad problemami nieznanymi reszcie świata.
Krystyna Knypl

HARMONOGRAM

La ta

2012 2013

Mi es i ące 11 12

I

Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich mapa drogowa

a

Przeka za ni e dokumentu NPChR Mi ni s trowi
Zdrowi a

b

Kons ul ta cje wewnątrz i mi ędzyres ortowe

c

Korekta dokumentu NPChR

d

Ana l i za pra wna

e

Ana l i za ekonomi czna

f

Za kończeni e pra c na d NPChR

g
h

Os ta teczna wers ja NPChR
Weryfi ka cja Na rodowego Pl a nu dl a
Chorób Rza dki ch - ma pa drogowa

II

Narodowy Program Chorób Rzadkich

a

i

Dzi a ła ni a l egi s l a cyjne
Przygotowa ni e dokumentu opera cyjnego
opi s ującego za da ni a i koni eczne za s oby
do rea l i za cji w okres i e 3-5 l a t o na zwi e
Na rodowy Progra m Chorób Rza dki ch
Okreś l eni e za łożeń opera cyjnych dl a
Rejes trów Chorób Rza dki ch
Okreś l eni e Kryteri ów Des ygna cyjnych
Centra Eks percki e/Oś rodki Referencyjne
Przegl ąd kryteri ów Ba da ń Przes i ewowych
Noworodków
Przyjęci e Na rodowego Progra mu Chorób
Rza dki ch
Moni torowa ni e Na rodowego Progra mu
Chorób Rza dki ch
Rewi zja Na rodowego Progra mu Chorób
Rza dki ch
Wdrożeni e Na rodowego Progra mu Chorób
Rza dki ch

III

Komunikacja

a

Przeds ta wi eni e i nforma cji o za kończeni u
pra c na d NPChR w EUCERD

b
c
d
e
f
g
h

b
c
d
e
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Czego dowiedzieliśmy się dzięki
Framingham Heart Study?
Krystyna Knypl

Z

nane z wielu filmów sceny z papierosem w dłoni
trzymanym przez znane gwiazdy ekranu nie były
reklamą produktów tytoniowych, lecz reklamą niewiedzy.
Pragmatyczni Amerykanie postanowili niewiedzę zastąpić wiedzą zdobytą w sposób zgodny z zasadami nauki.
Na miejsce obserwacji wytypowano małe miasteczko
Framingham leżące około 30 minut jazdy samochodem
na zachód od Bostonu.

Niezmotoryzowani badacze dziejów zdrowia
publicznego mogą wybrać się pociągiem z dworca South
Station Framingham/Worcester Line i za 50 minut będą
na miejscu. Szczegóły podróży znajdą na Massachusetts
Bay Transportation Authority (http://www.mbta.com/).
Na przykładzie typowej populacji małego miasteczka liczącej 5209 mężczyzn i kobiet w wieku od 30
do 62 lat poszukiwano odpowiedzi na pytanie, dlaczego
schorzenia sercowo-naczyniowe atakują Amerykanów.
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Pacjenci szczegółowo opisywali swój styl życia, przechodzili badania lekarskie oraz mieli wykonywane badania
laboratoryjne. Już po 12 latach ustalono kluczowe zależności pomiędzy stylem życia a stanem zdrowia. Oto
jakie kolejno wysnuwano wnioski.
• 1960 r. – papierosy zwiększają ryzyko schorzeń sercowo-naczyniowych
• 1961 r. – podwyższony cholesterol, podwyższone
ciśnienie krwi i nieprawidłowości w EKG zwiększają
ryzyko schorzeń sercowo-naczyniowych
• 1976 r. – wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko schorzeń
sercowo-naczyniowych, otyłość je zwiększa
• 1970 r. – nadciśnienie zwiększa ryzyko udaru mózgu
• 1970 r. – migotanie przedsionków zwiększa ryzyko
udaru mózgu 5-krotnie.
Dane były do
tego stopnia interesujące, że w 1972 roku
zdecydowano się na
obserwację drugiego pokolenia 5124
mieszkańców Framingham. Poszerzono też zakres badań
laboratoryjnych.
W 2002 podjęto
obserwację trzeciego pokolenia.
Prowadzone są
także badania
genetyczne. q
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http://annals.org/data/Journals/AIM/19323/AIME196107010-00004.pdf.png

Badanie Framingham Heart Study rozpoczęło się w 1948 roku, a jego celem było
ustalenie, dlaczego Amerykanie coraz częściej cierpią na choroby serca. Dziś trudno
sobie wyobrazić sytuację, w której nie są znane czynniki ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych, ale pół wieku temu tak właśnie było.

Zdrowie publiczne

Była sobie książeczka
zdrowia dziecka…
Krystyna Knypl

Przeglądam książeczkę zdrowia dziecka AD 2015 otrzymaną przez rodziców przy
wypisie dziecka urodzonego w referencyjnym centrum klinicznym w Warszawie.
Dokument upstrzony reklamami wygląda na sprytne przedsięwzięcie biznesowe grupy około 20 producentów działających na rynku niemowlaków. Niby to merytorycznego parasola w formie krótkich listów do rodziców użyczają temu pomysłowi dwie
organizacje pielęgniarskie.

O

d pierwszej do ostatniej strony książeczki reklamodawcy informują rodziców, jakie to niezbędnej
potrzeby specyfiki dla niemowląt są przez nich produkowane. Czy jest w książeczce jakakolwiek merytoryczna,
obiektywna, lekarska informacja dla rodziców o tym, jak
dbać o zdrowie dziecka? Nie ma ani jednego zdania! Kto
by tam sobie zawracał głowę takimi detalami – powie
prężny polski biznes obsługujący niemowlaki i ich
rodziców. Mniej wiedzą, więcej kupią!
Do boju o przywrócenie pierwotnej roli książeczki zdrowia dziecka ruszył Rzecznik Praw Dziecka.
Bój to niby zwycięski, bo w Dz.U. z 13 sierpnia 2015 r.
poz. 1163 czytamy m.in.:
USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Art. 1. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r.
poz. 159, z późn. zm.1)) art. 30 otrzymuje brzmienie:
„Art. 30.1. Minister właściwy do spraw zdrowia,
po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej
Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze
rozporządzenia, rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, sposób jej przetwarzania oraz wzory określonych
rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności wzór
książeczki zdrowia dziecka, uwzględniając rodzaje podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, a także
konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do
dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia,
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ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz jednolitych wzorów dokumentacji
medycznej mającej istotne znaczenie dla szybkiego
i skutecznego udzielania świadczeń zdrowotnych.”
Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001163+2015%2408%2428&min=1.

Tymczasem MZ nie wydało oficjalnego rozporządzenia w sprawie książeczki zdrowia dziecka, ale
podobno trwają konsultacje społeczne w sprawie tego ponownie rodzącego się w bólach
dokumentu. W zasobach internetowych znajdujemy wzór:
KSIĄŻECZKA
ftp://www.bwasc.pl/zbiorZDROWIA
DZIECKA
nik_ksiazek/Ksiazeczka%20
Zdrowia%20Dziecka.pdf. Co
w nim jest prócz rubryk dokumentujących poszczególne
fazy rozwoju dziecka będących
de facto pediatryczną historią
choroby? Garść bezosobowych, ogólnikowych sloganów
powitalnych, z których kompletnie nic nie wynika, i zapewnienie, że jest owa książeczka dokumentem porównywalnym z „paszportem zdrowia dziecka” w krajach
wspólnoty europejskiej i innych rozwiniętych krajach
świata.
Najwyraźniej zarząd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego nie wie, że dzisiejszy świat dzięki internetowi jest sprawdzalny, powiedzmy boleśnie sprawdzalny dla
różnych opowiadaczy bajek, w tym bajki o europejskim
Ministerstwo Zdro
wia

I Opieki Społecznej

Polskie Towarzyst
wo Pedia

tryczne
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poziomie polskiej książeczki. Przyjrzyjmy się, jak wyglądają książeczki zdrowia dziecka w innych krajach.
Książeczka zdrowia dziecka
i jej historia
Książeczka zdrowia dziecka ma swoją ciekawą
historię, w każdym kraju inną i niepozbawioną interesujących zwrotów akcji. Chyba najciekawsza jest historia
francuskiej książeczki, prawdopodobne najstarszej
i z tego powodu najbardziej wartościowej – w jej wersji
współczesnej.
Po raz pierwszy pomysł książeczki zdrowia dziecka przedstawił francuski lekarz Jean-Baptiste Fonssagrives (1823-1884) z Montpellier. Zalecał on matkom
obserwację zdrowia dzieci i zapisywanie spostrzeżeń.
Sugestie te opublikował w 1868 roku w doniesieniu Le
rôle des mères dans les maladies des enfants, ou ce qu’elles
doivent savoir pour seconder le médecin, Paris, Hachette,
Victor Masson, 1868, 332. Pisał on, że rola matki polega
na asystowaniu lekarzowi w razie choroby dziecka. Była
to jednak prywatna inicjatywa o stosunkowo niewielkim
zasięgu. Na skalę ogólnopaństwową pomysł książeczki
zdrowia dziecka we Francji skutecznie promowała Louise
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Hervieu, utalentowana pisarka i malarka
(https://fr.wikipedia.
org/wiki/Louise_Hervieu). Cierpiała ona
na narastające zaburzenia widzenia. Problemy okulistyczne
przypisywano kile
wrodzonej, na którą
miała Louise chorować, jednak co do trafności tego rozpoznania zdania
historyków medycyny są podzielone. Malarka przeszła
kilka kuracji typowych dla XIX-wiecznych metod leczenia obejmujących terapię bizmutem oraz rtęcią. Miała
osobiste doświadczenie i w wysokim stopniu rozwiniętą
świadomość, jak ważne są szczegółowe dane o zdrowiu
dziecka, a także o zdrowiu rodziców, dla ustalenia prawidłowego rozpoznania choroby. Okoliczności te sprawiły,
że Louise Hervieu wraz z Robertem Denoëlem, wydawcą
jej książek (Sangs, Le „crime”, Le malade vous parle) założyła stowarzyszenie Association Louise Hervieu pou
l’etablissement du Carnet de Sante promujące wprowadzenie książeczki i tą drogą wywierano wpływ na polityków
oraz inne gremia decyzyjne. Robert Denoël drukował
między innymi ulotki, w których nawoływano do wydania książeczki zdrowia dziecka, podnosząc między
innymi jakże aktualny w Polsce argument, że konie i psy
mają starannie udokumentowane rodowody, czego nie
da się powiedzieć o ludziach. Starania okazały się owocne
i dekretem z 1 czerwca 1939 roku podpisanym przez
Marca Rucarta (http://www.
senat.fr/senateur-4eme-republique/rucart_marc0050r4.
html), ówczesnego mini-

stra zdrowia publicznego,
wprowadzono książeczki
we Francji jako oficjalny
dokument medyczny, poufny i obowiązkowy.
Tak wyglądała
pierwsza książeczka zdrowia.

11_2015

listopad

https://www.louisehervieu.fr/lartiste/du-dessin-au-carnet-de-sante/
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Szanowni Rodzice!

http://www.cogansociety.org/abstracts/2014/11/19/26th-annual-meeting-abstracts2013-kansas-city-kansas

Na pamiątkę starań na rzecz
wprowadzenia książeczki zdrowia dziecka, w domu, w którym
mieszkała Louise Hervieu, przy 55 rue du Cherche-Midi wmurowana jest
pamiątkowa tablica.
O zasługach Louise Hervieu mówiono także na
kongresie The Cogan Ophtalmic Society (http://www.
cogansociety.org).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Hervieu#/media/File:Plaque_Louise_Hervieu,_55_rue_du_Cherche-Midi,_Paris_6.jpg

Zdrowie publiczne
Pierwsza polska książeczka zdrowia dziecka
miała krótki tekst edukacyjny skierowany do rodziców.
Kolejne edycje książeczki także miały takie teksty. Rozwijane w dalszych latach książeczki w różnych krajach
doczekały się bardzo cennych opracowań edukacyjnych.
Najnowszy polski projekt nie zawiera żadnych
treści edukacyjnych. Jest jeszcze czas na naprawę tego
zdumiewającego uchybienia. Obowiązek ten leży po
stronie naukowych gremiów pediatrycznych, takich
jak Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne. Od pisania ogólnikowych
listów i sloganów nikt nie stał się bardziej wyedukowany.
Rzetelna edukacja prozdrowotna to podstawa skutecznego działania we współczesnej medycynie. W naszej
medycynie z niewiadomych powodów profesjonalna
edukacja zdrowotna jest od zawsze lekceważona przez
władzę publiczną oraz akademicki i naukowy establishment. Marketingowe slogany masowo produkowane
przez agencje PR tego nie zastąpią.
Krystyna Knypl

Więcej o historii książeczki zdrowia we Francji
znaleźć można pod adresem http://www.medecine-et-enfance.net/data/horsseries/depddpce1-14.pdf oraz
w obszernym artykule w języku angielskim pod adresem http://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/
viewFile/92867/118082.
Także książeczka zdrowia dziecka w Australii
zawiera informacje edukacyjne dla rodziców http://www.
cyh.com/library/child_health_record_full.pdf, https://
www.health.qld.gov.au/childrenshealth/docs/phr.pdf.
Co więcej, jest w niej pożyteczna informacja
o pomocy w zrozumieniu treści w języku angielskim
skierowana do osób mówiących w innych językach.
Komentarz redakcji
Książeczkę zdrowia dziecka w powojennej Polsce wprowadzono stosunkowo szybko, bo w latach
pięćdziesiątych, a zlikwidowano ją w ramach bałaganu
legislacyjnego w 2002 roku. W podobnej bałaganiarskiej
atmosferze wróciła na salony „zatroskanych inaczej”
o zdrowie dzieci.
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Więcej:
http://polona.pl/item/38818183/4/
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Po dyżurze

Candy / Is dandy;
/ But liquor / Is quicker.
Kawa / się nadawa,
/ lecz gorzała / szybciej działa.
(Ogden Nash w tłumaczeniu
Stanisława Barańczaka)

Dobry generał widzi nie
tylko drogę do zwycięstwa,
on również wie, kiedy
zwycięstwo jest niemożliwe.
(Polybius)

Obraz całości ,
czyli stój w kącie ,
(a może) znajdą cię

Rys. Zen

Rafał Stadryniak = @Grypa

Jak to jest, że z reguły patrzymy na siebie i całą resztę w sposób wyrywkowy? Powierzchowność przysłoni każdą głębię. Tak działają reklamy mniej lub bardziej jawne, walczące o uwagę, rozpraszając i mamiąc. Nasz Doktor razem Luzikiem i Nieztychem starali się rozszyfrować na spokojnie, o co w tym wszystkim chodzi. Chodziło
też o czystą przyjemność dyskusji w gronie miłośników perełki. Tej chmielowej. Tej
jedynej.

– S

mak dzieciństwa – westchnął Nieztych, pociągając wprost z butelki, czyli ze źródła. – Albo
weźmy pod uwagę takie kosmetyki. Zbyt jaskrawa
szminka koleżanki spełnia kryteria reklamy rozpraszającej i odwracającej uwagę od istotnych problemów.
– A odstające uszy, zajęcza warga? – dopytywał
się Luzik.
– Wystarczy odpowiednio dobrać środki i pomalować – domyślił się Nasz Doktor.
Nieztych nie akceptował takiego odwracania
uwagi. Sugerował nawet, że jest to działanie nieuczciwe
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służące wprowadzeniu w błąd. Zresztą, jak dowodził, cała
sztuka makijażu polega na mydleniu oczu i maskowaniu.
– Czyli jednak szwindel – westchnął Nasz Doktor.
Luzik miał bardziej liberalne podejście do sprawy.
Zgadzał się na gry w chowanego i stosowanie barw wojennych. Dowodził, że panowie mogą sobie dodatkowo
przysłonić oczy alkoholem, który niweluje niedostatki
makijażu.
– A jak ktoś nie pije? – zdenerwował się Nasz
Doktor.
– To się nie rozmnaża – dokończył smutno Nieztych.
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Po dyżurze
Dyskutanci obsesyjnie wracali do badań nad
uczciwością w łączeniu się w pary. Czy sprawił to wyjątkowy smak perełki, czy też zmęczenie dyżurami,
w każdym razie byli dziś wyjątkowo zgodni co do natury kontaktów z płcią przeciwną. Liczy się tzw. sukces
reprodukcyjny.
W lokalu dokoła bywalcy przy paru flaszkach
rozprawiali zapewne na podobne tematy. Co chwila
dochodziły egzaltowane okrzyki ja cię przepraszam albo
gotowce w stylu więc chodź, pomaluj mój świat.
Trzej Doktorzy czuli się jak u siebie w domu. Ze
swej strony nie żałowali takich zwrotów jak fragmentacja
doznań, optymalizacja odbioru, zjawisko paralaksy. Nieco
już podochoceni dyskutanci zgadzali się ze sobą co do
tego, że ogólnemu rozproszeniu sprzyja gorączkowe
zdobywanie i wchłanianie informacji, tysięcy bitów
konkurujących ze sobą. Ważnych i nieważnych. Zgadzali się również w sprawie szczególnej roli perełki i ten
consensus był niezwykle pomocny w wypracowywaniu
stanowiska w kwestiach spornych.
– To jest właśnie porozumienie ponad podziałami
– dowodził z uporem Nieztych. – W razie czego mamy
wspólną platformę, na której można budować.
– À propos platformy, a co z butelkami? – przyszła
do Naszego Doktora myśl praktyczna.
– Trzeba myśleć całościowo – zaczął Nieztych. –
Nie wolno poddawać się terroryzmowi potrzeb, chwili,
oczekiwań. Nie bierność, ale wyjście do ludzi. Nie żadne
stój w kącie, znajdą cię.
Tu mała dygresja. Owo stój w kącie było w swoim czasie najczęściej cytowanym powiedzeniem, które
serwowali rodzice swoim ekspansywnym pociechom.
Stało się ono źródłem frustracji i często staropanieństwa.
Jeśli kto stał i czekał na znalezienie.
W knajpce zrobił się wieczorny ruch. Nowa fala
bywalców zmiotła poprzednich męczących się nad
pojedynczymi butelkami z zielonego szkła. Nowi byli
znacznie głośniejsi, bardziej spragnieni i poubierani
w szaliki w barwach klubowych. Doktorzy rozejrzeli
się z niepokojem, ale nie dostrzegli ani kastetów, ani
bejsboli, ani nawet zwykłych łańcuchów.
– To po prostu młodzież przyszła obejrzeć sobie
mecz przy piwie na dużym ekranie – rozpoznał sytuację
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Luzik. Jako ordynator na Oddziale codziennie musiał
wymyślać różne diagnozy, żeby pacjenci nie wychodzili
do domu z niczym.
Obraz na ekranie był bardzo wyraźny. Tak wyraźny, że można było dostrzec pojedyncze włosy na
głowach piłkarzy.
– Toż to pornografia sportowa – podniecał się
Nieztych.
– A do tego jeszcze powtórki w zwolnionym tempie – wtórował Luzik. – Można śledzić dokładnie, kto
w kogo wjechał ślizgiem, gdzie nastąpił kontakt i następnie wygwizdać sędziego, który co najwyżej może
zgadywać, kto kogo.
Emocje sięgnęły piłkarskiego zenitu. Nie sposób
było dalej rozprawiać o makijażu i kamuflażu, gdy
powyżej nad głowami rozgrywały się rzeczy ważne dla
przyszłości tej czy owej drużyny. Szalikowcy zresztą
czuli tę presję wyniku i reagowali na najmniej zmianę
sytuacji na boisku jak ławica sardynek, falując, to podnosząc się, to opadając.
Trzej doktorzy po dyżurze i co tu ukrywać po
spożyciu pienistozłocistego szlachetnego płynu bez
chwili wahania dołączyli do owego żyjącego i reagującego organizmu. Kiedy było trzeba, wstawali, kiedy
było trzeba, siadali. Już w trakcie przerwy okraszonej
soczystymi komentarzami ze studia i monosylabami
zdyszanego i ciągle rozgrzewającego się rezerwowego
Nasz Doktor zauważył, że zmieniła się konfiguracja
w lokalu. Dziwnym trafem Nieztych siedział już nieco
dalej, gestykulując żywo obok tulącej się do niego kibicki. Z mowy ciała wynikało, że mają się ku sobie. Luzik
z kolei wypłynął przy stoliku obok, kreśląc na serwetce
plany taktyczne na drugą połowę meczu, ku uciesze
wyraźnie podekscytowanych panienek w T-shirtach
z orłem na piersiach.
Nasz Doktor musiał skoncentrować całą swą
inteligencję, żeby przetrawić opinie ekspertów od futbolu. Najlepszą strategią jest strzelenie gola albo dwóch
– dowodził autorytet w studio. I niestracenie bramki
– uzupełniał przytomnie inny ekspert.
Tymczasem druga połowa meczu już się zaczęła.
Zmagania stały się coraz bardziej emocjonujące i zaciekłe.
Pół składu z jednej i z drugiej strony biegało już z żółtymi
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Po dyżurze
kartkami w zaciśniętych nad głową rękach – taki nowy
przepis związku.
Nasz Doktor zauważył kątem oka, że Luzik panuje strategicznie nad sytuacją i obecnie zbiera numery
telefonów kibicek. Co do Nieztycha, ten też radził sobie
nie najgorzej na polu przeciwnika. Szalik, którym jeszcze
niedawno była przewiązana jego kibicka, obecnie był
okręcony wokół szyi Nieztycha, a koniec jego spływał
na plecy. Za ten koniec kibicka szarpała co jakiś czas,
gdy pod bramką robiło się gorąco.
Nasz Doktor pomyślał, że właśnie wychodzą
dotkliwe braki w jego edukacji piłkarskiej, która, jak
się okazuje, bywa pomocna w życiu.
Mecz się już skończył, ale sparowanym kolegom
Doktora trudno było podnieść się wobec oporu wiernych
fanek futbolu.
Doktorowi nie pozostało nic innego jak grzecznie
się pożegnać. Pocieszał się w duchu, że jutro też będzie
dzień, zawsze przecież jest jakiś mecz, a szalik pewnie
był tandetny.
Na razie siedział sobie na wysokaśnym stołku
i wykorzystując moment obrotowy, lustrował sytuację.
Zupełnie jak panorama Racławicka, pełne 360 stopni,
cieszył się jak dziecko, kręcąc to w jedną, to w drugą
stronę.

Życie jest wszakże pełne niespodzianek. Nie później jak dwa dni po owych wydarzeniach zgłosił się do
Doktora przedstawiciel klubu sportowego z propozycją.
Chodziło o obstawę medyczną zawodów sportowych.
– Mamy kilka takich dziewczyn w Klubie Kibica,
co lubią sobie zemdleć na meczu. Potrzebna fachowa
pomoc – tu przedstawiciel mrugnął wesoło.
Nasz Doktor nie opierał się wcale. Mądre przysłowie mówiło wszak „stój w kącie, znajdą cię”. Dalej
nie było innych wskazówek, zwłaszcza o opieraniu się.
Rafał Stadryniak
internista
PS Lokalna drużyna znakomicie radziła sobie w lidze. Klub
kibica kwitł i interwencje lekarskie zdarzały się często. Niestety
tajemnica lekarska zabrania rozmawiać na te tematy.
Nieztych i Luzik do dzisiaj mają żal do Doktora, że tak
sprytnie przeszedł na wyższy poziom stosunków sportowych.
On ma z tego przyjemność i jeszcze mu płacą – oskarżali
koledzy.
Nasz Doktor zupełnie bez poczucia winy wysondował,
skąd bierze się rozgoryczenie kolegów. Otóż Luzik zgubił
wszystkie serwetki z telefonami, a Nieztych zidentyfikował
kibickę jako młodszą córkę swojej rejestratorki.
Powoli im przejdzie – Nasz Doktor był pewny swego –
znajdziemy przecież jakąś wspólną platformę porozumienia…

Nowości
Osoby transpłciowe – problemy medyczne
Na łamach „Journal of
Americal Medical Association”
14 października 2015 r. ukazał
się artykuł Laury Buchholz
Transgender care moves to
mainstream dotyczący ogólnych problemów medycznych
związanych z osobami transpłciowymi. Problemem jest już
sama terminologia. Na pytanie
z jaką płcią się identyfikujesz,
w dzisiejszych czasach można
otrzymać o wiele więcej niż
dwie odpowiedzi. Mamy więc:
mężczyznę, kobietę, transpłciowego mężczyznę, który
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uprzednio był kobietą (FTM),
transpłciową kobietę, która
uprzednio była mężczyzną
(MFT), osobę międzypłciową (ang. intersex), osobę typu
genderqueer lub jeszcze inną
niezdefiniowaną osobę.
Poszerzenie spectrum definicji płci niesie nowe zadania
dla pracowników ochrony
zdrowia, jakie wcześniej nie
były znane. Autorka tekstu
podaje dwa przykłady – transpłciowy mężczyzna, któremu
zostawiono szyjkę macicy,
może zachorować na raka

szyjki macicy lub transpłciowa
kobieta, której pozostawiono
gruczoł krokowy, może zachorować na raka tego narządu.
O problemach osób transpłciowych można przeczytać
więcej w raporcie dostępnym
pod adresem http://www.
thetaskforce.org/static_html/
downloads/reports/reports/
ntds_full.pdf, zatytułowanym
Injustice at Every Turn. A Report of the National Transgender Discrimination Survey. Raport przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród

6456 transpłciowych osób
w Stanach Zjednoczonych.
Respondenci podali, że 19%
z nich odmówiono opieki medycznej, 28% doznało molestowania słownego w placówkach
medycznych, a 2% zostało pobitych w tych placówkach. Aż
50% ankietowanych podało, że
musiało przekazać lekarzom
wskazówki, jakiego traktowania takie osoby oczekują w placówkach medycznych. (K.K.)
Źródło: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2463347
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Imieniny Dziuni
Krystyna Knypl

Każdego roku na imieniny Dziuni przychodziło do dwudziestu osób. Synowie z żonami, wnuki, sąsiadka, koleżanki z pracy i ani się człowiek obejrzał, robiło się dwadzieścia osób. Zdzich Gałązka uważał, że imieniny rzecz święta. U Gałązków zawsze
hucznie obchodzone. Jeszcze za kawalerki jazda bywała ostra. Każdy z chłopaków
obalał nie mniej niż połówkę. Teraz to już nie te lata. Chłopaki zrobili się jakieś wystraszone od czasu, jak Adrian padł pod stół i został już tam na wieki wieków amen.

Ś

wieć, Panie, nad jego duszą – pomyślał Zdzich. –
Ciekawe co tak Adriana ścięło, pewnie pękła mu
jakaś żyłka w mózgu albo zawał. Raczej zawał. Tak,
żyłka mu nie pękła, bo by krew poszła nosem, a nic
takiego nie było.
Zdzich dobrze pamięta, że nie było żadnej krwi.
Nie ruszali go, zanim nie przyjechało pogotowie. Bo
można zaszkodzić. Lepiej się nie wtrancać.
– Nie mówi się wtrancać, tylko wtrącać – pouczała
go zawsze Dziunia.
– Ty, Dziunia, nie bądź taki magister, dobra? –
Zdzich zawsze wiedział, jak żonę uspokoić w try miga.
Dziunia była czarna owca w rodzinie. Wszystkie Pawlaki
zrobili magistra, ale nie Dziunia. Nie zrobiła, bo była
zabawowa. No i nauka nie trzymała się jej głowy, to po
drugie. A w ogóle to stare dzieje i nie ma co wspominać.
Trzeba pojechać po kurczaki na te cholerne imieniny.
DUŻO-TANIO-WSZYSTKO! – zawyła lalunia
w tiwi. Kurde, to jest dobry pomysł. Pojadę do Wszystko,
to jest market jak się patrzy. W zeszłym tygodniu rzucili
kurczaki po trzy dwadzieścia za sztukę. Ludzie łamali
sobie żebra. Nie było o co. Dziunia kupiła dwa, ale były
takie bardziej przedwczorajsze. W razie co podsypie się
Napravki i będzie git. Aha, no i browaru trzeba będzie
chyba po pięć flaszek na chłopa.
Dla dzieciaków coś by też trzeba. Co te gówniarze
teraz lubiom? Kiedyś to orenżada była fajna, ale teraz to
sobie chlają inne nowomodne wynalazki. Niech sobie
chlają, najwyżej im blomy wypadnom i będą szczerbate.
A zęby człowiekowi się przydają. Nie żeby do gryzienia.
Dziunia wszystko długo gotuje i jest miękkie. Chodzi
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o to, żeby było co zacisnąć w razie potrzeby, jak los
człowiekowi chce w mordę dać.
A on lubi walnąć. Los oczywiście. Zdzich wie. Bo
go walnął parę razy. Zdzich chciałby mu oddać, bo lubi
mieć rachunki uporządkowane na bieżąco. Hipoteka
honorowa powinna być czysta. Czasem trzeba walnąć
kogoś zastępczo. Czemu nie?
Jak człowiek kogoś walnie w mordę, zaraz się
lepiej czuje, no i inne ludzie go szanujom. Czasem nie
trzeba zaraz w mordę. Można letko postraszyć.
Zdzich lubi czasem doktorka jakiego postraszyć.
– A co? Płaciło się na te ubezpieczalnie czy nie?
Strancali przy każdej wypłacie! Strancali, a właśnie że
strancali, ty, Dziunia, mnie nie poprawiaj, bo z tobą nie
rozmawiam, tylko tak sobie sam wspominam.
Za komuny to było żyć nie umierać. Człowiek
miał uszanowanie od komuny lepsze niż od tej demokracji. Pieprzona demokracja! Za komuny to człowiek
wiedział, że na skargie to najlepiej do partii. A teraz to
trzeba się zdrowo nagłówkować.
Do gazety – dobra, można do gazety, ale której
i jak się tam dostać?
Raz Zdzich poszedł do jednej takiej gazety. A tam,
kurde, pałac jak się patrzy. Burek na bramce stoi i szczeka:
„Pan szanowny do kogo? Umówiony? A... nie umówiony... a jak nie umówiony, to redaktorzy nie przyjmują”
– Zdzich mógłby mu dać w mordę, ale wtedy go opiszą,
a rozchodzi się o to, żeby opisali tą kardiolog. Suka głupia.
Zdzicha trzęsie na samo wspomnienie. Doktór
stykowa, no znaczy ta od pierwszego styku, posłała
Zdzich na jakąś kon... kontrol, nie, jakoś oni inaczej na
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to mówiom. O cholera, to jak do krzyżówki takie słowo.
Zara, zara, minuta osiem, już mam: na konsultację.
Posłała, to Zdzich poszedł. Czemu miałby nie
pójść.
Się przecież należy, składki na ZUS strancali,
czy nie?
– Ty się, Dziuna, nie wtrancaj, będę mówił, jak mi
się podoba, chyba mamy demokrację, nie? Walczyliśmy
o nią, no nie o te kardiolog, tylko o demokrację.
Więc Zdzich poszedł, a ta ledwie usiadł, mówi
„wyniki”!
– Jakie wyniki, ja tu tylko na konsultację, skąd
niby mam wiedzieć, że wyniki są potrzebne, jak pani
jest fachowiec, to i bez wyników da pani sobie radę.
– A ta lalunia, że bez wyników to mnie tylko zbada,
a konsultacji nie da.
Niech sobie bada. Zdzichowi nie zależy. Oddychać,
nie oddychać, takie tam bajery co każdy doktor gada.
Zdzich to wszystko potrafi zrobić.
Minuta osiem i koniec, proszę się ubrać. No to
Zdzich się ubiera. Sweter przez głowę myk i podszedł
do lustra, żeby sobie przedziałek równo uczesać. Ledwie
wyjął grzebyk z tylnej kieszeni spodni, co go zawsze tam
nosi i włosy równo rozczesuje, a ta cała kardiolog się drze,
jak Dziunia nie przymierzając, gdy Zdzich przychodził
do domu trochę nawalony.
– A co to za salon fryzjerski pan sobie w moim
gabinecie urządza?
– Jaki salon? jaki salon? Przedziałek muszę sobie
równy zrobić, chyba z poszarpanym przedziałkiem nie
wyjdę, bo jeszcze ktoś pomyśli, że ja... chi... chi... – no
nie... – i Zdzich na samą myśl, że mógłby z tą kardiolog...
no, tego... bara... bara... dostał ataku śmiechu. Jak go taki
atak złapie, to musi swoje się wyśmiać.
No i ta lalunia otworzyła drzwi i drze się jeszcze
głośniej:
– Na korytarzu proszę sobie śmiechy urządzać,
a nie w gabinecie u specjalisty!
Tego już było za dużo.
Konsultacji nie dała, Zdzicha
z gabinetu wygnała i jeszcze
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obśmiała przy innych, co tam czekali. No to chciał ją do
tej gazety podać, ale nie wyszło. Trzeba będzie do tiwi.
Taki program jest, tylko jak on, kurde, się nazywa,
po dzienniku zaraz nadają, „Zero dziewięć”, nie, jakoś
inaczej, „Zgłoś coś”, „Ty donosisz i o nic nie prosisz”,
„My cię wysłuchamy”? Nie, kurde, jakoś inaczej, trzeba
będzie zanotować, jak podadzą po dzienniku. „Wiemy
swoje” – no tak, wiemy swoje, Zdzich puknął się w czoło.
Więc poszedł do tiwi, wysłuchali go i owszem, ale nie
nadali w audycji. Tego już za wiele.
Zadzwonię do redaktorka z tiwi i mu wygarnę.
Telefon trzeba mieć. Zapiszę po dzienniku, jak będą
puszczali napisy. Kartka, ołówek, dobra, zero... siedem...
i coś tam dalej.
Zdzich stracił dwie godziny, zanim dodzwonił się
do samego końca, a tam, kurde, każą gadać do maszyny.
Żadnego żywego człowieka. Wiedzą swoje, dlatego
innych nie słuchają. Mądrale.
No dobra, może trochę przestrzelone z tym telefonem. Nie o to się rozchodzi, żeby do maszyny gadać.
Po piętnastym przyszedł rachunek za telefon.
Pięć stów. Kurde, dwie i pół stówki na te zero osiem.
Co ja Dziuni powiem? Kurde, no co ja powiem Dziuni?
Jak nic powie, że dzwoniłem pod ten numer, co to jest
powyżej osiemnastu lat, tylko dla dorosłych.
Zdzich wścieknął się mocno na tą całą tiwi, demokrację, kardiolog i stykową, co go do niej wysłała. To
tak ma być? O to walczyliśmy?
– Ty się, Dziunia, nie wtrancaj, a właśnie, że nie
wtrancaj... O, kurde, co jest? – poczuł ciemność przed
oczami, nogi jak z waty, kompletny odlot. Biegł szybko
pustym, białym korytarzem, który miał chyba ze sto
kilometrów. Po obu stronach korytarza w otwartych
drzwiach stali jacyś ludzie w białych koszulach szpitalnych, bez kapci, z gołymi nogami. Wszyscy mieli
otwarte usta, a na wyciągniętych językach u każdego
leżała tabletka aspiryny. Szwajcarskiej, oryginalnej. Od
razu widać, że to porządny lokal, nie żadne dziadostwo
na ubezpieczalnię.
Zdzich niczego się nie bał. Przecież wszystkie
wyniki miał prawidłowe. No co z tego, że zostawił je
w domu?
Krystyna Knypl
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Jeden dzień
w Krakowie
Jagoda Czurak

„Stanąłem nieopodal Rynku i byłbym spał dobrze,
ale jakiś wariat grał na trąbce, co godzinę”. Nigdy
nie nocowałam w pobliżu Wieży Mariackiej, więc
dźwięki trąbki nie wybudzały mnie tak jak Bolesława Prusa. Mam odmienne wspomnienia z tego
miasta.

K

tóry to już raz? Nie policzę. Wycieczkę szkolną (Kościół Mariacki, Barbakan z pamiątkowym zdjęciem,
Wawel) pamiętam jak przez mgłę. Do wyjazdu na plener fotograficzny w 1978 roku przygotowałam się starannie, robiąc research co do atrakcyjnych „tematów”,
do których może nie wszyscy uczestnicy wyjazdu dotrą. Wszak mieliśmy przygotować wystawę zdjęć poplenerowych, więc fotografując obiekty czy ludzi z dala od
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znanych miejsc mogłam zagwarantować sobie udział
w tym poplenerowym pokazie. Zatem pojechałam sama
na Kazimierz, gdzie przed obskurną wówczas kamienicą, która wyglądała jakby przeniesiono ją z warszawskiej Pragi, koń cierpliwie czekał, aż woźnica weźmie
lejce i obaj pojadą po następny ładunek węgla. Strażnik
kirkutu przy synagodze Remuh zaprosił mnie na wieczorne nabożeństwo. „Tylko proszę pamiętać o nakryciu
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Franciszka_z_Asy%C5%BCu_w_Krakowie#/media/File:Krak%C3%B3w_-_Church_of_St._Francis_-_Stained_glass_01.jpg

Wypatrywałam motywów roślinnych na polichromii.
Nagle zrobiło się jasno. Zachodzące słońce oświetliło
witraż nad wejściem od strony Plant tak, że wcześniej
niewidoczny ogień u stóp Stwórcy zaczął płonąć. Wcześniej niebiesko-zielony witraż przybrał kolory pomarańczowo-czerwone, a szeroki snop blasku sięgał daleko
w stronę ołtarza głównego. Byłam później w tym kościele
wiele razy, ale widocznie nigdy o takiej porze, by dzieło
Wyspiańskiego znów rozpaliło się do czerwoności.

głowy dla mężczyzn, jeśli przyjdzie pani z kolegami” –
uprzedził. Dziś przy wejściu do synagogi wypożyczane są kipy. Inny czas…
Rok później, wczesny lipcowy poranek. Przed
chwilą przejechała polewaczka, spłukując brudy nocy.
Śmieci wypełniają kosze, które za chwilę ktoś uprzątnie.
O tym, co się działo w mieście parę godzin wcześniej
cicho sza. „Bohaterowie” nocy poszli spać. A brudy
trzeba prać we własnym domu, prawda? Mokre płyty
na Rynku są lustrem dla Sukiennic, wieże Kościoła
Mariackiego okrywa mgła. Za chwilę zacznie się gwar,
pojawią się wycieczki, przewodnicy, otworzą się drzwi
barów i kawiarni….
I jeszcze jedno mistyczne wspomnienie sprzed
kilkunastu lat. Było kwietniowe popołudnie, gdy weszłam do ciemnego wnętrza kościoła Franciszkanów.
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Od kilkunastu lat jeżdżę do Krakowa na jeden
dzień. Zawsze odwiedzam Centrum Manghha. Tak się
„szczęśliwie” złożyło, że pierwsza wystawa pochodzących
z Japonii drzeworytów, którą mieszkający wówczas
w Warszawie Feliks Jasieński pokazał w Zachęcie, została
wygwizdana przez publiczność i krytyków. Kolekcjoner
przeniósł się wraz z całym swoim dobytkiem do Krakowa,
przekazując w 1920 roku swoje zbiory miastu. Całość
kolekcji, licząca ponad 16 tysięcy obiektów, w tym np.
plakaty i rysunki francuskich impresjonistów, w kolejnych odsłonach jest prezentowana od początku otwarcia
Centrum przy ulicy Konopnickiej. Co mogłoby się stać
z tymi zbiorami, gdyby do wybuchu wojny pozostały
w Warszawie? Lepiej nie myśleć.
Swój spacer od dworca do Rynku zwykle odbywam ulicą Floriańską, przebijając się przez tłumy gości.
Czasem wybieram ulicę Szpitalną, gdzie pod nr. 24 w cerkwi p.w. Zaśnięcia Matki Bożej znajduje się niezwykły
ikonostas, częściowo autorstwa Jerzego Nowosielskiego.
On jest projektantem witraży w tej świątyni. Łatwo przegapić ten budynek – zwykłą kamienicę. Poprzednio była
tu synagoga, zdewastowana przez nazistów i zamieniona
w stolarnię. Nad wejściem niewielka złocona kopułka
i krzyż wskazują miejsce kultu. Tym razem skierowałam swoje kroki
na ulicę św. Jana.
Od czasu rozpoczęcia remontu
w Muzeum Czartoryskich i wyprowadzki Damy
z gronostajem na
Wawel tylko nieliczni turyści tędy
przechodzą. Kolekcja Czartoryskich szczęśliwym
zrządzeniem losu
znalazła swoje
miejsce w pałacu należącym do
rodu. Pierwotnie
zbior y Izabeli
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Czartoryskiej wywieziono z Puław do Paryża po klęsce powstania listopadowego. I mogło stać się tak, że
zostałyby we Francji na zawsze. Z obawy przed niespokojnym czasem walk w okresie Komuny Paryskiej
kolekcję spakowano i schroniono w Krakowie. Tutaj
rodzina Czartoryskich powiększyła ją o zabytki znaczące dla całego narodu, zachowując pierwotną kolekcję
„puławską” jako Ciekawości, obecnie przechowywane
w budynku pijarów, części muzeum.
A więc spokojna ulica św. Jana. Przy niej znajdowały się również siedziby Lubomirskich, Wodzickich,
Popielów. XIV- i XV-wieczne kamienice podlegały
przebudowom. Kamienica Popielów z barokowym portalem i rokokowymi detalami mieściła bogatą bibliotekę.
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Trudno doprawdy wyobrazić sobie historię sztuki
polskiej bez malarzy, pisarzy, poetów młodopolskich,
symbolistów, którzy tworzyli w Krakowie. Axentowicz,
Weiss, Malczewski, Mehoffer, którego dom-muzeum
można zwiedzać, Podkowiński, Pankiewicz, Wyczółkowski, wreszcie Wyspiański, Fałat, Stanisławski i Boznańska,
by wymienić tylko malarzy. Wcześniej działający tu
Matejko ma również swoje muzeum. Boznańska miała
pracownię przy ulicy Wolskiej 21 (obecnie Piłsudskiego).
To miejsce dziś wygląda jak na powyższej fotografii.
Przy tej samej ulicy zaglądam do secesyjnej kamienicy
z witrażami. W tym mieście co krok coś ciekawego i co
ważniejsze, starego.

Nieopodal kamienica Krauzowska, nazwana tak od
nazwiska rajcy miejskiego Krzysztofa Krauze, z którego inicjatywy w herbie Krakowa widnieje orzeł polski.
W Domu Panów Radziec Krakowskich, jak nazwano
należącą do miasta od 1496 roku kamienicę pod nr. 30,
była karczma i browar. Dzięki późniejszej dekoracji nad
głównym wejściem od XVII wieku nosi nazwę nazwę
Pod Pawiem. Chciałoby się powiedzieć „U nas dość
głowę podnieść, ileż to widoków…”
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W Krakowie odczuwamy upływ czasu, widząc
zniszczone domy i ślady naszej historii. Upływ czasu
to motyw wystawy o przewrotnym tytule W mgnieniu oka, którą musiałam zobaczyć. Dlaczego? Przede
wszystkim była to znakomita okazja, by skonstatować,
że nowoczesny budynek Cricoteki osłania starą siedzibę teatru Kantora. Po drugie autorem instalacji jest
Christian Boltanski, bardzo dla mnie ważny. To w jego
kolekcji jest nagranie bicia mojego serca. Dzięki jego
akcji artystycznej Archiwum serc odważyłam się napisać
moje pierwsze opowiadanie. Wreszcie rośliny tworzące
kwiatowy dywan, oświetlany przez boczne światło
dzienne, które powoli usychają tracąc barwy, skłaniają
do zadumy nad przemijaniem. Moja pierwsza wystawa
fotograficzna (jaki to odległy czas) nosiła tytuł Łąka
i pokazywała, że nawet po śmierci rośliny mogą być
piękne i odrodzą się w tym samym kształcie i miejscu
już następnej wiosny. Dywanowi Boltanskiego towarzyszy film – nagranie instalacji japońskich dzwoneczków,
które artysta przywiązał do patyków na pustyni w Chile.
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Poruszane wiatrem wydają delikatne dźwięki, które mają
przypominać o duszach zmarłych.
I jeszcze jedna wystawa, zatytułowana Makom,
która zwabiła mnie we wrześniu do Krakowa. Autorem
jest artysta totalny, jak go określiłam po obejrzeniu wizualizacji prac Daniego Karavana. Karavan jest rzeźbiarzem
przestrzeni, szczególnym architektem. Makom, wieloznaczne hebrajskie słowo, oznacza, jeśli ograniczyć się do
dosłownej interpretacji, przestrzeń zajętą przez obiekt lub
człowieka albo obszar zamieszkany przez ludzi. Karavan
tworzy monumentalne dzieła, wymagające znacznej
przestrzeni, które tak naprawdę należałoby w pełni
podziwiać z lotu ptaka. Kikar Lewana to wybetonowany
plac na szczycie telawiwskiego wzgórza, na którym jest
wieża, piramida, pęknięte półkule z rozsadzającym je
drzewkiem oliwnym, schody, po których można chodzić,
skakać, zjeżdżać. Pomnik Pomordowanych Sinti i Romów
Europy (w Berlinie) to staw z czarnym dnem, w którym
odbija się budynek Reichstagu. Mały trójkąt – wysepka na
środku zbiornika zanurza się, by codziennie o tej samej
porze wypłynąć z leżącym na niej świeżym kwiatem. Na
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Podróże małe i duże
obwodzie zbiornika wyryto fragment wiersza Auschwitz
romskiego poety Santina Spinellego. Axe Majeur we
francuskim Cergy to trzykilometrowa trasa spacerowa,
którą tworzą wieża widokowa, schody, czerwony most
nad rzeczką z rozpiętymi prostokątnymi „łukami”. To
tylko niektóre z jego realizacji. Co jest niezwykłe, wszystkie betonowo-szklane konstrukcje artysty dopełniają
(i jest to warunek konieczny, by w pełni odbierać te
dzieła) wiatr, światło słoneczne, woda, trawa, dźwięki
elektroniczne, czasem światło lasera czy projekcje wideo. Doprawdy, niezwykłe aranżacje przestrzeni. Na
krakowskiej wystawie, ze względów oczywistych, można
było obejrzeć makiety i zdjęcia tych monumentalnych
prac. Tym, którzy nie zdążyli zapoznać się z pracami
artysty, pozostaje czekać na film o Danim Karavanie,
który realizuje Lech Majewski.
Kraków, najznamienitsze polskie miasto, tak opisał w XII w. arabski geograf Al-Idrisi, wysłannik sycylijskiego króla Rogera (o którym pisałam w relacji z Sycylii – patrz GdL 6/2015): „jest to miasto piękne, wielkie, o gęsto stojących domach, słynne z targów, winnic,
ogrodów oraz uczonych mężów” (cyt. za Kraków. Przewodnik historyczny autorstwa Michała Rożka). Stolicą
Polski był właściwie od koronacji w katedrze wawelskiej
Władysława Łokietka (20 stycznia 1320 r.), pozostając
od tego dnia miastem koronacyjnym i królewską nekropolią aż do utraty niepodległości w czasie zaborów. Po
osiedleniu się Zygmunta III Wazy w warszawskim zamku, jakże skromnym
w porównaniu z Wawelem, rozwój Krakowa zwolnił tempo, do
czego przyczyniło się
również splądrowanie
zamku przez Szwedów w czasie tzw. potopu, złupienie przez
Rosjan w 1711 roku.
W trzecim dziesięcioleciu XVIII w. miasto
odbudowano, a barokowi architekci,
rzeźbiarze i malarze
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sprawili, że miasto znów stało się piękne. Mimo późniejszych historycznych doświadczeń, strat spowodowanych
wojnami, Kraków był dla Polaków pod zaborami duchową stolicą Polski. „Kraków! Kraków! Co w tym jednym
słowie leży dla Polaka. Wjeżdżając do Krakowa, kto nie
był Polakiem, ten się nim staje” – to słowa Wincentego Pola. By rozkoszować się w pełni Krakowem, trzeba tu mieszkać, być, jak napisał Tadeusz Boy-Żeleński:
„Kraków, by go poznać trochę, trzeba z nim zjeść beczkę soli”. Jakże znaczące jest owo „trochę”.
Ilekroć przyjeżdżam do Krakowa, żałuję, że będę
musiała wyjechać. Czuję niedosyt, ale też zdaję sobie
sprawę, że połknęłam przynętę, jaką to miasto zastawia
na przybyszy. I wiem, że wrócę. Każdą wizytę kończę
filiżanką kawy, najczęściej w kawiarnianym ogródku
w Rynku. Macham ręką hejnaliście i… pędzę na dworzec.
W wyciszonym wagonie pendolino studentka
pierwszego roku medycyny maca kosteczki na swojej
dłoni, studiując podręcznik anatomii. Aż mnie korci,
by podpowiedzieć jej, jaką metodę zapamiętywania
szczegółów anatomii opracowali studenci z opowiadania Czechowa. Ale zostawmy anatomię. Nie mogę się
doczekać, by pod pretekstem kolejnej ciekawej wystawy
znów pojechać do Krakowa.
Tekst i zdjęcia

Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Październik 2015 r.
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Informacja dla autorów
materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich
rodzin.

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Ilustracje

5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

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

4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być
wysokiej rozdzielczości (jak do druku
na papierze).
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Fot. Katarzyna Kowalska

Bezsenność w Paryżu

