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Zawód
na całe życie?

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

Koleżanki i Koledzy,

P

rzysłuchując się wypowiedziom przedstawicieli władzy publicznej na temat
pakietu onkologicznego, zaczynam nabierać podejrzenia, że moja wiedza lekarska jest coraz bardziej niekompatybilna z obecnym systemem ochrony zdrowia.
Szczęśliwie nie pracując w systemie NFZ, mogę nonszalancko nic nie wiedzieć
o tajnikach zakładania zielonej karty, rozliczania JGP, wizytach początkowych,
poradach kompleksowych i innych wymysłach płatnika.

C

hciwy menedżeryzm oplata mackami medycynę, a cynizm polityków niszczy
resztki lekarskiej niezależności. Wszystko dzieje się w blasku fleszy z udziałem
kamer telewizyjnych, a dobro chorego jest najczęściej powtarzanym sloganem
wystąpień polityków. Stacje telewizyjne nadają propagandowe teksty o pakiecie
onkologicznym z częstotliwością większą niż komunikaty o prognozie pogody.

O

d mieszania ludziom w głowach nikt nie staje się zdrowszy. Przerost propagandowej formy nad merytoryczną treścią przynosi korzyści jedynie politykom,
nigdy pacjentom ani lekarzom.

S

ytuacja wielu kolegów lekarzy jest nie do pozazdroszczenia, wiele bowiem specjalności z racji swej specyfiki i wysokich kosztów jest skazanych na finansowanie
z budżetu państwa. Onkolodzy, transplantolodzy, hematolodzy, kardiochirurdzy czy
neurochirurdzy nie mają wyboru. Przedstawicielom innych specjalności można
doradzać podjęcie próby odnalezienia się na wolnym rynku usług medycznych.

Z
Rys. Helena Kowalska

awsze warto rozważyć podjęcie nauki drugiego zawodu, niezwiązanego z ochroną
zdrowia. Gdy kończyłam medycynę, obowiązywał pogląd, że lekarz to zawód
na całe życie. Dziś upieranie się przy tezie, że zawód lekarza jest na całe życie, może
je znacząco skrócić. Życie pokazuje, że zawód wyuczony za młodu niekoniecznie
musi być wykonywany przez całe życie.

W

naszym kraju nie jest powszechne ani popularne pojęcie tzw. drugiej kariery.
Tymczasem bywa ona bardzo ciekawa, a niekiedy bardziej udana niż kariera
numer jeden.
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Krystyna Knypl

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 powszechnie dostępnym miesięcznikiem ogólnopolskim tworzonym 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 20845685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej
w internecie w formacie PDF).Każdy drukowany numer jest
przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej
(sygnatura P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją
polityczną, religijną ani żadnym samorządem terytorialnym
lub zawodowym.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem redakcji „Gazety dla Lekarzy” jest tworzenie
opiniotwórczego medium środowiskowego i popularnonaukowego, adresowanego do czytelników w kraju i za granicą, przez
propagowanie misji lekarza, znaczenia postępu w medycynie
oraz roli promocji zdrowia.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do
tych, którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód
jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony
zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla
tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma inspirować do myślenia i wyciągania
wniosków.
III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
nr 96, poz. 873) „Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora
finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny ani dotacje.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności
gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych
reklam ani ogłoszeń.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie
są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria
autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu,
ale i osobistej satysfakcji.
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Nowości

Postęp w kardiologii – rok 2014 w streszczeniu
Na internetowych stronach American Heart Association przedstawiono podsumowanie najważniejszych
doniesień dotyczących kardiologii opublikowanych w 2014 roku. Oto pierwsza dziesiątka wytypowana
przez ekspertów AHA.

1

Leczenie mające na celu spowolnienie procesu poszerzania
się aorty u pacjentów z zespołem Marfana
U pacjentów z zespołem Marfana leczenie zarówno sartanem,
jak i betablokerem daje podobne wyniki. Badanie trwało 3 lata,
uczestniczyło w nim 608 pacjentów z 21 ośrodków kardiologicznych. Doniesienie jest dostępne pod adresem http://www.
nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1404731.

2

Oznaczanie troponiny może być pomocnym testem do
wczesnego wykrywania uszkodzenia serca u chorych
na cukrzycę
Doniesienie jest dostępne pod adresem http://circ.ahajournals.
org/content/129/Suppl_1/A16?related–urls=yes&legid=circulationaha;129/Suppl_1/A16.

3

Podwójna terapia przeciwpłytkowa aspiryna plus clopidogrel lub prasugrel u pacjentów po założeniu stentu
zmniejsza o połowę ryzyko kolejnego zawału serca i o 1/3
ryzyko rozwoju zakrzepu w stencie
Doniesienie jest dostępne pod adresem http://www.nejm.org/
doi/full/10.1056/NEJMoa1409312.

4

Denerwacja tętnic nerkowych nie wpływa na przebieg
nadciśnienia, jak wykazało badanie SYPLICITY – HTN 3
Różnice w ciśnieniu skurczowym u pacjentów z grupy leczonej
denerwacją tętnic nerkowych (obniżenie o 14,1 mmHg w grupie
leczonej, a o 11,7 mmHg w grupie placebo) były niewielkie.
Doniesienie jest dostępne pod adresem http://www.nejm.org/
doi/full/10.1056/NEJMoa1402670.

5

Zabiegi chirurgii bariatrycznej pomagają w uzyskaniu
lepszej kontroli cukrzycy, jak wykazało trzyletnie badanie
Doniesienie jest dostępne pod adresem http://www.nejm.org/
doi/full/10.1056/NEJMoa1401329.

6

Nowy lek na niewydolność krążenia – inhibitor nepriliziny (znany pod akronimem LCZ 696) daje obiecujące
wyniki, wykazało to badanie PARADIGM–HF
Doniesienie jest dostępne pod adresem http://www.nejm.org/
doi/full/10.1056/NEJMoa1409077.

7

Blokowanie reakcji pomiędzy konwertazą białkową
subtylizyna/keksyna typu 9 (PCSK9) a receptorami LDL
powoduje obniżenia poziomu cholesterolu
Blokowanie jest przeprowadzane za pomocą preparatu o akronimie REGN727/SAR236553 (SAR236553) – jest to ludzkie
przeciwciało monoklonalne. Doniesienie jest dostępne pod
adresem http://circres.ahajournals.org/content/early/2014/06/10/
CIRCRESAHA.115.304351.abstract.

8

Aspiryna nie zapobiega incydentom naczyniowym w profilaktyce pierwotnej u Japończyków po 60. roku życia
Doniesienie jest dostępne pod adresem http://jama.jamanetwork.
com/article.aspx?articleid=1936801.

9

Koordynacja opieki przedszpitalnej i leczenia szpitalnego
poprawia przebieg udaru mózgu i dalsze rokowanie
Wykazały to dwa badania, więcej pod adresem http://blog.heart.
org/collaborative–pre–hospital–hospital–systems–speed–treatment–benefit–stroke–patients/.

10

Zespół Bartha (genetycznie uwarunkowane zaburzenia metabolizmu prowadzące do kardiomiopatii, neutropenii i obniżenia odporności) jest powodowany
zaburzeniami w pracy mitochondriów – wykazały badania
opublikowane w „Nature”
Uszkodzony jest gen kodujący taffazynę, który jest sprzężony
z chromosomem X, chorują więc tylko chłopcy. Doniesienie
jest dostępne pod adresem http://www.nature.com/nm/journal/
v20/n6/full/nm.3545.html.

Źródło: http://blog.heart.org/top–ten–cardiovascular–disease–research–advances–2014–summary/

Przekażmy 1% na lekarskie dziecko!
Drodzy Czytelnicy, trwa przekazywanie 1% naszych podatków na szczytne
cele. Chcemy Was prosić, abyście po raz kolejny przekazali swój 1% na potrzeby rehabilitacji Michała Kozaneckiego, syna dr Ewy Dereszak-Kozaneckiej
(@edk na Konsylium24.pl), naszej znakomitej autorki, m.in. artykułów Lekarz
ma kota?, serii Koty malowane i innych.
Oto potrzebne informacje:
Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym KRS 0000270809
koniecznie z dopiskiem: Kozanecki 889.
Numer konta fundacji 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001.

4

2_2015

luty

Nowości
Nowe amerykańskie wytyczne leczenia cukrzycy
„Diabetes Care” opublikowało w styczniu 2015 nowe
wytyczne leczenia cukrzycy.
W dokumencie podkreśla się
rolę aktywnego trybu życia –
osoby z cukrzycą powinny co
najmniej dwa razy w tygodniu
wykonywać ćwiczenia fizyczne.
Konieczne jest ograniczenie
siedzącego trybu życia – zaleca
się nieprzekraczanie 90 minut
spędzanych nieprzerwanie
w pozycji siedzącej. Optymalne BMI dla osoby z cukrzycą powinno być nie większe
niż 23. Osoby po 65. roku
życia powinny być szczepione
przeciwko infekcjom układu
oddechowego. Stopy pacjentów

z zaburzeniami czucia w ich
obrębie, zniekształceniami lub
przebytymi owrzodzeniami powinny być oglądane na każdej
wizycie u lekarza. Podkreślono
też w wytycznych, że e-papierosy nie są alternatywą dla tradycyjnych papierosów ani też
sposobem na odzwyczajanie
się od palenia. W odniesieniu
do parametrów laboratoryjnych
podano kilka nowych zaleceń.
I tak u osób z cukrzycą i nadciśnieniem zalecane ciśnienie
rozkurczowe nie powinno przekraczać 90 mmHg (poprzednio
rekomendowano 80 mmHg).
Zalecana glikemia przedposiłkowa to 80-130 mg/dL

(poprzednio 70-130mg/dL).
Rozpoczynanie leczenia statynami powinno być uzależnione
bardziej od oceny całkowitego
ryzyka sercowo-naczyniowego
niż wyłącznie od oceny poziomu cholesterolu.
Podczas prezentowania
wytycznych jeden z autorów
powiedział, że w dawnych
czasach leczenie cukrzycy
koncentrowało się na poziomie glikemii. Obecnie poza
monitorowaniem poziomu
cukru należy zwracać uwagę
na współistniejące z cukrzycą
choroby układu krążenia, ponieważ są one główną przyczyną zgonów diabetyków.

Amerykańska agencja U.S. w drugim kwartale 2015 roku.
Food and Drug Administra- W Stanach Zjednoczonych
tion zatwierdziła nowy lek do ponad 5 mln ludzi cierpi na
leczenia choroby Alzheimera. chorobę Alzheimera.
Namzaric, w skład którego
Memantyna jest antagowchodzą memantyna i done- nistą receptora NMDA (N–
pezil, został zarejestrowany metylo–D–asparaginowego)
do leczenia umiarkowanych – jest to receptor jonowy, który
i ciężkich postaci choroby Al- przewodzi kationy sodu, pozheimera. Lek ma być dostęp- tasu i wapnia. Blokuje ona
ny w amerykańskich aptekach efekty patologicznie zwięk-

szonego stężenia glutaminianu, które może prowadzić do
zaburzenia czynności neuronów.
Donepezil jest swoistym
i odwracalnym inhibitorem
acetylocholinesterazy, w wyniku jego działania dochodzi do
wzrostu stężenia acetylocholiny w synapsach ośrodkowego
układu nerwowego.

Pełny tekst wytycznych jest
dostępny w języku angielskim
pod adresem: http://care.diabetesjournals.org/content/38/
Supplement_1.toc.pdf
Źródło: http://care.
diabetesjournals.org/content/38/
Supplement_1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Receptor_NMDA#mediaviewer/File:NMDA_receptor.jpg

Tabletka na pamięć

Receptor NMDA

Źródło: http://www.reuters.com/
article/2014/12/24/us–actavis–
fda–idUSKBN0K20TU20141224

Palenie papierosów a ryzyko zachorowania na cukrzycę
„Diabetes” opublikowało
doniesienie Care Smoking
and Long-Term Risk of Type 2
Diabetes: The EPIC-InterAct
Study in European Populations autorstwa Annemieke

M.W. Spijkerman i wsp. Na
temat palenia papierosów
i ryzyka zachorowania na
cukrzycę. Badanie przeprowadzono w ramach The
European Prospective Inve-

stigation into Cancer and
Nutrition (EPIC)-Inter Act
w 8 krajach europejskich
na grupie 12 403 pacjentów
z cukrzycą i 16 835 osobach
bez cukrzycy. Na podstawie

analiz statystycznych ustalono,
że ryzyko zachorowania na
cukrzycę znacząco wzrastało
u osób palących. Podwyższone ryzyko w równym stopniu
dotyczyło mężczyzn i kobiet.

Źródło: http://care.diabetesjournals.org/content/37/12/3164.abstract

„Gazeta dla Lekarzy” rośnie w siłę i potęgę!
W listopadzie -dla-lekarzy.com/index.php/
2014 r. wartość wazniejsze-nowosci/159-jaknaszej domeny -wyceniaja-nasza-domene).
była wyceniana Obecnie wartość ta wzrosła
na 1112 dolarów do 1526 dolarów. Wiążemy to
( h t t p : / / g a z e t a - z rosnącą liczbą czytelników
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odwiedzających nasze strony
każdego dnia. Jesteśmy czytani
na wszystkich kontynentach –
o czym informujemy z dumą
i satysfakcją!
Redakcja
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Nowości
Zatrucie ciążowe u kobiet oddających nerkę do przeszczepu
Młode kobiety decydujące się na oddanie nerki do
przeszczepu komuś biskiemu
często pytają, jak to wpłynie na
ich zdrowie. Na łamach NEJM
ukazał się artykuł Gestation hypertension and preeclampsia in
living kidney donors. Autorzy,
dr Amit X. Garg i wsp. prze-

analizowali zagrożenie nadciśnieniem ciążowym i stanem
przedrzucawkowym u kobiet,
które wcześniej oddały jedną
nerkę do przeszczepu. W grupie 131 dawczyń nadciśnienie
ciążowe rozwinęło się u 15
(11%). W grupie kontrolnej
788 kobiet mających dwie

nerki nadciśnienie ciążowe
rozwinęło się u 38%. Obliczono, że ryzyko rozwoju nadciśnienia ciążowego po oddaniu
jednej nerki do przeszczepu
wzrasta 2,49-krotnie. Nie obserwowano zagrożenia wcześniactwem lub niższą wagą
dziecka – w grupie dawczyń

i w grupie kontrolnej częstość
wcześniactwa i niskiej wagi
urodzeniowej były zbliżone.
Autorzy podkreślają, ze większość kobiet – dawczyń nerki
przeszła ciążę bez komplikacji.
Źródło: http://www.nejm.org/
doi/full/10.1056/NEJMoa1408932?query=featured_home

Choroba zwyrodnieniowa
stawów jest jedną z głównych
przyczyn dolegliwości bólowych i ograniczenia sprawności ruchowej osób po 50. roku
życia. Na łamach „Osteoarthritis and Cartilage” ukazał się
artykuł dr V. Silverwood i wsp.
zatytułowany Current evidence
on risk factors for knee osteoarthritis in older adults: a syste-

matic review and meta-analysis.
Autorzy dokonali przeglądu
6554 artykułów i po ich ocenie
do ostatecznej analizy zakwalifikowali 46 z nich. Okazało się,
że głównym czynnikiem ryzyka
towarzyszącym bólom stawów
jest nadwaga i otyłość. U osób
z nadwagą dolegliwości bólowe pojawiały się dwukrotnie
częściej, a u osób z otyłością

http://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_kolanowy#mediaviewer/File:Knee_diagram_pl.svg

Czynniki ryzyka choroby zwyrodnieniowej stawów
trzykrotnie częściej. Bóle stawów 1,68 razy częściej dotyczyły kobiet. Nie stwierdzono
związku pomiędzy bólami
stawów a paleniem papierosów, natomiast bóle stawów
kolanowych u 5,1% pacjentów
poprzedzał uraz tej okolicy.
Źródło: http://www.
oarsijournal.com/article/S10634584%2814%2901342-9/abstract

Dzieci niepełnosprawne intelektualnie
– rady dla rodziców wg American Psychiatric Association
Niepełnosprawność intelektualna dotyka około 1%
populacji, przy czym u około
85% osób nią dotkniętych występuje w postaci lekkiej. Jest
definiowana jako upośledzenie
adaptacyjnego funkcjonowania w trzech obszarach:
• koncepcyjnym – język, czytanie, pisanie, matematyka,
rozumowanie, wiedza, pamięć
• społecznym – empatia, osądy
społeczne, umiejętności komunikacji interpersonalnej,
umiejętność stosowania zasad
oraz na nawiązywanie i utrzymanie przyjaźni
• praktycznym – zarządzanie
sobą w takich dziedzinach
jak higiena osobista, praca,
obowiązki, zarządzania pieniędzmi, rekreacja i organiza-
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cja zadań związanych ze szkołą
lub pracą.
Diagnozowanie niepełnosprawności intelektualnej
prowadzone jest na podstawie badania klinicznego oraz
testów inteligencji IQ (więcej
http://pl.wikipedia.org/wiki/
Test_inteligencji). Testy nie
w pełni odzwierciedlają możliwości intelektualne osoby
badanej i ich wyników nie należy przyjmować bezkrytycznie.
Wskaźnik IQ na poziomie 70-75
może wskazywać na znaczące
ograniczenie intelektualne, ale
podkreśla się, że powinien być
uwzględniany łącznie ze stanem klinicznym pacjenta. Poza
wystandaryzowanymi pomiarami sprawności intelektualnej
ważna jest indywidualna ocena

oraz wywiad od członków rodziny, nauczycieli i opiekunów
na temat tego, jak dziecko daje
sobie radę.
Przyczyny niepełnosprawności mogą być różne – schorzenia genetyczne (zespół Downa,
zespół łamliwego chromosomu X), konsekwencje przebytego zapalenia opon mózgowych,
urazów doznanych w dzieciństwie, zmian wrodzonych dotyczących mózgu, efekty czynników środowiskowych (alkohol,
papierosy, narkotyki), infekcji
przebytych w czasie ciąży.
Niepełnosprawność intelektualna jest zwykle problemem ciągnącym się przez całe
życie pacjenta. Wczesne rozpoznanie i odpowiednie postępowanie może umożliwić osobie

dotkniętej niepełnosprawnością lepszy rozwój. Podkreślana
jest rola specjalistycznej edukacji, specjalnych programów
rozwoju i opieki na dzieckiem,
wsparcia rodziny. Rodzicom
dziecka z niepełnosprawnością
intelektualną radzi się, aby pogłębili wiedzę na temat rodzaju
niepełnosprawności dziecka,
nawiązali kontakt z innymi rodzicami, byli cierpliwi, mieli
świadomość, że ich dziecko
uczy się wolniej niż rówieśnicy,
aby rozwijali w dziecku zaradność i samodzielność oraz aby
rozpoznali lokalne możliwości
dla aktywności socjalnych, rekreacyjnych i sportowych.
Źródło: http://www.psychiatry.
org/mental–health/intellectual–
disability
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Wyniki stentowania tętnicy szyjnej gorsze niż oczekiwano
Śmiertelność w ciągu 2 lat
od zabiegu założenia stentu
do tętnicy szyjnej była o wiele
wyższa w populacji pacjentów
Medicare niż oczekiwano – donoszą dr Jessica J. Jalbert i wsp.
z Duke Clinical Reasearch Institute w artykule Outcomes
after carotid artery stenting in
Medicare beneficiaries, 2005
to 2009 opublikowanym na
łamach „JAMA Neurology”
12 stycznia 2015 r. Śmiertelność

w ciągu 2 lat od zabiegu w ogólnej populacji osób ubezpieczonych w Medicare wynosiła 32%,
podczas gdy w badaniu klinicznych CREST 11,3% (w ciągu
2,5 lat) i w badaniu SAPPHIRE
20% (w ciągu 3 lat). Badacze
podkreślają, że ubezpieczeni
w Medicare są populacją świata rzeczywistego, różniącą się
istotnie od populacji uczestniczącej w badaniach klinicznych.
Na podstawie danych obser-

wacyjnych pacjentów powyżej
80. roku życia ubezpieczonych
w Medicare śmiertelność w ciągu 2 lat wśród objawowych
przypadków zwężenia tętnicy
szyjnej wynosi aż 46%. Obserwowana grupa, którą poddano
stentowaniu tętnicy szyjnej, liczyła 22 516 osób, wśród nich
85% miało chorobę wieńcową,
47,4% – zwężenie z objawami
klinicznymi i 97,4% – zwężenie
70% światła tętnicy.

Źródło: http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2089218

Biegunka podróżników – dane z literatury
Na łamach JAMA w stycz- podróżników, z których 122
niu 2015 ukazał się artykuł poddano szczegółowej analizie
zatytułowany „Traveler’s merytorycznej.
diarrhea. A clinical review”
Podstawowym postępowadr. R. Steffena i wsp. przed- niem profilaktycznym chrostawiający wyniki analizy li- niącym przed biegunką poteratury naukowej na temat dróżników jest rygorystyczne
biegunki podróżników. Auto- przestrzeganie zasad higieny
rzy ocenili artykuły dostępne – powoduje ono zmniejszenie
w PubMed, Google Scholar częstości zachorowań z 20 do
i Cochrane Library w okre- 8%. Zachorowanie powodosie styczeń 2012 – kwiecień wało, że 12-46% podróżników
2014. Znaleziono łącznie 2976 musiało zmodyfikować swoje
artykułów na temat biegunki plany. Po powrocie do miej-

sca zamieszkania około 33%
podróżników poszukiwało
pomocy medycznej w swoim
kraju. Zespół jelita drażliwego
utrzymywał się u 3-17% podróżników, którzy przebyli infekcje przewodu pokarmowego.
Zapobieganie biegunce
przez unikanie pewnych potraw ma niezbyt wysoką skuteczność. Chemoprofilaktyka
powinna być ograniczona do
osób, u których zachodzi ryzyko poważnych komplikacji

biegunki podróżnych. Ciprofloksacyna jest standardowym
leczeniem, przy czym w Azji
Południowej i Południowowschodniej lepsze rezultaty
lecznicze daje azytromycyna.
Autorzy podkreślają, że
w bagażu każdego podróżnika
powinny być leki do samodzielnego wdrożenia leczenia
biegunki podróżnych.
Źródło: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2088858

Transplantacja i komunikacja

Artykuł z „Gazety dla Lekarzy”
na stronach Komisji Europejskiej
Nasza autorka dr Marta
Florea uczestniczyła w Fifth
Journalist Workshop, warsztatach zorganizowanych
przez Komisję Europejską 26
listopada 2014 r. w Brukseli.
Zagadnienia omawiane podczas warsztatów przedstawiła
w artykule Problemy pacjentów transplantologicznych,
opublikowanym na naszych
łamach pod adresem http://
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gazeta-dla-lekarzy.com/index.
php/nowosci/8-artykuly-gdl/190transplantacja-i-komunikacjamarta-florea, a także na stro-

nach Komisji Europejskiej
poświęconych tej konferencji.
Artykuł jest dostępny pod
adresem http://ec.europa.eu/

health/blood_tissues_organs/
events/journalist_workshops_organ_en.htm.

Serdecznie gratulujemy!

Redakcja
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http://en.wikipedia.org/wiki/Carotid_stenting#mediaviewer/File:Cad_stentplacement.jpg

Nowości

Nowości
Rusza program Innovative Medicines Initiative
dotyczący zakażeń wirusem ebola
16 stycznia 2015 r. ruszył
pierwszy program Innovative
Medicines Initiative (IMI)
poświęcony zapobieganiu,
diagnostyce i leczeniu przypadków zakażeń wirusem
ebola. Całkowity budżet
przewidziany na to przedsięwzięcie wynosi 215 mln
euro. Część funduszy pochodzi z programu EU Horizon
2020.

W programie Ebola +
uczestniczy 40 partnerów ze
świata przemysłu farmaceutycznego, zdrowia publicznego,
nauki oraz małych przedsiębiorstw. Więcej pod adresem
http://www.imi.europa.eu/
content/ebola-programme.
Dotychczasowe doświadczenia IMI wykazują, że struktura konsorcjów korzystnie
wpływa na realizowanie tego

natychmiastowych działań
związanych z zakażeniami
rodzaju zadań. Irene Norstedt, wirusem ebola.
Program Ebola + obejmuje:
dyrektor wykonawczy IMI,
w związku z rozpoczęciem • badania nad szczepionką
programu Ebola + wyraziła (3 projekty)
pogląd, że tak szybkie rozpo- • aspekty dotyczące produkcji
częcie badań jest dowodem szczepionki, takie jak wytwana zdolność reagowania Inno- rzanie na dużą skalę i bezpievative Medicine Initiative na czeństwo produkcji (1 projekt)
potrzeby chwili. Carlos Mo- • przestrzeganie zaleceń dotyedas, komisarz UE ds. badań, czących szczepień (1 projekt)
nauki i innowacji podkreślił • szybkie testy diagnostyczne
konieczność podejmowania (3 projekty).
Źródło: materiały prasowe Innovative Medicine Initiative

Biznes zwany pozywaniem lekarzy do sądu

Na blogu red. Anny Gmiterek-Zabłockiej z radia TOK FM czytamy:

2014.12.12 09:53
drugiej stronie barykady, przyBywa, że pacjenci zarzucają,
„Lekarz popełnił błąd”; znaje, że w Polsce nie prowadzi że lekarz nie postawił od razu
„Zoperował lewą nogę za- się statystyk spraw medycznych. właściwej diagnozy. – A przemiast prawej”; „Nie uratował – Z mojej praktyki wynika, że cież wiele chorób nie ma objadziecka” – takie informacje głównie są to sytuacje doty- wów oczywistych. I trzeba po
magnetyzują nas co jakiś czas. czące ginekologii i położnictwa. kolei wykluczać określone rzeInformacje o błędach popełnia- Chodzi m.in. o błędy około- czy, a to trwa – mówi mecenas.
nych przez lekarzy, o pacjentach, porodowe czy sytuacje, które Kolejny problem – pacjenci
którzy przed sądem dochodzą to pacjenci uważają za błędy. nie stosują się do zaleceń, np.
odszkodowań. Spraw przeciwko Sporo jest też spraw dotyczą- nie biorą leków, stan chorego
lekarzom rzeczywiście przyby- cych cesarskich cięć. Bo obecnie się pogarsza, a winą obarcza
wa, tyle że wcale nie dlatego, bardzo wiele pacjentek wręcz się lekarza.
że lekarze częściej popełniają żąda cesarskiego cięcia, nawet
Spora część zarzutów bywa
błędy.
jak nie ma do tego wskazań – absurdalna. Na przykład paPowodów jest kilka – jeste- mówi mi mecenas.
cjent po operacji wyrostka
śmy bardziej świadomi, więcej
Sporo jest też pozwów z za- robaczkowego miał zrosty.
się o tym pisze, przybywa też kresu chirurgii, ortopedii czy I oskarżył lekarzy, żądając
kancelarii odszkodowawczych, pediatrii.
kilkuset tysięcy złotych odszkoktóre się w tym specjalizują
Kwoty pozwów o odszko- dowania – mimo że zrosty to
i które na swój sposób „kuszą”. dowania są też coraz wyższe, przecież nic nadzwyczajnego.
U adwokatów z reguły płacimy nawet kilkumilionowe. – NajCo jeszcze pacjentów zaz góry – ale w tych sprawach wyższe roszczenie, z którym chęca do kierowania sprawy
nie. Tu umowa z reguły jest się spotkałem, to 7 milionów np. na drogę cywilną? – Sądy
taka, że zapłacimy określony złotych – mówi Tymiński. Je- praktycznie w każdej sprawie
procent od „wygranej”.
den z pacjentów twierdził, że – ja przynajmniej się z tym
Mecenas Radosław Tymiń- lekarze nieumiejętnie zope- spotykam zawsze – zwalniają
ski, który na co dzień reprezen- rowali mu kolano i że już nie pacjentów z kosztów sądowych
tuje lekarzy, czyli stoi niejako po pojeździ na nartach.
– mówi Tymiński. Nawet jak

pacjent przegrywa, nie musi
płacić. – A to zachęca do tej
sądowej batalii – słyszę od
adwokatów.
Napisała też do mnie pani
mecenas, która czasami staje
po drugiej strony – reprezentując pacjentów. Zwróciła moją
uwagę na coś jeszcze. Pacjenci
wnioskują o pełnomocnika
z urzędu i go dostają.
I co się dzieje? Chory początkowo wnosi, dajmy na to,
o 30 tysięcy zł odszkodowania,
ale adwokat rozszerza żądanie
pozwu. Byle ponad 200 tysięcy.
Bo wtedy za reprezentowanie
klienta dostaje 7200 zł netto –
od Skarbu Państwa, jeśli sprawa
jest przegrana.
To oznacza, że to się po
prostu prawnikom opłaca, bo
w innych sprawach z urzędu
wynagrodzenie nie jest tak lukratywne. – W sprawie o rozwód 360 zł, skargi na komornika 60 zł, eksmisji 120 zł, skargi
konstytucyjnej 120 zł – napisała mi pani mecenas. Jasne? Dla
mnie bardzo.

Źródło: http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,135821,15049276,_Mam_pozwac_sad_do_sadu____czyli_jak_nieterminowo.html
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http://meeting.handsurgery.org/

Kongresy medyczne

E-wyprawa na kongres naukowy na Bahamach

Jak szaleć, to szaleć!
Krystyna Knypl

Relacje z kongresów zagranicznych, na których bywamy, byłyby niepełne, gdybyśmy
nie przybliżyli atmosfery taki spotkań w miejscach egzotycznych i podniecających
wyobraźnię wszystkich komentatorów lekarskiego życia naukowego. Gdy w kraju
zima, śnieg, nieprzejezdne drogi, zerwane linie elektryczne albo negocjacje w publicznej ochronie zdrowia, wybierzmy się do miejsca o zupełnie odmiennym krajobrazie, gdzie króluje szacunek dla wiedzy medycznej, a wykonywanie zawodu lekarza
nie kojarzy się nikomu z dożywotnim wykonywaniem pracy niewolniczej.
Pod koniec stycznia amerykańskie i brytyjskie towarzystwo chirurgii ręki wyznaczyło
sobie na miejsce dorocznego spotkania Bahamy!

C

im bliska. Dotychczasowe spotkania odbywały się w eleganckich centrach kongresowo-hotelowych w Puerto
Rico, Beverly Hills, Boca Raton na Florydzie, Cancun,

http://www.atlantisbahamas.com/

hirurdzy ręki spotykają się od 2007 roku na dorocznych kongresach. Najwyraźniej zasada „zawsze
w dobrym miejscu, zawsze w dobrym towarzystwie” jest
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Las Vegas (Red Rock Casino Resort and Spa), Naples
na Florydzie oraz w 2014 roku na Hawajach. Organizatorzy lubią miejsca położone u wybrzeży oceanów,
nic więc dziwnego, że w 2015 postanowili spotkać się
na Bahamach.
Dołącz do zacnego koleżeństwa międzynarodowego, które wie, gdzie doktorzy powinni bywać!
Jak się dostać na Bahamy?
Dla każdego podróżującego będzie to wyprawa
niepozbawione emocjonujących momentów. Obywatel
Stanów Zjednoczonych dowie się, że musi mieć paszport.
Jeśli do tej pory nie miał takiego dokumentu, musi aplikować on-line (http://travel.state.gov/content/passports/english.
html) i poczekać od 4 do 5 tygodni. Ci, którym się spieszy,
mogą zamówić usługę ekspresową lub przez agencję, ale
wszystko kosztuje. Nasze paszporty mamy w biurkach,
więc tym razem kosztów nie ponosimy. Może jednak
gdzieś podróżowaliśmy w ostatnich dniach i jesteśmy
żywym rezerwuarem eboli albo innego patogenu? Sprawdzamy pod adresem http://www.iatatravelcentre.com/home.
htm, czy musimy poddać się szczepieniom lub innym
prozdrowotnym procedurom. Nie podróżowaliśmy dalej
niż do sąsiedniej dzielnicy w mieście? Znaczy w drogę!
Bierzemy więc paszport, bilet w obie strony lub na dalszą
trasę, środki finansowe na pobyt (ich okazanie może być
wymagane!) i dodatkowo 15 dol. na opłatę wjazdową.
Jeszcze tylko trochę wiedzy w pigułce: http://podroze.onet.
pl/bahamy-podstawowe-informacje/3ek3v i rozpoczynamy
poszukiwania biletu lotniczego.
Porty lotnicze przyjmujące turystów to Freeport
Grand Bahama International Airport (FPO) w mieście
Freeport na wyspie Grand Bahama oraz Lynden Pindling
International Airport (NAS) w mieście Nassau na wyspie
New Providence. Nasz kongres odbywa się w ośrodku
hotelowo-wypoczynkowym Atlantis o 40 minut drogi od
Nassau. Bilet lotniczy kosztuje od 3500 do 4000 zł. Raz
się żyje! Kupujemy! Podróż jest dość długa z powodu
przesiadek i trwa ok. 30 godzin. Lekko wymęczeni długą
podróżą docieramy w końcu do raju…
Czeka tam na nas zamówiony transport z lotniska
do hotelu – tylko 60 dol. w obie strony, a co tam – jesteśmy tego warci! Jakie widoki, rozrywki i wygody nas
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spotkają w tym raju? Popatrzmy na wideo pod adresem
http://www.nassauparadiseisland.com/where-to-stay/atlantis-paradise-island/ (przewinąć ekran do samego dołu).
Prawie jakbyśmy tam byli!

Obrady kongresowe
No ale nie po to przyjechaliśmy na Bahamy, aby
oddawać się rozrywkom, lecz aby chłonąć najnowszą
wiedzę mimo pokus, których niemało dokoła. Świadomi
naszego miejsca w łańcuchu potrzeb zdrowotnych polskiego społeczeństwa, które nas wykształciło i utrzymuje,
z wyrzutami sumienia opuszczamy hotelowe kasyno,
gdzie przepuściliśmy małe co nieco i udajemy się na
salę obrad. Czego możemy się dowiedzieć?
Klikamy na program pierwszego dnia obrad
– jako pierwsze napotykamy 9 kursów oferowanych
w godzinach wczesnoporannych. Pierwszy z nich to: Who
Needs Therapy and Who Doesn’t: Practical Applications
to Optimize Outcome, czyli Kto wymaga leczenia, a kto
nie: praktyczne rozwiązania prowadzące do optymalnych
wyników. Nieludzkie podejście do tematu sugerujące,
że jest jakiś pacjent, który może nie wymagać leczenia,
frustruje nas. ;) Dowiadujemy się, że najlepsze wyniki
leczenia uzyskuje się, gdy jest współpraca pomiędzy
pacjentem, chirurgiem i terapeutą dłoni. Zachwyca nas
nazwa – terapeuta dłoni (ang. hand therapist). Jakie
jeszcze inne temat były na kursach?
Drugi kurs ma tytuł Raynaud’s & Cold Sensitivity
– Is There a Solution? To może być ciekawe! A ponadto
szczegółowe tematy dotyczące problemów stawów palców
dłoni, łokci, przykurczu Dupuytrena, złamań, a także
problemów ekonomicznych związanych z chorobami
stawów. Jeszcze inny kurs ma tytuł Social Media and
Your Practice: Why You Must Participate and How to Stay
Out of Trouble – niezależnie od powściągliwej postawy
większości gremiów lekarskich na świecie wobec mediów
społecznościowych wszystko wskazuje na to, że nie da
się ich omijać ani lekceważyć.
Jeżeli już mamy zaliczone kursy, możemy udać
się na dyskusje panelowe – na przykład Hand Injuries
in Athletes: From the Weekend Warrior to the Professional Athlete. Dla tych, którym praca przesłania
życie prywatne, koleżanki parające się chirurgią ręki
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zorganizowały panel Love’s Labor Not Lost: Perspectives
on Life and Career.
Oferta naukowa kongresu to także abstrakty.
Uwagę moją zwróciły trzy z nich. Dr Arjun Sebastian
i wsp. z Mayo Clinic przedstawili doniesienie Complications Following Upper Extremity Amputation or
Replantation: A Review of 14481 Cases. Autorzy piszą,
że z 14 481 przypadków aż 12 502 zakończyły się amputacja kończyny, a 1979 (13,7%) replantacją. Średni wiek
pacjentów wynosił 44,1 lat i w 86,5% byli to mężczyźni.
W 82% powodem urazu był wypadek samochodowy,
a w 10,7% wypadek motocyklowy.
Inny ciekawy abstrakt to Obesity Increases Complexity of Distal Radius Fracture in Fall from Standing
Height przedstawiony przez dr. T. Ebingera i wsp. z kliniki
orotopedycznej uniwersytetu w Iowa. Przeanalizowano
w nim historię 423 przypadków złamania kości promieniowej. Średni wiek pacjentów wynosił 53,8 lat, a BMI

28,0. W 79% złamań doznały kobiety. U osób otyłych
częściej występowały powikłania w trakcie leczenia.
Jeszcze innego zagadnienia dotyczyło doniesienie
dr Khin-Kyemon i wsp. z kliniki ortopedycznej w Izraelu
zatytułowane Doctor-patient Visit Versus Internet Directive
for Carpal Tunnel Syndrome Patients. Otóż aż 62% pacjentów cierpiących z powodu zespołu cieśni nadgarstka
oczekiwało, że lekarz poleci im na wizycie stronę internetową z informacjami o ich problemie zdrowotnym, ale
zaledwie 3% otrzymywało takie rekomendacje.
No cóż… wszystkim nikt nie dogodzi, powiadamy
sobie na pocieszenie, pakujemy walizki i powracamy
do kraju ojczystego, aby zmierzyć się z ambitnym zadaniem dogodzenia naszym pacjentom, bo jak mówi
znana rosyjskie powiedzenie, nieco zmodyfikowane na
potrzeby publikacji – wszystkich w sobie nie rozkochasz,
ale trzeba próbować!
Krystyna Knypl

Nowości
Korzyści z diety bogatej w potas
Portal www.medicalnewstoday.com opublikował interesujący artykuł Megan Ware
o pożytkach zdrowotnych stosowania diety bogatej w potas.
Autorka przypomina, że niskie
spożycie potasu często jest sko-

jarzone ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi, a zwłaszcza
z nadciśnieniem tętniczym.
W jednym z badań wykazano, że osoby które spożywały
pośrednio 4069 mg potasu na
dobę miały obniżone ryzyko

zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca o 49% w porównaniu z osobami spożywającymi około 1000 mg potasu.
Dobrym źródłem potasu są
nieprzetworzone przemysłowo
warzywa i owoce. Szczególnie

bogate w potas są: ziemniaki
(ze skórką!), avocado, pieczarki,
soja, banany, mango, szpinak,
pomarańcze oraz rodzynki.
Źródło: http://www.
medicalnewstoday.com/
articles/287212.php

Prognozowana długość życia osób z cukrzycą typu 1
W przeszłości cukrzyca expectancy in a Scottish Cohort
typu 1 powodowała istotne with type 1 diabetes, 2008-2010
skrócenie życia. W minionych opublikowanym w magazynie
30 latach w związku z dużym „Journal of American Medical
postępem w leczeniu nastąpiła Association” (JAMA) w styczistotna poprawa w tym zakre- niu 2015.
sie. Można o tym przeczytać
Analizie poddano 24 691
w artykule dr. S.J. Living- osoby w wieku 20 lat lub starstone’a i wsp. Estimated life sze, które w latach 2008-2010

zostały zarejestrowane w narodowym rejestrze Scottish
Cohort with type 1 diabetes.
Na podstawie analiz statystycznych stwierdzono, że najczęstszą przyczyną skrócenia życia
będzie choroba niedokrwienna serca – dotknie ona 36%
mężczyzn i 31% kobiet. Inne

przyczyny skrócenia życia to
niewydolność nerek, śpiączka i kwasica cukrzycowa. Naukowcy szacują, że skrócenie
życia 20-letniej osoby z cukrzycą typu 1 może wynosić
11 lat dla mężczyzn i 13 lat dla
kobiet w porównaniu z populacją ogólną.

Źródło: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2088852
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Kongresy medyczne

EXHIBITOR & SPONSOR PROSPECTUS

Annual Meeting of the American Academy
of Cosmetic Surgery (AACS) 2015

Chirurdzy
kosmetyczni
spotkali się
w Nowym
Orleanie

January 14–17, 2015
Hyatt Regency
New Orleans, Louisiana
cosmeticsurgery.org

Lata lecą nieubłaganie i może pora chwilowo zostawić na boku temat postępu w kardiologii czy onkologii i zająć się chirurgią
kosmetyczną – dziedziną, która pozwoli
nam choć przez chwilę pomyśleć, że czas stanął w miejscu. W końcu jestem kobietą dojrzałą i powinnam zastanowić się nie tylko nad postępem hipertensjologii czy
diabetologii, ale także zorientować się, czy moje powieki, podbródek oraz powłoki
brzuszne mają szansę na nowoczesną specjalistyczną opiekę medyczną.
Obrady i program
Znajduję w internecie informację, że w dniach
14-17 stycznia 2015 r. w Nowym Orleanie odbył się
kongres chirurgów kosmetycznych. Czym zajmuje się
American Academy of Cosmetic Surgery? Z raportu
za rok 2013 (https://c.ymcdn.com/sites/www.cosmeticsurgery.org/resource/resmgr/Docs/AACS_Annual13_5.pdf) dowiaduję się, że chirurgia kosmetyczna
jest specjalnością o długim stażu. Pierwszą rynoplastykę
opisywano w prasie medycznej już w latach 1887-1905.
W tym samym czasie przeprowadzano zabiegi dermabrazji. Za twórcę nowoczesnej chirurgii kosmetycznej
uważa się dr. Richarda Webstera. Wiele uwagi AACS
poświęca edukacji podyplomowej swoich członków,
a także pacjentów, uważając obie formy kształcenia za
poprawiające bezpieczeństwo zabiegów.
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Koszt uczestnictwa w kongresie to 1000...1600 dol.,
a do tego dodatkowo płatne warsztaty za 600...900 dol.
(http://www.cosmeticsurgery.org/events/event_details.
asp?id=466866) Czy mogę uczestniczyć w kongresie jako
przedstawicielka prasy? Organizatorzy stawiają przed
mediami wysokie wymagania:
There will be no Media/Press Registration Room at
the Annual Scientific Meeting. Media and press representatives wishing to attend the meeting MUST notify AACS
communications staff in advance of the meeting to register,
by emailing Jean O’Brien at jobrien@thesentergroup.com.
Press badges are available only to working press who can
show evidence that their attendance results in coverage
of the AACS conference in print, broadcast, or recognized Internet media. AACS reserves the right to inspect
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http://www.cosmeticsurgery.org/resource/resmgr/Annual_Meeting_2015/AACS_2015_ExhibitorProspectu.pdf

Krystyna Knypl

Kongresy medyczne
the credentials of anyone registering as press. (https://c.
ymcdn.com/sites/www.cosmeticsurgery.org/resource/
resmgr/Media/AACS_Press_Release_MeetingRe.pdf)
Dobrze więc mieć dorobek autorski na temat
chirurgii kosmetycznej. Może za rok
o tej porze w Nowym Orleanie? Kto
wie! Pod adresem https://c.ymcdn.com/
sites/www.cosmeticsurgery.org/resource/resmgr/Docs/AACS_Program_v11.
pdf znajduję program kongresu. Dla
miłośników pracowitych poranków już
od 7.30 warsztaty, na których można
dowiedzieć się o nowościach z zakresu
liposukcji, chirurgii plastycznej powłok
brzusznych, powiek, nosa. Po uroczystości otwarcia można się udać na jedną
z sześciu sesji poświęconych upiększaniu i odmładzaniu warg sromowych
(oddzielne debaty o wargach sromowych mniejszych
i większych!). Wzgórek łonowy też jest przedmiotem
obrad! Ta fascynująca tematyka ciągnie się aż przez
dwie sesje! Problematyka chirurgii kosmetycznej powiek
czy przeszczepiania włosów to poniekąd oczywiste

obszary zainteresowania. Ciekawe są wykłady na sesji
o zarządzaniu praktyką chirurga kosmetycznego: The
million dollar manager lub How to keep lawyers from
circling your practice. Dużo uwagi poświęcono podczas
kongresu zagadnieniom kwalifikacji
pacjentów do zabiegów oraz aspektom
anestezjologicznym.
A po obradach…
Po opuszczeniu eleganckich
pomieszczeń hotelu Hyatt Regency,
w którym odbywał się kongres, można
się udać do French Quarter, aby nasycić
się atmosferą Nowego Orleanu. Spacerujemy po zabytkowych uliczkach,
słuchamy ulicznych muzyków, kupujemy pamiątki i wracamy do domu. Po
powrocie oczywiście wszystko spisujemy – bowiem jak mówi motto GdL „Scribere necesse
est, vivere non est”, co pięknie, choć niedosłownie (tak
z udanymi tłumaczeniami musi być!) przełożył Tomasz
Osoiński na język polski: „Tylko to się naprawdę zdarzyło,
co zostało zapisane”.

Fot. Krystyna Knypl

Krystyna Knypl
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Na dyżurze, po dyżurze

Chce pan naprawić błędy systemu?
Był tu już taki dziesięć lat temu
K.I. Gałczyński

Pacjent poszukujący
kontra
system ochronny zdrowia
Rafał Stadryniak = @Grypa

Rys. Zen

O tym, że swojego zdrowia i szczęścia, w tym żony (przyp. autora)
trzeba szukać aktywnie, wie każdy. A jak się już znajdzie, to nie
wolno wypuścić z rąk.
Zdrowie jest stanem kruchym

Pacjenci szukają swojego zdrowia dosłownie
wszędzie, także w przemówieniach ministra od, nomen
omen, zdrowia. To już czysta i żywa perwersja, westchnął
Nasz Doktor, zamykając drzwi i osuwając się na kręcony
taboret obszyty tandetnym zmywalnym skajem „pod
sanepid”. Pacjentka, którą aktywnie i bez większego żalu
pożegnał, była właśnie z tych poszukujących. Nie żadne
tam – stój w kącie, znajdą cię albo zdaj się na specjalistów.
Doktor był niezmiennie zadziwiony renesansową wszechstronnością pacjentki. Leczyła się tu i tam,
u wszystkich możliwych fachowców. Chorób nie za
bardzo było widać na horyzoncie, ale podziw i szacunek
budziła ponura zajadłość pacjentki w wynajdywaniu problemów. To wszystko mocno podparte sensacjami z internetu owocowało inicjowaniem diagnostyki kolejnej
nieuchwytnej choroby. Pacjentka zaś nie miała zwyczaju
ani zamiaru dorzucać się do diagnostyki widmowych
chorób i regularnie wymagała od podstawowej opieki
ciągłych „badań kontrolnych i kompleksowej opieki”.
Kontrolnych, ale czego? – tego nie pojmował
logiką w swej naiwności Nasz Doktor. Zaczynał podejrzewać, że może przyczyną tego stanu nie jest zwykła
nerwica. Może to deficyt uwagi lekarzy wzmaga niepokój
pacjentki? A może padła ofiarą politycznej nagonki na
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przychodnie i jednocześnie stała się ofiarą propagandy
sukcesu ministerstwa i jakimś powiedzmy więźniem sumienia? Prawda mogła być banalnie prosta. Zdrowie jest
kruchym stanem, do tego postrzeganym subiektywnie.
Łatwo go naruszyć i zniszczyć. Za to chorym można
być łatwiej, bo na tysiące sposobów.
Nasz Doktor nie za bardzo orientował się w meandrach gwałtownie rozwijającej się dyscypliny, jaką jest
ochrona zdrowia. Ot, na studiach liznął zaledwie przedmiotu i szczęśliwy był, że go zaliczył, nie przypuszczając
nawet, że będzie to najważniejsze zaliczenie w życiu.

Gorzkie żale

Zasadniczo wszystko kręci się wokół tematów
związanych z prokreacją oraz zarabianiem. I to jest
zdrowe. Gdy zaś oś życia kręci się wokół zdrowia, zdrowoholicy, podobnie jak sekso- i zakupoholicy muszą
codziennie pofolgować sobie w tzw. placówkach służby
zdrowia. Tam czują się jak ryba w wodzie. Po prostu
czuja, że żyją. Im dłuższa kolejka, tym lepiej.
Lekarz się grzebie przy przyjmowaniu? Co za
fatalna obsługa!
Nie przyjął? Nie wypisał badań? Nie dał renty?
Co za cham i brutal!
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Na dyżurze, po dyżurze
Sposobem na opisywanie swoich kontaktów
z medycyną jest permanentne narzekanie:
• Na kolejkę (jeszcze nikt w życiu nie chwalił się, że
został wciśnięty między dwóch zapisanych pacjentów).
Nasz Doktor zauważył nawet, że ci gratisowo załatwiani
są jeszcze bardziej niezadowoleni i podejrzliwi, wobec
czego unikał takich sytuacji.
• Na pobierające krew pielęgniarki (nie daj Boże, gdyby
zrobił się siniak). Mimo ponad dziesięciolecia stosowania
sprzętu jednorazowego zawsze znajdzie się jedna osoba,
która opowiada, jak to miała iniekcję robioną brudną igłą.
• Na kaszel, który nie daje spać już od tygodnia, a tu
rentgen niezrobiony, o wymazach z gardła nie mówiąc.
Dodatkowo w eterze królowała właśnie reklama:
Jesteś tego warta. Przekaz trafił na podatny grunt, bo siła
jego rażenia nie ograniczała się tylko do płci nadobnej.
Nikt już nie pamiętał, że reklama pierwotnie odnosiła
się do jakiegoś kremu do rąk czy podobnego luksusu.
Nasz Doktor próbował zrozumieć, skąd biorą się
te gorzkie żale i nieufność wobec jednego z najstarszych
zawodów świata – medycyny. Może jest to sposób manifestowania swojej niezależności, poszerzania granic
wolności?
Z drugiej strony faktem jest, że ci walczący
„ogniem i żelazem” pacjenci są lepiej traktowani, czyli
np. już za trzecim podejściem są przyjmowani do szpitala,
bo a nuż za hipochondrią skrywa się jakaś poważna
choroba? Niestety, krzykacze i terroryści przychodniani
osiągali zdecydowanie więcej.
Nasz Doktor jako lekarz rodzinny zetknął się
na szkoleniu z radzenia sobie z pacjentami z prostą
typologię skandynawską pacjentów POZ. Takich, co
ich nie obchodzi żadna kolejka, nie są grzeczni, nie
współpracują i urządzają awantury, zaleca się załatwiać
poza kolejnością, z przesadną grzecznością, nie żałując
wyjaśnień i badań. Czyli generalnie z zaciśniętymi zębami
i promiennym uśmiechem.
Kilka obrotów na taborecie medycznym i skrzyp
sztucznej zmywalnej skóry zdziałały cuda. Doktor zaczął
stopniowo wygaszać myśli i nastrajać się profesjonalnie
do przyjęcia następnego pacjenta. Jeszcze gdzieś przepłynęła delikatna asocjacja, że być może pacjenci, którzy
się starają i współpracują, są lepiej postrzegani przez
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leczących, chociaż wrodzony i nabyty profesjonalizm
nakazuje wszystkich traktować jednakowo.

Coś piszczy

Czas przy pracy szybko mija, więc wkrótce zrobiła
się godzina W: wyjścia Doktora do domu, czyli na dyżur.
Gdy Doktor opuszczał przychodnię, został zaczepiony
przez jakiegoś mężczyznę biblijnymi słowami:
– Ja do pana.
Oho, pomyślał sobie Doktor, nie zwalniając kroku.
– Ja do pana – powtórzył osobnik jeszcze bardziej
konfidencjonalnie.
To chyba jakieś hasło, wydedukował sprytnie
Nasz Doktor.
– A ja do domu – równie poufnym szeptem poinformował cofającego się pod jego naporem, bo już
widział drzwi wyjściowe. A za nimi rozlewała się jasność.
– Kazał mi pan przyjść za tydzień do kontroli, to
jestem – rozwijał temat niezrażony nieznajomy. – Niech
się pan zarejestruje na jutro – podpowiedział Doktor,
który jednakowoż nie czuł się komfortowo. Powiedział
pacjentowi, że „do domu”, a tu właśnie idzie na dyżur.
Czyli ohydne kłamstwo. Zdecydowanie nie białe, bo nie
dla dobra pacjenta.
Po drodze podskoczył jeszcze do domu lub raczej
stacji przesiadkowej, żeby przepakować rzeczy na dyżur,
tym razem w karetce ratunkowej. Wiedział i czuł, że
dyżur to nie jest najlepszy sposób spędzania wolnego
czasu, ale taką miał metodę na zarabianie pieniędzy.
Poza tym w przerwach miedzy kolejnym zgłoszeniami
jest czas na poszerzanie swoich horyzontów medycznych
– rozgrzeszał się w myślach. A czasem nawet, o zgrozo,
można poczytać kryminał.
Ale nie dzisiaj. Dzisiaj odbywał się festiwal zgłoszeń dla pogotowia. Wyjazd za wyjazdem. Syreny wyły,
hamulce piszczały. Karetki śmigały we wszystkie strony.
Nerwy puszczały.
Właśnie przyszło zgłoszenie duszności u pacjenta
na respiratorze. Na miejscu największym wyzwaniem
okazała się żona pacjenta, która lamentowała w trybie
ciągłym i za żadne skarby nie zgadzała się na przewiezienie chorego do szpitala: – Tam go zaraz wezmą na
OIOM – desperowała.
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Doktor usiłował tłumaczyć, że to dobrze (czyli
z pacjentem niedobrze), że tam trafi, ale wszelka argumentacja rozbijała się o przekonanie, że w szpitalu
zaraz zrobią mężowi jakąś krzywdę. W końcu zapadła
decyzja o przewiezieniu do SOR.
I bez lamentującej kobiety kłopotów było co
niemiara z transportem pacjenta i jego pokaźnego respiratora.
Karetka zajechała na oddział ratunkowy z przytupem, na sygnale, a tu jakby inny świat. Cichawo, pustawo,
nic się nie dzieje. Wiało nudą. Pielęgniarka, która się
pojawiła, zapytała zdawkowo:
– To przywieźliście pacjenta?
– Nie, przyjechaliśmy podbić sobie pieczątką na
karcie wyjazdowej – zażartował wesoły sanitariusz, ocierając pot z czoła po sportowym dźwiganiu z trzeciego pietra.
Przy przekazywaniu pacjenta na SOR odezwał
się głośny alarm i nie był to pogłos syreny z karetki.
Dźwięk nie pozwalał się zignorować. Wysoki, przenikający. Podejrzenie padło na respirator. Mądre głowy
ponaciskały każdy możliwy guzik, a piszczenie jeszcze się
nasiliło. I tak pewnie wszyscy potraciliby głowę, gdyby
nie dzielna pielęgniarka, która wykryła, że to pacjentowi
wypadł aparat słuchowy i ten oto mały gadżet za sprawą
dodatniego sprzężenia zwrotnego jest właściwą przyczyną
bezlitosnego hałasu. Sytuacja została opanowana, żeby
nie powiedzieć wyciszona.

A w uszach szumi

Nazajutrz jeszcze do południa Nasz Doktor miał
uszy pełne pisku aparatu słuchowego zamiast tradycyjnie
osławionego wycia karetki. Zresztą już od dawna karetki
nie tylko wyją, ale również zawodzą, jęczą, a nawet kląskają.
„O tym-że dumać na paryskim bruku, przynosząc
z miasta uszy pełne stuku” – zaszumiało Doktorowi
w uszach echo słów wieszcza zupełnie jak szelest muszli
będący odległym wspomnieniem po oceanie.
Pacjent poszukujący Doktora już był i czekał
przed gabinetem.
– Już jestem – przedstawił się. – Ja do pana.
Doktor nie negował, nie oponował, nie uciekał.
W ogóle po wczorajszej ekspozycji na dźwięki był dzisiaj
dziwnie uprzejmy, obojętny i jakiś taki plastikowy.

16

Nie zdziwił go kolejny pacjent forsujący drzwi
gabinetu z okrzykiem:
– Ja tylko po receptę!
– To proszę do recepcji – błysnął niedocenionym
i tak dowcipem Nasz Doktor. Zresztą pacjenci rzadko
podejrzewają, że ich Doktor może mieć jakieś poczucie
humoru i ewentualnie czemu by miało ono służyć.
Pacjent nie poddawał się tak łatwo, wiedząc, że
jak zacznie od rejestracji jak wszyscy, to zejdzie mu
w przychodni co najmniej z godzinę.
– To recepta nie dla mnie, tylko dla babci – wyciągnął asa z rękawa.
– To w takim razie zapraszam babcię do recepcji – podsumował Doktor. – A panią – tu zwrócił się
do pacjentki, która już była w gabinecie – poproszę
o rozebranie się. Kobieta zaczęła się ochoczo pozbywać
garderoby, a napastnik „w imię babci” zmuszony został
do panicznego odwrotu.
„Patrz, Kościuszko, na nas z nieba...” przypomniało się Doktorowi i aż jęknął ze zgrozy, bo dalej cytat
rozwijał się zgoła w stylu horroru: „Jak w krwi wrogów
będziem brodzić...”.
Jeszcze przez drzwi słychać było złorzeczenia
niedoszłego dysponenta recepty. Wszyscy na poczekalni
dowiedzieli się, że przez nieużytego lekarza bez estazolamu nie uśnie teraz babcia, a za nią nie usną wszyscy
domownicy po kolei.
I tak to pojedynczy czyn lub zaniechanie lekarza
ma moc masowego rażenia, pokiwał głową Nasz Doktor,
który już dawno podejrzewał, że zawód lekarza jest
wyjątkowo odpowiedzialny.

#

Po pracy Nasz Doktor był cały czas jakiś rozkojarzony. Może brakowało mu szumu kół, gwizdu
sztucznego ucha i zawodzenia syren? Zastosował się do
znanych wytycznych nakierowanych na przedłużanie
życia: jak biegniesz, to zacznij iść, jak idziesz, to sobie
siądź, jak siedzisz, to lepiej się połóż, a jak już leżysz, to
najlepiej się prześpij. I tak też zrobił, twórczo pomijając
etapy pośrednie. Nasz Doktor prosto z biegu położył się…
i zasnął. Śniła mu się totalna abstrakcja. Niewypisane
pigułki nasenne.
Rafał Stadryniak, internista
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Motto
Jeśli wrogowie cię chwalą, musiałeś popełnić błąd.
(Zdanie z upodobaniem powtarzane przez Marksa i Engelsa)

Chwalmy się , czyli monolog
czysto teoretyczny
Rafał Stadryniak = @Grypa

W czasach gdy walec prasowy jeździ po środowisku lekarskim w tę i z powrotem (ach,
gdyby z takim samym zapałem jeździły walce przy remoncie dróg) musimy my, brać
lekarska, komplementować się sami. Dla równowagi.
A podnieść się spod walca nie jest lekko.
Autokrytyka? Nie! Autopromocja!

Już dawno praktyka wykazała, że samochwalstwo nie musi być godne potępienia ani nienaturalne.
Nazywa się je po prostu autopromocją i już można
od rana do wieczora opowiadać wspaniałości o sobie.
I nikt nie ma prawa powiedzieć złego słowa. Natomiast
samobiczowanie się, składanie autokrytyki i wytykanie
sobie błędów jest obecnie niemodne.
Moment na samochwalstwo jest wręcz wymarzony. Poparcie społeczne i zaufanie do zawodu lekarza
oscylują w okolicy zera Celsjusza, więc nie ma się już na
co oglądać. Są głosy, żeby poczekać na zero absolutne,
ale tyle czasu to my nie mamy.
Należy już teraz zastosować środki nadzwyczajne,
a najlepiej skuteczne.
Gdyby tak wynająć firmę PR, żeby zmienić nastawienie do lekarzy nie jako chytrych przedsiębiorców,
lecz jako kapłanów medycyny. Bez chałupnictwa, bez
partyzantki. Za porządne pieniądze.
Liczy się efekt, czyli miłość do lekarza.
Nikt nie będzie pytał sam siebie: „Czy to, że ufam
swojemu lekarzowi rodzinnemu, to wynik moich głębokich uczuć, czy też padłem ofiarą opłaconej napaści
reklamowej?”.
Niestety. Prędzej wystąpi efekt sztokholmski, czyli
zakochanie się w swoim oprawcy niż dojrzała miłość do
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lekarza. A przecież ci ludzie (lekarze – przyp. autora)
też potrzebują ciepła.
Jak Polska długa i szeroka rozlega się wołanie:
skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. I ludzie chcąc
nie chcąc, idą tłumnie, mimo braku zaufania.
Jak dotąd dowalano nam zupełnie za darmo.
Pora żeby elegancko odwrócić tę tendencję. Na szczęście
właśnie podniesiono składki na Izbę Lekarską, więc
będzie w razie czego z czego brać na reklamę.
Za tym że poprawa wizerunku w warstwie intelektualnej społeczeństwa nie powinna być trudna,
przemawia wiele okoliczności:
• każdy ma jakiegoś lekarza w rodzinie i widzi, jak ten
tyra w dzień i w nocy
• każdy ma jakiegoś kuzyna na medycynie i widzi gołym
okiem, że na medycynie „jednak trzeba się dużo uczyć”
• nie jesteśmy związani celibatem, który nadaje się tylko
do łamania, a z Hipokratesem da się wyżyć
• płacimy podatki…

Wzorzec postawy wyprostowanej

W kanonie telewizyjnym dzieł o lekarzach widać
również jakieś zmiany. Od lat już ze szklanego ekranu
straszy doktor Gregory House, który zasadniczo leczy
choroby, a nie pacjentów, a do tego, o zgrozo, sam lubi
tabletki i, co za skandal, wali prawdę prosto w oczy.

2_2015

luty

Na dyżurze, po dyżurze
Poza tym nie interesują go przypadki banalne.
House toleruje jedynie pacjentów, którzy mają do zaoferowania ciekawe choroby albo przynajmniej jakąś
zagadkę.
Nie ma co naśladować Gregorego w naszych
warunkach, nie mając do dyspozycji MR, CT „skanu
całego ciała” i sztabu zaprzyjaźnionych prawników. Ale
co nam tak właściwie mówi utykający fizycznie i wizerunkowo House? Może przy okazji także to, że możliwa
jest wyprostowana postawa lekarza w konfrontacji
z pracodawcą, z pacjentem. Dla ścisłości wyjaśniam, że
pacjent nie jest pracodawcą lekarza, chociaż wokół tego
mitu narosły już klechdy, legendy, a zwłaszcza podania,
skargi i zażalenia.

Zmiany w myśleniu

Co do chwalenia się, to powinno być totalne,
bezczelne i nieustanne.
Na początek, żeby podłożyć podwaliny pod
zmiany w myśleniu, chwalimy kolegę lekarza, który
skierował nam pacjenta albo leczył przed nami. Rozumiem blokadę psychiczną, ale cóż, damy radę.
Niedopuszczalny w takich warunkach byłby tekst:
„O, widzę, że doktor X leczył pana już pół roku. Świetne
leki, ale nie na tą chorobę”.
Nasz Doktor zamyślił się bardzo głęboko, najgłębiej jak potrafił.
Żeby wyjść z biadania, serwilizmu i dyspozycyjności potrzebna jest zmiana pokoleń. Nie mamy
takiego komfortu jak Mojżesz, który włóczył się po
pustyni przez trzy pokolenia i wychował sobie ludzi
niezależnych i wolnych.

Trzy kolory

Miło pomarzyć. Nasz Doktor przeżywał właśnie
w pracy „okres czerwony”– od koloru tuszu na pieczątce.
Okres zielony miał za sobą, a do fioletowego nie był
jeszcze gotowy.
Podbijając sterty wniosków na pieluchomajtki,
powtórek leków i skierowań do sanatorium, operował
z niewiarygodną wprawą pieczątką, która zostawiała
czerwony odcisk. Moje kopytko – myślał z rozrzewnieniem.
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Większość ludzi przychodzących do lekarza
rodzinnego wie wszystko na temat leczenia, a zwłaszcza
swoich potrzeb w zakresie badań dodatkowych, tylko
nie ma pieczątki, „żeby przybić”. Dziwne.
A gdyby tak dowartościować pacjenta? Mamy
doświadczenie z dziećmi, którym podtyka się kolorowanki, a one bezbłędnie potrafią te skomplikowane
obrazki właśnie pokolorować. Tutaj Nasz Doktor chwilkę
odsapnął intelektualnie, bo wiedział, że jest na dobrym
tropie i nie chciał przeszarżować. Gdy po burzy mózgu
ustąpiła zadyszka myślowa, na końcu tęczy pokazało się
gotowiutkie rozwiązanie.

Pacjent sam sobie pieczątkuje

Nie czipy, nie książeczki z wyrywanymi receptami,
ale własna pieczątka będzie świętym Graaaaalem medycyny rodzinnej. Oczywiście ustawodawca zadba, żeby
polski pacjent nie zrobił sobie tym ostrym narzędziem
krzywdy. Pieczątki będą składowane w przychodniach,
na ich koszt. Pacjentowi będą przysługiwały rocznie
dwie buteleczki tuszu. Tutaj Nasz Doktor znowu stanął słupka. Wyłonił się poważny problem z kolorem
pieczątek. Doktor widział po sobie, że danie zielonego
tuszu wszystkim mogłoby być potraktowane jako lekceważące. Większość bywalców przychodni zasługiwała
na co najmniej czerwony bezolejowy tusz i dodatkowo
na malutką pieczątkę z napisem „CITO”.
To się samo okaże w praktyce. Nie mnóżmy
bytów, karcił się Nasz Doktor, cały czas czując, że jest
na dobrym tropie.
Pieczątkowanie odbywałoby się w obecności
lekarza, a pacjent wybierałby po prostu badania, które
jego zdaniem należałoby wykonać. A rola lekarza? Lekarz
podsuwałby druki do podbicia.
Nasz Doktor zamyślił się. System nie był idealny
i stwarzał pewne pole do manipulacji. Na przykład
lekarz mógł powiedzieć pacjentowi, że druczki mu się
skończyły. Aż strach pomyśleć, co wtedy mógłby zrobić
rozsierdzony pacjent, mając do dyspozycji natuszowaną
pieczątkę. Pacjent nastawiony na podbijanie nie rezygnuje z tego tak szybko.
Albo taka sytuacja. Jest sobotnia upalna noc,
przychodnia zamknięta. Pacjent ma swoje potrzeby, bo
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Nasz Doktor westchnął. Postanowił na razie
nie myśleć, jak to będzie wyglądało po odkopaniu za
tysiące lat.

Rys. Helena Kowalska

Trzeba żyć tu i teraz

właśnie na przykład strzeliła prezerwatywa i potrzebna
jest tabletka. I co wtedy ma zrobić pacjent odłączony
od pieczątki? Pytania mnożyły się, rodziły się i kłębiły
w głowie Doktora, który miał tę przypadłość, że potrafił
podzielić włos na czworo.
To są oczywiście przypadki skrajne, pocieszał się
Nasz Doktor, odganiając natarczywe asocjacje. Nie trzeba
zaraz tak pesymistycznie. Wszystkie poprzednie reformy wchodziły tak sobie tanecznym krokiem i dopiero
w trakcie okazywało się, że gdzieś zabrakło wyobraźni,
czasu, dobrej woli, a czasem i przyzwoitości, a zarobiły
jak zwykle drukarnie i skupy makulatury.
Swoją drogą ciekawe, jak tak kiedyś odkopią archeolodzy przychodnię i w jednej szufladzie znajdą plik
skierowań na mocz. A w szafie obok tysiące imiennych
pieczątek pacjenckich. Co wtedy pomyśli ów późny
archeolog? Czy zdoła swoim umysłem ogarnąć, co tu
się stało?
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Może na początek pochwalmy się publicznie,
że robimy najwięcej badań, najdłużej rozmawiamy
z pacjentem, a jednocześnie przyjmujemy najwięcej
ludzi na godzinę, pielęgniarki są zawsze zadowolone,
czyste i pachnące.
To tylko z naszej perspektywy brzmi tak dziwnie.
W ogłoszeniu będzie wyglądało już zupełnie normalnie.
Jest nawet niebezpieczeństwo, że inni koledzy pójdą
w nasze ślady…
Pacjent będzie zadowolony. A jak pacjent zadowolony, to chwali. A gdyby powiesić na przychodni
wzorem wielu odważnych lokali:
Jak jesteś, pacjencie, zadowolony, powiedz to
wszystkim, a jak nie jesteś zadowolony, powiedz to nam.
Nasz Doktor nieco z przekory przywołał wspomnienie innego napisu z lokalu z muzyką i jedzeniem
w stylu meksykańskim, który głosił, że „klient nigdy nie
ma racji”. Niby żart, a stoi napisane wołami na ścianie
i wżera się w oczy…
Nadmierne chwalenie też nie zdaje egzaminu
praktycznego. Nawet panie zbyt komplementowane robią
się czujne i zaczynają sprawdzać torebkę na ramieniu
i pierścionek na palcu. Notoryczne komplementowanie
nie robi żadnego wrażenia. Co innego gdy najpierw
jest szorstko i twardo, a potem znienacka pojawia się
komplemencik. Siła rażenia takiego zestawu jest po
prostu niszcząca.
Nasz Doktor ostatni raz zamyślił się głęboko. Nie,
wobec tego nie będziemy nic wieszać ani na przychodni,
ani dawać w ogłoszeniu. To po prostu proszenie się
o krytykę. Większość ludzi poczuje się w obowiązku wytknąć, że tego dnia pielęgniarki nie były dosyć pachnące,
pogoda fatalna, a połączenie autobusowe do przychodni
mogłoby być korzystniejsze.
Zatem cóż, pozostaje skromna praca u podstaw
i „stój w kącie, znajdą cię”. Przynajmniej nikt nie powie,
że się chwalisz.
Rafał Stadryniak, internista
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Dlaczego Królik się zamknął?
Konrad Kokurewicz

W Stumilowym Lesie mieszkał sobie Królik, z zawodu lekarz rodzinny, który miał
duży ogród – zwany przychodnią. Królik miał trochę wad, ale miał też wiele, wiele
zalet. Można było do niego przyjść i poprosić go o warzywa i owoce z ogrodu albo
o miód – całkiem dobrej jakości. Można było przychodzić nawet codziennie.

M

ieszkańcy Stumilowego Lasu chętnie więc odwiedzali królika. Wśród nich stałymi bywalcami byli:

# Kubuś – zwykły pacjent, regularnie przychodził po leki na nadciśnienie i raz w roku robił badania.
# Tygrysek – sezonowy pacjent, odwiedzał Królika 2 lub 3 razy w roku, jedynie gdy złapał infekcję
i potrzebował zwolnienie do pracy. Królik namawiał
go na zrobienie badań, ale Tygrysek nie miał na to ani
czasu, ani ochoty.
# Kłapouchy – starszy, schorowany pacjent cukrzycą, nadciśnieniem, po zawale, z bólami kręgosłupa,
a ostatnio z podejrzeniem raka jelita grubego. Królik
zlecał mu tyle badań co dziesięciu innym pacjentom.
# Kangurzyca – matka z dzieckiem, odwiedzająca Królika co dwa tygodnie. Dziecko chodziło do
przedszkola i co rusz łapało infekcje.

Ponadto Królik miał na terenie Stumilowego Lasu
jeszcze około 2750 innych pacjentów, którzy odwiedzali
go z różną częstotliwością. Królik przyjmował dziennie
50-60 osób, co wypełniało całkowicie jego dzień pracy
od 8 do 18. Królik był sam i nie był w stanie obsłużyć
większej liczby potrzebujących.

N

ikt poza Królikiem nie umiał hodować warzyw
w lesie. Mieszkańcy Stumilowego Lasu dobrze
znali Królika i wiedzieli, że ma on w swojej ofercie spory
wybór warzyw i owoców, ale wszystkiego się u niego
nie dostanie. Po oliwki trzeba było chodzić do Smerfetki, która była dermatologiem, a po borówki do Pana
Sowy, który był okulistą. Czasami Królikowi trafiał się
klient, który wiedział, że koniecznie potrzebuje jakiegoś
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warzywa, ale nie wiedział dokładnie jakiego. W takich
sytuacjach Królik przechadzał się z tym klientem po
swoim ogrodzie i pokazywał, jakie warzywa ma w ofercie.
Czasami udawało się Królikowi znaleźć odpowiednie
warzywo, a czasem klientowi nic nie smakowało, tylko
tracił na wadze i im więcej chodził po ogrodzie, tym
bardziej nasilał się u niego brak apetytu. Królik pisał
małą karteczkę, zwaną skierowaniem do specjalisty
i wysyłał słabnącego pacjenta do Papy Smerfa, który był
onkologiem i mógł zrobić wiele bardzo specjalistycznych
badań. Nawet takich jak tomografia komputerowa czy
rezonans magnetyczny. Mieszkańcy Stumilowego Lasu
lubili Królika i żyli z nim w zgodzie.

P

ewnego razu, na kilka dni przed końcem roku
Królik, Smerfetka, Pan Sowa i Papa Smerf dostali
niespodziewanie listy od Gargamela.

Króliku!
Od Nowego Roku masz robić wszystko, co ja każę,
albo zniszczę Ciebie i Twój ogród.
# Ktokolwiek ze Stumilowego Lasu będzie chciał
pójść po oliwki do Smerfetki, okulistki, musi iść do Ciebie
po małą karteczkę.
# Ktokolwiek ze Stumilowego Lasu będzie chciał
pójść po borówki do Pana Sowy, dermatologa, musi iść
do ciebie po małą karteczkę.
# Króliku, jak przyjdzie klient, któremu nic nie
smakuje, to nie oprowadzaj go po ogrodzie, nie zajmuj
się nim, tylko musisz wypełnić pięć dużych kartek z logo
Gargamela i posłać go do Papy Smerfa.
Masz mi odpisać na ten list do końca roku i bierz
się do roboty, albo zniszczę Ciebie i Twój ogród!
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M

pomóc – na razie nie podnoszą larum. No i co zrobił
Królik?
Królik wystraszył się Gargamela, bo nigdy wcześniej od nikogo takiego listu nie dostał. Królik nie
wiedział, co ma dalej z tym felernym listem zrobić. Postanowił, że zamknie swój interes, powiesi na drzwiach
kartkę i uda się z tym listem po poradę – wyruszy
w podróż do Krzysia.
Idąc przez las, Królik czuł się jakoś dziwnie, bo
Gargamel na wszystkich drzewach porozwieszał plakaty,
że Królik jest zły, pazerny i że chciałby, żeby marchewki
mu same rosły.
Konrad Kokurewicz
lekarz rodzinny

Rys. Zen

ieszkańcy Stumilowego Lasu nie wiedzieli, że
Królik dostał taki list od Gargamela. Ponadto
sami boją się Gargamela i nie są królikami, więc i tak
by nie zrozumieli, o co właściwie w tym liście chodzi.
Papa Smerf, potrafiący wyprodukować jedną
porcję czarodziejskiego czosnku na tydzień, był tak zajęty
pracą, że nawet nie przeczytał listu od Gargamela. Zdziwi
się, że teraz mieszkańcy lasu będą do niego przychodzili
po czosnek trzy razy w tygodniu i że Królik będzie mu
przysyłał co i rusz pięć dużych kartek z logo Gargamela.
Papa Smerf będzie musiał zrobić zapisy na czosnek.
Smerfetce i Panu Sowie też się nie spodoba to,
że jeśli Królik nie wystawi karteczki, to nie będą mogli
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Hiszpania, czyli kraj skąpany w słońcu

W Granadzie
nie można
się nudzić

kraj skąpany w słońcu

Daj mu jałmużnę, kobieto, bo nie ma na świecie gorszego
cierpienia niż bycie ślepcem w Granadzie
Francisco Alarcón de Icaza

Część 4

Sułtańskie rodzynki
rodem z Hiszpanii
Alicja Barwicka

Gdy zwiedzając Hiszpanię przemieścimy się w kierunku południowym, trafimy do
pięknej Andaluzji, stolicy flamenco i tapas. Trzeba tu zajrzeć koniecznie, bo za Andaluzją, nie licząc Gibraltaru – już tylko Afryka. Zanim jednak zmienimy kontynent,
zdążymy pokochać tę piękną hiszpańską krainę, ciekawą z tak wielu powodów, że znalezienie w niej czegoś nudnego czy choćby mało ciekawego jest po prostu niemożliwe.

T

u najdłużej byli Maurowie, tu znajdują się prawdziwe
perełki architektury tego okresu, tu w końcu przed
wiekami dotarli z Indii Cyganie ze swoją odrębną kulturą, którą kultywują do dzisiaj, tu w kaplicy królewskiej
katedry w Granadzie spoczywają królowie katoliccy,
twórcy niechlubnej inkwizycji.

Oliwkowy raj
Jak wiadomo w Hiszpanii raczej nie ma nizin,
ale to właśnie w Andaluzji znajdziemy tę największą,
przechodzącą w drugą co do wielkości nizinę walencką.
Nagrzane południowym słońcem ogromne obszary stanowią idealne miejsce do uprawy tytoniu, pomarańczy,
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zbóż, ale przede wszystkim oliwek. Prawdopodobnie
Hiszpanie nie mogliby się bez nich obejść, bo zużywają
ich ogromne ilości. W zasadzie nie korzystają z masła,
a porwane na kawałki pieczywo (raczej jasne, rodzaj
bagietek) zwilżają oliwą z oliwek. Jeśli nie mają ochoty na
oliwę, to bezpośrednio na bagietkę kładą pulpę ze świeżych pomidorów. Oliwki są też najbardziej popularnym
składnikiem tapas, czyli małych przekąsek, obejmujących
wszystko co nadaje się do jedzenia, a w szczególności
sery, lokalne kiełbasy, np. pokryta białym nalotem fuet,
miejscowe rodzaje szynki, owoce morza, smażone, gotowane lub pieczone warzywa, w tym różne odmiany
ziemniaków i owoce. Składniki tapas mogą być podawane
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Po nasyceniu się tapas można zerwać z drzewa pomarańczę

zarówno samodzielnie, jak i z pieczywem. Zwyczajem
andaluzyjskich barów i restauracji jest podanie ich
gratisowo do zamówionego napoju w takiej ilości, że
najedzeni klienci nie są już zainteresowani zamówieniem
dodatkowych dań.
Samych oliwek uprawia się tu 260 gatunków,
a 80% oliwy na hiszpańskich stołach pochodzi właśnie
z Andaluzji. Hiszpańska oliwa jest wysoko ceniona
i zaspokaja popyt całej Europy w 70%. Uprawa oliwek
w sprzyjającym klimacie to świetny interes, bo chociaż
drzewo oliwne potrzebuje, zwłaszcza w pierwszych latach, starannej troski i pierwsze owoce wydaje dopiero
po dziesięciu latach, to jest niespotykanie długowieczne,
więc nie licząc nieprzewidzialnych kataklizmów, owocuje
setki lat, co zapewnia rolnikom również bezpieczeństwo
finansowe. Sama uprawa nie ogranicza się do wykorzystania wyłącznie owoców, a w myśl zasady, że nic nie

może się zmarnować, przemysł drzewny i rzemiosło
artystyczne korzystają z drewna, a np. pestki z oliwek
używane są jako dodatek do pasz lub jako materiał
opałowy wykorzystywany w przemyśle ceramicznym.
Gdzie się wybrać na studia?
Chociaż jesteśmy na rozległej, żyznej nizinie, to
w okolicy Granady, stolicy prowincji, wcale nie jest tak
płasko. W pobliżu widać wysokie, ośnieżone szczyty Gór
Betyckich (najwyższych po Alpach gór europejskich).
To długie i szerokie (średnia szerokość 100 km) pasmo
biegnie wybrzeżem na długości około 600 km od Gibraltaru aż do wybrzeża Walencji. Położenie samej Granady
też nie wskazuje na tereny nizinne. Ogromny warowny
zespół pałacowy Alhambry wzniesiono na dość sporym
wzgórzu, a od bliźniaczego, nieco tylko niższego, na
którym usadowiła się dzielnica Albaicin, oddziela go

Współczesna Granada jest gwarna, piękna...
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... rozgrzana południowym słońcem...

wąski strumień Darro.
Mamy tu także nieco
niższą i obecnie bardzo
modną wśród lokalnej
bohemy górkę Sacromonte. Dzisiejsza Granada liczy około 300 tys.
mieszkańców, z których
blisko połowa to… studenci, bo miasto współcześnie jest ważnym
ośrodkiem akademicko-naukowym, handlowym, przemysłowym
i kulturalnym. To także
jedna z najważniejszych miejscowości turystycznych
w Hiszpanii, słynąca z pięknego położenia, licznych zabytków i niezapomnianych krajobrazów. Szczególny urok
Granady polega na tym, że w ciągu kilku godzin można

jeździć na nartach w górach Sierra Nevada na
wysokości 2100 m
n.p.m., a potem kąpać
się w Morzu Śródziemnym na Costa del Sol,
oddalonym o ok. 70 km.
Najbliższe zaś świetnie
przygotowane trasy
zjazdowe i ośrodki
sportów zimowych są
zlokalizowane w odległości zaledwie 30 km
od centrum miasta.
Nie ma jak słodycz granatów
Położenie w dolinie nad Darro i Genilem (dopływem Gwadalkiwir) stwarzało dobre warunki do
osiedlenia i pewnie dlatego miejsce dzisiejszej Granady

... z bogactwem stylów architektonicznych...
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i wyraźnym wpływem architektury arabskiej

upatrzyli sobie Iberoceltowie już w VIII-VII wieku
p.n.e. Dość długo była to
mała, niewiele znacząca
osada najpierw iberyjska,
potem rzymska, wreszcie
wizygocka. Dopiero mahometanie odmienili to miejsce i to im miasto zawdzięcza obecną pozycję. Przede
wszystkim nadali miastu
nazwę od islamskiego słowa Karnattah, która zresztą
szybko się przyjęła w związku z podobnie brzmiącą
nazwą tak popularnego w całej Andaluzji owocu granatu.
Mieszkańcy terenów ówczesnego Maroka przekroczyli
Cieśninę Gibraltarską w 711 roku i zostali tu na następne
siedem wieków. Sporo się w tym czasie działo.
Za czasów kalifatu Granada była jedną ze stolic
prowincji, a po jego upadku miejscowy emir uniezależnił się i założył własną dynastię Nasrydów, która

rządząc przez 250 lat doprowadziła te tereny do
rozkwitu. W XIII-XIV w.
liczba mieszkańców Granady dochodziła do 300 tys.,
rozkwitała gospodarka, nauka i sztuka, a żyzne tereny wokół miasta przeszły
nowatorską irygację, co
zapewniło mieszkańcom
dostatek. Z dobrobytu zrodziło się wiele wspaniałych
obiektów, w tym największe
chyba dzieło architektury mauretańskiej w Europie –
Alhambra.
W XV wieku na dworze emira sprawy zaczęły
się komplikować. Królowie katoliccy odbijali kolejne
państewka, padały twierdze i miasta. Granada jako
ostatni bastion mahometańskiej Hiszpanii po kilkuletnim
oblężeniu została ostatecznie przejęta przez władców
katolickich 2 stycznia 1492 roku. Zanim jednak ostatni

To na tym dziedzińcu dworu sułtana zawiązał się pechowy romans
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emir udał się na wygnanie, na jego dworze też nie działo się najlepiej, a rodzinne waśnie poważnie osłabiały
autorytet władcy. W bajkowych wnętrzach Alhambry
zawiązywano sporo romansów, ale ten, który dotyczył
jednej z żon emira, był szczególnie pechowy, bo wybranek
pochodził z opozycyjnego rodu. Wynikiem był wielki
skandal, ale też wydana przez emira uczta, podczas której
z rozkazu gospodarza dokonano rzezi gości reprezentujących frakcję niefortunnego kochanka (oczywiście
rezerwując dla niego szczególnie wymyślne tortury).

Po objęciu władzy przez Izabellę Kastylijską
i Ferdynanda Aragońskiego wygnano z Hiszpanii Maurów i Żydów, co poważnie odbiło się na potencjale
intelektualnym i gospodarczym regionu i całego kraju.
W atmosferze strachu i zastoju gospodarczego kraj
zaczynał powoli poddawać się tym razem wrogowi
wewnętrznemu, jakim stawała się instytucja św. inkwizycji. Jej celem było zjednoczenie Hiszpanii jako kraju
katolickiego. Sama inkwizycja miała charakter sądowego
trybunału działającego na podstawie bulli papieskiej,
pod przewodnictwem generalnego inkwizytora. Na początku sądzono Żydów i muzułmanów podejrzewanych
o fałszywe nawrócenie na katolicyzm. Z czasem trybunał
inkwizycji zaczął obejmować także osoby uznane za
protestanckich heretyków. Do wytoczenia procesu wystarczała denuncjacja, a zeznania wymuszano torturami.
Oskarżeni nie musieli wiedzieć, o co są posądzeni, nie
mieli prawa do obrony, a uznanych za winnych (czyli
w istocie prawie wszystkich) skazywano na ciężkie
Albaicin, jak to w Hiszpanii, rozlokowano na wzgórzu
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Znajdziemy tu bielone ściany, wąziutkie uliczki,
ukwiecone małe domki (ten jest z XV w.)...

... często o wyraźnie arabskim charakterze, oraz wskazówki co do zawartości podwórka
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więzienie lub śmierć przez ścięcie, powieszenie albo
spalenie na stosie. Niestety w różnej formie proceder
inkwizycji trwał aż do XIX wieku.

Renowację dzielnicy Albaicin przeprowadzono
w latach 1923-1936 w sposób niezwykle staranny i dlatego nie znajdziemy tu wygodnych chodników, a jedynie
pięknie ułożone z ciemnych kamyków nawierzchnie
podzielone na kwadraty zdobione owocami granatu na
wzór tych średniowiecznych. Na jednym z większych
placów można podziwiać ogromne cysterny na wodę
z XI wieku, które nadal są zdatne do użytku i w razie
potrzeby (nigdy nic nie wiadomo) mogą przechować
imponujący zapas wody pitnej. Dobrze jest tam zajrzeć,
bo roztacza się stąd przepiękna panorama sąsiedniego
wzgórza z majestatyczną bryłą Alhambry i widocznymi
w oddali ośnieżonymi szczytami Sierra Nevada. Nic
więc dziwnego, że jak głosi napis na murach obronnych
Alhambry, Nie ma w życiu większego cierpienia niż
oślepnąć w Granadzie. Napis napisem, ale w prywatnych
apartamentach sułtana na terenie Alhambry realizując
specyficznie pojętą politykę ochrony prywatności, takie
cierpienie fundowano np. niewolnikom, by nie mogli
patrzeć na to samo co władca…

Andaluzyjskie wątki okulistyczne
Popularne powiedzenie hiszpańskie głosi, że „kto
nie widział Granady, ten niczego nie widział”. Czy jest
prawdziwe, dowie się tylko ten, kto poćwiczy tu własny
narząd wzroku. Ale trzeba pamiętać, że to przecież
przysłowia są mądrością narodu… Zanim nastały mroczne czasy inkwizycji i regresu gospodarczego, w latach
1238-1492 Granada kwitła i piękniała, wzbogacając się
o wspaniałe pałace, świątynie i klasztory budowane
nie tylko w stylu arabskim, ale i renesansowym czy
barokowym. Dzięki temu można i dzisiaj zachwycać
się wspaniale zachowanymi obiektami stanowiącymi
pomniki bogatej architektury tamtego okresu. Jak to
w Hiszpanii, miasto zlokalizowano na kilku wzgórzach.
Najstarsza dzielnica to zupełnie bajkowe, stojące jedne
na drugich białe domki Albaicin usadowione w gęstej
sieci bardzo wąskich i bardzo krętych brukowanych
uliczek biegnących to w górę, to w dół. Ich plątanina
Świetne miejsce dla flamenco
jest nie do opanowania dla przeciętnego turysty i bardzo
Dzielnica Albaicin prawie przylega do wzgórza
dobrze, bo może tak sobie błądzić godzinami, trafiając
Sacromonte, które szczególnie upodobali sobie Cyganie
na to samo, a może i nie to samo podwórko.
i lokalni artyści. Wszystko zaczęło się w XVI wieku, kiedy
Po pewnym czasie czujemy
Sacromonte jest pełne klubów i szkół flamenco
się mieszkańcami tego średniowiecznego miasta. Białe ściany domów odbijają światło, tuż nad głowami mamy ukwiecone balkoniki,
ale prywatności strzegą zawsze dość
wysokie białe mury i solidne bramy,
często z oddzielną furtką. Przy wejściu, obok numeru posesji można
znaleźć napis „carmen”, co w języku arabskim znaczy „winorośl”.
Na podwórku takiego domostwa
z pewnością znajdziemy naturalne
źródło produkcji rodzynek. Uliczki
dochodzą do maleńkich placyków,
gdzie życie (zwłaszcza to studenckie) toczy się praktycznie całą dobę.
Jest ciepło i gwarnie.
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Tu strop jaskini wzmacnia się tylko kilkoma deskami

Zachwycają mozaikowe nawierzchnie placyków...

w jednej z grot znaleziono szczątki męczennika z I wieku – św. Cecila. Chociaż ludzie zamieszkiwali tutejsze
skalne groty od zawsze, to właśnie to wydarzenie dało
początek modzie na osiedlanie się na tym konkretnym
wzgórzu. Dzisiaj pełno tu kafejek, klubów i szkół flamenco, o których dokładnej lokalizacji wie najczęściej
wąskie grono wtajemniczonych osób. W wykutych
w skale domostwach i siedzibach panuje przyjemny
chłód, a kiedy zaczyna brakować miejsca, zawsze można
taki „dom” nieco poszerzyć. Skała jest tu dość miękka
i poddaje się tej swoistej obróbce developerskiej. Mimo
ograniczonej wielkości wzgórza ciągle poszerza się grono
chętnych do zamieszkania na Sacromonte.
... przedstawiające wizerunki herbów królestwa albo smaczny herb miasta
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Katedra jest monumentalna,
jednak jej gotycko-renesansowy
charakter nie przytłacza

Królewska rodzina w komplecie
Zachwycając się zabytkami i niepowtarzalną
atmosferą Granady, nie można pominąć tamtejszej
gotycko-renesansowej katedry pod wezwaniem Santa
María de la Encarnación. Budowla powstała, jak to
w południowej Hiszpanii, na ruinach meczetu w XVI-XVIII w. Ma pięć naw, renesansowy ołtarz główny,
kilka wspaniałych kaplic, a całość wyposażono w cenne
obrazy i rzeźby. Przepiękna jest w szczególności Capilla Mayor, w formie kulistej świątyni ze strzelistymi
i wysokimi na 45 m kolumnami ustawionymi w dwóch
rzędach. Jeden z katedralnych ołtarzy poświęcony św.
Jakubowi ściąga tu szczególnie wielu wiernych, może
i dlatego, że do głównego miejsca kultu w Santiago de
Compostela jest z Granady kawałek drogi. Całe zresztą
wnętrze świątyni jest jednym wielkim skarbcem i muzeum dzieł sztuki. Niewątpliwie warto też zajrzeć do
zakrystii, by zachwycić się zgromadzoną tu naprawdę
bogatą kolekcją malarstwa flamandzkiego. Z pewnością
jednak najważniejsza dla Hiszpanów jest dobudowana
do świątyni Capilla Real, miejsce pochówku królów
katolickich – Izabelli i Ferdynanda, tego niezwykłego
małżeństwa, którego herbem było jarzmo dwójki bawołów scalające dwie jednostki w jedną siłę oraz pęk strzał
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Ażurowe wieże sprawiają wrażenie strzelistych i lekkich

tę siłę podkreślających. Spoczywa tu również ich córka
Joanna Szalona, zięć Filip Piękny oraz zmarły w wieku
2 lat wnuk. Kaplica jest prawdziwym arcydziełem stylu
izabelińskiego i wielkim skarbcem dzieł sztuki. Stojące
centralnie marmurowe kremowoszare sarkofagi mimo
swoich sporych rozmiarów nie ograniczają przestrzeni,
a liczne witraże sprawiają, że wnętrze jest niezwykle jasne
i przestronne. Patrząc od tyłu na wykute w marmurze
postaci królów katolickich widać wyraźnie, że chociaż
głowa królowej Izabelli jest mniejszych rozmiarów niż
głowa króla Ferdynanda, to odciska znacznie głębszy
ślad na poduszce. Czyżby zawartość tej kobiecej ważyła
trochę więcej?

Kaplicy królewskiej strzeże królewski orzeł i herb...

... znajdziemy je również w zakrystii pośród rodowych herbów i insygniów
władzy oraz kolekcji arcydzieł malarstwa flamandzkiego

Dlaczego warto się uczyć
matematyki?
Na świecie jest całe mnóstwo wspaniałych zabytków. Trzeba je jednak najpierw odkryć. To stwierdzenie wyjątkowo dobrze pasuje do dziejów Alhambry
(z arabskiego al hamra, dosł. „czerwona”). To warowny
zespół pałacowy zbudowany w XIII wieku za panowania
emirów z dynastii Nasrydów – Jusufa I i Muhammada V,
następnie rozbudowywany w wieku XIV. Alhambra
stanowi ostatni kompleks pałacowo-ogrodowy sułtana
na terenie europejskim i jest arcydziełem architektury
arabskiej w Hiszpanii. Pierwotnie, bo już w X wieku była
to wielka warownia, ale z czasem w jej obrębie zaczęto
budować pałac z pięknymi dziedzińcami okolonymi
cienistymi kolumnadami i ogrodami pełnymi fontann
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w historii
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Kompleks Alhambry
zajmuje rozległy obszar
na szczycie wzgórza

Pierwotnie była to warownia budowana gównie z kamienia
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Nowi gospodarze zaczęli od właściwych ornamentów bram i drzwi wejściowych, a następnie zajęli się dokładnym zdobieniem pomieszczeń...

... od podłogi aż po każdy skrawek ścian, drzwi i sufitów

i zbiorników wodnych. Ściany dziedzińców
ozdabiano kunsztownymi balkonami. Niezwykle
bogate ornamenty ścienne przedstawiają wersety Koranu. Spotkamy tu wspaniałe arkadowe
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galerie kolumnowe, stalaktytowe sklepienia, ścienne
malowidła lub też ściany wykładane płytkami azulejos,
barwne stiuki, a także liczne bogato zdobione łaźnie.

a w sułtańskich wypielęgnowanych ogrodach pasły się
konie. Na szczęście niszczejący kompleks zainteresował
Washingtona Irvinga, dyplomatę amerykańskiego, który

Kolumny stawiano lekkie i strzeliste

Po roku 1492 jeszcze dość długo służyła Alhambra królom katolickim, później urządzono tu więzienie.
Wspaniałe obiekty popadały w ruinę, a bogactwo dekoracji wnętrz topniało w szybkim tempie. W okresie
28 stycznia 1810 – 16 września 1812 stacjonowały tu wojska napoleońskie, wnętrza pałacowe służyły za koszary,
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Ołowiane płytki wstawiane między poszczególne segmenty kolumny amortyzowały wstrząsy
podczas trzęsienia ziemi
Sklepienia i stropy miały być kunsztownie „koronkowe”

około 1829 roku uruchomił proces ochrony Alhambry
i jej restaurację. Zatrzymano niszczenie obiektu. Niestety od czasu do czasu wybuchały pożary, przy czym
ten największy z 15 września 1890 r. poczynił wprost
niewyobrażalne szkody.
Ostatecznie w końcu XIX wieku Alhambra została odbudowana z zachowaniem pierwotnego stylu.
Nie udało się jednak odtworzyć wielu bezpowrotnie
utraconych bądź zniszczonych elementów zdobniczych.
Dziś najstarsza, najbardziej surowa część (Alcazaba)
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Bogato zdobione okna zapewniały światło
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Każdy element zdobniczy jest tu dziełem sztuki

stoi wysoko na górskiej ostrodze nad Darro, a do niej
przylega kompleks pałacowy składający się z kilku
części. Sułtan wysłuchiwał spraw „petentów” w tzw.
przedsionku, przy czym interesanci mówili „w próżnię”,
bo władca siedział (albo nie, bo może właśnie gdzieś
sobie wyszedł) na balkoniku powyżej i był zasłonięty. Tu
dokonywano selekcji i dekretacji spraw do załatwienia
przez odpowiednie grupy urzędników państwowych.
Posiedzenia rządu i królewskiego sądu odbywały się
w Sali de Mexuar połączonej z pięknym, pełnym zieleni
i fontann dziedzińcem. Sprawy odpowiednio wysokiej

37

rangi wymagały odpowiedniej oprawy, załatwiane więc
były w oficjalnej części pałacu łącznie z salą tronową.
Ta część budowli miała porażać przepychem, stąd nieprawdopodobnie kunsztowne zdobienia nie tylko ścian,
ale i sufitów. Przepych towarzyszył też apartamentom
prywatnym. Zdobienia komnat, lekkość architektury dziedzińców, liczne sadzawki, fontanny, mnóstwo
zieleni i kwiatów nadal zachwycają odwiedzających to
miejsce. Szczególny podziw dla ówczesnych architektów
budzą dziedziniec mirtowy i dziedziniec lwów. Trzeba
zaznaczyć, że twórcy architektonicznego arcydzieła,
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Zewnętrzne krużganki i dziedzińce to dopiero arcydzieła symetrii!

jakim jest Alhambra, byli przecież Arabami, a więc
nie tylko znawcami matematyki, ale i korzystającymi
z jej możliwości. Wrażenie lekkości poszczególnych sal
czy dziedzińców bierze się z właśnie z praw królowej
wszystkich nauk. Proporcje elementów twierdzy opierają
się na następującej zależności matematycznej. Podstawą wszystkich elementów (budynków, elewacji) jest
kwadrat oraz kolejno tworzone prostokąty o podstawie
równej bokowi kwadratu i wysokości równej przekątnej
poprzedniej figury. Wysokości kolejnych figur tworzą
wtedy ciąg
Pośród wspaniałych lekkich konstrukcji architektury islamskiej w zespole Alhambry znajduje się trochę
tu niepasujący wielki majestatyczny pałac Karola V. Jest

38

2_2015

luty

Podróże

Hiszpania, czyli kraj skąpany w słońcu

Wszędzie widoczne są sadzawki, w niektórych – złote rybki

to największy obiekt kompleksu. Został zbudowany
znacznie później, w XVI wieku jako „znak zwycięstwa”
chrześcijaństwa, a budowę finansowano ze specjalnie utworzonego podatku płaconego przez Arabów.
Dziś jest uważany za najpiękniejsze dzieło renesansu
toskańskiego poza Włochami. Jest to monumentalna
budowla z galeriami i dwukondygnacyjną kolumnadą
wokół okrągłego dziedzińca wewnętrznego o wspaniałej
akustyce. Fasadę zewnętrzną zdobią pięknie rzeźbione
okrągłe „kołatki”. Mimo swojej wielkiej urody służyły
do prozaicznej czynności przywiązywania uprzęży
„parkujących” tu koni.
Skąd się wzięły rodzynki sułtańskie?
W spiekocie andaluzyjskiego słońca całe wzgórze,
na którym rozlokowała się Alhambra, tonie w soczystej
zieleni drzew i krzewów, tysiącach kwiatów, szemrzących strumykach i fontannach. To tylko dowód na
kunszt budowniczych, którzy bez rozpisania postępowań
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przetargowych w ramach realizacji ustawy prawo zamówień publicznych potrafili w kraju z deficytem rzek i przy
średniej temperaturze przekraczającej 30ºC doprowadzić
na wzgórze wodę i stworzyć system irygacyjny na tyle
efektywny, by służył człowiekowi i jego dziełu przez
setki lat.
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Różnorodne fontanny
Kopuły sułtańskich łaźni przypominają łodzie podwodne
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Na dziedzińcu lwów fontannę połączono z mechanizmem zegarowym
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W razie potrzeby ewakuacji podnosiło się kratę w podłodze, a podziemne korytarze prowadziły aż do Albaicin

Na tym balkoniku siedział kiedyś emir, potem pojawił się w tym miejscu królewski herb, a emir niepozornymi drzwiami w murze udał się na wygnanie

Piękny pałac Karola V różni się bardzo od reszty Alhambry. Jest bogato zdobiony, ma wspaniałą dwukondygnacyjną kolumnadę oraz prześliczne „kołatki”.
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Podróże

Hiszpania, czyli kraj skąpany w słońcu

Po letniej rezydencji cyprysowymi alejkami przechadzają się dzisiaj tłumy turystów, mając nad głowami parasol zieleni

Pawilony i alejki ogrodów Generalife toną w kwiatach, a zwłaszcza w różach

42
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Jest też oczywiście warzywniak i plantacja oliwek
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Hiszpania, czyli kraj skąpany w słońcu

Sułtańskim ogrodom wody nie brakuje
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Podróże

Hiszpania, czyli kraj skąpany w słońcu

Archeolodzy odnaleźli tu niejeden piękny zakątek, a prace prowadzą nadal…

W części pawilonów kompleksu urządzono kuszące luksusem hotele

Zespół pałacowy Alhambry sułtanowi nie wystarczał. Musiał mieć przecież jakieś miejsce do odpoczynku. Tak powstały ogrody Generalife z niewielkimi
pawilonami, stanowiąc jeden ogromny zielony kompleks
podzielony na cudowne zacienione mniejsze sektory.
Dzięki temu że powstała tak piękna letnia rezydencja
emirów mauretańskich, możemy dziś na terenie europejskim podziwiać wspaniały przykład islamskiej sztuki
ogrodowej. Każdy sektor ogrodu ma nieco inny charakter,
Wody jest całe mnóstwo. Są sadzawki ze złotymi rybkami,
rozmaite rodzaje fontann, pod mostkami leniwie szemrzą
strumyki. Wokół kwitną kwiaty tysiąca gatunków, w tym
liczne odmiany róż, co przy tej temperaturze może budzić niemały podziw. Rozmaite drzewa (w tym bardzo
liczne pomarańczowe i figowe) oraz krzewy zapewniają
nieco cienia. Alejki obsadzono strzelistymi cyprysami.
Najwięcej jest jednak winorośli, a reprezentowane są
tu niezwykle liczne jej odmiany. Widać, że sułtan, jak
większość ludzi, musiał być fanem rodzynek…
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To nie są wszystkie skarby Granady. Zabytki
starówki trudno nawet wymienić. Pełno to wspaniałych,
bogato zdobionych pałaców, świątyń i budynków klasztornych. W Albaicin jest jeden nowy meczet, chociaż
w okresie dominacji arabskiej było ich w tej dzielnicy 27.
Wszystkie jednak zamieniono z czasem albo na obiekty
cywilne, albo na kościoły.
Chociaż dzielnica Albaicin, twierdza Alhambra
i ogrody Generalife zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, to nie tylko dla
nich trzeba Granadę koniecznie zobaczyć. A kiedy już
znajdziemy się w Hiszpanii, to poza Granadą trzeba
będzie tyle innych miejsc obejrzeć, że szybko stąd
wyjechać się nie da.
Cdn.
Tekst i zdjęcia
Alicja Barwicka
okulistka niestroniąca od rodzynek
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Pamiątka z Barcelony
Jagoda Czurak

T

ak, wyglądam przez okno. To chyba nic zdrożnego?
Dopóki nie miałam własnego mieszkania, z zazdrością zaglądałam w okna i zazdrościłam wszystkim
własnego M, nawet tym z bloków z wielkiej płyty. W swoim mieszkaniu – bo wierzyłam, że kiedyś będę miała
mieszkanie – chciałam mieć kuchnię ze zlewozmywakiem przy oknie. Tak jak panie domu w amerykańskich
filmach. Marzenie się spełniło, chociaż zlewozmywak
nie jest w bezpośrednim sąsiedztwie kuchennego okna.
Gdy zmywam lub przyrządzam potrawy, mogę zerkać
przez szybę, przekręcając głowę.
Na początku, gdy przeprowadziłam się na to
osiedle, podziwiałam chmury pięknie podświetlone
przez zachodzące słońce. Pierzaste w kolorze łososiowym
wyglądały na tle granatowiejącego nieba przepięknie.
Latem denerwowały mnie startujące z Okęcia samoloty. Mogłam dostrzec nazwę linii lotniczej na kadłubie
maszyny, gdy straszny huk przewalał się nad dachami.
Często podchodziłam do okna, by zerknąć na dzikie
pola za ogrodzeniem naszego osiedla. Poranne mgły
podnoszące się jesienią nad złotymi kwiatami nawłoci wyglądały tak fotogenicznie, że biegłam po aparat.
Fotografowałam też sylwestrowe fajerwerki na osiedlu.
akieś trzy lata temu za ogrodzeniem pojawiły się
koparki i ośmiopiętrowy budynek zasłonił zachody
słońca, a łąka znikła. To dlatego zaczęłam zaglądać do
okien naprzeciwko. No dobrze, niezupełnie tak było.
Najpierw zainteresowały mnie dziwne wędrówki światła rzucanego przez przytwierdzone do sufitu plafony
w mieszkaniu na pierwszym piętrze. Dzięki teatralnej
lornetce i obserwacji in-situ doszłam do wniosku, że
sąsiedzi mają ścianę działową na kółkach. Gdy zainstalowali żaluzje, „teatrzyk” się skończył. Za to na drugim
piętrze pojawiły się zwierzaki. Czarny kot jakby nigdy
nic spacerował po zewnętrznej stronie balustrady. Gdy
się przeciągał, na chwilę zastygając, wyglądał jak czarna
pantera. Oczywiście sfotografowałam go. Na tym balkonie pojawiał się też pies, który opierał łapy o poręcz.

J
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Musiał być spory, skoro widziałam jego pysk. Czasem
ktoś otwierał drzwi balkonowe, stąd wiedziałam, że
mieszka tam para starszych ludzi. Gdy w środku paliło
się światło, widziałam schody z drewnianą poręczą.
A więc mieszkanie jest dwupoziomowe.
Nie obserwowałam tych sąsiadów, stojąc w oknie.
Ot, zwykły odruch. Wzrok sam wędrował za okno, gdy
zmywałam. Mężczyzna wyprowadzał psa na spacer.
Zwróciłam na nich uwagę, gdy pies rzucił się na dziecko
rysujące kredą na chodniku. Dziewczynka krzyczała,
pies szczekał, ludzie wyskoczyli na balkony. Gdy właściciel próbował okiełznać swego pupila, zauważyłam, że
pies kuleje. Po jakimś czasie, może po paru miesiącach
od tamtego zdarzenia, pies nie wychodził z budynku
o własnych siłach, był wynoszony, musiał być bardzo
chory. A potem przestałam widywać psa, kot też nie
pojawiał się na balustradzie, by dawać popis akrobacji.
Nie mogę sobie przypomnieć, czy kot znikł przed tym
incydentem z dzieckiem czy później.
arę dni temu, gdy zerknęłam w te same okna co
zwykle, firanka na balkonie sąsiada poruszyła
się. Podeszłam do parapetu, ale z oświetlonej kuchni
niewiele widziałam. Od czego jest lornetka? Za firanką
ktoś stał, po dłuższej chwili odszedł w głąb pokoju. I tak
zorientowałam się, że od tygodnia jestem obserwowana.
A może zaczęło się to wcześniej? Światło w mojej kuchni
zapalone, jestem jak na widelcu. Czy mógł dostrzec, że
wyjadam śledzie wprost ze słoika, stojąc przy blacie?
Tylko w ten sposób jedzona ryba smakuje mi najbardziej.
Lubię wyciągać dzwonka ostrożnie, podkładam pod
widelec kromkę ciemnego chleba, by olej nie skapnął.
Głupio zrobiło mi się na myśl, że ktoś obcy odkrył mój
„sekret”. Nie mogłam przestać myśleć o tym podglądaczu.
Bo to chyba był mężczyzna. Zaraz, kobiety już dawno
nie widziałam na balkonie. Co tu jest grane?
W dzieciństwie miałyśmy taki telefon bez drutu,
za pomocą którego mogłyśmy dać znać Wojtkowi i Ryśkowi, kolegom z sąsiedniego domu, o której wyjdziemy
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na dwór. „Połączenia” działały tylko zimą. Gdy mróz
nakładał grubą warstwą białe kwiaty na szybę, wystarczyło napisać palcem na niej, oczywiście od prawej do
lewej. Rodzice mieli telefon, Kwiatkowscy też, ale w latach
50. dzieci nie korzystały z tego wynalazku. Teraz nie ma
w mieszkaniach pieców kaflowych, temperatura jest stała,
więc kwiatowe malunki nie występują na szybach. Ale
gdyby ten podglądacz z drugiego piętra napisał coś na
kartce i przytknął do szyby, dowiedziałabym się o co
chodzi. Zdradził się, a ja stałam się ostrożniejsza. Przestałam wchodzić do kuchni w samej bieliźnie. W tym
jedynym oknie mam tylko zazdrostki, więc już pewnie
nieraz widział mnie niekompletnie ubraną. Ciekawe od
jak dawna to robi? I co na to jego żona? Któregoś dnia
zrobiłam zasadzkę. Zapaliłam górne światło w kuchni,
a sama ukryłam się za firanką ciemnego pokoju. Ten
ktoś pojawił się, zza zasłony wpatrywał się w moją
kuchnię, mimo że mnie tam nie było! Trwało to może
pięć minut. Ki diabeł? Wyszłam na balkon, by zajrzeć do
siebie – nic ciekawego tu nie ma! Rząd szafek, kuchenka
i talerze ozdobne, przywożone systematycznie z wycieczek zagranicznych. Sporo się tego nazbierało, zajmują
trzy ściany. O co tu chodzi? Czekał na moje pojawienie
się czy jak? Gdy wyszłam na balkon, odszedł od szyby.
ziś wróciłam z pracy trochę wcześniej niż zwykle. Zobaczyłam go na ławce przed blokiem.
Siedział zgarbiony, ze spuszczoną głową, laskę
oparł o poręcz.
– Bardzo panią przepraszam – powiedział. – Właściwie to ja czekam na panią.
Chcę pani coś powiedzieć.
– O co chodzi? Ja też chcę panu coś
powiedzieć – wypaliłam. – To jest…
– To jest delikatna sprawa – mężczyzna wpadł mi w słowo. – Aż mi głupio o tym
mówić. Ja… przerwał na chwilę, z trudem
wstał z ławki. Z bliska wyglądał dużo starzej.
No tak, pomyślałam, muszę zacząć nosić okulary. – Ja obserwuję pani kuchnię, może pani
zauważyła. Otóż pani ma coś dla mnie cennego.
– Ja?
– Pani ma taki talerz z malunkiem Joana Miró,
prawda? Z takim jakby krasnalem w zielono-czarnej

czapce, z granatową gwiazdą i maziajami przypominającymi nuty.
– Tak, mam, przywiozłam go z Barcelony jakieś
dziesięć, może kilkanaście lat temu. To prezent.
– My też z żoną byliśmy na wycieczce w Katalonii.
Kupiłem jej podobny talerz. To była rocznica naszego
ślubu. Pewnego dnia, gdy robiłem porządki, ten talerz
mi się stłukł. Moja żona odeszła pół roku temu – dodał
po chwili.
– Bardzo mi przykro – wykrztusiłam.
– Bardzo mi jej brak. Ten talerz przypomina mi
nasze młode lata i nasz pobyt w Barcelonie – kontynuował po chwili. – Czy pozwoli pani, że czasem będę na
niego patrzył, gdy pani zapali światło w kuchni? Ja mam
bardzo dobry wzrok. Bardzo panią proszę.
Złapał mnie za rękę. Laska upadła na chodnik.
Tekst i zdjęcia

Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Listopad 2014
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Król babrzyska
@Curcuma Zedoaria

„S

łońce ostatnich kresów nieba dochodziło” – cytował w myślach strofy wieszcza. Złocistoczerwone
promienie wydobywały z zachodniej ściany pokoju
zarysy złotej ramy. Ciężka, ozdobna, bogato rzeźbiona
szeroko chroniła swoje cenne wnętrze. Patrzył, patrzył
i napatrzeć się nie mógł.
A wszystko zaczęło się tak na pozór całkiem
niewinnie. Kiedy już przyjechał z rodzinnego miasta do
stolicy i rozgościł się w hotelowych pokojach, zadzwonił
stary kumpel z oddziału.
– Hej, stary – ryczał do słuchawki – mam prośbę,
weź do siebie moją córkę. Marzy o karierze w stolicy.
Mądra jest, języki zna, na pewno ci się przyda.
Prezes nie hołubił dawnych kolegów, wyraźnie
przekładał nad nich nowych, ale... No właśnie. Te języki... może przyda się młódka biegle władająca. Tak czy
siak – zgodził się.
No i przyjechała. Była urocza, taka świeża i pełna entuzjazmu. Na dodatek ładniutka. I całkiem dobrze sobie radziła. Na biurku miała idealny porządek,
a w biurku podręcznik Savoir vivre dla sekretarek, czyli
asystentka doskonała. Prezes wiedział, że jedna trzecia
sukcesu to idealni pracownicy, a pozostałe dwie trzecie
to właściwe znajomości. Postanowił więc, że Basieńka
zostaje i troszczy się sama o siebie oraz o niego, a on
troszczy się o właściwe kontakty.

M

oże czas skreślić słów kilka o samym prezesie? No
cóż. Był oczywiście mądry. Był ambitny. Uparty
w dążeniu do celów, zwłaszcza własnych. Wychowany
w przymusowej skromności złakniony był blichtru,
pozycji i znaczenia. A co najważniejsze znał wartość
pieniędzy, wiedział jak i kiedy je wydawać, by zapewnić
sobie późniejsze profity. Jednak te wszystkie cnoty nie
zdałyby się na nic, gdyby nie nadzwyczajna umiejętność
zachowania stanowiska pomimo grząskich gruntów
stołecznych salonów, grożących niebezpieczeństw i lawirowania pomiędzy walczącymi żywiołami.
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Wystartowawszy jako mąż opatrznościowy uciśnionej mniejszości, szybko i skutecznie stawał w obronie
aparatu ucisku, celując w pokazowych akcjach zakańczanych spektakularna klęską z pokazem sztucznych ogni.
To był jego osobisty sukces z naciskiem na frapujący
spektakl.
Entuzjazm władzy dla jego poczynań był ogromny.
Miał nadzieję na adekwatną wdzięczność.
Tak więc piął się skutecznie po szczeblach kariery.
Na razie jeszcze bez perspektyw na ministra, ale kto
wie, kto wie, kto wie... Czasy były trudne, zwroty akcji
nieoczekiwane, a jego konsekwencja w pogrążaniu spraw
słusznych – niezłomna.
Basieńka spadła mu z nieba. Podpowiadała, gdzie
i z kim bywać. Jakie buty kupić (koniecznie wiązane!).
Poprawiała krzywy węzeł firmowego krawata. Czytała
za niego książki, oglądała filmy, recenzując je szefowi.
Wiedziała gdzie, kto, z kim i za ile. A wszystko to z klasą,
wdziękiem i nienaganną polszczyzną.
Basieńka na prezydenta! – myślał czasami prezes
– szkoda, że taka młoda. Zna tyle języków i w każdym
zadba o jego interesy...
Zdawał się na Basieńkę w zupełności. Ona zaś
pracowała w trójnasób, od rana do nocy, rewanżując
się za jego protekcję.

J

ak już wspomnieliśmy, prezes miał talent do interesów. Pieniądze w jego rękach mnożyły się jak króliki.
Po pewnym czasie wręcz nie wiadomo było, co z nimi
robić. Stosy powiązanych w paczki banknotów leżały na
korytarzach. Banki nie chciały przyjmować już więcej
pieniędzy, zabrakło miejsca w skarbcach. Lokaty terminowe zostały wyczerpane. A zasób rósł i rósł. Prezes lubił
te swoje zasoby. Głaskał je pieszczotliwie, przemawiał
do nich czule i mnożył. Nazbierawszy kamienic, aut
i lokat, wrażeń z podróży i pamiątek z dalekich krajów,
zastanawiał się, w co by tu jeszcze zainwestować...
– W sztukę, prezesie kochany, w sztukę – zachęcała Basieńka.
Nie znał się na tym, ale wierzył jej bez zastrzeżeń.
Zdał się na jej osąd.
– Prezesie kochany – trajkotała – to teraz taki
modny malarz. Fantastyczny, naprawdę, bardzo modny
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i cenny, a jeszcze
droższy będzie.
Polecieli
więc do Sopotu
jak chciała i wylicytowali upragniony obraz.
– Prezesie kochanieńki
– trajkotała Basia
– prezes patrzy...
Jaki to piękny
obraz. Prezes patrzy, jakie piękne zwierzę, jaka piękna
głowa. Dumny król ogromnego babrzyska... zupełnie
jak prezes. Łączy was duchowe pokrewieństwo.
Nie wiedział, czy prawdę mówi, czy może kpi,
ale wyglądała tak niewinnie.
Wkrótce specekipa zawiesiła obraz na ścianie vis
à vis biurka. Założono alarmy, opłacono ubezpieczenie,
wydatki wpisano w księgi, wszystko jak należy przy
solidnej lokacie społecznego kapitału.
Każdy dzień zaczynał prezes od rzutu oka na
obraz. Każdego wieczoru żegnał się z nim czule. A złota
rama zapewniała go o trwałości jego małego, grząskiego
imperium. I znów upłynął kolejny dzień... tyle spraw,
tyle pracy...
Tak, pomyślał, czas odpocząć. Zgarnął pióra
i pieczęcie do teczki, zgasił lampę na biurku.
Z wolna podszedł do obrazu. Jak co dzień pochylił
się nisko, żeby odczytać autograf autora. W palących
promieniach zachodzącego słońca bez trudu odczytał
nazwisko. Julian Fałat. Piewca puszcz i ostępów oraz
szlacheckich obyczajów, miłośnik polowania. Tak...
Wyprostował się, z nagła uderzając boleśnie czołem
w róg obrazu.
Przez całą drogę do domu czuł pulsujący ból.
Już na miejscu zrobił sobie zimny okład i szybko zasnął.
A kiedy tak spał głębokim snem zmęczonego
człowieka, na stłuczonym czole zawiązały się możdżenie,
z których do rana wyrósł piękny, dorodny, adekwatny
do pozycji i znaczenia prezesowy wieniec. Wieniec
dumnego łopatacza. Z mnóstwem pasynek.
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Nasz bohater obejrzał go z rana dokładnie. Był
naprawdę imponujący.
– Jak rany – jęknęła pobladła Basieńka – prezesie...
Na szczycie jej biurka królował otwarty notes,
a w nim zaznaczono czerwonym pisakiem: „Rozpoczęcie
sezonu łowieckiego! Zaprosić prezydenta!”
– Prezesie... – wyszeptała – prezesie...
#
I to byłby już koniec naszej opowieści.
Ciąg dalszy nieuchronnie nastąpił, sejm jednogłośnie przegłosował ustawę o dodatkowym odstrzale łosi,
a służby państwowe już przygotowały wolne miejsce na
ścianie w gabinecie myśliwskim prezydenta.
Całe szczęście, że pannie Basieńce tak korzystnie
w szlachetnej czerni.
@Curcuma_Zedoaria
psychiatra

Słownik trudniejszych terminów
babrzysko 1) grząski grunt bagienny, po którym z wdziękiem poruszają się łosie, 2) stołeczne salony
łopatacz wyjątkowo wyróżniony przez naturę samiec
łosia, osobnik predysponowany do sukcesów w przeciwieństwie do zwykłych łosi-badylarzy
Julian Fałat polski malarz impresjonista ur. 1853 w Tuligłowach, zm. w 1929; zasłynął malując polskie pejzaże,
zwłaszcza przepastne puszcz krainy oraz zimowe polowania na grubego zwierza
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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.

2_2015

luty

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

2_2015

luty

List do redakcji

List do redakcji

