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Koleżanki i Koledzy,

R

ozmiłowany w konsumpcji współczesny świat do jednej z jej form nie przywiązuje należytej wagi – do karmienia piersią. Im kraj bardziej rozwinięty, tym
częstość karmienia piersią mniejsza.

M

leko matki to nie tylko najlepszy z możliwych pokarm dla noworodka, ale
także najdoskonalszy lek biologiczny. Lek wytworzony w sposób naturalny
(tak lubimy to słowo w reklamach!) i dobrany w najbardziej precyzyjny sposób do
konsumenta. Dobór nastąpił za pomocą sił natury, bez angażowania laboratoriów
ustalających mutacje genetyczne, jak to ma miejsce z lekami biologicznymi wyprodukowanymi przez ludzi, oraz bez angażowania sektora big pharmy.

N

iestety wszelkie zdrowe i naturalne metody żywienia mają pod górkę. Nie dość
skutecznie promuje się karmienie piersią oraz rozszerzony wariant tego karmienia, jakim są banki mleka kobiecego. Producenci mieszanek mlecznych zabudowali
agresywną propagandę, która zawładnęła większą częścią społecznej wyobraźni.
Podobnie źle sprzedaje się zdrowa żywność, bo zwyciężają fast foody i statyny.
Dlaczego z mlekiem kobiecym miałoby być inaczej?

S

zczególną rolę odgrywa mleko kobiece w żywieniu wcześniaków. Szybciej łapią
one formę i wracają do zdrowia, gdy są karmione mlekiem kobiecym. Egzystencję
wcześniaków wspierają odradzające się placówki banków mleka kobiecego, w dawniejszych czasach zwane laktariami, a jeszcze dawniej były to mamki. Zmieniają się
formy organizacyjne korzystania z mleka kobiecego, przybywa nowych urządzeń
do pobierania, przygotowywania do spożycia i przechowywania pokarmu.

O
Rys. Helena Kowalska

becnie w Polsce działają cztery banki mleka kobiecego. Wszystkie te placówki to
dzieło neonatologów, lokalnych aktywistów prolaktacyjnych, władz szpitalnych
i samorządowych. Zastanawiający jest brak należytego zaangażowania Ministerstwa
Zdrowia i NFZ. Czyżby decydenci nie wiedzieli, że butelka z mlekiem kobiecym jest
dla wcześniaków i noworodków najdoskonalszym pokarmem i jednocześnie lekiem?
A może ulegają czarowi reklamy producentów mieszanek mlecznych? Dlaczego konsultanci różnych szczebli i specjalności pediatrycznych nie przypominają władzom
o konieczności szybkiego stworzenia sieci banków mleka kobiecego? Takie placówki
istniały w Polsce od dziesięcioleci i czyniły wiele dobrego, o czym zespół „Gazety
dla Lekarzy” wie nie tylko z mediów, ale i osobistego doświadczenia rodzicielskiego.
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Statut
„Gazety dla Lekarzy”
W numerze
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy
z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5,
poz. 24 z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników
i czasopism (poz. PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest 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
Światowy Dzień bez Papierosa
Tuż przed Światowym
Dniem bez Papierosa
(31 maja) Komisja Europejska
opublikowała wyniki badania Eurobarometru na temat
stosunku Europejczyków do
palenia tytoniu. Sondaż wykazał, że Europejczycy palą coraz
mniej. W porównaniu z 2012 r.
spożycie tytoniu spadło z 28
do 26%. Największy spadek,
o 4%, zaobserwowano wśród
młodzieży w wieku od 15 do
24 lat (z 29 do 25%). Wciąż
jednak utrzymują się istotne
różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi: najmniej palących jest
w Szwecji i Finlandii, najwięcej w Grecji i Bułgarii. Próbę
rzucenia palenia podejmowało
59% palaczy, przy czym 19%
w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Nie zmienił się średni wiek,
w którym Europejczycy rozpoczynają palenie – 17,6 lat.
E-papierosy. Nowym
zagadnieniem są e-papierosy,
12% Europejczyków ich próbowało, ale stale używa ich
tylko 2%. Europejczycy sięgają
po e-papierosy przeważnie po
to, by ograniczyć lub rzucić palenie (67%), jednak tylko 21%
palaczy udało się zmniejszyć

liczbę wypalanych papierosów,
a zaledwie 14% rzuciło palenie.
Narażenie na dym
tytoniowy. Nadal spada
narażenie na dym tytoniowy w barach i restauracjach.
W ciągu ostatniego roku tylko
12% ankietowanych zetknęło się z dymem tytoniowym
w lokalach gastronomicznych
(w 2012 r. 14%), a 25% w lokalach, w których spożywa się
głównie alkohol. 73% pracowników w Europie rzadko lub
wcale nie styka się z dymem
tytoniowym w budynkach
w swoim miejscu pracy.
Nastroje społeczne
i reklama. Większość Europejczyków popiera surowe
uregulowania dotyczące tytoniu i e-papierosów. Odsetek
osób, które uznają e-papierosy
za szkodliwe, wzrósł z 27 do
52% w ciągu zaledwie dwóch
lat.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy czterech na dziesięciu
badanych widziało reklamę
lub promocję wyrobów tytoniowych, w szczególności
w sklepach (39%) oraz na bilbordach i plakatach w miejscach publicznych (30%).

Kontekst. Palenie tytoniu jest główną możliwą
do uniknięcia przyczyną
śmierci w UE. Co roku
zabija ok. 700 tys. osób.
3 kwietnia 2014 r. UE przyjęła dyrektywę w sprawie
wyrobów tytoniowych
(2014/40/UE) obejmującą
przepisy dotyczące produkcji, prezentacji i sprzedaży
produktów tytoniowych
i powiązanych wyrobów.
Będzie ona obowiązywać
w państwach członkowskich
od maja 2016 r. Dyrektywa
dotyczy takich wyrobów jak
papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, cygara, cygaretki,
wyroby tytoniowe bezdymne,
papierosy elektroniczne i wyroby ziołowe do palenia.
Dyrektywa m.in. zakazuje
stosowania charakterystycznych aromatów i wprowadza
mieszane ostrzeżenia zdrowotne (składające się z obrazka
i tekstu) zajmujące 65% przedniej i tylnej części opakowania
papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów. Przepisy te zakazują także
umieszczania na wyrobach
tytoniowych jakichkolwiek

elementów promocyjnych
i wprowadzających w błąd
oraz ustanawiają ogólnounijny system identyfikowalności
wyrobów, który ma na celu
zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi.
Metodologia Eurobarometru. Badanie
Eurobarometru na temat stosunku Europejczyków do palenia tytoniu zostało wykonane przez sieć TNS Opinion &
Social w 28 państwach członkowskich w okresie od 29 listopada do 8 grudnia 2014 r.
Przeprowadzono je w formie
wywiadów osobistych z niemal 28 000 ankietowanych
z różnych grup społecznych
i demograficznych.
(K.K.)

Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5028_pl.htm

Raport naczelnego lekarza Stanów Zjednoczonych
o szkodliwości palenia papierosów
Nie od zawsze ludzie wiedzieli, że papierosy są szkodliwe dla zdrowia. Jednymi
z ważniejszych i wcześniejszych dokumentów oceniających zgromadzoną wiedzę o szkodliwości palenia

4

papierosów są raporty naczelnego lekarza Stanów Zjednoczonych. Pierwszy taki raport
opublikowano przed 50 laty,
a w 2014 r. opublikowano
ostatni raport. Dokument
ten o objętości ponad 1000

Od czasu gdy opublikowastron omawia wszystkie aspek- no pierwszy raport, palenie
ty związane ze szkodliwością papierosów spowodowało
palenia. Jest dostępny w cało- przedwczesny zgon ok. 20 mln
ści pod adresem http://www. Amerykanów.
Źródło: http://www.surgeongenesurgeongeneral.gov/library/
ral.gov/library/reports/50-yearsreports/50-years-of-progress/
-of-progress/index.html
full-report.pdf.
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Transplantacja i koordynacja

Jak można poprawić
donację narządów
do przeszczepów
w krajach Unii
Europejskiej?
Krystyna Knypl

Sesja inauguracyjna

2 czerwca 2015 r. w Madrycie odbyła się konferencja podsumowująca unijny program
o akronimie ACCORD (ang.
Achieving Comprehensive
Coordination in Organ Donation throughout the European Union). Program został
uruchomiony w maju 2012 r.
i trwał do października 2015 r.
Miał on następujące cele:
# zmniejszenie nierówności
w dostępie do narządów do
transplantacji w poszczególnych krajach Unii Europejskiej,
# poprawa systemów informacyjnych gromadzących
dane o żywych dawcach,

# promowanie dawstwa
narządów zarówno od osób
zmarłych, jak i żyjących dawców,
# poprawa współpracy
pomiędzy koordynatorami
transplantacyjnymi a innymi
specjalistami, w szczególności
pracującymi na oddziałach
intensywnej terapii,
# dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zespołów transplantacyjnych poszczególnych
krajów przez inicjowanie partnerskiej współpracy.
Jest to największy program
w zakresie transplantacji, jaki
dotychczas zrealizowano.

Inicjatorem i liderem tego
przedsięwzięcia jest dr Rafael
Matesanz, wybitny nefrolog
hiszpański i szef Organization
National de Transplantes.
Choć program dotyczy
krajów Unii Europejskiej, to
rozwiązania jakie wypracowano w Hiszpanii mają zasięg
globalny – mówiono podczas
konferencji. O skuteczności
i zasięgu rozwiązań wprowadzonych przez Hiszpanię
można było przekonać się
wcześniej, choćby podczas
12. kongresu International
Society for Organ Donation
and Procurement w 2013 r.

w Sydney, na którym to kongresie dr O. Ghobadi i wsp.
z Iranu przedstawili doniesienie Getting to 96% family constant rate for organ donation
by PEIP method. W pracy tej
opisano efekty wprowadzenia
zmodyfikowanego (w związku
z różnicami kulturowymi) modelu hiszpańskiego w Iranie.
Odsetek zgody na pobranie
narządów wzrósł z 32 do
96,3% po pierwszym miesiącu
od wprowadzenia programu
i utrzymywał się na poziomie
85% w dalszych miesiącach.
Jak przebiegało wdrażanie trwającego 42 miesiące

Uczestnicy programu ACCORD
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programu ACCORD w kra- 2 435 123 euro. W realizacji
jach Unii Europejskiej, można programu szczególny nacisk
dowiedzieć się pod adresem kładziono na promowanie dohttp://www.accord-ja.eu/. nacji narządów wśród żyjących
W programie uczestniczyły dawców, współpracę pomię23 kraje, a jego koordynato- dzy ośrodkami intensywnej
rem była Hiszpania. Polskę terapii a centrami transplanreprezentował Poltransplant.
tacji oraz współpracę o typie
Program ACCORD był „twinnings”. Istotnym aspektem,
współfinansowany przez który podjęto w programie
Komisję Europejską w 60% ACCORD, była analiza zaoraz kraje współuczestni- gadnień dotyczących postęczące w 40%. Całkowity powania w placówkach szpibudżet programu wyniósł talnych w odniesieniu do osób

znajdujących się na ostatnim
etapie życia.
Jak wygląda Polska na
tle innych krajów? Daleko
nam do liderów transplantacji z wielu powodów, które
mają chyba jeden wspólny
mianownik, a jest nim brak
chęci u decydentów medycznych i administracyjnych do
wprowadzania prawdziwych
zmian w dotychczasowym
systemie transplantacji narządów. Poprawa sytuacji sama

nie przyjdzie i nie zastuka do
naszych drzwi.
Z uwagi na rangę poruszanych podczas konferencji
w Madrycie zagadnień powrócimy do nich niebawem na
łamach „Gazety dla Lekarzy”
w bardziej szczegółowej relacji
w postaci wydania specjalnego
z hasłem kluczowym „Transplantacja i koordynacja”.
Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl

Ryzyko operacji okulistycznych a intensywne leczenie cukrzycy typu 1
Opublikowano kolejną
analizę wyników długoletniej obserwacji 1441 pacjentów biorących udział w The
Diabetes Control and Complications Trial (DCCT).
Pacjenci z cukrzycą typu
1 byli rekrutowani do badania
w latach 1983-1989. Zastosowano dwie metody leczenia
– intensywną insulinoterapię
oraz klasyczną insulinoterapię,
a następnie monitorowano ich

stan zdrowia przez ponad 20
lat, porównując efekty tych
dwóch metod postępowania.
Intensywna insulinoterapia
związana była z częstymi oznaczeniami glikemii i częstymi
iniekcjami insuliny w zależności od wyników oznaczeń.
Klasyczna insulinoterapia
polegała zwykle na trzech
wstrzyknięciach insuliny.
Średni poziom HbA1c
po 6,5 latach obserwacji

w grupie leczonej intensywnie wynosił 7,2%, a w grupie
leczonej klasycznie 9,1%.
Obserwacja tej grupy
w ciągu 23 lat wykazała, że
wykonano 13 operacje okulistyczne u 63 pacjentów z grupy
leczonej intensywnie. Natomiast w grupie leczonej klasycznie wykonano 189 operacji
okulistycznych u 98 pacjentów.
Stwierdzono, że intensywna insulinoterapia związana

była z 48% redukcją ryzyka
konieczności przeprowadzenia zabiegu okulistycznego
wynikającego z komplikacji
cukrzycowych. Ponadto o 32%
niższe były koszty leczenia
operacyjnego w grupie leczo(K.K.)
nej intensywnie.
Źródło: http://www.diabetes.
co.uk/news/2015/may/intensive-therapy-reduces-long-termocular-surgery-risk-in-type-1patients-96891377.html

Wskaźnik BMI dla starszych osób
Powszechnie wiadomo, że
prawidłowy Body Mass Index
(BMI) mieści się w granicach
od 18 do 25. Wiadomo też, że
badania na których oparto
większość norm były prowadzone na osobach do 65.
roku życia. Jak jest z osobami
starszymi? Okazuje się, że ryzyko zachorowalności u starszych osób rośnie powyżej
wartości BMI 33 oraz poniżej 23. Badania na ten temat

6

przeprowadzili Jane E. Winter
i wsp. na 197 970 osobach.
Wyniki były opublikowane
w artykule BMI and all-cause
mortality in older adults: a meta-analysis na łamach „The
American Journal of Clinical
Nutrition”. Czas obserwacji
ankietowanych osób wynosił
średnio 12 lat.
(K.K.)
Źródło: http://ajcn.nutrition.
org/content/early/2014/01/22/
ajcn.113.068122.abstract
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Nowości na kongresie American Society
of Clinical Oncology 2015
Krystyna Knypl

O

lśniewające jak zawsze
Chicago każdego roku
na przełomie maja i czerwca
przyciąga wiele osób zaangażowanych w rozwój nowoczesnej onkologii i zainteresowanych tym procesem. Nie inaczej było w tym roku. Poza wielotysięczną rzeszą uczestników
on site nie mniej osób śledziło
obrady off site, za pomocą różnych form przekazu internetowego z kongresu ASCO 2015,
którego hasło brzmiało Ilumination & Innovation. Niewątpliwie tempo i zakres odkryć
w onkologii, zwłaszcza amerykańskiej, w pełni zasługują
na te przymiotniki.
Jakie doniesienia zwróciły
naszą uwagę? Oczywiście wiele
poświęcono nowym kombinacjom chemioterapeutycznym,
które mają zastosowanie w wybranych przypadkach. Jednak
tym razem zwróciłam uwagę
inne zagadnienia. Pomocna
w wyborze abstraktów była
znakomita wyszukiwarka działająca w tzw. Media Headquarters, jaką organizatorzy kongresu ASCO udostępnili akredytowanym dziennikarzom.

Styl życia i dieta
w chorobach
nowotworowych
W zwalczaniu choroby nowotworowej ważne jest wszystko – szybka diagnoza, odpowiednie leczenie, a także postępowanie po zakończeniu chemioterapii czy leczenia chirurgicznego. Na dalszym etapie
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życia pacjenta wyleczonego
z choroby nowotworowej (ang.
survivor – polskie tłumaczenia tego terminu są skrajnie
niezgrabne, bo jak można powiedzieć o kimś, kto pokonał
chorobę ocalały albo pozostały przy życiu, jak radzi jeden
ze słowników) styl życia jest
tak samo ważny. Okazuje się,
że dobre rezultaty mogą przynieść nie tylko wyrafinowane
terapie z najnowszymi chemioterapeutykami, ale też wykorzystanie preparatów znanych
od dawna. Dobrą tego ilustracją było doniesienie Oral nicotinamide to reduce actinic cancer: A phase 3 double-blind randomized controlled trial autorstwa Andrew Jamesa Martina
i wsp. z Australii.
Okazało się, że witamina
B3, czyli nikotynamid pomaga w naprawie uszkodzonego DNA i w efekcie zapobiega osłabieniu układu immunologicznego w skórze. Dzięki temu działaniu zapobiega
u osób z grup ryzyka powstawaniu nowotworów skóry.
Przypomnijmy sobie kilka
podstawowych faktów o witaminie B3 (inna nazwa to witamina PP). Składa się ona z niacyny i amidu kwasu nikotynowego. Jej najczęstsze źródła to
mięso, zboża, orzechy W przeciwieństwie do innych witamin
z grupy B jest produkowana
w niewielkich ilościach w organizmie z tryptofanu. Dlatego jej najważniejszym źródłem powinno być pożywienie.

Witamina B3 bierze udział
w wielu reakcjach biochemicznych. Zalecane dzienne
zapotrzebowanie niacyny to
2-12 mg dla dzieci, 14 mg dla
kobiet, 16 mg dla mężczyzn
oraz 17-18 mg dla kobiet w ciąży czy karmiących. Niedobór
występuje u osób leczonych
izoniazydami, w zaburzeniach
wchłaniania jelitowego, w rakowiaku i innych stanach chorobowych. Zaawansowany niedobór witaminy B3 powoduje
pelagrę objawiającą się zapaleniem skóry, biegunką, demencją, zapaleniem języka i jamy
ustnej.
W badaniu przedstawionym przez autorów australijskich uczestniczyło 386 pacjentów, których podzielono na dwie grupy – otrzymujących 500 mg nikotynamidu przez 12 miesięcy v.

otrzymujących placebo. Pierwotnym punktem końcowym
była liczba nowych nowotworów skóry (innych niż czerniak) w ciągu 12 miesięcy rozpoznana w obu grupach. Okazało się, że liczba nowotworów
skóry innych niż czerniak była
znamiennie mniejsza w grupie aktywnie leczonej nikotynamidem.
Nasz styl życia wpływa na
wszystko – zarówno na zdrowie, jak i na choroby. Wyleczenie z choroby nowotworowej
przy wykorzystaniu najnowszych metod nie oznacza, że
nie musimy prowadzić zdrowego stylu życia. Wręcz przeciwnie! Zagadnieniu stylu życia po leczeniu raka piersi było
poświęcone doniesienie powstałe w wyniku współpracy
kilku ośrodków akademickich,
takich jak Loyola University
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Chicago, University of Illinois
at Chicago oraz Rush University Medical Center. Zwrócono
uwagę, że pacjentki z przerzutowym rakiem piersi były wykluczane z badań klinicznych
dotyczących stylu życia. Obecnie w związku z wydłużeniem
okresu przeżycia po leczeniu
również ta grupa znajduje się
w spectrum uwagi badaczy.
Ponadto wiadomo, że w coraz
większym stopniu styl życia
ma wpływ na wyniki leczenia
we wszystkich stadiach każdej
choroby. Badanie polegało na
przeprowadzeniu ankiety u 25
kobiet z przerzutowym rakiem
piersi. Ankieta obejmowała
szczegółowe pytania na temat
stylu życia, diety i aktywności
fizycznej. Średni wiek kobiet
wynosił 58,8±12,8 lat. Większość z ankietowanych (n=14)
miało nadwagę lub otyłość, nie
były aktywne fizycznie (n=15)
i nie przestrzegały żadnej diety (n=22). Większość (n=22)
chętnie by otrzymała wytyczne na temat stylu życia i diety.
No cóż, fakty same mówią za
siebie – medycyna zagapiła
się z zaleceniami niefarmakologicznymi wobec
takich pacjentów.
Podobne zagadnienie
poruszono w doniesieniu
Phase II feasibility study of
a physical activity and dietary change weight loss intervention in a subset analysis of breast cancer survivors autorstwa H. Greenlee i wsp. Punktem wyjścia
do badań była hipoteza, że
normalizacja wagi u osób
z przebytym rakiem piersi
lub rakiem jelita grubego
sprzyja dłuższemu życiu.
W badaniu uczestniczyło
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25 kobiet po przebytym raku
piersi, które objęto 12-miesięcznym programem dietetycznym i programem aktywności fizycznej. Po roku ubytek wagi wynosił średnio 7,6%.
Autorzy postulują kontynuowanie badań wieloośrodkowych.

Zdrowie
niosących pomoc
w chorobie
nowotworowej
Zwykle skupiamy uwagę
na pacjentach, pomijając ich
rodziny, opiekunów oraz najbliższych. Okazuje się, że z ich
zdrowiem nie jest najlepiej.
Cierpią na stres, mają obniżoną odporność, niedokrwistość.
Zagadnieniu oceny stanu zdrowia u opiekunów poświęcono doniesienie Abdullaha Ladha i wsp. Pilot study of family caregiver burden in home
hospice: Stress-induced immune chan ges. Autorzy podają,
że około 1,5 mln mieszkańców Stanów Zjednoczonych
opiekuje się swoimi bliskimi
cierpiącymi na schorzenia

onkologiczne. W badaniu
analizowano parametry stanu zapalnego i układu odpornościowego u 39 opiekunów. Stwierdzono podwyższenie takich markerów jak IL-1
beta, IL-2, IL-12, CRP, IL-8,
CXCL1, CXCL2 oraz CXCL3.
Podwyższone były także takie markery jak CD4+, CD8+,
CD56+16+, CD69 i CD62L.
Ponadto były też podwyższone T cells i TIM-3. Obniżone
natomiast były cytokiny i chemokiny: IL-4, CCL-7, CCL-22,
CCL-4. Także eotaksyny CCL11, CCL-24, CCL-26, CX3CL1
i CXCL10 były obniżone. Autorzy stwierdzają, że u opiekunów wzrosły parametry stanu
zapalnego oraz zmiany w komórkach układu odpornościowego.
Co więcej – im młodszy
jest opiekun pacjenta, tym
bardziej jest narażony na problemy zdrowotne, zwłaszcza
psychiatryczne. Zagadnieniu
temu było poświęcone doniesienie J. N. Fishbeina i wsp. Depression and anxiety among
family caregivers of patients

with advanced cancer. Analizowano stan psychiczny 240
opiekunów pacjentów onkologicznych. W grupie tej 655
stanowili współmałżonkowie
lub partnerzy, w 70% były to
kobiety w 51% jednocześnie
pracujące zawodowo. Okazało się, że młodsze kobiety były
w większym stopniu zagrożone depresją i niepokojem.

Ciekawie jest
wybiec myślą
do przodu

Niezależnie od tego jak
ciężkie schorzenie kogoś dotyka, wszystko jakoś się kończy. Warto wybiegać myślą do
przodu. Przyszłość jest dziś
bardziej przyjazna dla ozdrowieńców onkologicznych niż
kiedykolwiek wcześniej. Losy
pacjentów z przebytą kuracją lymphoma (chemioterapia
i przeszczep szpiku) po średnio 10 latach badali C.E. Kiserud i wsp. z Norwegii. Wyniki przedstawili w doniesieniu
Factors related to unemployment in long-term lymphoma
survivors after high-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation.
W badaniu uczestniczyło
281 ozdrowieńców o średnim wieku 52,3 lat. W grupie tej w 10 lat po przebyciu choroby pracowało zawodowo 64%, przy czym
częściej pracowali mężczyźni (73%) niż kobiety
(50%). Nie pracowali zawodowo pacjenci o niższym wykształceniu, mający także inne schorzenia współistniejące.
Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl
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Fot. Krystyna Knypl

10. Międzynarodowe Sympozjum na temat
Karmienia Piersią i Laktacji 2015

Dzieci karmione piersią
są zdrowe i dobrze się
rozwijają

W

czasie dwóch dni sym- W czasie swojej prezentacji
pozjum wykładowcy podkreśliła ogromną rolę
z całego świata (m.in. z Au- wyłącznego karmienia pierstralii, Kanady, Niemiec, Pol- sią w zmniejszaniu śmiertelski, Stanów Zjednoczonych) ności niemowląt z powodu
poruszali takie tematy jak biegunki i ostrej infekcji
unikatowy skład mleka ko- układu oddechowego, któbiecego, czynniki regulujące re to choroby są głównymi
apetyt u dziecka karmionego przyczynami zgonów dzieci
piersią, obecność komórek do 6 miesiąca życia. Dzieci
macierzystych w mleku matki karmione wyłącznie piersią
i ich wpływ na rozwój dziecka, są 14-krotnie mniej zagrokarmienie piersią dzieci na żone zgonem w czasie pierwoddziałach intensywnej terapii szych sześciu miesięcy życia
noworodka, promocja wyłącz- niż dzieci, które nie są karnego karmienia piersią.
mione w ten sposób! Warto
W naszym kraju zdecydo- więc podjąć wszelkie wysiłki,
wana większość kobiet podej- aby jak najwięcej dzieci było
muje po porodzie karmienie karmionych zgodnie z zalepiersią, ale większość z nich re- ceniami WHO.
zygnuje z tej formy karmienia
Po wykładzie miałam możprzed ukończeniem 6 miesiąca liwość porozmawiania z prof.
życia dziecka. Czy można to Cindy-Lee Dennis. Obie ubozmienić? Jak to zrobić?
lewałyśmy nad agresywnymi
Doskonałym znawcą kampaniami producentów
problematyki dotyczącej pro- mieszanek dla niemowląt.
mocji karmienia piersią jest Przepisy wielu krajów zakaprofesor Cindy-Lee Dennis, zują reklamy mleka dla nowowykładowca na Uniwersyte- rodków, ale producenci zręczcie w Toronto oraz Women’s nie je omijają. Profesor CinCollege Research Institute. dy-Lee Dennis opowiadała

Karmiące Cyce na Ulice
Od 2011 roku w wielu miastach Polski organizowane są
flash moby* pod hasłem Karmiące Cyce na Ulice, podczas
których matki karmią piersią swoje dzieci w miejscach
publicznych. Jest to forma

protestu przeciwko dyskryminowaniu karmiących matek w przestrzeni publicznej.
W większości miejsc publicznych nie ma miejsc dla matek
z dziećmi, w których można by
w odpowiednich warunkach

o stworzonym
przez nią programie telefonicznego wsparcia
udzielanego matkom
z grup ryzyka
(samotne, o ni- Prof. Cindy-Lee Dennis (z prawej) i Marta Florea
skim statusie socjoekonomicz- takiej operacji omawiali z nią
nym, imigrantki). Częste kon- również problematykę ewentakty telefoniczne ekspertów tualnej laktacji.
laktacyjnych oraz ich porady
Profesor Cindy-Lee Denznacznie przyczyniły się do nis okazała się niezwykle
zwiększenia odsetka dzieci wdzięcznym rozmówcą, więc
karmionych wyłącznie pier- od dyskusji na tematy fachosią przez matki z grup ryzy- we płynnie przeszłyśmy do
ka, co korzystnie wpływa na rozmowy na tematy bardziej
rozwój fizyczny i intelektualny prywatne, np. jak pogodzić
tych dzieci. Koniecznie trze- rozwój zawodowy z niełatwą
ba uruchomić podobny pro- rolą współczesnej mamy. Na
gram w Polsce!
koniec pozachwycałyśmy się
Wspólnie zastanawiałyśmy kwitnącymi właśnie magnosię również nad tym, czy mło- liami, bo jak się okazało, obie
de kobiety, które nie rodziły, uwielbiamy te kwiaty.
a decydują się na operację
plastyczną piersi, uwzględMarta Florea
niają aspekt karmienia pierspecjalista położnictwa
sią. Doszłyśmy do wniosku,
i ginekologii
że byłoby dobrze, aby lekarze
międzynarodowy konsultant
przygotowujący pacjentkę do
laktacyjny (IBLCE)
nakarmić malucha. Podejmowane przez matki próby
karmienia dziecka poza domem spotykają się ze świętym
oburzeniem gapiów, którym
nie przeszkadzają głębokie dekolty, przezroczyste ubrania,
kuse spódniczki, odsłaniające

pośladki portki, ale przeszkadza widok matki karmiącej
niemowlę. Wszystkim oburzonym dedykujemy cytat:
Jeśli ktoś czuje się urażony
karmieniem piersią, to znaczy,
że gapi się zdecydowanie za
bardzo – Woody Allen. (K.K.)

*Od ang. flash mob, czyli błyskawiczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków.
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Nowości
Karmienie piersią i praca #1
W ramach obchodów
Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią Ministerstwo Zdrowia i Biuro
Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce zorganizowały
29 maja konferencję pod hasłem Karmienie piersią i praca
– zróbmy to. Program obrad
był ciekawy i zróżnicowany:
od globalnego spojrzenia na
zagadnienia karmienia piersią
przedstawionego przez gości
zagranicznych dr Susanę Kugelberg i dr. Adriano Cattaneo po problematykę typowo
krajową, jak na przykład brak
dokładnych danych o częstości
karmienia przez polskie matki,
czasu karmienia czy powodów
jego zaniechania. Szczegółowy
program konferencji: http://
www.mz.gov.pl/__data/assets/
pdf_file/0013/30820/program-konferencji.pdf.
Szkoda że w powodzi często bezsensownej sprawozdawczości na potrzeby NFZ utonęły tak istotne dane medyczne
jak karmienie piersią. Dane te

mają też wymiar ekonomiczny – karmienie piersią obniża
koszty leczenia wcześniaków
i niemowląt. Jest to także bardzo czuły parametr jakości
opieki medycznej – mówiła
o tym w swym wystąpieniu
dr Maria Wilińska.
Bardzo ciekawe aspekty
karmienia piersią omówiła
dr Patrycja Dołowy w referacie Matka karmiąca w przestrzeni publicznej, pokazując
wymowne slajdy ilustrujące
jak wypchnięta jest z przestrzeni publicznej matka karmiąca piersią.
Nie zabrakło głosu kobiet
karmiących piersią będących
jednocześnie aktywnymi promotorkami problematyki laktacyjnej. Mówiła o tym Agata
Aleksandrowicz prowadząca
blog o macierzyństwie. Poruszyła ona problem uznania doradcy laktacyjnego za oficjalnie
zarejestrowany w Polsce zawód
medyczny. Taka rejestracja
z pewnością jest potrzebna
i warta wprowadzenia w życie.

Uczestniczki i prelegentki

Obrady prowadziła Dagmara Korbasińska, dyrektor
Departamentu Matki i Dziecka w MZ, a słowo powitalne do
uczestników obrad skierował
wiceminister Piotr Warczyński,
zapewniając że ustawa o zdrowiu publicznym przyniesie korzystne rozwiązania w zakresie
karmienia piersią.
Na ustawie o zdrowiu
publicznym, która wprowadza wiele nowych stanowisk,
skorzystają prominenci, to
oczywiste, ale czy beneficjenci karmienia piersią, czyli

najmniejsze dzieci – to już nie
jestem taka pewna.
Każda naturalna metoda
żywienia ma potężną konkurencję w postaci żywności
produkowanej na skalę przemysłową, nie zawsze będącej
optymalną formą żywienia. Na
razie producenci mieszanek
mlecznych dla dzieci oraz
producenci fast foodów wygrywają i z karmieniem piersią, i ze zdrową żywnością dla
dorosłych.
Tekst i zdjęcie

Krystyna Knypl

Karmienie piersią w miejscach publicznych
W wielu krajach prowadzone są akcje promujące
karmienie piersią w miejscach
publicznych. Potrzebne są dlatego, że wiele osób kojarzy odsłoniętą pierś w jednym tylko,
seksualnym kontekście, podobnie jak pacjenci z oddziału
dr. Nieztycha i Naszego Doktora. Noworodki i niemowlaki
nie dość, że są małe, to jeszcze
dyskryminowane w aspekcie
prawa do spożywania posiłku
zgodnie z rytmem karmienia.
Również w Polsce prowadzona
jest akcja na rzecz karmienia
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piersią. Tegoroczny Polski Tydzień Świadomości Karmienia
Piersią obchodzony był pod
hasłem Karmienie piersią i praca – zróbmy to. Z tej okazji
odbyła się 30 maja 2015 r. na
Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym konferencja naukowa zorganizowana przez
Komitet Upowszechniania
Karmienia Piersią. Temat
jest bardzo ważny, poważny
i wielopłaszczyznowy i z uwagi na to niejednokrotnie powrócimy do niego na naszych
łamach.
(K.K.)

6_2015

czerwiec

Nowości
Karmienie piersią i praca #2
W ramach obchodów Światowego Tygodnia Promocji
Karmienia 30 maja 2015 r.
odbyła się druga konferencja z cyklu Karmienie piersią
i praca – zróbmy to, której
organizatorem był Komitet
Upowszechnienia Karmienia
Piersią (KUPK) (http://www.
laktacja.pl/).

nowoczesnej opieki położniczo-noworodkowej. Jednak
najważniejsze zmiany dotyczą wdrożenia nowych zasad
postępowania z kobietą rodzącą i położnicą. Cały personel
zostaje przeszkolony i musi
zrezygnować z wielu dotychczasowych, rutynowych praktyk. Nowe zasady wymagają

Obrady rozpoczęły się od
wystąpienia gości oficjalnych
i wręczenia tytułów Szpital
Przyjazny Dziecku. O tej cennej inicjatywie czytamy na
stronie KUPK: W celu przywrócenia prawidłowego sposobu żywienia dzieci na całym
świecie Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) i Fundusz
Narodów Zjednoczonych
na Rzecz Dzieci (UNICEF)
stworzyły inicjatywę „Szpitala Przyjaznego Dziecku”.
Szpitale, które są odznaczone
tym tytułem, wypełniają „10
Kroków do Udanego Karmienia Piersią”. Wdrożenie
„10 kroków” wymaga zmian
w organizacji pracy oddziału
położniczo-noworodkowego.
Przemyślane przeobrażenia
stwarzają szansę, aby oddział odpowiadał zasadom

poszanowania godności i prawa kobiet, a w szczególności
prawa matek karmiących, oraz
prawa do opieki medycznej
najwyższej jakości w zgodzie
z Zaleceniami WHO. (Źródło:
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http://laktacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=25).

Następnie odbyły się dwie
sesje naukowe poświęcone zagadnieniom laktacji i karmienia
piersią. Pierwszą sesję otworzył
wykład prof. Barbary Kowalewskiej-Kanteckiej zatytułowany Postrzeganie karmienia
piersią na przestrzeni wieków,
bogato ilustrowany oryginalnymi cytatami dawnych dzieł
traktującymi o karmieniu
piersią. Ciekawie było poznać
poglądy z XVIII i XIX w., kiedy
to powstawała pediatria jako
odrębna specjalność lekarska.

Prof. Barbara Kowalewska-Kantecka

O tym, że karmienie piersią jest bardzo korzystne dla
noworodka i niemowlaka,
wiedzą wszyscy. O długofalowych korzyściach zdrowotnych dla matki, wyrażających
się między innymi mniejszym
ryzkiem schorzeń onkologicznych i metabolicznych, wiemy
mniej – tym zagadnieniom był
poświęcony wykład prof. Marii K. Borszewskiej-Kornackiej
i prof. Marka Tałałaja.
Drugą sesję otworzył wykład dr Katarzyny Asztabskiej
przybliżający zagadnienie
karmienia piersią w poszczególnych krajach europejskich.
Dowiedzieliśmy się między
innymi, że we Francji odsetek
matek karmiących jest bardzo
niski. Podobnie ma się sprawa
w Polsce. Dobrze prezentują się kraje skandynawskie.
Okres karmienia piersią to nie
tylko problemy laktacyjne, ale
i psychologiczne. Naświetliła
je mgr Magdalena Nicke-Polaszewska.
Kolejny wykład dotyczył
banków mleka kobiecego
i karmienia wcześniaków –
przedstawiła go dr Maria
Wilińska. Obrady zakończył
panel dyskusyjny z udziałem
przedstawicieli różnych firm
i instytucji zaangażowanych
w problematykę karmienia
piersią.

Podsumowując dwudniowe obrady należy stwierdzić,
że inicjatywa rozpowszechniania karmienia piersią powinna
być jeszcze bardziej intensywnie promowana. Konieczne
jest włączenie na szerszą skalę
mediów, a także nieobecnych
podczas obrad ojców. Gdyby w programie przyszłorocznych obrad znalazła się
prezentacja przedstawiająca
ojcowski punkt widzenia na
karmienie piersią, myślę, że
byłoby to bardzo ciekawe
wystąpienie.
Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl
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Dlaczego warto
karmić piersią?
Karmienie piersią jest złotym standardem
żywienia małego dziecka. Ze względu na
właściwości immunologiczne, immunostymulujące i przeciwinfekcyjne pokarmu
kobiecego jego podaż w pierwszym okresie życia jest czynnym działaniem
profilaktycznym i powinna być elementem polityki zdrowotnej. Światowa
Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy
życia dziecka, po czym kontynuację karmienia naturalnego do drugiego roku
życia lub dłużej z równoczesnym wprowadzaniem pokarmów stałych. Podobnie
towarzystwa, stowarzyszenia i komitety naukowe na całym świecie, opierając się na
udokumentowanych korzyściach, rekomendują wyłączne karmienie naturalne przez
pierwsze miesiące życia dziecka.
Mleko kobiece jako pokarm,
jako stymulacja rozwoju organizmu
i obrona przed infekcją

O składzie pokarmu kobiecego można by
pisać wiele. To przebogata i dynamicznie zmieniająca się substancja zawierająca białka, tłuszcze
i węglowodany najwyższej jakości, w optymalnych
ilościach i proporcjach, dostosowująca się do fazy
karmienia, pory doby, wieku dziecka i dojrzałości
po urodzeniu. Ta zmienność składu to fenomen
pokarmu kobiecego. Dzięki temu możliwe jest
stwierdzenie, że pokarm matki zaspokaja indywidualne potrzeby każdego dziecka.
Tak więc noworodki przedwcześnie urodzone
korzystają z wysokiego stężenia białka, bogactwa
czynników immunologicznych – sIgA, laktoferyny,
lizozymu, nukleotydów, żywych komórek układu
białokrwinkowego oraz licznych cytokin i chemokin obecnych w mleku matki. W ostatnich latach
odkryto w mleku kobiecym komórki macierzyste.
Ich rola, dynamika stężenia, właściwości i kompetencje rozwoju są intensywnie badane. Otwierają
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się wspaniałe perspektywy zastosowań w medycynie reperacyjnej i regeneracyjnej, w tym także
w neonatologii.
Na rozwój i dojrzewanie poszczególnych
narządów i układów wpływają liczne czynniki
troficzne, czyli stymulujące rozwój i dojrzewanie
elementów tkanki nabłonkowej, łącznej, nerwowej,
komórek wątroby i szpiku. W dużych stężeniach
występują insulinopodobne (IGF 1 i IGF 2) oraz
transformujący (TGF) czynniki wzrostu.
Tłuszcze mleka kobiecego to przede wszystkim materiał energetyczny i budulcowy. Jednocześnie długołańcuchowe, wieloniensycone kwasy tłuszczowe (LC-PUFA), przez udział w budowie i dojrzewaniu
tkanki nerwowej, odgrywają istotną rolę w wykształcaniu ostrości widzenia oraz wspomagają zdolności
poznawcze dziecka. Nie można też pominąć roli
tłuszczów w procesach odpornościowych. Wolne
kwasy tłuszczowe działają przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie. Oligosacharydy, przez

działanie prebiotycznie, stoją na straży właściwej
kolonizacji bakteryjnej jelit oraz integralności
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Maria Wilińska

Karmienie piersią
ściany przewodu pokarmowego dziecka. W mleku
kobiecym jest ich około 200 rodzajów. Na uwagę
zasługuje wysokie w mleku kobiecym stężenie
cholesterolu, który bierze udział w budowie błon
komórkowych, niektórych hormonów i kwasów
żółciowych. Jest ważnym substratem do budowy
komórek nerwowych.
Białka mleka kobiecego to łatwo przyswajalne wolne aminokwasy i białka serwatkowe oraz
kazeinowe, ułatwiające wchłanianie mikro- i makroelementów (miedź, cynk, wapń). Białkami są
enzymy trawienne mleka, ułatwiające wchłanianie
węglowodanów, białek i tłuszczów. Alfa-1-antytrypsyna stoi na straży integralności czynników
odpornościowych zawartych w mleku kobiecym,
dzięki czemu nie są one trawione w przewodzie
pokarmowym dziecka. Ważną cechą białek mleka
kobiecego w aspekcie reakcji nadwrażliwości jest
ich swoistość gatunkowa.
Węglowodany mleka kobiecego to głównie
laktoza – dwucukier składający się z glukozy i galaktozy. Laktoza jest źródłem energii i budulca
dla mózgu. Jej duże stężenie w mleku kobiecym
jest potrzebne do ułatwienia wchłaniania magnezu i wapnia z przewodu pokarmowego. Laktoza
odgrywa też w przewodzie pokarmowym pewną
rolę jako prebiotyk.
Wpływ karmienia naturalnego
na zdrowie dziecka
Udokumentowano u noworodków przedwcześnie urodzonych karmionych pokarmem kobiecym
lepszą niż przy karmieniu sztucznym tolerancję minimalnego żywienia troficznego, przyspieszenie przejścia
na całkowite żywienie enteralne, tym samym skrócenie
żywienia pozajelitowego, zmniejszenie częstości występowania martwiczego zapalenia jelit, zmniejszenie
częstości zakażeń szpitalnych i skrócenie dni antybiotykoterapii u dzieci hospitalizowanych. Siara matki
jest dobrze tolerowana przez dziecko już w pierwszej
godzinie życia. Zupełnie niezwykłym zjawiskiem jest
podaż pierwszych kropel siary na śluzówki jamy ustnej wcześniaków już na sali porodowej, po wstępnej
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stabilizacji i jeszcze przed przekazaniem dziecka do
oddziału intensywnej terapii. Udokumentowano, że
cytokiny pokarmu kobiecego pobudzają elementy układu
limfatycznego oraz receptory obecne w błonie śluzowej
jamy ustnej dziecka. Efektem tej stymulacji jest pobudzenie odporności dziecka i przygotowanie organizmu
do podjęcia funkcji życiowych.
Pokarm kobiecy stwarza unikatowe mikrośrodowisko w przewodzie pokarmowym dziecka, dzięki
czemu jest on kolonizowany przez saprofityczne szczepy
probiotyczne bakterii. Promowanie tej korzystnej kolonizacji zmniejsza ryzyko obecności w jelitach szczepów bakterii patogennych, stanowiących bezpośrednie
niebezpieczeństwo posocznicy w patomechanizmie
translokacji przez ścianę jelita do krwiobiegu dziecka.
Wiele obserwacji epidemiologicznych oraz badań
klinicznych dokumentuje, że karmienie naturalne istotnie
zmniejsza ryzyko chorób infekcyjnych, w szczególności dotyczących układu pokarmowego, moczowego
i oddechowego. Coraz więcej wiadomo o roli pokarmu
kobiecego nie tylko w biernej obronie przeciwinfekcyjnej, ale też w aktywnej stymulacji rozwoju układu
immunologicznego dziecka. Dzieci karmione piersią
rzadziej chorują na choroby alergiczne, jak też schorzenia
autoimmunologiczne.
Jak długo trwa
wpływ karmienia piersią
na organizm człowieka?
Karmienie piersią sprzyja właściwemu programowaniu metabolizmu noworodka, a co za tym idzie
– programowaniu jego zdrowia w przyszłości. U karmionych piersią stwierdzono rzadsze występowanie
nadwagi i otyłości.

Ochronne działanie pokarmu matki rozciąga
się na późniejsze lata życia człowieka. W wieloletnich obserwacjach potwierdzono korzystny wpływ
karmienia naturalnego w porównaniu z karmieniem sztucznym na zdolności poznawcze, stan
układu krążenia i przewodu pokarmowego w wieku dorosłym. Osoby długo karmione naturalnie
w dzieciństwie rzadziej chorują na chorobę Crohna,
wrzodziejące zapalenie jelita grubego, celiakię
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i cukrzycę insulinozależną, białaczkę limfatyczną
i szpikową oraz na chłoniaki.
Karmienie piersią wpływa korzystnie na
rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka. Lepsze
parametry neurorozwojowe zostały w pełni udokumentowane na podstawie skal rozwojowych.
Korzyści z karmienia piersią
dla organizmu kobiety
Laktacja i karmienie piersią jest dla organizmu
kobiety złożonym procesem, w którym biorą udział
czynniki hormonalne aktywne między innymi w procesie inwolucji macicy. Dzięki ich działaniu skraca się
czas krwawienia poporodowego i tym samym zmniejsza
ryzyko niedokrwistości. Należy też podkreślić, że laktacja
sprzyja szybszej utracie masy ciała kobiety i przyspiesza
powrót do figury sprzed ciąży. Przystawianie dziecka do
piersi łagodzi stres matki, poprawia jej samopoczucie,
zmniejsza ryzyko depresji poporodowej. Wyzwala silne
macierzyńskie uczucie miłości, przywiązania, czułości
i szczęścia. Jest to sfera uczuć, ale u jej podłoża leżą
reakcje hormonalne.
U kobiet, które karmiły, udokumentowano
zmniejszenie częstości występowania otyłości, cukrzycy
typu II, chorób układu krążenia (nadciśnienie, hiperlipidemia) oraz zmniejszenie ryzyka raka piersi i jajnika,
a także niższe ryzyko osteoporozy i złamania szyjki kości
udowej w okresie pomenopauzalnym.
Karmienie dziecka piersią jest możliwe w każdych
warunkach, nie wymaga zakupu specjalnych akcesoriów, dezynfekcji sprzętu, podgrzewania pokarmu. Nie
wymaga linii produkcyjnych, nie aktywizuje handlu,
nie wytwarza odpadów, nie produkuje zanieczyszczeń.
Kobieta może prowadzić niemal nieskrępowany tryb
życia, łącznie z realizacją ambicji zawodowych. Ewentualne ograniczenia są z łatwością kompensowane korzyściami zdrowotnymi, emocjonalnymi i społecznymi
dziecka i matki.
W skali kraju zmniejszona zachorowalność wiąże
się ze zmniejszonymi nakładami na opiekę zdrowotną i mniejszą absencją kobiet w pracy. Pora więc, aby
w Polsce, podobnie jak w USA, Kanadzie, Francji i wielu
innych krajach świata, karmienie piersią zostało uznane
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jako element polityki prozdrowotnej i czynnej prewencji
wielu chorób.
Co zrobić, jeśli nie ma pokarmu
matki?
Przy optymalnym przygotowaniu matki do
porodu i jego prawidłowym przebiegu brak pokarmu
matki jest rzadkością. W praktyce nie zawsze kobieta
rodząca jest właściwie przygotowana pod względem
teoretycznym i praktycznym do podjęcia karmienia
piersią. Udokumentowano, że brak jednoznacznej
decyzji matki w okresie ciąży odnośnie do karmienia
piersią własnego dziecka jest czynnikiem negatywnie
wpływającym na inicjację laktacji i długość jej trwania.
Jest to strefa wpływów całego okresu przedporodowego, poczynając od tradycji rodzinnych, edukacji
szkolnej, przez oddziaływanie mediów i rynku, po
specjalistyczną opiekę przedporodową. Duży wpływ
na wyzwolenie laktacji wywierają postawy personelu
szpitalnego w okresie okołoporodowym. Na tle wielu
niedostatków w dziedzinie karmienia piersią jest to
u nas element względnie dobrze funkcjonujący.
Od 2012 r. rozpoczęła się w Polsce nowa era
banków mleka kobiecego. Pierwszy z nich powstał
w Klinice Neonatologii SPSK im prof. W. Orłowskiego
CMKP w Warszawie. Stworzono modelowe zasady
funkcjonowania banku mleka kobiecego. W kolejnych
latach utworzono banki mleka w Szpitalu Ogólnym
w Rudzie Śląskiej, Szpitalu Specjalistycznym w Toruniu
i ponownie w Warszawie w Szpitalu im. Świętej Rodziny. Uwzględniając ustalone zasady przechowywania
i transportu mleka w wystandaryzowanych warunkach
termicznych, dziś w Polsce zostały spełnione warunki
do tego, aby każdy noworodek podczas hospitalizacji,
w szczególności przedwcześnie urodzony, mógł być
karmiony wyłącznie naturalnie.
Mleko po pasteryzacji w banku mleka kobiecego
pozostaje pokarmem swoistym gatunkowo, wartościowym odżywczo, zachowuje też wiele swych cennych
właściwości immunologicznych i stymulujących rozwój.
W sytuacji braku pokarmu matki mleko z banku mleka
kobiecego jest rekomendowane do żywienia noworodków
i niemowląt przed mieszankami sztucznymi.

6_2015

czerwiec

Karmienie piersią
Jakie procedury szpitalne sprzyjają
laktacji?
Przygotowanie kobiety do porodu obejmuje
omówienie korzyści z karmienia naturalnego dla dziecka
i matki oraz podjęcie decyzji w sprawie karmienia piersią.
Rozmowa ta, o ile jest to możliwe, powinna odbyć się
przed porodem lub w jego trakcie, na sali porodowej.
Ważne jest umiejętne poprowadzenie tego procesu.
Szczególnie ważne jest dostosowanie się personelu do
bieżących możliwości percepcji matki, zwłaszcza przyjęcie przyjaznej postawy oraz zadbanie o dobór właściwego
słownictwa oraz sposobu prowadzenia rozmowy.
W okresie porodu istotne jest unikanie medykalizacji i instrumentalizacji, znanych czynników blokowania
laktacji. Ważne są naturalne pozycje rodzenia. Korzystnie
na laktację wpływa nierozerwalny kontakt matki i dziecka
bezpośrednio po urodzeniu oraz podczas całego dalszego
pobytu w oddziale położniczym (system rooming-in).
Podczas tej hospitalizacji matka i dziecko powinny
być otoczone właściwą opieką laktacyjną, z fachowym
nadzorem położnych nad procesem laktacji. Przy każdej
nieprawidłowości w wyzwoleniu i przebiegu laktacji
lub trudności w pobieraniu pokarmu przez dziecko
profesjonalnym wsparciem służy specjalista laktacyjny.
Personel powinien ciągle rozwijać i uaktualniać swoją
wiedzę i umiejętności praktyczne według sporządzonego
schematu szkolenia.
W sytuacji koniecznego rozdzielenia dziecka od
matki, co następuje najczęściej z powodu choroby dziecka,
należy zapewnić rodzicom możliwość nieograniczonego
i nieskrępowanego kontaktu z nim. Istotne także jest
objęcie rodziców opieką psychologiczną. Oddzielenie
dziecka od matki jest bardzo trudnym przeżyciem,
przyrównywanym do ciężkiego stresu pourazowego.
Procedurą szpitalną o szczególnym znaczeniu, łagodzącą sytuację, jest tzw. kangurowanie, czyli układanie
dziecka na gołej piersi matki lub ojca przez długi czas,
bez limitowania go. Jest to przeżycie szczególne dla
rodziców, zazwyczaj dobrze znoszone przez noworodki,
nawet podczas wentylacji mechanicznej i podaży leków.
Wiele zabiegów, jak karmienie, zakładanie wkłuć obwodowych, pobieranie krwi oraz toaleta dróg oddechowych,
jest wykonywanych podczas kangurowania. W Szwecji,
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gdzie opieka nad chorymi noworodkami jest najwyżej
oceniana, model „hodowania” wcześniaków w ciągłym,
bezpośrednim kontakcie cielesnym z rodzicami jest
bardzo rozpowszechniony. Należy ponadto zapewnić
matce możliwość odciągania i przechowywania pokarmu oraz sprzęt do przeprowadzenia tej procedury.
Konieczna jest pełna ustna i pisemna informacja dla
rodziców na ten temat.
W sytuacjach szczególnie trudnych powinna być
zapewniona konsultacja neurologopedy i fizjoterapeuty.
Ważne jest, aby zespół noworodkowo-położniczy
pracował według spójnych i komplementarnych zasad,
wzajemnie się uzupełniając i wspierając w rozwiązywaniu
pojawiających się problemów. Zasady tej współpracy,
kompetencje i podział ról zawiera program wczesnej
stymulacji laktacji opracowany pod nadzorem konsultanta krajowego w zakresie neonatologii.
Korzyści z karmienia naturalnego
a sprawa polska
W Innocenti, w roku 1989, ministrowie zdrowia
wielu krajów Europy, w tym Polski, podpisali zobowiązanie dotyczące upowszechniania karmienia naturalnego w placówkach ochrony zdrowia w swoich krajach.
W Polsce powstał Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, współpracujący z Ministerstwem Zdrowia
(MZ) oraz oddziałem polskim WHO i UNICEF-u. Pod
kierunkiem dr hab. Krystyny Mikiel Kostyry przeprowadzono ogólnopolskie badanie populacyjne, w którym
wykazano niskie wskaźniki karmienia naturalnego.
Zaplanowano wiele systemowych działań sprzyjających
laktacji, około 100 szpitali w Polsce zdobyło tytuł Szpitala
Przyjaznego Dziecku. Ostatecznie, jak dotychczas, nie
udało się uruchomić systemu powszechnego wdrażania procedur sprzyjających laktacji, choć wiele szpitali
częściowo realizuje „10 kroków do udanego karmienia
piersią”. Kolejne badania populacyjne na temat częstości
karmienia naturalnego były już tylko fragmentaryczne
i objęły obszary wybranych regionów lub województw.
Od roku 2012 funkcjonuje rozporządzenie MZ
Standard opieki okołoporodowej, który w sposób nowoczesny reguluje zasady postępowania personelu medycznego z ciężarną, rodzącą i karmiącą. Jednym z celów
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jest stworzenie warunków zapewniających prawidłowe
wyzwolenie i optymalnie długie utrzymanie laktacji.
Rozwinięto system szkoleń specjalizacyjnych
i doskonalących w zakresie laktacji w ramach uczelni
medycznych oraz sektorze prywatnym. Z ostatnich
badań ankietowych w województwie mazowieckim
wynika, że ponad 90% kobiet podejmuje karmienie
piersią, ale wskaźniki karmienia naturalnego w 3 i 6
miesiącu laktacji nadal pozostają na żenująco niskim
poziomie – nie przekraczają 10%. W badaniach ośrodka
wrocławskiego zaledwie ok. 4% kobiet karmi swoje
dziecko w 6 miesiącu życia.
Perspektywy, czyli czy jesteśmy
optymistami w sprawie karmienia
naturalnego
Rozporządzenie MZ Standard opieki okołoporodowej (SOO) jest pierwszym polskim prawnym
dokumentem wyznaczającym kierunki działania personelu medycznego w celu poprawy sytuacji w zakresie karmienia naturalnego. Obecnie należy dołożyć
starań, aby zawarte w nim zasady były przestrzegane.
Wymaga to m.in. systematycznych szkoleń osób zaangażowanych w ich realizację, zorganizowania systemu
planowych systematycznych kontroli wykonywania
zaleceń, ponadto oceny efektów, czyli wskaźników
karmienia naturalnego.
Program wczesnej stymulacji laktacji (WSL) to
komplementarny do SOO zbiór zaleceń dla personelu
medycznego zajmującego się noworodkiem przedwcześnie urodzonym oraz chorym, przeznaczony głównie

dla III poziomu opieki perinatalnej. Oba dokumenty
łącznie wyczerpują wszystkie aspekty opieki laktacyjnej
nad noworodkiem każdej kategorii ryzyka. Dlatego program ten, podobnie jak SOO, powinien uzyskać rangę
dokumentu prawnego oraz zostać powszechnie wdrożony
do praktyki szpitalnej. Działania Departamentu Matki
i Dziecka MZ zmierzają do tego celu.
Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią
kwalifikuje i weryfikuje szpitale pod względem wdrażania i przestrzegania „10 kroków do udanego karmienia
piersią”. Współpracując z MZ, WHO i UNICEF-em,
corocznie organizuje konferencję naukową podczas
polskiego Tygodnia Karmienia Piersią. W roku 2015
odbywa się ona pod hasłem „Karmienie piersią i praca? – zróbmy to!”.
Problemem w Polsce jest przestrzeganie Kodeksu
marketingu produktów zastępujących mleko kobiece,
a zwłaszcza omijanie zawartych tam zasad. Kuriozalne
jest organizowanie przez firmy produkujące mieszanki
sztuczne szkoleń, konferencji i warsztatów na temat
laktacji, a nawet wręczanie certyfikatów o karmieniu
naturalnym. Dla rzetelności tworzonych dokumentów
osoby tworzące standardy żywienia dziecka nie powinny
być przez kogokolwiek sponsorowane. Tworzone dokumenty powinny być szeroko konsultowane, powinny
uwzględniać bieżącą wiedzę i być planowo uaktualniane
w regularnych odstępach.
Tylko planowa i systematyczna praca w zakresie
tworzenia standardów, ich wdrażania, przestrzegania
i kontroli efektów może poprawić niekorzystną obecnie
sytuację w zakresie karmienia naturalnego.

Nowości

Maria Wilińska
pediatra, neonatolog

Które matki zbyt wcześnie przerywają karmienie piersią?
Specjaliści w zakresie laktacji zalecają
karmienie wyłącznie piersią przez pierwsze 6 miesięcy po urodzeniu i przez dalsze
6 miesięcy jako karmienie uzupełniające.
Julie Quinlivan i wsp. w artykule Can
we identify women who initiate and then
prematurely cease breastfeeding? An Australian multicentre cohort study postanowili zidentyfikować czynniki sprzyjające
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przedwczesnemu zaprzestaniu karmienia
piersią niemowląt. Okazało się, że z 2148
kobiet, które zaczęły karmienie piersią
w szpitalu, tylko 877 karmiło częściowo (N=262) lub całkowicie (N= 615)
po 6 miesiącach od porodu. Natomiast
1271 kobiet przerwało karmienie piersią
przed upływem 6 miesięcy. Zidentyfikowano następujące czynniki sprzyjające

przedwczesnemu zaprzestaniu karmienia
piersią: niskie i niepełne wykształcenie
(poniżej 12 lat edukacji), palenie papierosów, poród przedwczesny, niska waga
urodzeniowa dziecka. Czynniki te występowały aż u 83% kobiet, które przedwcześnie przerwały karmienie piersią. (K.K.)
Źródło: http://www.internationalbreastfeedingjournal.com/content/10/1/16
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Od Kropli Mleka przez Lactarium
do banków mleka kobiecego
Krystyna Knypl, Mieczysław Knypl

Karmienie mlekiem kobiecym propagowano w naszym kraju od dość dawna. Jednak
przy próbie odtworzenia historii napotykamy wyjątkowo skromne zasoby dokumentujące działania prolaktacyjne w dawniejszych okresach.

D

ziałalność laktacyjną w Polsce możemy podzielić na
trzy okresy: pierwszy to placówki o nazwie Kropla
Mleka działające w różnych miastach, m.in. w Krakowie,
Łodzi, Warszawie, Zamościu. Pierwsza Kropla Mleka
powstała w 1904 roku w Łodzi.
Drugi to laktaria działające przy szpitalach pediatrycznych oferujące pasteryzowane mleko kobiece.
Trzeci okres to współczesne banki mleka kobiecego.
Stosunkowo dobrze jest udokumentowany pierwszy okres tych działań w II Rzeczpospolitej. Podstawową
aktywnością placówek Kropla Mleka było pasteryzowanie mleka krowiego oferowanego dla
niemowląt.

Co wiemy o warszawskim
laktarium?
Laktarium było strukturą Miejskiego Szpitala Dziecięcego Saska Kępa
położonego przy ulicy Niekłańskiej.
Dlaczego laktarium było
zlokalizowane przy ulicy
Litewskiej, nie udało się
nam ustalić. Mamy natomiast pewność, że tak właśnie było, dzięki pieczątce tej instytucji na małej
karteczce z informacjami
dla rodziców o godzinach
wydawania pokarmu. Pacjentką laktarium była nasza córka Kasia. Z powodu
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infekcji pokarmu gronkowcem złocistym nie było możliwe karmienie piersią. Kuracja szpitalna kilkoma antybiotykami prawdopodobnie przyczyniła się do rozwoju
nietolerancji mleka krowiego. W tych okolicznościach
nasza lekarka z przychodni pediatrycznej w Alejach
Jerozolimskich w Warszawie, dr Elżbieta Maciejewska,
wystawiła skierowanie do laktarium. Pierwsza konsumpcja mleka z laktarium odbyła się 10 września 1981 roku
przez mającą 35 dni, mocno spragnioną tolerowanego
pokarmu Młodą Damę. Wiadomość ta została zapisana
w rodzinnym pamiętniku zwanym Dziennikiem pokładowym. Objętość pierwszej porcji spożytego mleka
kobiecego wynosiła 90 ml. (http://gdl.
kylos.pl/wp/?p=8220)
Sporym wyzwaniem logistycznym dla całej rodziny było odbieranie
mleka z laktarium. Zwykle był to obowiązek taty, czasem mamy, która z wózkiem
przemierzała trasę z ulicy Niemcewicza
na ulicę Litewską. Niekiedy konieczne było zaangażowanie
wujka, dziadka lub cioci.
Wystarczy wyobrazić sobie
konieczność codziennego
stawienia się w placówce
o godzinie 12.00 przez
wszystkie dni tygodnia
przez blisko 12 miesięcy.
Stopniowe rozszerzenie
diety pozwoliło na zakończenie karmienia mlekiem
kobiecym.
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Kierowniczką laktarium była dr Irena Dłużniewska, osoba niezwykle przyjazna pacjentom i konsumentom przygotowywanego mleka. Było ono odbierane przez karetkę sanitarną z domów dawczyń,
pasteryzowane i od godziny 12 do 14 odbierane przez
potrzebujących.
Na zakończenie naszych wizyt w laktarium
sporządziliśmy plakat z hasłem „Butelka z Waszym
mlekiem niezastąpionym lekiem” i fotografią naszej
córki. Gdy po zakończeniu pobierania mleka odwiedzaliśmy od czasu do czasu tę ważną w życiu naszej

rodziny placówkę, plakat wisiał na honorowym miejscu
w poczekalni.
Laktarium przestało istnieć w 1991 roku. Kontaktowaliśmy się z Miejskim Szpitalem Dziecięcym Saska
Kępa (obecnie Szpital Dziecięcy im. prof. dr hab. med.
Jana Bogdanowicza) – niestety nie zachowały się żadne
dokumenty o laktarium.
Wspomnieniem naszym chcemy uchronić od
zapomnienia fragment dziejów tej niezwykle zasłużonej
placówki oraz jej pracowników, bardzo życzliwych dla
najmłodszych dzieci.
Krystyna Knypl, Mieczysław Knypl

Laktacja – ważniejsze linki
Stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii w sprawie

karmienia piersią 2012 http://kobiety.med.pl/cnol/images/
cnol/Publikacje/Stanowisko%20AAP.pdf

Karmienie piersią w Stanach Zjednoczonych – analiza
kosztowa http://pediatrics.aappublications.org/content/
early/2010/04/05/peds.2009-1616.abstract

Jak długo mleko matki zawiera przeciwciała chroniące przed
infekcjami? http://pediatria.mp.pl/lista/show.html?id=92793

Karmienie piersią w krajach rozwijających się http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK38337/

Składniki mleka kobiecego wspomagające układ odpornościowy https://faktyoszczepieniach.files.wordpress.
com/2012/06/mwz-2006-skladniki-mleka-kobiecegowspomagajace-uklad-odpornosciowy1.pdf

Jak długo mleko matki zawiera przeciwciała chroniące
przed infekcjami? http://pediatria.mp.pl/lista/show.html?id=92793

Karmienie piersią – najskuteczniejsza immunostymulacja
w okresie noworodkowym http://www.zywnoscdlazdrowia.
pl/08/pdf/ZDZ_biuletyn_8_02.pdf

Nowości

Mleko matki jako źródło wszechstronnych komórek
macierzystych http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
stem.1188/abstract

Standardy postępowania z donoszonym noworodkiem na
sali porodowej http://szkolazimowa.eu/uploads/materialy/
otwarcie/2_dr_Nowicka_standardy_post%C4%99powania.
pdf
Banki mleka http://www.um.warszawa.pl/sites/default/
files/attach/aktualnosci/bank_mleka_faq.pdf

Jak strony internetowe opisują odciąganie mleka kobiecego
Doktor Google ma wszystkie potrzebne współczesnemu człowiekowi
specjalizacje, wszystko wie, jest dostępny
24 godziny na dobę. Ech… idealny osobisty doktor zawsze pod ręką – chciałoby
się powiedzieć. Nic dziwnego, że na
całym świecie pacjenci szukają informacji w internecie na każdy temat, także
o karmieniu piersią. Zrozumiałe jest
więc, że Rhona McInnes i wsp. w artykule How UK internet websites portray
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breast milk expression and breast pumps:
a qualitative study of content postanowili
przeanalizować internetowy przekaz
o karmieniu piersią na stronach brytyjskich. Analizie poddano 10 stron
internetowych, oceniono je dwukrotnie,
w 2013 i 2014 roku. Wybrano trzy kategorie stron: tworzone przez instytucje
komercyjne, National Health Service
oraz przez organizacje non profit. Zawartość stron oceniało dwóch analityków.

Doszli oni do niewesołych wniosków:
strony internetowe o karmieniu piersią
są niekompletne, niespójne i nieoparte
na dowodach.
Pytaniem otwartym jest, na czym
opierały się nasze pramatki karmiąc pokolenia dzieci? Wszak Evidence Based
Medicine to dzieło o krótszym żywocie
niż doświadczenie ludzkości.
(K.K.)
Źródło: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s12884-015-0509-0.pdf
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Czy Ministerstwo Zdrowia
finansuje działalność banków mleka?
„Gazeta dla Lekarzy” pyta:
Uprzejmie proszę o informację, czy Ministerstwo
Zdrowia finansuje działalność banków mleka dostarczających mleko kobiece dla wcześniaków i niemowląt.
Jeżeli tak, to jakie są nakłady na tę formę żywienia
najmłodszych świadczeniobiorców; jeżeli nie jest to
finansowane – to dlaczego? W zakładce http://www.
mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka nie znajduję żadnych informacji na temat karmienia
wcześniaków i noworodków pasteryzowanym mlekiem
kobiecym pochodzącym z banku mleka.
Czy możliwa jest sytuacja, że ten rodzaj leczenia
i jednocześnie specjalistycznego żywienia najmłodszych
świadczeniobiorców nie ma wyodrębnionego finansowania i systemowych rozwiązań?
Ministerstwo Zdrowia odpowiada:
Działalność banków mleka, dostarczających
mleko kobiece dla wcześniaków i niemowląt, nie jest
finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aktualnie utrzymują się one m.in. ze środków własnych
podmiotów leczniczych, w których są zlokalizowane,
pomocy lokalnych samorządów, funduszy unijnych
oraz sponsorów.
W Polsce powstanie sieci banków mleka wspiera
Fundacja Bank Mleka Kobiecego. Celem tej fundacji
jest również gromadzenie funduszy potrzebnych na
inwestycje i zakup niezbędnego wyposażenia, edukacja personelu medycznego, wsparcie matek i działania
lobbujące na rzecz powstawania banków mleka. Fundacja bierze czynny udział w pracach Europejskiego
Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. EMBA) i jako
jego reprezentant jest odpowiedzialna za standaryzację
banków mleka w Polsce.
Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że
matki noworodków – w tym przedwcześnie urodzonych
i chorych – powinny przede wszystkim otrzymać kompetentną pomoc personelu opiekującego się dzieckiem
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oraz matką w rozpoczęciu i utrzymaniu laktacji dostosowanej do potrzeb dziecka.
W świetle aktualnej wiedzy nie ma wątpliwości,
że noworodki i niemowlęta powinny być karmione
swoistym dla nich pokarmem kobiecym. Z wyjątkiem
nielicznych przeciwwskazań do karmienia piersią, świeże
mleko matki (ssane przez noworodka/ niemowlę lub
odciągane) jest dla dziecka najbezpieczniejsze. W przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie, chorych i hospitalizowanych, którym brakuje mleka od ich
biologicznej matki, podanie pasteryzowanego pokarmu
z banku mleka jest najkorzystniejszym rozwiązaniem.
Mleko to różni się zasadniczo od mieszanek mlekozastępczych łatwiejszą przyswajalnością składników
pokarmowych, zapobiega martwiczemu zapaleniu jelit,
a także zmniejsza ryzyko zachorowania na sepsę.
W związku z potrzebą uregulowania zasad
działania laktariów (banków mleka) na terenie Polski,
Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Głównego Inspektora Sanitarnego o powołanie zespołu ekspertów
i opracowanie procedury postępowania z mlekiem
kobiecym przez tzw. banki mleka kobiecego, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pobierania,
przechowywania i stosowania u niemowląt mleka kobiecego, pochodzącego od matki dziecka oraz kobiety
innej niż matka dziecka. Aktualnie trwają prace nad
określeniem zasad pobierania i przechowywania mleka
kobiecego, procedury prawidłowej pasteryzacji mleka,
minimalnych wymagań sprzętowych dla prowadzenia
banku mleka kobiecego, zasad kwalifikacji kobiet, które
mogą być dawczyniami mleka, określeniem niezbędnych
badań mikrobiologicznych mleka oraz wymagań dla
personelu. Planowane jest uwzględnienie opracowywanych standardów w aktach prawnych z zakresu opieki
nad matką i dzieckiem.
Krzysztof Bąk
rzecznik prasowy Ministra Zdrowia
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Przyszłość banków mleka
kobiecego w Polsce
Rozmowa z Tomaszem Chodkowskim, prezesem Medela Polska
Krystyna Knypl pyta:
Z korespondencji „Gazety dla Lekarzy” z Ministerstwem Zdrowia wynika, że problem banków mleka kobiecego znajdzie szczęśliwe rozwiązanie i to już
niedługo. Jaka liczba takich placówek w skali kraju,
zdaniem pana, będzie wystarczająca dla zapewnienia
zdrowia wcześniaków i niemowląt wymagających tej
formy karmienia?
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Fot. Krystyna Knypl

Tomasz Chodkowski odpowiada:
Biorąc pod uwagę szczególne potrzeby dzieci
urodzonych przedwcześnie, jak również okoliczność, że
to właśnie matki wcześniaków są naturalnym źródłem
nadwyżek mleka kobiecego, należałoby powiedzieć, że
każdy oddział intensywnej terapii noworodka powinien
prowadzić bank mleka kobiecego na własne potrzeby.
Mówimy o procedurze wyłącznego karmienia mlekiem kobiecym w około 150 oddziałach w całej Polsce.
Spośród tej liczby około 35 (III poziom referencyjny)
powinno być od samego początku wyposażone dodatkowo w sprzęt pozwalający na analizę pokarmu
kobiecego, a około 15 banków należałoby podnieść do
rangi banków regionalnych, ze znacznie rozszerzonymi
możliwościami prowadzenia badań i przygotowywania
pokarmu kobiecego na potrzeby innych szpitali.
To, że w Polsce działają już – aż cztery banki,
cieszy i napawa smutkiem zarazem. Każda z tych placówek dostarcza od początku swojej działalności niezbitych dowodów na to, że wczesne żywienie wyłącznie
mlekiem kobiecym jest niezwykle cenne zarówno ze
względu na zdrowie dzieci, jak i koszty opieki nad wcześniakami. Trudno mi zrozumieć, dlaczego, dysponując
niepodważalną wiedzą, akceptujemy taki stan, że tylko
w czterech z około 150 miejsc w Polsce wcześniaki mogą
otrzymać to, co jest dla nich najlepsze. Powodem z pewnością nie są koszty inwestycyjne. Warto wiedzieć, że

koszt uruchomienia 100 podstawowych, 35 bardziej
zaawansowanych i 15 dużych, regionalnych banków
jest trzykrotnie mniejszy od kwoty, którą każdego
roku NFZ wydaje na refundację sztucznych mieszanek
(do wyliczeń posłużyły dane z roku 2012). Należy przy
tym pamiętać, że większość wydatków na uruchomienie
banków mleka kobiecego będzie odnawiana w cyklu
3...5-letnim, a nie corocznym.
Od dłuższego czasu Ministerstwo Zdrowia prowadzi politykę nieuczciwej konkurencji w stosunku do
mleka kobiecego. Z tego powodu każdego roku zupełnie
niepotrzebnie wydaje setki milionów na leczenie skutków wczesnego żywienia niemowląt modyfikowanym
mlekiem krowim. Najwyższy czas na rozsądne decyzje.
Uruchomienie programu żywienia wszystkich polskich
wcześniaków wyłącznie pokarmem kobiecym byłoby
niezłym początkiem przywracania normalności. Każda
złotówka wydana na ten cel zwróci się tysiąckrotnie i to
w bardzo krótkim okresie.

Tomasz Chodkowski z synami
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Dzień Dziecka

Co czyni matkę dobrą?

Co czyni ojca dobrym?

Co czyni kobietę matką? Jej cierpliwość? Zdolność
do współczucia? Do niańczenia dziecka? Gotowania mu
obiadów, przyszycia guzika do bluzy? Czy to wszystko
razem? A może serce, które niepokoi się, gdy dziecko
idąc pierwszy raz do szkoły, znika na horyzoncie ulicy?
Czy raczej zdolność do zrywania się o drugiej w nocy, aby
położyć rękę na ramieniu dziecka śpiącego w łóżeczku?
Czy też potrzeba biegnięcia, gdziekolwiek by się znajdowała, na wiadomość o pożarze w szkole, strzelaninie,
wypadku samochodowym, po to, aby przytulić swoje
dziecko?
To są życzenia dla wszystkich mam, które wyjaśniły swoim dzieciom, skąd się wzięły i dla tych, które
chciały to zrobić, ale nie potrafiły. Także dla tych, które
czytały książki tylko dwa razy w roku i dla takich, które
czytały książki codziennie i po wielokroć, gdy tylko
usłyszały „jeszcze raz przeczytaj mi, mamo” i dla tych,
które nie mogły czytać. Dla tych, które zdesperowane dały
klapsa swemu dziecku w sklepie spożywczym, a potem

Co czyni mężczyznę ojcem? Jego zdolność do
poczęcia dziecka? Do noszenia malucha na barana? Do
grania z nim w piłkę? Czy to wszystko razem?
A może jego męskie serce, niełatwo ulegające
wzruszeniom na widok pierwszych kroków dziecka?
Czy podrzucanie do góry dziecka zaraz po przyjściu
z pracy, nawet bez zdejmowania płaszcza? Czy raczej
wsłuchiwanie się w wesoły śmiech wirującego pod
sufitem syna i wpadającego w kochające ramiona ojca?
A może potrzeba niepokazywania po sobie jak jest
wzruszony, gdy dziecko nie pozwala mu wyjść do pracy?
To są życzenia dla wszystkich ojców: tych, którzy
zawsze chcieli nimi być i tych, którzy zostali zaskoczeni
wiadomością o ojcostwie, a także tych, którzy nigdy się
nie dowiedzieli, że są ojcami. Też dla tych, którzy nie
uwierzyli w wiadomość o swoim ojcostwie i dla tych,
którzy uwierzyli w nią po latach.
Jest to dla ojców, którzy czytali dzieciom na
dobranoc ulubione książki nie tylko o rycerzach, lecz
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kupiły lody przed obiadem. To jest dla wszystkich matek,
które nauczyły swoje córki wiązać sznurowadła przed
pójściem do szkoły i dla tych, które wybrały buty na
rzepy. Także dla tych, które zagryzały wargi do krwi,
gdy ich czternastoletnia córka ufarbowała sobie włosy
na zielono. Jest to dla tych matek, których dziecko zamknęło się w łazience i nie mogło przestać płakać. Też
dla tych, które podejmowały obowiązki służbowe ze
śladami dziecięcego jedzenia na ubraniu przeznaczonym
wyłącznie do pracy. Także dla tych matek, które uczyły
swoich synów gotować i dla tych, które pokazywały
swoim córkom, jak podnosić się z upadków. Jest to dla
kobiet, które natychmiast odwracały głowę, gdy tylko
jakiś głosik zawołał w supermarkecie „Mamo!”, nawet
gdy ich własne dziecko było w domu. Jest to dla mam,
które kładły pluszowego misia na poduszce. Jest to także dla tych
matek, którym nie udały się
dzieci i nie znajdują słów
wyjaśnienia, dlaczego tak
się stało. Jest to dla mam,
które dały dzieciom życie
w nadziei, że będą one miały lepszy los niż ten, który
jest udziałem matek. Także
dla tych kobiet, które zostały matkami w inny sposób
i wychowały dzieci jak swoje
własne. To jest dla mam, które
wysłały swojego syna do szkoły
z bolącym brzuchem tylko po
to, aby za godzinę usłyszeć telefon od szkolnej pielęgniarki,
proszącej o odebranie dziecka. To jest dla młodych matek,
którym zdawało się, że ucieka
im kariera i dla matek dojrzałych, dla pracujących i pozostających w domu, rodzonych
i adopcyjnych, mających pieniądze i bez pieniędzy. Dla wszystkich matek na całym świecie...
Przekład Krystyna Knypl
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także Małą księżniczkę i byli wzruszeni jej losem. Jest
to dla tych ojców, którzy dawali klapsy swoim dzieciom
i dla tych, którym nigdy taka myśl nie przyszła do głowy.
Są to życzenia dla ojców, którzy zaprowadzili
dziecko pierwszy raz do przedszkola, ponieważ ich
żona sądziła, że są ważniejsze sprawy w życiu. Są też dla
ojców, którzy nie byli nigdy na żadnym przedstawieniu,
w którym występowało ich dziecko i dla tych, którzy
najgłośniej bili brawo po występach.
Dla tych, którzy uczyli swoich synów kopać
piłkę, a córki prowadzić samochód. A także dla tych,
którzy nie zauważyli, jak szybko dzieci rosną i dla
tych, którzy odmierzali co rok wzrost swoich dzieci na
framudze drzwi.
Są też dla tych ojców, którzy zawsze spóźniali
się po odbiór dziecka ze szkoły i tych,
którzy odbierali je
na czas. Są to życzenia dla ojców, którzy
traktując jak własne, wychowali dzieci innych osób.
Dla tych, którzy wracali do
domu zawsze trzeźwi i tych
niemających w tym zakresie
większych sukcesów. A także
dla tych, którzy kupili swoim synom pierwszy scyzoryk
szwajcarski i dla tych, którzy
uczyli córki obsługi komputera. Dla
tych, którzy obsypywali swoje dzieci
pieniędzmi i tych, którzy tego nie robili.
Są to życzenia dla wszystkich
mężczyzn, którzy dzielili z kobietami trud, radość i dumę wychowania ich dzieci, bo były to zawsze ich
wspólne losy, a także dla tych, którym nie było dane towarzyszyć kobietom. Dla wszystkich mężczyzn,
którzy poczuli choć przez chwilę
inny niż macierzyństwo, nieznany kobietom – smak ojcostwa...
Krystyna Knypl
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Retinopatia wcześniaków
Alicja Barwicka

Pod pojęciem wcześniaka rozumiemy w największym skrócie noworodka urodzonego między 22 a 37 tygodniem ciąży. Przyczyn przedwczesnego przyjścia na świat jest
wiele, ale równie wiele może być niepożądanych następstw dotyczących w szczególności niedoboru masy ciała oraz niedorozwoju wielu tkanek i narządów. Jedną z tych
nieprawidłowości jest retinopatia wcześniaków (retinopatia neonatorum), zwana też
ROP (od Retinopathy of Prematurity), będąca ciężkim uszkodzeniem siatkówki związanym z patologicznym rozplemem naczyniowym. Choroba występuje u 10-15%
wcześniaków, a ponieważ może prowadzić do trwałych uszkodzeń narządu wzroku,
stanowi (również w Polsce) najczęstszą przyczynę ślepoty u niemowląt i małych dzieci.
Epidemiologia
„środowiskowo-gospodarcza”
W większości krajów europejskich, Ameryce
Północnej czy Australii ROP występuje coraz częściej,
bo i coraz częściej dzięki postępowi dotyczącemu intensywnej opieki neonatologicznej, a także w zakresie ginekologii i położnictwa udaje się zachować przy
życiu urodzone przedwcześnie dzieci nawet z bardzo
niską (poniżej 1250 g) wagą urodzeniową. W krajach
zacofanych gospodarczo, o często bardzo trudnych
warunkach bytowych i z niedostatecznym dostępem do
opieki medycznej, przypadki zdiagnozowanej retinopatii
wcześniaków występują zdecydowane rzadziej z uwagi na
wysoką śmiertelność przedwcześnie urodzonych dzieci.
Wewnątrzmaciczny początek
Patogeneza schorzenia nie jest całkowicie poznana, ale zawsze wiąże się z rozwojem ontogenetycznym.
Do czwartego miesiąca życia płodowego siatkówka oka
człowieka nie jest unaczyniona, a tlen potrzebny do
rozwoju otrzymuje drogą dyfuzji z sąsiednich tkanek.
W czwartym miesiącu pierwotne komórki mezenchymalne (zwane też wrzecionowatymi) będące prekursorami przyszłych naczyń zaczynają wędrować z tarczy
nerwu wzrokowego w kierunku obwodu siatkówki w jej
warstwie nerwowej. Proces „udrożnienia” tych pasm komórek skutkuje powstaniem pierwotnych, niedojrzałych
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naczyń. Część z nich zanika, a pozostałe różnicują się
na tętnice i żyły. Część nosowa siatkówki zostaje unaczyniona około 36 tygodnia ciąży, ale skroniowa z racji
większej odległości od tarczy nerwu wzrokowego dopiero
około 40 tygodnia ciąży, przy czym proces pełnego
unaczynienia tej części nie jest zakończony w terminie
porodu. Nawet po zakończeniu pełnego unaczynienia
siatkówki proces dojrzewania samych naczyń, a zwłaszcza
ich różnicującej przebudowy trwa jeszcze kilka miesięcy
po urodzeniu. Uważa się, że sukcesywne przesuwanie
wrzecionowatych komórek mezenchymy w kierunku
obwodu siatkówki jest stymulowane nieznacznym niedotlenieniem nieunaczynionych części przy jednoczesnym
zwiększeniu zapotrzebowania na tlen tych już bardziej
dojrzałych sektorów tkanki. Wewnątrzmaciczny rozwój
siatkówki odbywa się w warunkach względnej hipoksemii,
bo gwarantujące bezpieczeństwo procesów rozwojowych ciśnienie parcjalne tlenu we krwi wynosi tylko
30 mmHg. Dla porównania wartość tego wskaźnika dla
donoszonego noworodka niezbędna do życia w środowisku powietrza atmosferycznego to już 90-100 mmHg.
Winna nie tylko tlenoterapia
Obecnie obowiązuje pogląd, że najważniejszym
czynnikiem ryzyka wystąpienia retinopatii wcześniaków
jest niska masa urodzeniowa, a ryzyko wzrasta odwrotnie
proporcjonalnie do urodzeniowej masy ciała i wieku
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ciążowego. Chociaż ustalono, że jednym z istotnych
czynników warunkujących powstanie prawidłowego
unaczynienia siatkówki jest odpowiednie ciśnienie
parcjalne tlenu we krwi, to badacze nie określili jednoznacznie jego granicznych wartości pozwalających na
prawidłowy rozwój naczyń siatkówki. Wszystko zależy od
stopnia niedojrzałości tych naczyń i jest uwarunkowane
zakresem wcześniactwa. Im bardziej wcześniak jest niedojrzały oraz im niższą ma masę urodzeniową, tym jest
większy stopień niedorozwoju naczyń siatkówki i tym
bardziej rozległe obszary niedojrzałej, nieunaczynionej
tkanki. Niedonoszony noworodek z uwagi na niewydolność mechanizmów termoregulacyjnych przebywa
w inkubatorze, gdzie nieunaczyniona siatkówka jest
poddawana działaniu tlenu jako nie tylko niezbędnego do życia składnika powietrza atmosferycznego, ale
i środka leczniczego. Poziom stężenia tlenu w inkubatorze jest oczywiście ściśle monitorowany, jednak nie jest
wykluczone, że negatywny wpływ na siatkówkę ma nie
tylko ciśnienie dostarczanego tlenu, ale i długotrwały
okres tlenoterapii.
Skutki naczyniopochodne
Podczas podaży tlenu powstają wolne rodniki
tlenowe będące aktywnymi czynnikami utleniającymi.
W niedojrzałej siatkówce układ antyoksydacyjny jest
niewydolny, dlatego przez peroksydację lipidów błon
komórkowych dochodzi do cytotoksycznego uszkodzenia
komórek śródbłonka nowo powstających naczyń. Wraz
z wiekiem wzrasta aktywność czynników antyoksydacyjnych, ale u bardzo niedojrzałych wcześniaków takie
zmiany w śródbłonku naczyń może wywołać nawet
niewielka hiperoksemia czy normoksemia. Właśnie
z uwagi na niedorozwój systemów antyoksydacyjnych
u prawie wszystkich dzieci urodzonych przed 28 tygodniem ciąży rozwinie się retinopatia. Zakres zmian
chorobowych może być różny, zależnie od obszaru
siatkówki, który został prawidłowo unaczyniony przed
urodzeniem. Na obwodzie siatkówki powstaje linia demarkacyjna oddzielająca wyraźnie obszar prawidłowo
unaczyniony od tego ciągle nieunaczynionego. Jeśli
w tej strefie nadal są obecne wrzecionowate komórki
mezenchymy, które dzielą się, różnicując prawidłowo
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na naczynia, to choroba albo ulegnie samoistnej regresji,
albo co najmniej dobrze rokuje w zakresie utrzymania
dobrego widzenia. W takich przypadkach na dnie oka
z czasem zaczynają się pojawiać prawidłowe naczynia
przekraczające linię demarkacyjną. Niestety u części
wcześniaków na skutek czynników patogennych prawidłowy rozwój naczyń siatkówki ulega zahamowaniu
i dalsze unaczynienie obwodowych jej części zostaje
głęboko zaburzone. W konsekwencji rozwija się ciężka
postać ROP. Zniszczenie śródbłonka naczyń skutkuje
wówczas niedotlenieniem siatkówki i wtórnie wzrostem
poziomu czynników angiogenicznych prowadzących do
powstania nowotwórstwa naczyniowego i proliferacji
naczyniowych zlokalizowanych głównie w obszarze
pierwotnie nieunaczynionej siatkówki. Rozplemowi
nowych, patologicznych naczyń towarzyszy wzrost
ilości tkanki łącznej, co doprowadza do powstawania
proliferacji szklistkowo-siatkówkowych, wybroczyn,
wylewów, przedarć i odwarstwień siatkówki, jaskry
wtórnej i wielu innych ciężkich patologii oka dziecka.
Przydatne wytyczne i klasyfikacje
Z uwagi na częstość występowania i możliwe
ciężkie następstwa choroby badania nad jej różnymi
aspektami prowadzą liczne ośrodki naukowe na całym
świecie. Rezultatem jest powstanie międzynarodowej
klasyfikacji retinopatii wcześniaczej, która systematyzuje
zmiany według kryteriów dotyczących ich umiejscowienia, rozległości i stopnia zaawansowania.
Umiejscowienie zmian na dnie oka określa się
w odniesieniu do trzech stref:
• pierwszej – położonej najbardziej centralnie (biegun
tylny), obejmującej okrąg o promieniu równym podwójnej odległości tarczy nerwu wzrokowego od dołeczka
środkowego,
• drugiej – zlokalizowanej w tzw. średnim obwodzie,
zajmującej krąg o szerokości równej odległości między
granicą strefy pierwszej a rąbkiem zębatym od strony
nosowej,
• trzeciej – obejmującej sierp pozostały od linii granicy
strefy drugiej do rąbka zębatego po stronie skroniowej.
Rozległość zmian określa się według liczby godzin
zegarowych na obwodzie dna oka.
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Stopień zaawansowania zmian określa się według
poniższego schematu.
Stopień
zaawansowania
zmian

Objawy

Stadium I

Widoczna jest biała linia demarkacyjna oddzielająca obszar prawidłowo unaczyniony
od nieunaczynionego.

Stadium II

Linia demarkacyjna przyjmuje postać szerokiego wału, wyraźnie podwyższonego
w stosunku do poziomu siatkówki. Mogą
do niego wnikać naczynia siatkówki.

Stadium III

W obszarze wału od strony siatkówki unaczynionej powstaje szara proliferacja włóknisto-naczyniowa, stopniowo wzrastająca
w kierunku ciała szklistego.

Stadium IV

Niecałkowite, trakcyjne odwarstwienie siatkówki, które może nie obejmować obszaru
plamki żółtej (stadium IVa), lub ten obszar
obejmować (stadium IVb).

Stadium V

Całkowite, trakcyjne odwarstwienie siatkówki, które wraz z unaczynionymi masami włóknistymi zostaje przeciągane do
przestrzeni pozasoczewkowej (stąd dawna
terminologia „włóknisty rozrost pozasoczewkowy”).

Jeśli niezależnie od fazy zaawansowania choroby
na dnie oka obserwuje się dodatkowo poszerzenie żył
i krętość tętnic w tylnym biegunie, mówimy o „chorobie plus”. Taki stan ma duże znaczenie rokownicze
i świadczy o agresywnej, galopującej postaci choroby.
Szczególnie niebezpieczna rokowniczo jest choroba
progowa (treshold disease), manifestująca się jako stadium III+ w postaci wału pozasiatkówkowej proliferacji
włóknisto-naczyniowej z objawem+, który rozciąga się
na przestrzeni pięciu sąsiadujących lub ośmiu niesąsiadujących godzin zegarowych zlokalizowanych w strefie
pierwszej lub drugiej.
Dzięki wieloośrodkowym pracom nad ROP
w większości krajów ustalono obowiązek prawny
okulistycznego badania wcześniaków z grup ryzyka
określonych przez zespoły ekspertów z dziedziny
neonatologii i okulistyki. Dla przykładu w USA na
podstawie wyników CRYO-ROP Group badania przesiewowe obejmują wszystkie dzieci:
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• z urodzeniową masą ciała < 1500 g lub wiekiem ciążowym ≤ 28 tyg.,
• z urodzeniową masą ciała < 2000 g, u których badania
neonatologiczne wskazują na wysoki stopień ryzyka.
Realizacja tego obowiązku nie jest zadaniem
łatwym, zwłaszcza u dzieci urodzonych przed 31 tygodniem życia płodowego z uwagi na niepełną przezierność ośrodków optycznych, aberracje rogówkowe
i trudności z uzyskaniem zadowalającego stopnia
rozszerzenia źrenicy. W związku z przewidywanym
postępem choroby po urodzeniu oraz trudnościami
przy badaniu zawsze zalecane są badania kilkakrotne,
pierwsze jak najwcześniej po urodzeniu, a następne
obejmujące ocenę stanu siatkówki zależnie od progresji
choroby przynajmniej w 4, 8 i 12 tygodniu życia oraz
po osiągnięciu 12 miesiąca. Dla wykluczenia retinopatii
niezbędne są dwa badania, chyba że już w pierwszym
stwierdzono całkowite, w pełni zakończone unaczynienie siatkówki.
Co można przewidzieć?
Ponieważ za najważniejszy czynnik ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków uznaje się niedojrzałość
dziecka wynikającą z jego bardzo niskiej masy urodzeniowej i niskiego wieku urodzeniowego, to rozwoju
ROP można się spodziewać w wielu patologicznych
sytuacjach dotyczących zarówno zdrowia ciężarnej (np.
niedokrwistość, krwawienia w 2 i 3 trymestrze ciąży,
cukrzyca, stany przedrzucawkowe), jak i noworodka (zły
stan kliniczny w pierwszej minucie życia po urodzeniu
oceniany wg skali Apgar, towarzyszące zaburzenia krążeniowo-oddechowe, zaburzenia w CUN). Tlenoterapia,
stosowana przecież dla ratowania życia wcześniaka jest
istotnym, chociaż niekoniecznym czynnikiem rozwoju
choroby, ale przedłużający się okres jej stosowania ma
z pewnością wpływ na stopień zaawansowania choroby, a tym samym na pogorszenie rokowania. W części
przypadków w okresie pourodzeniowym dochodzi na
szczęście do samoistnej regresji zmian, a na dnie oka
pojawiają się prawidłowe naczynia siatkówki przekraczające linię demarkacyjną. Dlatego też systematyczna
kontrola okulistyczna jest u dzieci z ROP absolutnie
niezbędna.
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Nowości

Trudne leczenie,
ostrożne rokowanie
Z uwagi na swój patomechanizm ROP nie jest
schorzeniem łatwo poddającym się leczeniu, dążącym
do zniszczenia komórek wrzecionowatych, co powinno
pozbawić je zdolności do tworzenia i rozplemu patologicznych naczyń siatkówki. Obecnie do koagulacji
obszaru nieunaczynionego siatkówki wykorzystuje
się najczęściej fotokoagulację laserową, która powoli
zastępuje krioterapię, bo jest od niej bardziej bezpieczna
i generuje mniej działań niepożądanych. Laseroterapia
jest szczególnie przydatna do leczenia zmian w strefie
pierwszej, tj. w biegunie tylnym, niedostępnym dla
kriosondy.
Stadium I nie wymaga leczenia i dobrze rokuje,
ale konieczna jest uważna obserwacja, bo dotychczasowa linia demarkacyjna może się przeistoczyć w wał
z potencjalnym wnikaniem do niego naczyń siatkówki.
Może też pojawić się objaw+, co zawsze oznacza ryzyko
szybkiej progresji choroby (choroba galopująca).
Stadium II także wymaga starannej obserwacji
w zakresie oceny ewentualnej progresji zmian.
Stadium III przyjmuje często postać omówionej
wyżej choroby progowej (treshold disease), której obecność według badania CRYO-ROP Group stwierdza się
w 90% przypadków wcześniaków z ROP urodzonych
ok. 33 tygodnia ciąży. Taki stan jest wskazaniem do
fotokoagulacji laserowej w ciągu 72 godzin, by nie
dopuścić do odwarstwienia siatkówki.
Stadium IV i V wymaga już leczenia chirurgicznego (opierścienienie i / lub witrektomia). Nawet dość

dobre anatomiczne wyniki takiego sposobu leczenia,
tj. dające przyłożenie siatkówki w tych najcięższych
przypadkach są niestety nietrwałe. Nie można zresztą
pominąć wielu innych patologii, które towarzyszą ROP
i pogarszają rokowanie co do utrzymania użytecznej
ostrości wzroku. Zez, małoocze, niezborność, zaćma,
ale przede wszystkim wylewy do ciała szklistego, jaskra
wtórna czy późne odwarstwienia siatkówki mają zdecydowanie negatywny wpływ na prognozy w zakresie
utrzymania widzenia.
Warto też wspomnieć o trudnościach w przeprowadzeniu rozpoznania różnicowego, gdzie np. rodzinna
wysiękowa witreoretinopatia (FEVR) daje podobne objawy anomalii naczyniowej w obwodowych sektorach
siatkówki, chociaż pacjenci nie są wcześniakami i nie
byli poddawani tlenoterapii. Jeśli mamy do czynienia
z leucokorią (objaw białej źrenicy), konieczne jest wykluczenie innych przyczyn takiego stanu, a więc przede
wszystkim siatkówczaka czy zaćmy wrodzonej.
Retinopatia wcześniaków jest ciężką chorobą
oczu, ale dotyczy przecież ciężko chorych dzieci, z niezakończonym prawidłowym rozwojem ontogenetycznym, a tym samym zaburzonym procesem rozwoju
wielu innych narządów i tkanek. Dlatego kwalifikacja
do rozpoczęcia leczenia i zastosowania metod terapii
wymaga zawsze indywidualnego monitorowania stanu
ogólnego i przebiegu ROP. Pozwala to na określenie
optymalnego okresu dla wdrożenia konkretnej terapii,
co jest zależne od stanu ogólnego dziecka oraz fazy
i tempa rozwoju retinopatii.
Alicja Barwicka
okulistka

Wczesne diagnozowanie kardiomiopatii po leczeniu antracykliną
Na łamach „Circulation”
ukazało się doniesienie
dr D. Cardinale i wsp. zatytułowane Early Detection of
Anthracycline Cardiotoxicity
and Improvement with Heart
Failure Therapy, które omawia zagadnienie wczesnego
wykrywania kardiomiopatii
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antracyklinowej. Wyróżnia się
kardiomiopatię poantracyklinową ostrą, przewlekłą o wczesnym początku (w stosunku
do leczenia antracykliną)
i przewlekłą o późnym początku. Autorzy oceniali okresowo frakcję wyrzutową lewej
komory (LVEF) w badaniu

echokardiograficznym u 2625
pacjentów leczonych antracykliną, którzy byli obserwowani
przez średnio 5,2 lat. W 9%
przypadków rozwinęła się
kardiomiopatia poantracyklinowa. Średni czas wystąpienia kardiomiopatii wynosił
3,5 miesiąca od zakończenia

leczenia antracykliną. Całkowicie ustąpiły objawy kardiomiopatii u 11% pacjentów. Na
wystąpienie kardiomiopatii
miała wpływ dawka antracykliny i LVEF na końcu chemioterapii.
Źródło: http://circ.ahajournals.
org/content/131/22/1981.abstract
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Między snem
a jawą,
czyli o atrybucie
kobiecości
Rys. Zen

Rafał Stadryniak = @Grypa

Laktacja jest dowodem, że natura nieprzypadkowo powierzyła rolę matki kobiecie.
Słyszało się co prawda tu i ówdzie podania o dzieciach wykarmionych przez wilczycę, którzy wychodzili na ludzi, ale była to sprawa marginalna. Inne podania mówiły
o mężczyznach, którzy w stanach wyższej konieczności doznawali laktacji, żeby nakarmić kruszynę w potrzebie. Generalnie jednak laktacja przytrafiała się paniom.
Nasz Doktor miał dziwny sen ,

a ściślej mówiąc, sen dziwny. Ni z tego, ni z owego
dostąpił obecności wieszczów w swym rojeniu sennym.
I to od razu dwóch w jednym śnie. Do tego czuł się szczególnie zaszczycony, gdyż mistrzowie, jak to mistrzowie,
nie przepadali za sobą. A tu masz – dwa w jednym.
Pierwszy odezwał się Mickiewicz:
Daj mi pierś ucałować. – Dobranoc, zapięta.
– Dobranoc, już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć.
Właściciel snu kompletnie nie kojarzył, o co
chodzi.
Na co Słowacki:
Żeby też jedna pierś była zrobiona.
Nie podług miary krawca, lecz Fidiasza!
Śniący rozmarzył się jeszcze bardziej. To było
zrozumiałe.
Mickiewicz odchrząknął znacząco i wyrecytował:
Piersi twarde jak gruszki, a tak małe ich nóżki.
Nadal nie wiem, o co chodzi, skonfundował się
Doktor. Może to o dojrzewaniu?
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Gdy tylko wybrzmiało echo od „nóżki”, Słowacki poprawił kołnierzyk, uniósł wzrok natchniony
i zadeklamował:
Jego dźwiękiem, jego mową.
Nie odetchnie pierś szeroka.
To chyba rozumiem, szeroka – czyli męska.

Na tym sen urwał się nagle ,

gdyż był to sen dyżurowy, nienależny niczym
refundacja. Nasz Doktor siadł półprzytomny na
łóżku, mając świadomość, że oto dostąpił pojedynku gigantów i to wszystko w jednej skromniutkiej
drzemce w pracy.
Mając już jakie takie doświadczenie dyżurowe
i życiowe, wiedział, że nie był to jakiś przypadek, ale
właśnie została mu objawiona tajemnica. Jaka? To właśnie ta tajemnica.
Jak niezrozumiale by wieszczowie nie mówili,
narracja kręciła się wokół zagadnienia piersi. Czyli atrybutu kobiecości – dopowiedział sobie Nasz Doktor. Do
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niedawna jedynie niezastąpionego magazynu pokarmu
osesków. Człowiek jako ssak musiał sobie zapracować na
owo miano od najwcześniejszych lat. Stąd ów parzysty
organ obrósł wieloma mitami.

W pełni już rozbudzony

Doktor otrząsnął się jeszcze, zapalił lampkę i popatrzył na zegarek. Była 5.15. Szara godzina, w której
najczęściej atakowali Indianie, a przewlekle chorzy po
całodniowym wstrzymywaniu decydowali się wezwać
pogotowie pod naporem niewyspanej rodziny.
Tym, co obudziło Doktora, była komórka, a w niej
SMS od kolegi Nieztycha, który dyżurował na zaprzyjaźnionym oddziale: Chodź, coś ci pokażę.
No to fajnie. Przypomniało się mu się coś,
albo może nawet jakiś ciekawy przypadek? Nieztych
był z tych kolegów, co to: przyjdź do mnie, bo mam
sprawę do ciebie. Ale trudno. Pójdę, bo i tak już nie
śpię – próbował żartować sobie Doktor, ogarniając
się nieco.
– Nie uwierzysz, co mi się przytrafiło – zaczął
Nieztych. – Właśnie pomyślałem, że możesz się przydać.
– Ja w kwestii formalnej – wtrącił się Doktor
– wzywałeś mnie oficjalnie na konsultację czy raczej
towarzysko? A może coś ci się przyśniło, może jacyś
wieszcze?
– Jakie tam wieszcze. Jak się bardzo będziesz upierał, to kartkę na konsultację podeślę. Nie bądź, człowieku,
taki sztywny. Chciałem pogadać po starej znajomości.
Była już 5.35…
– A, jak po starej znajomości, to inna sprawa –
przyznał Nasz Doktor.
– Otóż jest tak. Mam na oddziale dziewczynę:
młoda, polska, duże niebieskie oczy.
Tu Doktor wzmógł czujność, wiedział bowiem,
że ludzie najbardziej zdradzają się mową ciała i doborem słów.
– I wyobraź sobie, zupełnie niespodziewanie mam
z nią problem – ciągnął Nieztych. – Bardzo zgrabna
bestyjka, na marginesie. Otóż jeszcze karmi piersią
i strasznie jej wszystko nie pasuje. A to leki nieprzebadane
u karmiących, a to warunków nie ma do karmienia. Poza
tym rozwala pracę na oddziale. Pacjentów podnieca. Nie
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ma karmienia, żeby się męskie pół oddziału nie zleciało.
Jak w piosence Brassensa, tylko bez kotka – zastrzegł
Nieztych. – A dziecko już duże, dowożone przez rodzinę
regularnie. Cały cyrk.
– A właściwie to po co ją trzymacie? Niech idzie
swoją drogą i karmi zdrowa.
– A właściwie to nie wiem – zasępił się Nieztych.
– Szef przed wyjazdem na wczasy kazał się nią zająć, ale
dał tylko jakieś ogólnikowe zlecenia, dieta i badania,
a historia choroby jakby gdzieś przepadła.
– Ale może ogólnie coś wiadomo? Może wpisane coś na karcie gorączkowej, może pielęgniarki
cos podejrzewają? – analityczny umysł Doktora nie
godził się, żeby na internie leżeli pacjenci, o których
nic nie wiadomo.
– A skąd. Nihilitis totalis. Ale mam dyżur tylko do
siódmej. Potem przekazuję go naszej pracowitej Pszczółce
i adieu. – Tu kolega skłonił się dwornie, jednocześnie
zamiatając wolną ręką podłogę, a drugą podtrzymując
na szyi niesforne słuchawki.
– Ale czego, człowieku, chcesz ode mnie po nocy?
– Nasz Doktor naprawdę nie widział miejsca dla siebie
w tej historii.
– Bo ja – Nieztych stuknął się dwa razy w pierś
– honorowy jestem. Nie przekażę Pszczółce pasztetu.
Jak wdam się w przepytywanie, wyjdę na idiotę. Jako
konsultant z innego oddziału nie będziesz wyglądał na
debila, dopytując się, co ta karmiąca blond Wenus robi
w szpitalu. Będę miał u ciebie dług wdzięczności – kusił
Nieztych. – O, a przy okazji oddam ci te pięć dych, co
to nie miałem na napiwek.
Nasz Doktor westchnął. Indianie znowu zaatakowali przed świtem.
– Wiesz – rzucił znienacka Nieztych, grzebiąc coś
w stercie papierów. – O, dziwne, znalazła się historia tej
od karmienia. Będziesz miał w sam raz na konsultację.
– A co wynika z dokumentacji?
– A nic. – Nieztych przebiegał obojętnym wzrokiem po nieco nieczytelnych enuncjacjach przyjmującego pacjentkę. – Kierujący napisał bóle piersi, ale coś
niewyraźnie. Wyszło jak bóle w piersiach. Dyżurny był
podejrzliwy. Wywiad rodzinny dodatni. Wszyscy mieli
zawały. A ostatnio zmarł sąsiad. Cała ulica poleciała

6_2015

czerwiec

Na dyżurze
się badać. Ja to rozumiem – ciągnał Nieztych. – Prawo
serii, prawo Murphy’ego, prawo do bezpłatnej opieki
zdrowotnej…
– Ale dlaczego położyła się na oddziale? – dopytywał się Nasz Doktor, zaciekawiony zagadką.
– Przyjmujący napisał, że nie podoba mu się EKG.
I był środek nocy. Mogło mu się nie podobać. Ponadto
kobieta głośno wzywała imienia dyrektora. Podobno
sąsiad. No to przyjęli „tak na trochę”. O karmieniu nie
było mowy. Okazało się dopiero na oddziale. Ot i cała
tajemnica.
– Wszystko jest trudne i zagmatwane, zanim nie
stanie się proste i jasne – wypowiedział Nasz Doktor
sentencję, która wiele razy chroniła go przed załamaniem
nerwowym. Może nawet sam ją wymyślił?

Jak zwykle w bajkach bywa,

wszystko dobrze się skończyło. Karmiąca poszła
do domu na dyżurze Pszczółki nie bardziej chora niż
przed przyjęciem. Z wdzięczności zostawiła na dyżurce
bombonierkę. Tydzień później napisała pochwałę dla
dyrektora, za pośrednictwem gazety oczywiście, w której podkreślała „zaangażowanie lekarzy i pielęgniarek
w proces leczniczy”.
Sąsiedzi tak czasem mają.
Mogła napisać, że chodzi o zaangażowanie w karmienie, ale mniej wytrawni czytelnicy gazety mogliby popaść w niezrozumienie i związane z tym zaniepokojenie.
Pewnie na dobre samopoczucie tajemniczej
pacjentki wpłynęła okoliczność, że w czasie karmienia
była niekwestionowaną gwiazdą oddziału.
Rafał Stadryniak
internista

Nowości
Rekomendacje WHO w sprawie nazewnictwa nowych schorzeń
Światowa Organizacja pacjentów dotkniętych schoZdrowia (WHO) zwraca uwa- rzeniem. Podkreśla on, że
gę instytucjom medycznym, takie nazwy jak na przykład
naukowcom oraz mediom, aby „świńska grypa” czy „niewydolkierowano się określonymi za- ność oddechowa Środkowego
sadami dobrej praktyki przy Wschodu” mogą w niektórych
nazywaniu nowych schorzeń. regionach świata nabierać inJeden z dyrektorów WHO, dr nego, zdecydowanie bardziej
Keiji Fukuda w specjalnym pejoratywnego znaczenia niż
oświadczeniu stwierdza, że w Europie czy Ameryce. Zwraproblem może wydawać się ca on też uwagę, że niefortunne
trywialny dla osób postron- nazewnictwo nowych schorzeń
nych, ale już nie jest taki dla może generować problemy

natury religijnej, a przez to
stygmatyzować pacjentów.
WHO zaleca unikać
w ustalaniu nazw nowych
schorzeń takich określeń jak
regiony geograficzne, nazwiska ludzi, nazwy narodów,
nazwy zwierząt, a także określenia ekonomiczne. WHO
nalega także, aby w nazwach
schorzeń unikano pejoratywnych określeń typu „gorączka nieznanego pochodzenia

o niepomyślnym przebiegu”.
Nazewnictwo powinno być
zgodne z Międzynarodową
Klasyfikacją Chorób – ICD
10 (ang. International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems),
którego kodami są między innymi raportowane wszystkie
czynności medyczne w wielu
instytucjach. (K.K.)
Źródło: http://www.medicalnewstoday.com/articles/293718.php

Kim jest doula?
Doula w języku greckim oznacza
służącą. Współcześnie doula to kobieta towarzysząca rodzącej przy porodzie.
Oficjalna definicja ze strony internetowej:
wykształcona i doświadczona również
w swoim macierzyństwie kobieta, zapewniająca ciągłe niemedyczne, fizyczne,
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emocjonalne i informacyjne wsparcie dla
matki i rodziny na czas ciąży, porodu
i po porodzie.
Doule podkreślają, że wielowiekowa
tradycja rodzenia oparta jest na towarzyszeniu podczas porodu doświadczonych
w tej materii kobiet, a tradycja rodzenia

w szpitalu jest stosunkowo nowa. Zawód
douli jest oficjalnie zarejestrowanym zawodem w Polce. Doule podkreślają, że
nie są powiązane podległością służbową
z personelem medycznym.
(K.K.)
Źródło: http://www.doula.org.pl/kim-jest-doula
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Czysty nurt i brudna piana

(tytuł artykułu wstępnego, „Trybuna Ludu” 24 X 1956)

Integer vitae scelerisque purus – pośród życia czysty i niewinny
(Horacy)

Gdzie woda czysta i trawa zielona?

(pytajnik zamiast wielokropka dodany przez autora tekstu
do tytułu filmu z 1977 r. wg scenariusza Ryszarda Gontarza)

Rzeczy osobiste , w tym higiena
Rafał Stadryniak = @Grypa

Jak ważna jest higiena, zwana kiedyś czystością, wie każdy, kto ją stracił. Przynajmniej
teoretycznie. W praktyce utrata higieny nie boli tak bardzo samego zainteresowanego,
w tym wypadku niezainteresowanego, jak jego bliższe otoczenie, które stara się za wszelką cenę stać się dalszym otoczeniem.
W praktyce różne bomby zapachowe
i inne kwiaty polskie przychodzą do POZ lub są
przywożone na SOR, roztaczając zapach, który będzie
się jeszcze długo śnił po nocach osobom zaatakowanym przez nerw węchowy. Ten zapach, nazwijmy go
roboczo smrodem, niestety nie załapuje się pod paragraf użycia broni chemicznej. Na pewno jednak nie
pozostawia nikogo obojętnym, a przecież obojętność
jest najgorsza.
– Może ten
smród to wołanie
o pomoc? – głośno zastanawiał się
Nasz Doktor, stojąc
w otwartym oknie
gabinetu i wietrząc
się. Może wydzielanie złowonnego aromatu jest jak rzucenie
butelki z wiadomością przez rozbitka?
Wołaniem o pomoc,
o zrozumienie? Jak
musiałby się czuć

Robinson, gdyby ktoś oglądając jego butelkę pod światło, spuentował, że kolejny pijak wyrzuca śmieci zamiast
oddać do recyklingu: list na makulaturę, a szkło do szkła.
Nasz Doktor wciągnął do płuc kolejny haust
świeżego, miejskiego powietrza. Dzisiaj azot i tlen pozostawały w idealnej stechiometrycznej proporcji, chociaż, jak kiedyś zapewniano, nie reagowały ze sobą podczas zaciągania.
Z jednej strony
ściana czystego powietrza napierająca
z zewnątrz. Z drugiej
strony woń niemytych
polskich ciał przemieszana z tygodniowym
swądem spalonych
obiadów, rozgotowanej
kapusty i oczywiście
piątkowej ryby zamordowanej w tłuszczu.
Miał ochotę skoczyć
w stronę światła i tlenu,
ale ktoś zamontował
w oknie kraty.
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My home is my castle. Moja przychodnia mym
więzieniem. Nasz Doktor godził się z rzeczywistością.
A tam rzeczywistość śmierdzi, a tam pospolitość
skrzeczy.
Prawo serii w POZ ma długą tradycję. Do
serii zaliczamy nieskrępowane wizyty codzienne tego
samego pacjenta, który wkraczał w świat POZ z pozdrowieniem na ustach: Jak bywać, to bywać! Dziwne,
ale Nasz Doktor dostawał czkawki od tego niewinnego
zdania. Teraz jednak seria dotyczyła następujących po
sobie pacjentów złowonnych. To określenie wyniósł Nasz
Doktor z lekcji chemii. Na lekcji chemii też dowiedział
się, że siarkowodór ma obrzydliwy zapach.
Kolejny pacjent roztaczał swój niepowtarzalny
czar zapachowy, jednocześnie bardzo filozofując. Nie
czuje zapachu, czy może ze mną coś nie halo? – bił
się z myślami Doktor. Postanowił zebrać całą swoją
odwagę cywilną, zawiesić tego całego Hipokratesa na
kołku i napomknąć pacjentowi coś à propos. Ale jak
to zrobić kulturalnie? Zacierając ręce, otworzył okno
jeszcze szerzej.
– Trzeba od czasu do czasu przewietrzyć – zagaił
bezpiecznie – tyle różnych ludzi się tu przewija.
– A pewnie że trzeba, wentylacja to podstawa –
pacjent odbił piłeczkę.
No to mamy już jakąś wspólną platformę, ucieszył
się mentalnie Nasz Doktor.
– Bo ja tak wietrzę, choć wiadomo, że lepiej myć
niż wietrzyć – Nasz Doktor przywołał znany truizm
z brodą. – A przy okazji wybija się zarazki albo chociaż
usuwa mechanicznie. – Po tym wstępie przeskoczył do
meritum: – Higiena osobista prowadzi w prostej linii do
zdrowia – tu popatrzył znacząco na pacjenta.
– A ja, panie, higienę osobistą to bardzo, bardzo.
Zawsze, panie, myję jabłka, gruszki.
Nasz Doktor skapitulował. Co prawda w smrodzie większe jest prawdopodobieństwo ujawnienia się
choroby psychicznej, ale miał już dosyć tłumaczenia
i naprowadzania. Pacjent zresztą też nie miał czasu
i obiecał, że wpadnie jeszcze jutro, jak zdąży załatwić
sprawę w urzędzie.
– Tam idą mi bardzo na rękę – zapewnił. – Nic
nie muszę czekać.
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Zapewne. Niech się tam też nacieszą jego śladem
zapachowym. Nasz Doktor pilnie oglądał „National
Geographic” i wiedział, że pustułka polująca na mysz
potrafi namierzyć ją w morzu traw po śladzie moczu.
W ultrafiolecie, który wykorzystuje, widzi trasy gryzoni
znaczone moczem. Ale nie musi tego wąchać, podsumował Nasz Doktor.
W sumie, to jak to mówią pacjenci,

taki sobie zawód wybraliśmy.

Nie zawsze róże i czekoladki, nie każdy pacjent
jest pachnącą młodą niewiastą chcącą się przebadać
profilaktycznie przed wyjazdem za granicę.
Tutaj Doktor przypomniał sobie ratowników
z pogotowia, którzy do najbardziej śmierdzących przypadków prezentowali zawsze pogodny uśmiech. Uśmiech
nie schodził im z ust. W zasadzie im większa przykrość
zapachowa, tym bardziej roześmiane twarze.
Nas Doktor nie mogąc sam dociec sekretu tej
zagadki, w końcu nie wytrzymał i zapytał, jak można
osiągnąć taki stan akceptacji. Czy to kwestia zen czy
może zazen? Czy jest to tak jak w wypadku zawodnika
kick boxingu, że musi on zaakceptować ból okopywanych
nóg, żeby zacząć wygrywać?
Ratownicy uśmiechnęli się tylko. Na gęsty smród
jest tylko jeden sposób. Trzeba oddychać
przez usta . Reszta to już tylko interpretacja
patrzących.
Doktor zamyślił się bardzo głęboko, a myśli i intencje miał czyste. Chciał dociec jądra prawdy. Zapach
człowieka zmienia się z wiekiem. Nastolatek, zwłaszcza
z pryszczami, jak posmakuje nietolerancji swego zapachu ze strony rówieśników, będzie się pucował i pryskał
perfumą do upadłego. Może to być jednak cokolwiek
za późno. Gadzi mózg człowieka uznaje zapach za
jeden z najsilniejszych dyskryminatorów. Osoba raz
zapamiętana jako niepachnąca różami zostanie tak
zaszufladkowana na wieki.
Oczywiście są okresy w życiu człowieka, kiedy
instynkt rozmnażania maskuje wszystkie zapachy, ale
piękne chwile romantycznych uniesień mijają i zostaje
nagi smród. Koszmar.
W dbaniu o higienę osobistą chodzi nie tylko
o mycie jabłek i gruszek przed spożyciem, ale o coś jeszcze.
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Nasz Doktor był tolerancyjny, gdyż higiena była sprawą
stosunkowo nową. Jeszcze nie tak dawno w miastach nie
było kanalizacji, a zawartość nocników wylewano wprost
na głowy przechodniów. Nieco wcześniej upudrowani
i wyperukowani markizowie biegali po ogrodach Wersalu,
załatwiając swoje potrzeby pod wolnym krzaczkiem.
Były też w historii dzielne małżonki rycerzy,
które ślubowały nie myć się do powrotu małżonka
z wyprawy, był król Jan Sobieski, który zachęcał swoją
Marysieńkę do, jakby to powiedziała dzisiejsza młódź,
nieszalenia z myciem.
Byli też Grecy nacierający się oliwą i Rzymianie
spędzający wolny czas w termach. Byli Rosjanie i Finowie ze swoimi baniami i saunami. Mycie i obmywanie
miało swoje znaczenie symboliczne i rytualne. Gdzieś
to wszystko przepadło, chociaż cena mydła ciągle spada.
Obsesyjnym ablutomanem był Hitler w późniejszym, powiedeńskim okresie. Kąpał się kilka razy dziennie,
nie chcąc wydzielać jakiegokolwiek zapachu. Wcześniej,
jeszcze w Wiedniu, gdy był praktycznie bezdomny, mało
dbał o higienę, chociaż był beznadziejnie zakochany.
Tak więc trudno wywróżyć z okoliczności niemycia się, czy człowiek jest dobry czy zły.
Zapach to nie wszystko, filozoficznie podsumował
Nasz Doktor. Zresztą, jakie znaczenie ma to dla leczenia.
Wystarczy leczyć zgodnie z wiedzą medyczną i tyle.
Pozostaje tylko umycie rąk po zbadaniu i wywietrzenie
gabinetu. Od częstego mycia rąk skóra na dłoniach staje

PS Nasz Doktor zastanawia się ,

czy Higiena nie jest zaginioną dziesiątą muzą olimpijską
(choć tutaj rywalizuje z nią ostro Telewizja).

Kalliope (gr. Καλλιόπη Kalliópē, łac. Calliope) – poezja epicka
oraz filozofia i retoryka, przedstawiano ją z tabliczką i rylcem
Klio (gr. Κλειώ Kleiṓ, łac. Clio) – historia, przedstawiano ją
ze zwojem papirusu
Erato (gr. Ἐρατώ Eratṓ, łac. Erato) – poezja miłosna, przedstawiano ją z kitarą
Euterpe (gr. Eὐτέρπη Eutérpē, łac. Euterpe) – poezja liryczna,
gra na flecie, przedstawiano ją z aulosem
Melpomena (gr. Μελπομένη Melpoménē, łac. Melpomene) –
tragedia i śpiew, przedstawiano ją z maską tragiczną
Polihymnia (gr. Πολύμνια Polýmnia, łac. Polihymnia) – muza
pieśni, poezja chóralna, pantomima, przedstawiano ją zawsze
głęboko zamyśloną, bez atrybutu
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się delikatna, szorstka i wybielona. Jak każda czynność
zastępcza, przynosi to chwilową ulgę i wytchnienie gadziemu mózgowi lekarskiemu, który jednak dogaduje
z głębi głowy: smród, smród, smród.

A dziedzina wiedzy zwana
higieną? Wszak na studiach każdy żak medycz-

ny musiał przejść przez jej zaliczenie. Może bez tego
przedmiotu łatwiej by było znosić zapachy?
Nasz Doktor uśmiechnął się do swoich myśli i tak już pozostał, chytrym sposobem ratowników
medycznych. Do gabinetu wparował kolejny zapaszek
i rozsiadł się wygodnie.
Chopin, gdyby żył, toby pił, Nasz Doktor nie
miał wątpliwości, gdyż alkohol zdawał się zmniejszać
wrażliwość olfaktoryczną, zwłaszcza u pachnącego.
Pacjent, ten od mycia jabłek i gruszek, słowem
od higieny osobistej, miał problem. Chciał jak wszyscy
skorzystać z sanatorium, ale nikt nie chciał wypisać
mu wniosku. Po prostu chorób brak. Doktor sprawdził
dokładnie kody wszystkich chorób i nie znalazł nic na
temat wydzielania zapachu powszechnie uważanego za
wstrętny. Rozłożył szeroko ręce w geście bezradności,
chociaż chętnie podzieliłby się tym pacjentem z innymi,
a nawet pokazał go światu.
Cóż, pozostanie mycie owoców w domu i czekanie, aż pacjent przerobi „okres wiedeński” i wejdzie
w monachijski.
Rafał Stadryniak, internista

Talia (gr. Θάλεια Tháleia, łac. Thalia) – komedia, przedstawiano
ją z maską komiczną
Terpsychora (gr. Τερψιχόρη Terpsichórē, łac. Terpsichore) –
taniec, przedstawiano ją z lirą i plektronem
Urania (gr. Οὐρανία Ouranía, łac. Urania) – astronomia i geometria, przedstawiano ją z cyrklem i kulą nieba (gwiezdnym
globusem).
Wydaje się, że Higienę powinno się przedstawić z nocnikiem
w jednej ręce i szczoteczką do zębów w drugiej. Ewentualnie
można upchać Higienę jako czwartą muzą helikońską, po
takich tytankach jak:
Aojde (gr. Ἀοιδή Aoidḗ, łac. Aoede) – śpiew i poezja
Melete (gr. Μελέτη Melétē, łac. Melete) – ćwiczenie, nauka,
praca
Mneme (gr. Μνήμη Mnḗmē, łac. Mneme) – pamięć, wspomnienia.

6_2015

czerwiec

Podróże

Tutti i colori della Sicilia
Jagoda Czurak

Miałam plan na spędzenie tygodnia na przełomie kwietnia i maja: podróż sentymentalna na Białoruś, śladami naszego wieszcza Adama, powieściopisarki Elizy Orzeszkowej i ostatniego króla Stanisława Augusta. Chciałam też odwiedzić rodzinne miasto mojego taty – Grodno. Jednym słowem miał to być czas nad Niemnem, wśród
dzięcieliny i świerzopu. Niestety, tylko nieliczni mieli plan taki jak ja, więc wycieczkę
odwołano. Skorzystałam zatem z propozycji wyjazdu na słoneczną Sycylię. Oto garść
refleksji z tygodniowego pobytu.
Historia
Burzliwe dzieje wyspy, na której jako pierwsi osiedlili się przybysze z Półwyspu Apenińskiego
(Sykanowie i Sykulowie) oraz Elymowie (pochodzący
z terenów Hiszpanii lub Ligurii albo też Anatolii, czyli
uczestnicy wyprawy na Troję jak suponują niektórzy),
po których następowali Fenicjanie, Grecy, Kartagińczycy
(uważani za barbarzyńców), Rzymianie, Normanowie,
Francuzi, Hiszpanie, wieńczy podbój tych terenów przez
Garibaldiego (1860 r.) Rok później Sycylię przyłączono
do Włoch, co przypieczętowało na lata los mieszkańców.
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Stali się rolniczym zapleczem dla Półwyspu. Na placu
Katedralnym w Katanii stoi pomnik podsumowujący
w wielkim skrócie tę historię (fot. 1). U podstawy jest
słoń – to symbol pierwszych osadników. Kolumna na
grzbiecie zwierzęcia obrazuje czasy panowania Arabów,
a wieńczący krzyż i liść palmy to oczywiście atrybuty
religii chrześcijańskiej. Sycylijczycy, mimo że przez
wieki nie uważano ich za specjalnie bitnych, potrafili się
rozprawić z innymi barbarzyńcami – znienawidzonymi
najeźdźcami z Francji. Krwawy bunt przeszedł do historii
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pod nazwą Nieszporów Sycylijskich (1282
r.) Zemsta na panujących Hiszpanach,
którzy stawiali swoim władcom pomniki
w strojach z czasów Imperium Rzymskiego,
przybrała bezkrwawy wymiar. Pomnikom
pościnano głowy (i takie „uszczuplone”
postaci stoją do dziś w Katanii). Sycylijczycy odważyli się na taki odruch, gdy Garibaldi ze swoimi wojskami zbliżał się do
2

3
wyspy. Normanowie, osiedleni we Francji Skandynawowie, którzy wynajmowali się jako żołnierze, panowali na
wyspie krótko, ale to oni wyparli stąd Arabów (Roger I),
a Roger II został w 1130 r. pierwszym królem Sycylii.
Normanowie zręcznie zaadaptowali zdobycze kultury
arabskiej, stawiając bogato zdobione wewnątrz świątynie. Przykładem jest katedra w Monreale z XII w., którą
przebudowywano, ale mozaiki, do zrobienia których
zużyto 2200 kg czystego złota, pokrywające sklepienie,
ściany i kolumny przetrwały w pierwotnym kształcie do
dziś. Ich całkowita powierzchnia wynosi 5950 m2. Sceny
przedstawiają motywy ze Starego i Nowego Testamentu,
a także motywy roślinne. Te mozaiki są uważane za
piękniejsze niż raweńskie (fot. 2, 3).
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Pozostałości z czasów Greków
(VIII–V wiek p.n.e.)
Miejscowość Agrigento na południu wyspy jest
największym skupiskiem ruin greckich świątyń poza
Peloponezem. W okresie swojego rozkwitu miasto liczyło
ok. 200 tys. mieszkańców i było opisywane
jako „najpiękniejsze
miasto śmiertelnych”.
Dopiero tutaj w tzw.
Dolinie Świątyń, których pozostałości są
usytuowane na wzgórzach z widokiem na
Morze Śródziemne,
widać, że świątynia
grecka składała się nie
tylko z wyżłobionych
kolumn (tutaj najwcześniejszych, doryckich)
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zwężających się nieznacznie ku górze, postawionych
na czterech bokach podstawy. W środku budowli była
zabudowana część, tzw. cella, do której prowadziło wąskie
wejście i gdzie znajdował się ołtarz poświęcony bóstwu
(np. jak w świątyni Concordii, najlepiej zachowanej).
Mnie urzekł widok pozostałości mocno zniszczonej
świątyni Herkulesa (fot. 4). Część przestrzeni między
kolumnami była zabudowana, a na tej „ścianie” stały
rzeźby telemonów – olbrzymów z piaskowca, materiału,
z którego wykonano kolumny, których dotykały. Za
czasów greckich świątynia zdobiona była marmurami,
niestety nie dotrwały te ozdoby w całości do naszych
czasów. Najbardziej zniszczona budowla Doliny to właściwie tylko cztery narożne kolumny świątyni Kastora
i Polluksa, które są symbolem Agrigento. W kompleksie
jest też wielki ołtarz ofiarny, stojący przed świątynią
Junony. Ocenia się, że jednorazowo mogło kończyć na
nim życie nawet 100 wołów. Całość kompleksu była
otoczona murem, częściowo zachowanym. Między
budowlami na ziemi koloru ochry rosną kwitnące na
żółto krzewy żarnowca, drzewka oliwkowe i migdałowce
(już były widoczne niedojrzałe owoce). Polski akcent
w tym miejscu: rzeźba Igora Mitoraja Upadły Ikar, którą
umieszczono tutaj w 2001 roku (fot. 5).
Grecy pozostawili też na Sycylii amfiteatry, wykorzystywane do dziś jako miejsce przedstawień teatralnych
(w Syrakuzach i Segeście) czy oper bądź widowisk koncertowych (w Taorminie). W tym ostatnim zachowały się
5
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kolumny na dawnej scenie, która w czasach rzymskich
była wykorzystywana do walk gladiatorów, no i widać
Etnę (fot. 6). Kolorowe trójwymiarowe zdjęcia teatru
w Taorminie autorstwa Stanisława Lilpopa, teścia Jarosława Iwaszkiewicza, pokazywano niedawno w Warszawie.
Taki widok chciałam zobaczyć. Udało się!
Wszyscy święci Sycylii
Na Sycylii każde miasto ma swojego patrona. Nasz
przewodnik podał, że blisko 140 świętych katolickich jest
czczonych między innymi w formie zorganizowanych
procesji. Święta Łucja „króluje” w Syrakuzach, święty
Julian był opiekunem Erice, święta Rozalia uratowała
Palermo przed rozszerzaniem się zarazy. Najdziwniejsza
procesja upamiętnia męczeństwo świętej Agaty – patronki Katanii. Odbywa się ona po zmroku 2 lutego,
a jej uczestnicy mają na sobie… piżamy. Mężczyźni
dodatkowo noszą nakrycia głowy (szlafmyce lub berety).
A oto historia, którą upamiętnia ta niezwykła procesja.
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Po męczeńskiej śmierci za wiarę (dziewicy obcięto
piersi nożyczkami, a potem jeszcze żyjącą kobietę położono na rozżarzonych węglach, ale ciało nie spłonęło
całkowicie) kości przyszłej świętej zaginęły. Gdy udało
się zlokalizować miejsce jej spoczynku, wykradziono
szczątki, załadowano na statek, który pewnego wieczoru
wpłynął do portu w Katanii. O drogocennym ładunku
powiadomiono arcybiskupa, ten nakazał bić w dzwony.
Zaniepokojeni mieszkańcy wybiegli na ulicę w piżamach,
myśląc że właśnie wybuchła Etna i dzwony biją na alarm.
Tłum zaczął biec w kierunku portu i tam wszyscy dowiedzieli się, że „święta Agata wróciła”.
Święta Rozalia w czasie procesji „jedzie” karetą,
która przez cały rok czeka na ten jeden dzień przed
katedrą w Palermo (fot. 7).
Dwa niewielkie kościółki (w Taorminie i Erice), o których nie wszystkie przewodniki wspominają,
zamiast ołtarza i ławek dla wiernych mają całoroczne
szopki bożonarodzeniowe. Oba obiekty przedstawiają
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miasteczka z domami i ludźmi wykonującymi zwykłe
czynności. Woda płynie wąziutkim korytem rzeczki, zielenią się krzewy na placyku, pasą się zwierzęta,
a w niewielkiej stajence trzej królowe adorują małego
Jezusa. Żadna z postaci nie jest poruszana mechanizmem,
wszystkie zastygły w bezruchu. Zupełnie inne atrakcje
skrywają podziemia klasztoru Kapucynów na przedmieściach Palermo. Początkowo zakonnicy, a potem bogaci
mieszczanie chcieli unieśmiertelnić swoje ciała. Poddane
tajemniczym zabiegom konserwacji (suszenie w grotach,
moczenie w occie winnym, suszenie na słońcu) postaci
mają czaszki, włosy, kości dłoni z paznokciami i, co
najdziwniejsze, ubiory z epoki. Większość zawieszono
w zagłębieniach ścian, część spoczywa w pozycji leżącej, oddzielnie mężczyźni i kobiety, dziewice i księża.
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Pierwsze zwłoki złożono tutaj w 1599 roku. Większość
ma karteczki z nazwiskami i datą śmierci. Proceder konserwacji zwłok został zakazany w 1881 roku, ale mimo
to kolekcja powiększała się. Ostatnią zakonserwowaną
osobą jest dwuletnia Rosalia Lombardo, zmarła w 1920
roku. Leży w trumience z przezroczystym wiekiem,
a jej porcelanowa twarz i złotorude włosy z kokardą
wzruszają wszystkich zwiedzających. Tajemnicę metody
konserwacji ciała balsamista zabrał do grobu. Niestety
nie wolno robić zdjęć w tym makabrycznym miejscu.
Każdy wychodzi z katakumb poruszony.
Cdn.
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Maj 2015
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Bezpieczeństwo w podróży
Krystyna Knypl

Przygotowanie do podróży powinno być wszechstronne i musi obejmować oprócz
oczywistych aspektów logistycznych szeroko rozumiane zasady bezpieczeństwa.
Bagaż
Do walizki wskazane jest zabrać ubiór, który nie
będzie sugerował wysokiego statusu materialnego turysty. Wyglądająca na kosztowną biżuteria lub nią będąca
powinna zostać w domowym sejfie, niezależnie od tego,
jaką wartość prezentuje. Jeżeli już musimy zabrać jakieś
kosztowności, postarajmy się, aby było ich jak najmniej.
Każdą sztukę bagażu warto opatrzyć kartką
z adresem właściciela i numerem telefonu – wewnątrz,
niektórzy radzą również na zewnątrz. Bagaż powinien
być zamykany na kłódkę z licencjonowanym zamkiem.
Dokumenty
Należy ich pilnować jak oka w głowie. Uwagę
trzeba rozciągnąć na pieniądze oraz karty kredytowe.
Typowa damska torebka nie jest dobrym miejscem
na dokumenty. Uszczuplenie jej zawartości może nastąpić w zatłoczonym tramwaju czy metrze. Na ulicy
błyskawicznie odciąć ją od paska może motocyklista.
Bardzo dobra do przewożenia dokumentów jest mała
torebka na ramię z serii packsafe. Mieszczą się w niej:
portfel, okulary, klucze, paszport oraz karta pokładowa.
Torebka ma proste, ale skuteczne zabezpieczenie przed
niepożądanym rozsunięciem zamka i jest uszyta ze
zbrojonego siatką metalową materiału uniemożliwiającego jej niepostrzeżone rozcięcie. Niekiedy odzież
upatrzonego turysty zostaje oblana jakąś cieczą, a podczas
pomocy w czyszczeniu znika portfel lub co cenniejsza
zawartość plecaka.
Bezpieczeństwo dokumentów jest szczególnie
ważne w wypadku osoby podróżującej w pojedynkę.
Trzeba mieć je zawsze przy sobie, nawet w łazience
i pod prysznicem.
Podczas pobytu na lotnisku wygodnie jest mieć
paszport i kartę pokładową w torebce zawieszonej na
szyi. Łatwo się do niej sięga przy kolejnych kontrolach,
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których jest kilka w krótkim odstępie. Po wylądowaniu
i przekroczeniu granicy lepiej przepakować paszport do
bocznej kieszeni spodni, zamykanej na dobry zamek,
a torebkę schować do plecaka.
Pieniądze
Oprócz kart kart kredytowych warto mieć żelazną rezerwę gotówki. Ile? Tyle by starczyło na bilet
powrotny, gdy zawiodą wszystkie możliwości płacenia
elektronicznego. Przenoszenie pieniędzy pod ubraniem
jest uważane za najbezpieczniejsze. Nie wyjmujmy dużej
ilości gotówki, gdy regulujemy rachunek. Jeżeli zaś płacimy kartą, obserwujmy, co się z nią dzieje, i pamiętajmy,
aby odebrać ją z powrotem. Nie wymieniajmy pieniędzy
na czarnym rynku.
Apteczka
W bagażu podręcznym powinny się znaleźć
lekarstwa, które stale zażywamy oraz podstawowe leki
pierwszej pomocy. Zalecane jest zabranie zapasowej pary
okularów, jeśli ich stale używamy, i także umieszczenie
ich w bagażu podręcznym, razem z lekami, kopiami
recept i kartką z nazwami chemicznymi leków. Nazwa
chemiczna dlatego, że firmowa nazwa leku, stosowana
w naszym kraju, może być nieznana w odległym kraju,
na innym kontynencie.
Na ulicy
W zakresie dbania o bezpieczeństwo na ulicy kierujemy się tymi samymi zasadami, co w stałym miejscu
zamieszkania. Unikamy miejsc, w których łatwo można
zostać ofiarą: zatłoczonych kolei podziemnych, dworców
kolejowych, wind, obiektów turystycznych, targowych
i festiwalowych, wąskich i źle oświetlonych uliczek. Nie
podróżujemy samotnie w nocy, unikamy publicznych
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demonstracji i zamieszek. Unikamy głośnej konwersacji, omawiania planów podróży, tras, nie wdajemy się
w dyskusję z nieznajomymi, nie przyjmujemy od nich
poczęstunku, nie korzystamy z oferty przypadkowych
przewodników, nie odpowiadamy na pytanie dotyczące
drogi, godziny, nie reagujemy na sugestię, że coś jest nie
w porządku z naszym ubraniem. Uważamy na osoby,
które nas popychają, przepychają się lub robią sztuczny
tłok. Unikamy żebrzących dzieci. Jeśli musimy zapytać
o drogę, pytamy osoby oficjalne, czyli będące na służbie
lub w pracy. Gdy zaś zostaniemy napadnięci – nie walczymy z przeciwnikiem, oddajemy kosztowności, nie
narażamy zdrowia i życia. Miejmy numery telefonów:
policji, straży pożarnej, hotelu, ambasady i konsulatu.
W hotelu
Warto pamiętać o tym, aby mieć drzwi od pokoju
cały czas zamknięte od wewnątrz. Osoby odwiedzające
należy przyjmować wyłącznie w holu, a nie w pokoju.
Zalecane jest używanie sejfu do przechowania paszportu
i kosztowności
Nie wsiadajmy do windy z podejrzanymi osobami, jeśli jesteśmy sami. Gdy to możliwe, wybierzmy
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hotel większy niż mniejszy, a pokój najlepiej na jednym
z niższych pięter, bo tam sięgają drabiny strażackie.
Przejazd
Nie podróżujmy pociągiem nocą. Jeśli to możliwe,
zamknijmy swój przedział. Nie wahajmy się zawiadomić
obsługi pociągu, gdy czujemy, że coś nam grozi. Jeżeli
podróżujemy samochodem, trzymajmy drzwi zawsze
zablokowane, miejmy zapięte pasy, unikajmy jazdy nocą,
nie zostawiajmy kosztowności w aucie, nie parkujmy
w nocy na ulicy.
Fotografowanie
Zachowajmy zdrowy rozsądek i dobre maniery
podczas robienia zdjęć. Jeśli chcemy sfotografować ludzi,
zapytajmy ich o zgodę.
#
Skoro tyle z tym wszystkim zachodu i zagrożeń,
może lepiej w ogóle nie wyjeżdżać??? No nie... Jedźmy
i wracajmy szczęśliwie! Będziemy mieli co wspominać
na stare lata.
Tekst i zdjęcie

Krystyna Knypl
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Bądź gotowy
dziś... na jutro!
Jacek Skrzyński

Część 2

Czy można sobie wyobrazić, że nie
działają telefony komórkowe, satelitarne, stacjonarne, że nie ma przekazu radiowego i telewizyjnego, milczą
radiostacje CB i walkie-talkie? Takie
zdarzenia jak atak cybernetyczny, bomba elektromagnetyczna, wybuch ładunku nuklearnego na wysokości, efekt Carringtona są mało prawdopodobne, jednak niewykluczone. Przypomnijmy zamach podczas maratonu w Bostonie w 2013 r. Po wybuchu bomb wyłączono z komunikacji komórkowej całe kwartały miasta; rodziny poszukiwały się godzinami. Podobna przerwa w łączności zdarzyła się w Polsce w marcu 2015 r. w jednej z sieci telefonii komórkowej, która w oficjalnych komunikatach
nie wykluczała sabotażu. Jak się przygotować na ewentualność cofnięcia wskazówek
zegara cywilizacji o pokolenie lub więcej?
Informacja i komunikacja
W razie poważnej katastrofy brak komunikacji
może spowodować długotrwałą lub nawet trwałą izolację członków rodziny. Już dziś uzgodnij z bliskimi,
kto będzie osobą pośredniczącą w kontaktach i ustal
punkty kontaktowe. Dawne zwyczaje spraszania bliskiej i dalszej rodziny na uroczystości familijne miały
istotne znaczenie – bliscy odnawiali lub nawiązywali
kontakty. Dziś często nawet kuzyni niewiele wiedzą
o sobie. W razie katastrofy i rozdzielenia członków
rodziny zawsze dobrze będzie wiedzieć, kogo zapytać,
do kogo się udać. Poinformuj swoich bliższych i dalszych
krewnych i przyjaciół, kto może mieć informacje o tobie
i twoich bliskich, u kogo będziesz szukał schronienia.
Podobnie uzgadniaj punkty zbiórki w terenie. Nawet
gdy nie liczysz się z komplikacjami – przed imprezą
określ miejsce zbiórki i ew. miejsce zapasowe dla całej
grupy, z którą się utożsamiasz, np. w formie komunikatu:
„W razie rozdzielenia się spotykamy się przy wejściu
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do Muzeum Techniki, a gdyby to było niemożliwe, to
u ciotki Heli”.
Przypadek rozładowania się komórki lub jej
kradzież mogą spowodować brak komunikacji i panikę,
zwłaszcza u najmłodszych.
Dobrą praktyką jest zapisanie w kontaktach telefonu komórkowego, pod hasłem I.C.E. danych osoby
kontaktowej. Takie dane powinny być powielone w formie papierowej w portfelu i – jeszcze lepiej – metalowej
– jako nieśmiertelnik na szyi.
Warto mieć ze sobą aktualne zdjęcia członków
rodziny i zwierząt domowych, zarówno na nośniku
elektronicznym, jak i w zafoliowanej postaci papierowej, w dwóch projekcjach obejmujących co najmniej
półpostać. Obraz może być bardziej pomocny w poszukiwaniach aniżeli najdłuższy opis słowny.
W skrajnych przypadkach braku łączności będziemy zmuszeni do posługiwania się starymi, wypróbowanymi metodami akustycznymi i optycznymi, a nawet
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użycia łączników zmotoryzowanych, zmechanizowanych,
w ostateczności pieszych.
Nie pamiętam z autopsji posłańców, którzy stali
na rogach ulic i czekali na zlecenie przekazania listu,
paczki czy kwiatów pod wskazany adres. Ta instytucja
istniała jeszcze w międzywojniu. Znam jednak genezę
określenia „odwrotna poczta” – to natychmiastowa
odpowiedź na list wysyłana przez tego samego posłańca.
Dobrze, gdy posłaniec znał adres. Ale bywało też tak,
że wysyłano wiadomość do osoby będącej w podróży,
bez stałego adresu. I to inwencja kuriera pozwalała
odszukać adresata.
Chyba tylko starzy ludzie pamiętają porozwieszane gongi i ręczne syreny przytwierdzone do murów,
z literatury znamy dzwony bijące na trwogę. Gdyby nie
było innych dostępnych środków – o tych starych należy
sobie przypomnieć.
Każdy powinien znać sygnały alarmowe:
Alarm powietrzny: ciągły modulowany sygnał syreną
trwający 1 minutę lub sygnały innymi źródłami dźwięku
trwające 3 sekundy z jednosekundową przerwą
Alarm o skażeniach: przerywany modulowany sygnał
syreną trwający 1 minutę lub sygnały innymi źródłami
dźwięku trwające 1 sekundę z jednosekundową przerwą
Odwołanie alarmów: dźwięk ciągły trwający 3 minuty.
Gong możemy sporządzić, zawieszając płytę
metalową, a jako pałki użyć młotka lub grubego pręta.
Sygnały możemy też nadawać klaksonem, trąbką,
gwizdkiem.
W razie ogłoszenia alarmu należy powiadomić
sąsiadów, którzy mogli nie usłyszeć sygnału i prędko udać
się do miejsca schronienia, zabierając zestaw przetrwania.
Dobrze jest uzgodnić z bliskimi zasady porozumiewania się gestami, gdyby głos mógł zdradzić naszą
obecność wrogowi.
Gwizdek w zestawie przetrwania służy do sygnalizowania swojej obecności podczas zagubienia się
lub uwięzienia np. w gruzowisku. Wyposażenie bliskich
w gwizdki o różnych tonach ułatwi ich identyfikację
podczas poszukiwań. Krzyk jest bardziej wyczerpujący,
lecz przy braku gwizdka – konieczny. W gruzowisku
staraj się odnaleźć rurę lub inny element przewodzący
dźwięk, by uderzając, sygnalizować swoje położenie.
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Wędrując, możesz zostawiać za sobą znaki dla
podążających w większej odległości za tobą. Znacz też
teren, jeżeli przewidujesz powrót tą samą trasą w niezbyt
znanym ci miejscu, zwłaszcza na skrzyżowaniach lub
rozstajach dróg. Przydaje się to w lesie, terenie zakrzaczonym, trzcinowisku, bo widok drogi w jedną stronę
bardzo różni się od tego w stronę powrotną.
Gdy obawiasz się, że korespondencja może wpaść
w niepowołane ręce lub podlegać wrogiej cenzurze – ustal
szyfr lub pisz oględnie. Mój dziadek wysłał do domu list
z obozu koncentracyjnego z informacją: ... niech Mikołaj
opatrzy już ule. W ulach przechowywana była broń.
Szczególną formą komunikacji jest dezinformacja,
która pozwala zmylić wroga.
W rozmowach z bliskimi i podwładnymi nigdy
nie przedstawiaj sytuacji jako bez wyjścia. Lecz też nie
ukrywaj trudności, by nie stracić zaufania. Jeśli ty czujesz
się jak w matni, to może inni wpadną na dobry pomysł
rozwiązania problemu.
Wydawaj polecenia jasno i węzłowato, meldunki
przekazuj tak samo. W wolnym czasie rozmawiaj z towarzyszami, pamiętając, że najlepszym rozmówcą jest
słuchacz – zyskasz tym sobie przyjaciół oraz poznasz
ich poglądy i charakter.
Zagrożenia klimatyczne i pogodowe
Upał

Przy obecnej technice zdawałoby się, że zawsze możemy
znaleźć klimatyzowany lokal, w którym się ochłodzimy
i wypijemy szklaneczkę ożywczego napoju. Jednak w czasie najgorszych upałów dochodzi do awarii sieci przesyłowych: drastyczny wzrost wydatku energetycznego na
schładzanie systemów informatycznych i pomieszczeń
dla ludzi powoduje przeciążenie systemu, dodatkowo
termiczne wydłużenie przewodów linii napowietrznych
może być przyczyną ich uszkodzenia. Gdy brak napięcia
w sieci, klimatyzacja działa jedynie w samochodach.
W sytuacjach awaryjnych chrońmy się przed
upałem w cieniu własnego domostwa, które wietrzymy
i schładzamy nocami, a w czasie nasłonecznienia osłaniamy żaluzjami, roletami, storami i szczelnie zamkniętymi
oknami, broniącymi dostępu gorącu. W czasie upałów
warto poszukać cienia, ograniczyć wydatek energetyczny
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do minimum, spowodować zwiększone parowanie potu
(oddawanie ciepła przez parowanie) w przewiewie lub
choćby przez wachlowanie, polewanie wodą z hydrantu.
Kąpiele w miejskich fontannach, o zamkniętym obiegu
wody, z dodatkiem środków glonobójczych i namnożonych w ciepłej berbelusze bakteriach – mogą poważnie
zagrozić zdrowiu.
Upał to nie tylko niedogodność, ale realne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Udar cieplny w największym stopniu dokuczy najmłodszym i najstarszym.
W ostatnich latach fale upałów pochłaniały życie wielu
osób w całej Europie. Jeżeli musimy chłodzić ofiarę
upału, pamiętajmy o polewaniu chłodną (nie lodowatą)
wodą okolic, w których blisko skóry znajdują się wielkie
naczynia: szyi, pach, pachwin.
Wędrówkę w czasie upałów należy odbywać
przede wszystkim nocą i o świcie, gdy temperatura
otoczenia pozwala na oddawanie ciepła powstającego
podczas wysiłku. Wzorem średniowiecznych wędrowców
i żeńców stosujmy południową sjestę w cieniu.
Podczas upału musimy pamiętać o uzupełnianiu
nie tylko płynów, lecz także elektrolitów, szczególnie
sodu, potasu i magnezu. Dla hutników dowożona jest
ciechocińska słona woda, my też ją pijmy. Jeżeli nie
mamy krystynki, borżomi, muszynianki, staropolanki, to
zawsze możemy wsypać do dowolnego napoju szczyptę
soli kuchennej. Ta odrobina sprawi, że np. piwo spieni
się lepiej, będzie chłodniejsze, uzupełni w surowicy
poziom wydalonego z potem sodu i zasmakuje nam
nadzwyczajnie.
Nasi mniejsi bracia nie pocą się. Jeżeli mają warunki – psy wygrzebują sobie kotlinki, które zapewniają
im cień; nie brońmy im tego. Pamiętajmy o uzupełnianiu
im płynów, chłodzą się bowiem, odparowując ślinę na
języku. Można podać im do pyska kostkę lodu lub zafundować gałkę lodów (wobec braku lodów słoninowych
lub kiełbasianych mogą być waniliowe; moja utrzymanka
nie gustuje w lodach owocowych, czekoladowych nie
wolno psom podawać). Jeżeli pies jest uwiązany lub
zamknięty w kojcu – zapewnijmy mu cień.
A sami chrońmy głowę przed przegrzaniem:
nośmy czapki, sombrera, nawet chustki. Zwilżajmy ciało
wodą, zwłaszcza włosy.
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Pouczający przypadek
Przed kilku laty oglądałem pouczający film
o Australijczyku, który wyruszył na samochodową
wycieczkę z małą córeczką w głąb pustyni. Wiedział
dobrze, że na trasie są ostre skały, dlatego zabrał ze sobą
komplet kół zapasowych. Mimo że znał dobrze drogę,
zabłądził, stracił wszystkie opony, w dodatku spalił mu
się samochód i udało mu się uratować raptem kilka
litrów wody. Oboje zostali cudem uratowani w stanie
skrajnego wyczerpania.
Co zrobiono dobrze?
• Mimo pełnej świadomości fatalnego położenia ojciec
nie przedstawiał całego tragizmu sytuacji, ale też nie
koloryzował. Dziecko było przeświadczone, że mają
kłopot, ale nic im nie grozi.
• Wykorzystano wszystkie możliwości schronienia się
w cieniu podczas żaru lejącego się z nieba.
• Uratowano wodę i skutecznie ją racjonowano.
• Usiłowali dotrzeć do najwyższego punktu w okolicy,
by uzyskać zasięg telefonii komórkowej.
Co zrobiono źle?
• Nie zadbano o dostateczną ilość wody i prowiantu.
• Nie zabrano mapy, kompasu, telefonu satelitarnego,
ojciec zapomniał trasę, którą wcześniej przebywał.
• Nie zabrano ani nie sporządzono jakichkolwiek narzędzi, np. z wraku samochodu, choćby lusterka z reflektora
samochodowego, którym można by puszczać „zajączki”
do przelatujących samolotów.
Mróz

Ekstremalnie niskie temperatury są niebezpieczne dla
organizmów żywych i dla infrastruktury nas otaczającej.
Silny mróz może pozbawić dostaw wody, unieruchomić
samochód, zwłaszcza z silnikiem dieslowskim lub słabym akumulatorem czy też zanieczyszczeniem etyliny
choćby kroplami wody. Przeciążenia przesyłowych linii
energetycznych oraz spadek produkcji mogą powodować
przerwy w dostawach energii elektrycznej, a to prowadzi
do zaniku dostawy ciepła do domów.
Szkody w zdrowiu spowodować mogą nawet
temperatury nieco powyżej 0oC. Wpływ na temperaturę
efektywną otoczenia ma nie tylko ciepłota, ale też wilgotność powietrza, powodująca wzmożone przewodzenie
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ciepła oraz wiatr. Odmrożenia powstają podstępnie, bo
zmarznięte członki nie bolą. Wychłodzenie organizmu
prowadzi do hipotermii groźnej dla życia.
Wodociągi w naszym klimacie układane są poniżej typowej strefy zamarzania gleby, jednak niektóre
zimy dowiodły, że długotrwały tęgi mróz potrafi wniknąć
głębiej. Poza tym wrażliwe miejsca wodociągu to wyjścia
z ziemi, wodomierze i piwnice. W przypadku bardzo
niskiej temperatury zewnętrznej warto pozostawić mały,
stały przepływ wody, bo woda bieżąca nie zamarza tak
łatwo jak stojąca.
W rejonach gdzie panują prawdziwie srogie zimy
nie wyłącza się silników spalinowych oraz preferuje się
napęd benzynowy.
Alternatywne źródła ogrzewania w postaci pieców
węglowych, kominków nie wszędzie są dostępne, część
domów budowana jest nadal bez przewodów dymowych.
Tam, gdzie można, warto zgromadzić choć trochę opału,
a gdy nie jest to możliwe – zaopatrzyć się w ciepłą odzież
i okrycia. W razie przerw w dostawach żywności i wody
przyda się żelazny zapas, który wcześniej zgromadziliśmy
(zob. GdL 5/2015). Pamiętajmy, że ogrzewanie przez
spalanie opału pozbawia otoczenie tlenu i konieczne
jest wietrzenie. W czasie mrozów więcej ofiar powoduje
czad aniżeli mróz.
Przed wyjściem z domu trzeba nasmarować twarz
tłuszczem, ubrać się ciepło, lecz w sposób niekrępujący
ruchów. Pozostawanie na zewnątrz w bezruchu wymaga
solidnej izolacji termicznej (słynne szuby niedźwiedzie
i baranice na saniach) i zawsze korzystniejszy jest umiarkowany ruch, powodujący wzrost temperatury ciała
i lepsze krążenie. Do spoczynku na zewnątrz wybierajmy
miejsce osłonięte od wiatru, a gdybyśmy zmuszeni byli
do dłuższego tam pozostawania, pamiętajmy, że zagrzebanie się w śniegu zapewnia dobrą izolację, a jeszcze
lepszy wariant stanowi butwiejąca ściółka. Ważne tylko,
by nie przemoczyć odzieży i obuwia.
Pouczający przypadek
Przed kilku laty oglądałem rekonstrukcję przypadku Kena Jonesa, byłego komandosa, który wybrał
się zimą w rumuńskie Karpaty. Na dwuipółtysięcznik
wchodził sam, przy zagrożeniu lawinowym piątego
stopnia. Cudem uniknął porwania przez pierwszą lawinę,

43

ale druga pozbawiła go plecaka i poważnie uszkodziła
biodro. Do najbliższej wioski miał 13 km.
Co zrobiono źle?
• Na wyprawę wybrano się przy zagrożeniu samoistnym
zejściem lawiny.
• Nie zabrano ze sobą: noża, żelaznej porcji prowiantu,
opatrunku osobistego, piersiówki z płynem dezynfekcyjno-wzmacniająco-palnym, zapalniczki, latarki, liny,
a nawet paracordu, chusty, mapy.
• Nie zabrano środków łączności, nawet telefonu komórkowego.
• Ostała się tylko manierka z wodą, bo plecak ze śpiworem, płachtą namiotową i prowiantem przepadł w lawinie.
Skutki
• Brak noża – Ken nie mógł wyciąć sobie unieruchomienia biodra, nie mógł rozciąć buta na obrzękniętej stopie
(zdjął but, pozostał w skarpecie), nie mógł sporządzić
łapci z łyka po zgubieniu drugiego buta w potoku.
• Brak zapalniczki – nie było możliwości rozpalenia
ognia w celu ogrzania się i sygnalizowania położenia,
choćby dymem.
• Brak żelaznej porcji żywności – osłabienie i perforacja
wrzodu żołądka.
• Brak pełnej piersiówki – niemożność dezynfekcji ran
i nacierania zziębniętych stóp.
• Brak mapy – zmylenie drogi.
Ken po trzech dniach dotarł do oddalonej o 13
km wioski, z której wyruszył. Stracił cztery palce stopy.
Gdyby miał nóż, a nawet tylko zapalniczkę, byłby w stanie rozpalić wielkie ognisko lub wręcz podpalić krzaki.
W ten sposób mógłby liczyć na przybycie pomocy.
Orkan, burza, tornado, grad

Te i inne niszczycielskie zjawiska atmosferyczne
mogą powodować wielkie szkody i niebezpieczeństwo dla
zdrowia i życia. Cenną umiejętnością jest prognozowanie
pogody z obserwacji przyrody. Krwisty zachód słońca
zwiastuje wietrzny następny dzień. Opadające poranne
mgły zapowiadają słoneczny dzień, zaś unoszące się
w górę – dżdżystą pogodę.
Burzę zapowiadają nadciągające chmury cumulonimbus w kształcie kowadła, składające się z kryształków lodu i mające znaczną grubość, nawet kilkanaście
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kilometrów. Gdy widzimy taką chmurę, przybijamy
łodzią do brzegu, dla samochodu wybieramy miejsce
z dala od drzew, latarni, banerów, linii energetycznych.
Gdy jesteśmy pieszo, szukajmy schronienia w budynku, bo opad gradu może zagrozić życiu, jeśli osiąga on
wielkość kurzych jaj lub nawet piłeczek tenisowych.
Unikajmy chronienia się pod drzewami, bo mogą pod
naporem wiatru runąć w części lub całości, zostać trafione piorunem, który spływając po mokrym pniu wywoła
porażenie elektryczne osób będących w pobliżu. W czasie
wyładowań atmosferycznych najlepiej położyć się płasko na ziemi, z dala od wystających obiektów, pozbyć
się telefonu komórkowego i większych przedmiotów
metalowych lub z włókna węglowego.
Przemieszczanie się chmur w przeciwnych kierunkach na podobnej wysokości zwiastuje wystąpienie
trąby powietrznej. Kolejnym etapem jest wir wciągający
najpierw pył lub wodę, a później większe przedmioty –
jeśli widać na horyzoncie trąbę powietrzną, to nie ma już
wiele czasu: trzeba biec co sił w nogach do murowanego
budynku, bo drewniany budynek trąba zmiecie jak
pudełko zapałek. Ulokuj się w piwnicy, a jeśli nie ma
piwnicy, to w wannie w łazience, w najgorszym razie pod
schodami. Gdy nie ma szans na skrycie się w solidnym
budynku, kładź się na wznak w rowie przydrożnym
i trzymaj krzewów lub wysokiej trawy. Dziecko osłoń
sobą, po prostu połóż się na nim. Złym pomysłem będzie
skrycie się w przepuście pod drogą lub w ciasnym tunelu.
Różnica ciśnień może łatwo wyssać cię z kryjówki i rzucić
na ziemię. Gdy nie ma innej możliwości, uciekaj przed
trąbą w bok: na półkuli północnej w lewo (będąc tyłem
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do wiru), bo zgodnie ze zjawiskiem Coriolisa wiatr ma
tendencję do skręcania w prawo, na półkuli południowej
– przeciwnie. Analizowałem tor przemieszczania się trąby
powietrznej przed kilku laty: najpierw wyrwała z korzeniami drzewa i krzewy na wysokiej skarpie, powodując
lawinę piaskowo-kamienną, która zasypała staw i o mało
nie przykryła domu mieszkalnego, następnie łamała,
a raczej ukręcała pnie i konary drzew. Na dystansie ok.
2 km przemieściła się w prawo o ok. 50 m.
Gdy na niebie widać poziomą walcowatą chmurę, zwaną wałem szkwałowym, można się spodziewać
silnych podmuchów wiatru.
Chroń głowę przed unoszonymi wiatrem przedmiotami i przed gradem. Unikaj przygniecenia.
Rwąca woda, powódź

W naszych warunkach klimatyczno-hydrologicznych w większości wypadków zagrożenie powodziowe jest przewidywane i zapowiadane. Inaczej
bywa w innych rejonach świata, np. w Alpach, gdzie
nagłe i niespodziewane przybory wód w strumieniach
wypełniają całe doliny, porywając pozostawione na
parkingach samochody w czasie spokojnego snu ich
właścicieli.
Prognozy pogody w górach i na wybrzeżach
morskich nie zawsze nadążają za nagłymi opadami
o znacznej intensywności. Rwąca woda stanowi zagrożenie dla życia, niesione z prądem ciężkie przedmioty
(pnie, głazy) mogą uszkadzać mienie. Człowiek porwany
przez żywioł górski ma niewielkie szanse na przeżycie,
jednak należy starać się uchwycić jakikolwiek unoszący
się na powierzchni przedmiot wypornościowy (pień,
fragment styropianu) lub element umocowany do brzegu.
Usytuowanie rozbitka musi być takie, by płynąc, widział
przed sobą nurt. Wykorzystywać należy wszelkie zakola,
gdzie nurt rzuca rozbitka w pobliże brzegu lub rozlewiska, gdzie nurt znacznie zwalnia. Wzywanie pomocy
jest obowiązkowe.
Pozbyć się należy wszelkiego zbędnego obciążenia,
a plecak w miarę możliwości przenieść do przodu, na
piersi, póki unosi się na wodzie, a nie ciągnie w głąb.
Poważnym niebezpieczeństwem są progi skalne, tam
chronić trzeba w szczególności głowę.
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http://en.wikipedia.org/wiki/J._M._W._Turner#/media/File:Wreckers_Coast_of_Northumberland_Joseph_Mallord_William_Turner.jpeg

Ratowanie innych polega na rzucaniu liny, najlepiej w postaci typowej rzutki lub z przywiązanym
łatwym do uchwycenia przez tonącego przedmiotem
(kij, deska, pusty baniak), a nam – ułatwiającym daleki
wyrzut. Oprócz tego należy równolegle wzywać pomoc
specjalistyczną, najlepiej przez telefon komórkowy. Gdy
nurt dobija do brzegu, rozbitkowi można podać kij.
Ważne jest, by był szorstki i nie odrywała się z niego
kora. Jeżeli możemy skorzystać z asekuracji, podajmy
rękę. Jeżeli brak asekuracji, nie ryzykujmy – więcej
pomożemy z brzegu, aniżeli z topieli.
Wielkie rzeki nizinne są nie mniej groźne, jednak zazwyczaj gwałtowność powodzi jest tam bardziej
przewidywalna, czoło fali narasta zwykle wolniej, ale
masy wody mogą zalać wielki areał. Wahania lustra
wody bywają dramatycznie duże. W wielu miastach
znajdują się tablice upamiętniające najwyższe stany wód.
Spektakularne są tablice w winiarniach w Koblencji,
gdzie woda podnosiła się nawet o 10 m.
Zagrożenia dla porwanych przez powódź są nieco
mniejsze niż w dynamicznych górskich wodach, jednak
również śmiertelnie niebezpieczne. Łatwiej na płaskim
terenie operować łodzią, amfibią czy helikopterem.
Nacierające morskie fale tsunami lub wywołane
przez huragan niszczą mienie, porywają ludzi, są groźnym żywiołem. Obserwuj je z daleka.
Gwałtowne opady lub topniejący śnieg również
mogą powodować sytuacje śmiertelnie niebezpieczne.
Ostatni przykład to powódź poopadowa w Brzezinach,
zalewająca miejscowość na wysokość chłopa.
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Nie czekaj, aż woda powodziowa podejdzie blisko.
Jak najwcześniej uciekaj na wyżej położone tereny, a nawet na drzewa lub wysokie budowle. Wzywaj pomocy,
dawaj sygnały głosowe i wizualne: latarką, kolorową
szmatą, dymiącą żagwią. Gdy ratownicy nakażą ewakuację, nie zwlekaj, ratuj życie. Wówczas też przydaje
się spakowany survival kit (GdL 5/2015).
Woda powodziowa jest zwykle skażona bakteriologicznie: pływają w niej truchła zwierząt, a czasem
również ludzi, zawartość szamb i gnojowisk. Paradoksalnie wśród nadmiaru wody możemy nie mieć nic do
picia. Pamiętajmy, że skażone butelki z wodą, puszki
konserwowe wymagają dezynfekcji, najlepiej roztworem
preparatów chlorowych. Samo mycie detergentem jest
niewystarczające.
Jeżeli mieszkasz na terenie zalewowym, przygotuj
worki i piasek.
Czerwony kur
Atakuje samodzielnie lub jest następstwem innych
zjawisk (wybuch, trzęsienie ziemi, bombardowanie).
Często rozwija się podstępnie, wskutek zwarcia elektrycznego pod tynkiem czy listwami.
W czasie pożaru mamy do czynienia z dwoma
groźnymi czynnikami: gazami trującymi i efektem
termicznym. Intensywne płomienie pochłaniają początkowo wiele tlenu i wytwarzają znaczne ilości dwutlenku
węgla, tworząc atmosferę sprzyjającą niedotlenieniu.
Brak tlenu hamuje rozwój pożaru, lecz zabija żywe
istoty. Przy skąpym dostępie tlenu wytwarza się trujący
tlenek węgla, w krótkim czasie pozbawiający ofiarę
przytomności wskutek zablokowania możliwości
przenoszenia tlenu przez hemoglobinę. Swobodny
dopływ tlenu podsyca pożar. Oprócz dwutlenku
węgla i tlenku węgla, czyli czadu, podczas pożaru
wydzielają się wyjątkowo trujące gazy z płonących
wykładzin, gąbek, obić tapicerskich.
Dlatego tak ważna jest szybka ewakuacja z zagrożonych pomieszczeń, przechodzenie przez obszary
zadymione na bezdechu lub ostatecznie osłonięcie
ust i nosa zwilżonym – choćby prowizorycznym –
tamponem, ochrona stref stresogennych, tj. twarzy,
szyi i narządów płciowych. Do indywidualnej osłony
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używajmy pod spód suchych materiałów izolacyjnych,
na wierzch, jako osłony przed ogniem – zmoczonych.
Natychmiast po zauważeniu pożaru należy
wszcząć alarm, w miarę możliwości powiadomić straż
pożarną lub gospodarza obiektu, rozpoznać drogi ewakuacji, podjąć decyzję o próbie gaszenia ognia dostępnymi
środkami lub szybkiej ucieczce.
Osoby o dużej zapobiegliwości odliczają sobie
drzwi, które należy minąć, by osiągnąć wyjście ewakuacyjne. Podczas pożaru nigdy nie przemieszczajmy się
windą: odcięcie mediów może uniemożliwić jej opuszczenie, a zadymienie dopełni reszty tragedii.
Amerykańska telewizja pokazywała biznesmena,
który w czasie swoich podróży nie rozstaje się z kapturem ewakuacyjnym i nigdy nie zajmuje w hotelu pokoju
będącego poza zasięgiem drabiny strażackiej (zazwyczaj
do czwartego piętra).
Ewakuując się, trzeba zawsze rozważyć, czy droga
ucieczki nie jest ogarnięta pożarem: przed otwarciem
kolejnych drzwi dotknijmy zewnętrzną powierzchnią
ręki ich skrzydła, badając, czy nie jest nagrzane. Wyróbmy sobie nawyk dotykania niebezpiecznej powierzchni
grzbietem ręki, bo jeśli jest pod napięciem, pobudzone
elektrycznie silne zginacze mogłyby uniemożliwić nam
oderwanie dłoni! Słuchajmy, czy za drzwiami nie trzeszczą płonące przedmioty. Nie wybijajmy bez potrzeby
okien, bo nagły dostęp tlenu podsyci ogień.
Wyjście z pomieszczenia na taras czy balkon może
ułatwić akcję ratunkową lub umożliwi skok na materace.
W przypadku pożaru na wolnej przestrzeni lub
w lesie trzeba ocenić sytuację: kierunek i siłę wiatru,
przecinki pożarowe, cieki i zbiorniki wodne. W razie
błyskawicznego przemieszczania się ściany ognia może
okazać się, że bardziej racjonalne od ucieczki będzie
przedarcie się przez płomienie. Jeżeli ogień rozprzestrzenia się powoli, lecz szeroką ławą, można wywołać „konkurencyjny” pożar przed nami i podążać po zgliszczach,
co ochroni nas przed nadciągającą z tyłu pożogą. Ogień
nie napotka już na swojej drodze materiałów palnych.
Ryzyko stanowi tu ewentualna zmiana kierunku wiatru.
Jeżeli uda nam się dotrzeć do rzeki czy jeziora,
spiesznie usuńmy się ze strefy zadymienia, bo sama
ucieczka od ognia to tylko część sukcesu.
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Atak zwierzęcia
Najczęściej atakują psy, czasem rogacizna. Niekiedy atakują
dzikie zwierzęta: dziki,
zwłaszcza lochy prowadzące młode, niedźwiedzie, rzadziej łosie czy
duże koty.
Poza naszą strefą
klimatyczną do najbardziej niebezpiecznych zwierząt należą niedźwiedzie,
zwłaszcza grizzly i polarne, hipopotamy, bawoły, nosorożce, słonie, w tym udomowione, guźce i inne dziki,
kotowate i psowate.
Najlepszym sposobem uniknięcia ataku jest
pozostawanie poza strefą, którą zwierzę postrzega jako
granicę jego bezpieczeństwa. Zazwyczaj jest to dystans
kilkunastu metrów, ale nie warto tego sprawdzać osobiście. Lepiej zachowywać na tyle głośno, by sygnalizować
swoją obecność w środowisku. Rzadko zwierzę atakuje,
gdy nie czuje się zagrożone przez człowieka, chyba że
traktuje go jako łup lub chce wymóc dokarmianie (niedźwiedzie, małpy). Gdy spostrzegamy zainteresowanie
zwierzęcia nami, trzeba wycofać się tyłem lub bokiem,
bez kontaktu wzrokowego, lecz z dyskretną obserwacją
obiektu. Nagła ucieczka, zwłaszcza przed drapieżnikiem
(w tym psem) prowokuje do upolowania uciekającego.
Jeśli decydujemy się na ucieczkę, wyrzućmy za siebie
cokolwiek: czapkę, plecak, kurtkę – drapieżnik może
zająć się łupem, dając nam czas na zajęcie bezpiecznego
miejsca. Niektóre zwierzęta mają słaby wzrok, np. dzik,
bawół, nosorożec. Zejście z drogi pościgu, schowanie się
za naturalną przeszkodą, np. drzewem, może uchronić
nas od poturbowania, niekiedy śmiertelnego.
Gdy nie ma szans na skuteczną ucieczkę, przyjmijmy pozycję bezpieczną, tj. żółwiopodobną: siad
klęczny z rękoma splecionymi na karku, chroniącymi
szyję i głowę, łokcie opuszczone ku ziemi, brzuch przywiera do podłoża, pośladki do pięt, żaden członek nie
wystaje z tak utworzonej bryły. Nauczmy takiej pozycji
nasze dzieci, bo dla nich atak psa może być wyjątkowo
niebezpieczny.
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Kto wróg, kto przyjaciel?
Sytuacje ekstremalne wyzwalają często trudne
do przewidzenia reakcje. Możemy spodziewać się życzliwości, współpracy, pomocy ze strony bliskich, a także
ze strony nieznajomych czy nawet dotychczasowych
przeciwników, gdy stworzymy realizujący wspólne cele
zespół. Natomiast możemy się spodziewać przeciwstawnej reakcji, gdy będziemy traktowani jako konkurenci
do niezbędnych do przetrwania dóbr, a nawet jako
ofiara, dzięki której inni będą mogli żyć wygodniej lub
w ogóle przeżyć.
Nie zawsze łatwo można rozpoznać faktyczne
zamiary osoby nastawionej wrogo, a nawet jeżeli je rozpoznamy, może być stanowczo zbyt późno. Maskowanie
zamiarów jest dość powszechną taktyką usypiania czujności przeciwnika, dlatego ważna jest dobra obserwacja.
Często wystarczy nie ujawniać się wobec obcych
i starannie analizować ich zachowanie: język werbalny
(slang, wulgaryzmy), niewerbalny (mowa ciała), mentalność, zamiary wypowiadane lub realizowane. Podobnie
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wewnątrz grupy: zaufanie jest ważne, ale nie wyklucza
ono kontroli. Nie daj się zaskoczyć.
Jeżeli możesz, okaż swoją siłę, mądrość, spryt,
umiejętności. Wykaż, jak bardzo jesteś przydatny i że to
właśnie dzięki tobie grupa będzie mogła funkcjonować.
Jeśli trafisz na grupę zbrodniczą, będziesz musiał skryć
się, uciec lub walczyć.
Ale może być też tak, że to ty, obserwując z ukrycia innych, możesz być posądzony o niecne zamiary.
Wówczas należy przedstawić swój punkt widzenia, zaoferować pomoc i zapewnić o pokojowym nastawieniu.
Pół biedy, gdy nie ma bariery językowej, całkiem źle,
gdy jest bariera nie tylko językowa, ale też kulturowa,
gdy np. podniesienie rąk w górę może być traktowane
jako rzucanie klątwy.
Zawsze staraj się pozyskiwać przyjaciół, nawet,
a może szczególnie, spośród wrogów. Jeśli nie możesz
pokonać wrogów – staraj się chociaż ich przeżyć.
Jeśli ulegniesz rozbojowi, oddaj, co masz cennego,
ratując zdrowie i życie; nie daje to jednak gwarancji,
że napastnicy pozostawią cię przy życiu jako świadka.
Staraj się poruszać w grupie, a jeżeli was więcej,
w kilku grupach pozostających w łączności. Zawsze
bądź przygotowany do obrony.
Nec Hercules contra plures
Mierz siły na zamiary: czy lepiej uciekać, czy
przyjąć walkę. A może negocjować? Jeżeli walczyć, to
skutecznie. To nie gra komputerowa, nie da się zresetować.
Sprawdź, czy pod ręką masz przedmiot dający
przewagę nad przeciwnikiem. Najbardziej skuteczny jest
kałach. Ale gaz łzawiący, lakier do włosów czy dezodorant w spreju nagle psiknięty w twarz napastnika może
umożliwić ucieczkę.
Nauczmy się posługiwać nożem: ciąć i kłuć, z góry
i z dołu.
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Chelmonski/Images/Napad_wilkow.jpg

Dorosły człowiek może próbować bronić się przed
atakiem psa laską, kijem, zastawiając się rowerem, walizką, teczką. Można rzucać kamieniami lub nawet tylko
pozorować podnoszenie kamienia, aby wystraszyć psa.
Jeżeli masz pistolet hukowy, warto go użyć, bo
wiele psów boi się strzałów.
Nie zawsze psy sygnalizują stan agresji warczeniem i postawą. Czasem tylko ślepia i obnażone zęby
sugerują wściekłą reakcję.
Oczywiście najlepiej byłoby mieć ze sobą broń
palną, nawet krótką: wysokoenergetyczny nabój 357
magnum powala lwa, 456 cassul – niedźwiedzia grizzly.
W naszych realiach to tylko teoria.
Dzikie zwierzęta boją się otwartego ognia, ale
obecnie rzadko się zdarza, byśmy mieli ze sobą pochodnię lub żagiew.
Opisywano wściekły atak niedźwiedzia, w którego
w swojej obronie strzelił z rakietnicy turysta. Analiza
przypadku wykazała, że strzał z rakietnicy w ziemię
między człowiekiem a niedźwiedziem odstraszyłby
napastnika. Tymczasem ból i lęk spowodowany bezpośrednim ogniem rakiety rozjuszył bestię.
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Nawet porządny kij, laska, butelka, klucz francuski są lepsze od gołych pięści. Pęk kluczy do domu
chwycony w garść, z wystającymi spomiędzy palców
ostrymi krawędziami, wzmacnia skuteczność ciosu.
W obronie możemy kopać, gryźć, podstawiać nogę (podcinać), wykręcać członki, stosować dźwignie. Nauczmy
się miejsc wrażliwych na uderzenie, kopnięcie, zastosowanie dźwigni. Jeżeli nie masz dość siły, by uderzyć
raz a skutecznie, czyń to wielokrotnie i szybko – szybkie
uderzenia otwartą ręką w twarz potrafią zamroczyć na
chwilę napastnika. To wystarczy, by uciec.
Gdy wołasz o pomoc, krzycz: Pali się! Pożar!
Ludzie prędzej przybiegną gasić ogień niż walczyć
z bandytą. Gdy zostaniesz zaatakowany, a w pobliżu
są ludzie, wzywaj pomocy od konkretnej osoby: „Panie
z bródką, zdziel pan laską łobuza w łeb”. „Synku, weź
pompkę od roweru i wal nią po nogach drania.” Słów
rzuconych do ogółu nikt nie zechce przypisać do siebie.
Negocjacje są zależne od interlokutora. Jeżeli
jesteś słusznej budowy, wystarczy czasem przyjąć postawę
atakującą (najlepiej do wyprowadzenia ciosu na krtań),
by odstraszyć napastnika. Dodanie prostego polecenie
typu „sp...j!” wzmocni efekt. Jeśli zaś masz wątłą posturę
i brak umiejętności walki, zastosuj metodę zawstydzania:
„Taki duży i słabszego będzie bił?” lub „Przed moim starym to byś wiał, s...synu” i uciekaj w kierunku miejsca
bezpiecznego lub ludnego.
Rozważni surwiwalowcy już na etapie planowania
rozważają możliwości obejścia niebezpiecznych miejsc,
unikania ciemnych bram, ewentualnej reakcji na zaczepki.
Ostrzał
Syn, który przyjechał na weekend, zadał mi
pytanie, jak przetrwać pod ostrzałem. Widział wiele
migawek z Bliskiego Wschodu i Ukrainy, jak ludzie uciekali do bram, padali w kurzu ulicy, później podnosili się,
otrzepywali i wracali do swoich zajęć. Zdawałoby się, że
niebezpieczeństwo ostrzału może nas spotkać w krajach,
w których toczy się wojna. Przypadek Breivika przeczy
takiemu poglądowi. Breivik przebrany był za policjanta,
co stanowiło dodatkowe zaskoczenie dla jego ofiar.
Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi. Można
przeżyć nawałę ogniową, a zginąć od zabłąkanej kuli.
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Podczas bombardowania czy ostrzału artyleryjskiego
bądź rakietowego przede wszystkim należy się skryć –
w schronie, piwnicy, na najniższej kondygnacji w środku
budynku. Gdy mamy wątpliwości co do wytrzymałości
stropu, schowajmy się pod mocnym stołem lub w wannie.
Zapamiętajmy drogę ewakuacji na wypadek zadymienia.
W razie ostrzału snajperskiego trzeba uciekać z linii
ognia, schować się za mocną przeszkodą. Snajperzy
najchętniej strzelają z góry. Pociski karabinowe, a również mocne naboje do broni krótkiej przebijają kilkunastocentymetrowe deski, bloczki spienionego betonu,
drzwi samochodowe. Zatem jako osłona lepszy jest
wał ziemny, gruby mur. Płot czy przepierzenie z desek
jedynie utrudni lub uniemożliwi dokładne celowanie.
Ważne też jest, by nie wyróżniać się z tłumu. Noszenie
chusteczki w kieszonce ułatwia celowanie. Kamizelka
kuloodporna chroni przed większością popularnych
pocisków, lecz raz trafiona jej płyta nadaje się do wyrzucenia. Sama kamizelka waży ok. 5 kg, zatem noszenie
jej nie należy do przyjemności.
Jak uniknąć śmierci podczas ataku uzbrojonego
przeciwnika? Najlepiej byłoby okazać się szybszym.
Jednak nie każdy nosi broń przy sobie, nawet jeśli ma
zezwolenie. Nie każdy noszący broń jest dostatecznie
szybki i pewny swoich umiejętności. Potrzebny jest stały
trening, niekoniecznie codziennie na strzelnicy. Ważne
jest, by strzelać tak, aby zabić. Znane są przypadki poważnych ran od broni o dużym kalibrze, które nie powalały
osobników będących pod wpływem narkotyków i którzy
nadal ostrzeliwali stróżów prawa.
Jeżeli potrafisz i jesteś zdeterminowany, masz
przewagę psychofizyczną nad napastnikiem, możesz
go rozbroić, jeśli tylko znajduje się dostatecznie blisko.
Umiejętności negocjacyjne nie zawsze są wystarczające, jednak uratowały życie Polakowi zaatakowanemu
przez Breivika.
Rozsądna ucieczka, najlepiej slalomem, może
też być sposobem wyjścia z opresji.
Cdn.
Jacek Skrzyński
internista, specjalista fizjoterapii i balneoklimatologii,
absolwent Wyższych Kursów Obronnych
Akademii Obrony Narodowej
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Koty malowane

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Ilustracje

5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

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

50

Rys. Zen

4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być
wysokiej rozdzielczości (jak do druku
na papierze).
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Źródło: http://polona.pl/archive_prod?uid=3038862&cid=7853847

Karmienie piersią

(...)
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