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Koleżanki i Koledzy,

Z

trudnych do odgadnięcia powodów współczesny człowiek lubi się zatruwać –
niezdrowym jedzeniem, papierosami, zanieczyszczonym powietrzem, używkami.
Tak jak do tanga trzeba dwojga, tak do tej niezdrowej mody potrzebni są konsumenci
i producenci. Jednych napędza chciwość i cynizm, drugich głupota i bezmyślność.
Efektem aliansu głupoty i chciwości są choroby cywilizacyjne. Człowiek jeszcze nigdy
w całych dziejach ludzkości nie był tak gruby. Żadna wojna nie pochłonęła 20 mln ofiar,
a tyle właśnie ludzi umarło przedwcześnie w latach 1965-2014 z powodu palenia papierosów (http://www.surgeongeneral.gov/library/reports/50-years-of-progress/exec-summary.
pdf). Dodatkowe miliony pochłaniają używki i nafaszerowana chemikaliami żywność.

N

ie wierzę w opowieści, że podany raz czy dwa razy w roku antybiotyk znacząco
wpłynie na rozwój oporności. Natomiast wierzę, że codzienna konsumpcja drobiu
faszerowanego antybiotykami ma taki wpływ. Z tajemniczych powodów nad wpływem
antybiotyków „spożywczych” nikt szat nie rozdziera ani nie tworzy narodowych programów ochrony przed żywnością nafaszerowaną antybiotykami.

Na tle tych chorych aktywności współczesnego człowieka jasnym promykiem są gospodarstwa ekologiczne dostarczające zdrową żywność. Rolnictwo ekologiczne jest
promowane i popierane przez Komisję Europejską, a jego symbolem jest zielony listek
z unijnymi gwiazdkami.

G

dyby ktoś poczuł się wyczerpany uprawianiem medycyny, może zająć się uprawą
ekologiczną – też będzie służył ludzkiemu zdrowiu. Może też liczyć na unijne
dotacje – więcej do poczytania pod adresem http://ec.europa.eu/agriculture/organic/
index_pl.htm.

Może potem swoje płody rolne sprzedawać na ekobazarze, np. w Warszawie na terenie
dawnej fabryki Norblina – towarzystwo nieporównanie elegantsze niż na SOR czy NPL.
Przekonałam się o tym osobiście. Co więcej, miałam nawet okazję do dłuższej konwersacji
w języku angielskim z producentem win ekologicznych.

D

ruga kariera to interesujące wydarzenie w życiu człowieka. Wiem o tym z doświadczenia osobistego, gdy zajęłam się dziennikarstwem. Równie dobrze można zająć
się rolnictwem ekologicznym, jeśli ktoś ma talent do agrykultury. A może już ktoś jest
rolnikiem ekologicznym? Chętnie poznamy i opiszemy to na naszych łamach.
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Krystyna Knypl

Statut
„Gazety dla Lekarzy”
W numerze
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy z 26
stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24
z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników i czasopism (poz.
PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 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.
GdL jest organizacją pozarządową działającą na rzecz lepszej opieki
zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie znaczenia postępu w medycynie oraz roli promocji zdrowia. Ważną
częścią naszej misji jest promowanie wiedzy o chorobach rzadkich.
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. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze.
GdL na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną,
ale także nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak
literatura, muzyka, podróże.
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. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń
na przyjęcia, lunche i poczęstunki.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie
są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria
autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu,
ale i osobistej satysfakcji.
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Krwawieniom z niedoboru witaminy K najskuteczniej zapobiega
jednorazowa dawka podana domięśniowo po urodzeniu
Krystyna Knypl
W środowisku neonatologów i pediatrów od kilku
miesięcy toczy się ożywiona dyskusja o zapobieganiu
krwawieniom u noworodków
i niemowląt. Przebieg dyskusji
można prześledzić pod adresem https://konsylium24.pl/
problemy-kliniczne/post/108368
(dostęp tylko dla zarejestrowanych lekarzy).
Tematem jest dawka witaminy K, a dyskusję wywołała
publikacja Zalecenia dotyczące
profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K napisana
przez zespół autorów: Maria
Katarzyna Borszewska-Kornacka, Justyna Czech-Kowalska, Ewa Helwich, Teresa
Jackowska, Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Jarosław
Peregud-Pogorzelski, Piotr
Socha, Jarosław Walkowiak,
opublikowana na łamach pisma „Standardy Medyczne
Pediatria” 2016,13,26-37.
Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczasowych zaleceń, którą proponują autorzy
publikacji, jest dzienna podaż
150 µg witaminy K doustnie
od 15. dnia życia do 3. miesiąca. Dotychczas zalecana
dzienna dawka wynosi 25 µg
witaminy K.
W związku z toczoną dyskusją odbędzie się w czerwcu
br. zebranie w Departamencie
Matki i Dziecka Ministerstwa
Zdrowia, podczas którego wypowiedzą się zwolennicy zmiany sposobu dawkowania, przeciwnicy tej zmiany i urzędnicy tworzący rozporządzenia
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regulujące opiekę nad matką
i dzieckiem.
Zanim powstaną nowe
rozporządzenia, ciekawym
zrządzeniem losu w ostatnich
dniach opublikowano w prasie
międzynarodowej kilka poważnych artykułów na temat
podawania witaminy K.
W ostatecznym rozstrzygnięciu, jakie dawkowanie powinno obowiązywać w Polsce,
z pewnością pomoże doniesienie naukowe opublikowane
na łamach amerykańskiego
czasopisma „Pediatrics”. Przytaczamy streszczenie tego doniesienia w języku angielskim:

such as biliary atresia (BA),
the Dutch regimen to prevent
VKDB in breastfed infants was
changed from a daily oral
dosage of 25 µg to 150 µg vitamin K. Infants continued
to receive 1 mg of vitamin K
orally at birth. We compared
the efficacy of the 150-µg regimen with the 25-µg regimen
and with the Danish regimen
of a single intramuscular (IM)
dose of 2 mg vitamin K at birth.
METHODS: Data were
retrieved from the national
BA registries: 25 µg group
(Netherlands, January 1991 to
February 2011); 150 µg group

Prophylactic Dosing of
Vitamin K to Prevent Bleeding
Mauri Witt, Nina Kvist,
Marianne Hørby Jørgensen,
Jan B.F. Hulscher, Henkjan
J. Verkade, also, on behalf of
the Netherlands Study group
of Biliary Atresia Registry
(NeSBAR)
BACKGROUND AND
OBJECTIVES: Based on
a high incidence of Vitamin
K deficiency bleeding (VKDB)
in breastfed infants with thus
far unrecognized cholestasis,

(Netherlands, March 2011 to
January 2015); and IM 2 mg
group (Denmark, July 2000
to November 2014). We compared the incidence of VKDB
in the groups.
RESULTS: VKDB occurred in 45 of 55 (82%) infants of the 25 µg group, in
9 of 11 (82%) of the 150 µg
group, but in only 1 of 25
(4%) of the IM 2 mg group
(P < .001). Forty percent of
all infants of the 25 µg group
had an intracranial hemorrhage as presenting symptom,

compared with 27% of the
infants of the 150 µg group
(P = .43). Intracranial hemorrhage was not observed in the
IM 2 mg group (0%; P < .001).
CONCLUSIONS: A vitamin K prophylactic regimen
of 1 mg of vitamin K orally
at birth followed by a daily
oral dosage of either 25 or
150 µg fails to prevent VKDB
in breastfed infants with still
unrecognized BA. The data
support 2 mg vitamin K IM
at birth as prophylaxis against
VKDB.
Podsumowanie w języku
polskim jest następujące:
Witamina K podawana niemowlętom doustnie w dziennej dawce zarówno 25 μg, jak
też 150 μg NIE ZAPOBIEGA
KRWAWIENIOM U DZIECI
Z NIEROZPOZNANĄ ATREZJĄ DRÓG ŻÓŁCIOWYCH.
Dlatego populacyjne zalecenia stosowania tych dawek nie
mają uzasadnienia.
Źródło: http://pediatrics.aappublications.org/content/137/5/
e20154222
PS 1. Redakcja GdL została zaproszona na zebranie do MZ, opiszemy je na naszych łamach.
PS 2. Prowadząc ostatnio wiele
rozmów z pediatrami, dowiedziałam się, że największe wyzwanie
w gabinecie stanowi babcia małego pacjenta, potem mama nauczycielka, a na trzecim miejscu
każda inna mama. W związku
z tą informacją zgłaszam swoje
disclosure (tzw. konflikt interesów):
jestem babcią, córką nauczycielki,
no i mamą oczywiście.
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Nasz korespondent ze Szwecji donosi

Szwedzkie noworodki dostają tylko jeden zastrzyk z witaminy K
Nie ma suplementacji doustnej!
W Szwecji wszystkie noworodki do- fass.se/m/produkt/19890428000113/uidhestają witaminę K w zastrzyku, oficjalne althcare.
źródło: http://www.1177.se/Jonkopings-lan/
Nie sądzę, aby preferencja zastrzyku
Tema/Gravid/Forsta-tiden-efter-forlossningen/ była związana z czynnikiem ekonomiczBarnets-forsta-tid/Alla-nyfodda-far-k-vita- nym – raczej chodzi o ujednolicenie i prominspruta/.
stotę. Dziecko dostaje zastrzyk i sprawa
Tu jest specyfikacja leku: http://www.fass. załatwiona. A przy doustnej witaminie K
se/m/produkt/19890428000113/uidhealthcare. – czy rodzice będą ją podawać codziennie?
A tu opis dla pacjentów: http://www. Nie wiadomo.

I może akurat rodzice tych dzieci
najbardziej zagrożonych, z porodów
wczesnych czy powikłanych, nie dadzą
sobie rady z codziennym doustnym podawaniem witaminy K przez 3 miesiące.
Oczywiście rodzicom, którzy nie zgadzają się na zastrzyk z witaminy K, proponuje się witaminę w kroplach, doustnie.
Hanna Michnik

Jacy rodzice nie wyrażają zgody na podanie noworodkowi witaminy K
domięśniowo?
Kontynuując dyskusję o profilaktycznym podawaniu witaminy K noworodkom,
zainteresowaliśmy się zagadnieniem, jak
często rodzice nie wyrażają zgody na
zastrzyk z tej witaminy. Z bezpośrednich
rozmów z kolegami neonatologami wynika, że to stosunkowo rzadka sytuacja i że
dotyczy rodziców z kategorii tych, co nie
zgadzają się na wszystko – zaszczepienie
czy zabieg Credego. Nie udało mi się
uzyskać bliższych informacji o tej grupie
rodziców.
Na marginesie sprawdzamy, jak długo
zabieg Credego egzystuje w medycynie,
skoro autorka wykonywała go u noworodków w czasie internatu z położnictwa
w 1967 roku. Otóż zabieg ten był wprowadzony do praktyki medycznej w 1880 roku!

Tymczasem na łamach „Hospital Pediatrics” ze stycznia 2016 r. znajdujemy
artykuł Reasons for Refusal of Newborn
Vitamin K Prophylaxis: Implications for
Management and Education. Autorzy,
H.J. Hamrick i wsp. przeanalizowali dane
z 5 szpitali komunalnych, 1 szpitala klinicznego i 2 centrów porodowych o rodzicach niewyrażających zgody na podanie
zastrzyku z witaminy K. Ankietę wypełniło 54 rodziców. Ich charakterystyka:
# osoby rasy białej – 78%
# powyżej 30. roku życia – 57%
# ukończona szkoła średnia – 57%
# deklarujący karmienie wyłącznie piersią – 100%
# uważający internet za wyłączne źródło
wiedzy – 70%

# niepozwalający także zaszczepić przeciw
wzw B – 90%
# niepozwalający na podanie maści z erytromycyną do oczu – 77% (najwyraźniej
zabieg Credego nie jest praktykowany
w Stanach Zjednoczonych)
# obawiający się toksycznych składników
zastrzyku – 37%
# obawiający się nadmiernej dawki – 28%
# obawiający się objawów niepożądanych – 24%
# świadomi konsekwencji niepodania
witaminy K – 88%.
Po rozmowie wyjaśniającej 11% rodziców zgodziło się na podanie witaminy K.
Autorzy wyrażają nadzieję, że dane te
pomogą w edukacji rodziców odmawiających podania witaminy K domięśniowo.
Krystyna Knypl

Źródło: http://hosppeds.aappublications.org/content/6/1/15

Nowy dział w GdL

Zdrowe Zasady. Medycyna. Media. Społeczeństwo
Redaktor naczelna „Gazety dla Lekarzy” najchętniej
miałaby koncern prasowy, na
który składałoby się kilka czasopism o tematyce medycznej
i podróżniczej. Niestety jest
kilka nieusuwalnych przeszkód. PESEL jednoznacznie
wskazujący, że urodziła się,
zanim rozwinął się w Polce
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kapitalizm. Przebieg kariery
zawodowej pozbawiony sukcesów biznesowych. A stan
konta bankowego, będący pochodną lekarskiej emerytury,
nie pozostawia złudzeń – koncernu prasowego nie będzie.
No way!
Od roku redaktor naczelna marzy o posiadaniu tytułu

prasowego „Zdrowe Zasady”.
Zleciła sekretarzowi redakcji
opracowanie projektów logo
czasopisma, jednak podane
wyżej parametry są niezmienne. PESEL ten sam, kariera ta
sama. Wprawdzie dostała podwyżkę emerytury z 1644,34 do
1674,10 zł, ale czy ktoś hojnie obsypywany dodatkiem

29,76 zł każdego miesiąca jest
w stanie zbudować koncern
prasowy?
Będąc jednostką nierezygnującą ze swoich planów,
redaktor naczelna zdecydowała się na program minimum w postaci nowej pozycji
w menu strony internetowej.
Redakcja
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Światowy Dzień bez Papierosa

N

ie od zawsze ludzie wiedzieli, że palenie papierosów oraz
przebywanie w atmosferze dymu
tytoniowego i wśród przedmiotów
przesiąkniętych dymem jest szkodliwe. Przełomowy był rok 1964, kiedy to
ukazał się raport naczelnego lekarza
Stanów Zjednoczonych, dr. Luthera
L. Terry’ego, zatytułowany Palenie
papierosów i zdrowie. W owym czasie
papierosy paliło 45% mieszkańców
Ameryki. W 2014 roku obchodzono
50. rocznicę opublikowania tego dokumentu. Obecnie odsetek palących
Amerykanów zmalał do 18%. Jest
to wyraz wiedzy
o szkodliwości
palenia tytoniu,
prowadzonych
akcji uświadamiających, a także zachorowań
na schorzenia
o dtytoniowe.
Nic bardziej nie
motywuje człowieka do rzucenia palenia jak
zachorowanie
na zawał serca
lub raka płuc. Argumenty słowne
innych ludzi mają dużo mniejszą
moc przekonywania w porównaniu
z osobistym doznaniem uszczerbku
na zdrowiu.
Od 1987 roku z inicjatywy
WHO 31 maja obchodzimy Światowy
Dzień bez Papierosa.
W latach 1964-2014 przedwcześnie zmarło na świecie 6 587 000
osób z powodu nowotworów
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tytoniozależnych, 7 787 000 z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych,
3 804 000 z powodu chorób płuc,
2 194 000 osób z powodu schorzeń
sercowo-naczyniowych powstałych
wskutek biernego palenia. Łącznie na
świecie zmarło przedwcześnie z powodu papierosów 20 830 000 osób,
słownie: ponad dwadzieścia milionów! Papierosy to nie tylko szkody
zdrowotne, ale także materialne. Były
one w tym okresie przyczyną 86 000 31 maja 2016 r. redaktor naczelna „Gazety dla Lekarzy”
wystąpiła w radiu, gdzie rozmawiała o szkodliwości
pożarów domów.
palenia papierosów
Papierosy wzmagają zapadalność na
choroby zapalne dróg oddechowych.
• Choroby sercowo-naczyniowe.
• Cukrzyca.
• Osłabienie odporności.
• Upośledzenie płodności mężczyzn
i kobiet.
• Choroby oczu – degeneracja plamki
żółtej.
• Choroby nerurologiczne.
• Negatywny wpływ na płód.
• Rak piersi.
• Rak wątroby.
• Rak jelita grubego.
• Gruźlica.
• Zwłóknienie płuc.
• Zaburzenia zachowania u dzieci
wskutek biernego palenia, uszkodzenie mózgu.
• Ciąża pozamaciczna.
Lista schorzeń
• Reumatoidalne zapalenie stawów.
tytoniozależnych jest
E papierosy także szkodzą
długa:
– w 2009 roku wykazano obecność
• Nowotwory, przede wszystkim płuc w ich dymie substancji rakotwórczych,
a w 2011 udowodniono naukowo, że
i krtani.
• Choroby dróg oddechowych, ta- e-papierosy uszkadzają płuca.
kie jak zapalenie oskrzeli, astma.

A jak jest w Polsce?
28% mieszkańców naszego
kraju pali papierosy. Rocznie umiera z powodu chorób odtytoniowych
1,8 tys. W ciągu ostatnich 30 lat liczba
chorych na raka mężczyzn wzrosła
o 100%, a kobiet o 400%.
Lista schorzeń mających
związek z paleniem jest coraz dłuższa – wiemy obecnie, że papierosy
przyczyniają się do zachorowania na
udar mózgu, cukrzycę, upośledzenie
odporności.
Od 1988 roku nikotyna jest
wpisana na listę substancji uzależniających. Szkodliwość papierosów to
jednak nie tylko nikotyna, ale blisko
5000 różnych związków chemicznych,
które są obecne w dymie tytoniowym.
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Nowości z Nowego Orleanu
Zamierzałam przedstawić nowości z kongresu American Association for Cancer Research, który odbył się
w Nowym Orleanie w kwietniu 2016 r. Jednak bieżące sprawy naszego środowiska sprawiły, że ograniczę się jedynie
do podania linków do ciekawszych doniesień z tego kongresu. Oto one:
http://www.aacr.org/Meetings/Pages/MeetingDetail.aspx?EventItemID=63&DetailItemID=370#.VymWPUe8U4A
http://www.medscape.com/viewarticle/862726#vp_1
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1516282
http://www.medscape.com/viewarticle/862774
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2816%2900150-9/abstract
Zasadniczy temat, na którym chcę się skupić, jest inny.
K.K.

Czy na kongres zagraniczny
jedziemy tylko po wiedzę medyczną?
Krystyna Knypl

Rygoryści akademiccy opowiedzą: ależ tak, my nią oddychamy jak powietrzem!! Zgoda! Gdy powiemy sobie, że wiedza jest jak tlen, ten z powietrza oczywiście, to z pewnym zdziwieniem odkryjemy, że stanowi on tylko 21% mieszaniny gazowej. Nieoczekiwane przypomnienie sobie lekcji przyrody pozwoli nam odkryć, że głównym składnikiem powietrza jest azot (78%), a także sporo jest różnych pomniejszych związków
chemicznych.

T

ak więc podczas kongresowego wyjazdu poza nową
wiedzą mamy nowe wrażenia (moim zdaniem są
najważniejsze!), kontakty, zwiedzanie, życie towarzyskie
i zdarzenia nieoczekiwane.
Swego czasu zaobserwowałam za granicą, że
wykładowcy przedstawiają tzw. disclosure, czyli konflikt
interesów. Zaintrygowało mnie to zjawisko i pobrałam
z niego naukę.
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U nas temat ten bardzo interesująco opisuje prof.
Anna Lewicka-Strzałecka z Instytutu Filozofii i Socjologii
PAN w publikacji Konflikt interesów – konflikt wartości
(w druku).
Konflikt interesów jest stary jak świat, jednak
globalizacja i żądza maksymalizacji zysków spowodowały, że z konfliktem interesów możemy spotkać się
bardzo często.
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Współcześni naukowcy wynagradzani przez biznes
za pełnienie funkcji konsultantów narażają się na sprzeniewierzenie się tym normom, które zdaniem Mertona
decydują o istocie nauki, a więc takim jak uniwersalność,
powszechność, bezstronność, zorganizowany sceptycyzm.
Współczesny lekarz nie może nieść pomocy pacjentom bez
korzystania z produktów przemysłu farmaceutycznego,
a współczesny odkrywca czy badacz uzależniony jest od
źródeł finansowania – czytamy w opracowaniu prof.
Anny Lewickiej-Strzałeckiej.
(…) Praktyka ta może mieć szczególnie dotkliwe
konsekwencje w przypadku rynku farmaceutycznego,
polegające na ukrywaniu negatywnych skutków określonych leków lub przypisywaniu im właściwości, których
nie posiadają. Potwierdzają to wyniki szeregu badań,
przytaczanych przez DeAngelis, w których wykazano
następujące prawidłowości dotyczące badania leków
dokonywanych przez ekspertów powiązanych z firmą,
która je wytwarza:
# Badania są niższej jakości.
# Istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą
one faworyzować produkt sponsora.
# Jest bardziej prawdopodobne, że wyniki badań
nie będą opublikowane.
# Jest bardziej prawdopodobne, że wyniki badań
będą opublikowane z opóźnieniem.
Pani profesor dostrzega również niską świadomość polskiego społeczeństwa, w odróżnieniu od
społeczeństw zachodnich. W wielu instytucjach, także
akademickich, na Zachodzie przyjętym obowiązkiem
jest składanie na wystandaryzowanych formularzach
deklaracji konfliktu interesów. Jak jest u nas? Czytamy
dalej:
W naszym kraju potencjalny konflikt interesów
nie budzi większych repulsji i towarzyszy mu zwykle
kilka standardowych usprawiedliwień, które bywają
dosyć powszechnie akceptowane. Chyba najczęstszym
jest zdziwienie, że sytuacja może być postrzegana jako
naganna; zaś samo pojęcie konfliktu interesów wydaje
się być nowe i mało znane, znacznie mniej niż pojęcie
korupcji. Ma to miejsce szczególnie w przypadku takich
działań prowadzących do konfliktów interesów, które nie
są zabronione przez prawo.
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(…) Usprawiedliwieniem dla potencjalnego konfliktu interesów bywa także subiektywne przekonanie
o bezstronności, umiejętności oparcia się pokusie, poczucie sprawiedliwości własnej bądź pewnych, wybranych
osób.
Znana jest już dość powszechnie reguła wzajemności, która jest głównym mechanizmem zmieniającym
konflikt potencjalny w konflikt rzeczywisty. Zaleca się
ujawnianie konfliktu interesów – obowiązek taki mają
konsultanci krajowi i wojewódzcy. Można się zapoznać
z ich oświadczeniami za rok 2015 pod adresem http://
www.bip.mz.gov.pl/ministerstwo-zdrowia/oswiadczenia-konsultantow-w-ochronie-zdrowia/.
Jakie są pożądane działania, gdy występuje
konflikt interesów? Prof. Anna Lewicka-Strzałecka
wymienia je:
# Poinformowanie stron, których mogą dotknąć
skutki konfliktu, że został on ujawniony i jest pod kontrolą.
# Zaangażowanie trzeciej strony, niezależnego
audytora do zbadania stopnia zagrożenia konfliktem
interesów.
# Dokooptowanie dodatkowych uczestników do
procesu decyzyjnego, w który zaangażowane są osoby
znajdujące się w konflikcie interesów.
# Zidentyfikowanie stron, które mogą być pokrzywdzone przez konflikt i zasięgnięcie opinii na temat
ich obiekcji.
# Ograniczenie dostępu osobom będącym w konflikcie interesów do poufnych czy tajnych informacji.
# Skłonienie osoby będącej w konflikcie interesów
do zaprzestania związków ze stroną, która powoduje
ten konflikt, np. osobą lub organizacją stojącą w sporze
prawnym z macierzystą organizacją.
# Skłonienie osoby będącej w konflikcie interesów
do rezygnacji z tego osobistego interesu, który powoduje
konflikt.
# Skłonienie osoby będącej w konflikcie interesów
do takiego sterowania swoim interesem, które wzbudza
pełne zaufanie.
# Odsunięcie osoby będącej w konflikcie interesów
od wykonywania pewnych zadań.
# Przesunięcie osoby będącej w konflikcie interesów
do innego działu.
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# Odsunięcie osób będących w konflikcie interesów
od debaty nad określonymi kwestiami lub od głosowania
nad nimi.
# W poważnych przypadkach skłonienie do rezygnacji z pracy.
Ciekawie rozwiązano sprawę na Harvard University Faculty of Public Health. Wszyscy pracownicy

muszą ujawniać konflikt interesów na specjalnych formularzach. Opracowano skalę ryzyka powstania konfliktu
interesów. Standing Committee on Professional Standard
rekomenduje dziekanowi wydziału przyjęcie, przyjęcie
warunkowe lub odrzucenie deklaracji pracownika.
Na wszystko jest więc rada – trzeba tylko mieć
świadomość problemu i chęć jego rozwiązania.
Krystyna Knypl

Nowości
Rodziny trzypokoleniowe w krajach anglojęzycznych
Na łamach „Demographic Research” opublikowano doniesienie zatytułowane
Three-Generation Family Households in Early Childhood:
Comparisons between the
United States, the United

Kingdom, and Australia. Autorzy, N.V. Pikauskas i M.L.
Martinson stwierdzają, że
mieszkanie wnuków z dziadkami pod jednym dachem to
sprawa bardzo zróżnicowana w poszczególnych krajach.

Okazuje się, że możliwość
wspólnego mieszkania najczęściej występuje w Stanach
Zjednoczonych (25% ). Zdecydowanie mniej dzieci mieszka z dziadkami pod jednym
dachem w Australii (11%),

a najmniej w Wielkiej Brytanii
(8%). We wszystkich krajach
maleje liczba rodzin trzypokoleniowych prowadzących
wspólne gospodarstwo. (K.K.)
Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC4241854/

Eozynofilowe zapalenie przełyku
Na dorocznej konferencji in pediatric eosinophilic esoNorth American Society for phagitis. Autorzy, C. MenardPediatric Gastroenterology, -Katcher, G. Furuta, R. KraHepatology and Nutrition mer, przedstawili wyniki 338
2015 przedstawiono donie- zabiegów poszerzenia przełysienie Ditatation outcomes ku, z tego 47 u 33 pacjentów

z eozynofilowym zapaleniem
przełyku. Średni wiek 13,5
lat. Średnio 2,6 poszerzenia
u jednego pacjenta. 7,14% pacjentów po zabiegu odczuwało
ból.
(K.K.)

Źródło: http://journals.
lww.com/jpgn/Documents/
Abstracts%20from%202015%20
NASPGHAN%20Meeting%20
in%20Washington,%20DC.pdf

oddechowe. Nasilenie objawów wzrasta z wiekiem. Po
leczeniu chirurgicznym występuje zagrożenie metaplazją
nabłonkową. Opisano sześć
przypadków raka przełyku
u młodych osób po leczeniu
atrezji. Osoby dorosłe po leczeniu atrezji przełyku mają

znamiennie częściej objawy
infekcji dróg oddechowych
niż populacja ogólna – głównymi czynnikami ryzyka są
zniekształcenie klatki piersiowej po torakotomii oraz
refluks żołądkowo-przełykowy.
U około 50% pacjentów rozwija się skolioza.
(K.K.)

Leczenie atrezji przełyku w Finlandii
Na łamach „Pediatric Surgery International” [11.2011,
27(11):1141-9] ukazało się
doniesienie Long-term results
of esophageal atresia: Helsinki
experience and review of literature autorstwa S.J. Sistonen,
M.P. Pakarinen, R.J. Rintala.
W Finlandii atrezja przełyku

występuje z częstością 1 na
2840 noworodków. Po wykonaniu korekty chirurgicznej
w okresie noworodkowym,
w dalszych okresach życia
problemami są: refluks żołądkowo-przełykowy, zaburzenia ruchomości i kurczliwości przełyku oraz problemy

Źródło: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00383-011-2980-7

Zwężenie przełyku – przegląd literatury
Na łamach „Pediatric Radiology” 2013 Aug; 43(8):898901 opublikowano doniesienie
Balloon dilatation of anastomotic strictures secondary
to surgical repair of oesophageal atresia: a systematic
review. Autorzy, M. Thyoka,
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A. Timmis, T. Mhango, D.J.
Roebuck opisali wyniki przeglądu literatury dostępnej
w bazie Medlinie z okresu od
stycznia 1960 do maja 2012.
Przeanalizowano 5 doniesień dotyczących 139 dzieci
(58% stanowili chłopcy).

Łączna liczba poszerzeń wynosiła 401 (średnio 2,9 poszerzenia u jednego dziecka).
Znieczulenie ogólne w 40%,
znieczulenie miejscowe
plus sedacja w 40%, ogólne
plus miejscowe z sedacją
w 20%. Rozmiar poszerzadła

z balonem od 4 do 22 mm.
Perforacja w 7 przypadkach
(1,8%). Nie było zgonów w następstwie perforacji przełyku
jako powikłania zabiegu poszerzenia.
(K.K.)
Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/23877544

6_2016

czerwiec

Zdrowe Zasady. Medycyna
Medycyna. Media. Społeczeństwo

No man’s life, liberty, or property are safe while the legislature is in session. (Mark Twain)
Niczyje zdrowie, wolność ani mienie nie są bezpieczne, kiedy obraduje Naczelna Rada Lekarska.

Twain, Norwid i jeszcze raz Twain...
Beata Wudarska
Pozwoliłam sobie na odrobinę dezynwoltury w tłumaczeniu słów Marka Twaina, ale
cóż nam pozostało… Jako solidny płatnik składek na samorząd lekarski ze zdumieniem dowiedziałam się, że Naczelna Rada Lekarska, prawdopodobnie po załatwieniu
innych, palących problemów naszego środowiska (o tym dalej), postanowiła się zająć
„godnością i dostojeństwem zawodu lekarza”.
Błyskawicznie zrobiłam rachunek
sumienia: 10 przykazań, przyrzeczenie lekarskie,
regulamin wspólnoty mieszkaniowej, regulamin rodzinnych ogródków działkowych… Uff, nie było najgorzej, zwłaszcza że dotychczas nie było żadnego ciała
sprawdzającego moją porządność, a nadzieję, że będę
moralna, oparto na Kancie. No, ale to tylko moja opinia,
więc może warto oprzeć się na świadectwach moralności
wystawianych przez osoby trzecie? No i żeby nie robić
tego na próżno i za późno – zanim zaczniemy oceniać
środowisko lekarskie, może zadbajmy o nabór młodych
adeptów, niech na etapie starania się o miejsce w cechu
dostarczą owe świadectwa? Krótka wizyta na stronie
rekrutacji mojej Alma Mater – pełne rozczarowanie,
nie ma żadnych wytycznych, niestety KAŻDY, kto
będzie miał odpowiednie świadectwo maturalne, może
zostać studentem, a potem absolwentem kierunków
lekarskich i stomatologicznych. Niedobrze, pomyślałam, i postanowiłam poszukać natchnienia na stronach
rekrutacyjnych do seminariów. Jest! Seminaria już
dawno o tym pomyślały, więc świadectwo moralności
od katechety i proboszcza stanowi jeden z warunków
składania dokumentów do seminariów duchownych.
I dalej, oczekuje się od kandydata, aby odznaczał się
następującymi przymiotami:
# odpowiednią zdatnością duchową (miłością Boga
i bliźniego, dążnością do braterstwa i zaparcia się
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siebie, doświadczoną czystością, zmysłem kościelnym, gorliwością apostolską i misyjną),
# zdatnością moralną (szczerością ducha, dojrzałością
uczuciową, wyrobieniem towarzyskim, umiejętnością dochowania wierności obietnicom, ciągłą troską o sprawiedliwość, duchem przyjaźni i słusznej
wolności, odpowiedzialnością, pracowitością, chęcią współpracy z innymi),
# zdatnością intelektualną (umiejętnością stosowania
słusznej i zdrowej oceny, uzdolnieniami wystarczającymi do odbycia studiów kościelnych),
# zdrowiem fizycznym i psychicznym,
# dobrą intencją, czyli gotowością podjęcia zadań kapłańskich z pobudek religijnych,
# dobrowolnością podjętego wyboru.
Ponieważ ścisła kontrola jest najwyższą formą
zaufania, kandydat winien też dostarczyć świadectwa
chrztu, komunii świętej, bierzmowania oraz świadectwo
ślubu kościelnego rodziców.
Można?
Oczywiście i w naszym fachu istnieje jakiś kanon przymiotów, których ostentacyjnie oczekuje się
od kandydata na cyrulika. W tejże chwili pomyślałam
o „powołaniu”. Natchniony tekst Listu do Hebrajczyków
mówi: „Nikt bowiem sam sobie nie bierze tej godności,
lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga”. Po czym
poznać, że kandydat na studia medyczne, a późniejszy
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lekarz, posiada takowe? Poszukiwałam definicji powołania do bycia lekarzem wiele lat, ale jak w dowcipie
o fabryce maszyn do szycia w czasach komunizmu,
gdzie zawsze z przemycanych części udawało się złożyć
karabin, a nigdy maszynę do szycia, zawsze wychodziło
mi, że to nie skłonność do poświęceń bez uczciwego wynagrodzenia, ale możliwość wykonywania swojej pracy
nawet wtedy, gdy pacjent nie pachnie rezedą i krwawi,
czy niewymiotowanie wtedy, gdy pacjent wymiotuje…
Poszukiwania kanonu zaprowadziły mnie w końcu do internetu, gdzie znalazłam lapidarne wytyczne
„8 najważniejszych powodów, dla których chcę zostać
lekarzem”: 1) nienawidzę spać; 2) chcę się uczyć do
końca życia; 3) nikt nie może odczytać mojego pisma
odręcznego; 4) mój ojciec ma dużo zbytecznych pieniędzy; 5) myślę, że już nacieszyłam się życiem; 6) chcę
odpokutować moje grzechy; 7) nie mogę żyć bez napięcia; 8) nie chcę zakładać rodziny przed czterdziestką.
Kolejny rachunek sumienia potwierdził, że z wyjątkiem
punktu 3. (byłam w mat-fizie i mieliśmy pismo techniczne) oraz 4. (większość ludzi tak ma) – spełniam
koncertowo wymogi godnego i dostojnego wykonywania
zawodu lekarza. Internet był jednak bezlitosny – nie
musiałam długo szukać, aby dowiedzieć się także, że
mogę być „ukrytą opcją satanistyczną”. Na liście zespołów propagujących satanizm i okultyzm znalazłam nie
tylko Black Sabbath czy Beastie Boys, ale także Johna
Lennona i Boba Marleya… Mea culpa! I co teraz?
Dlatego poniekąd skłaniam się ku propozycji Naczelnej Rady Lekarskiej. Niech
w końcu ktoś to uporządkuje, wskaże dekalog zachowań
lekarza obejmujący nie tylko profesjonalną etykę i deontologię, ale także podniesie plotkę do rangi opinii.
A ponieważ nasz samorząd po wielu trudach związanych
z uporządkowaniem praw i obowiązków lekarzy, obroną
niesłusznie szkalowanych kolegów, lobbowaniem za
tworzeniem dobrych ustaw służących lekarzom i pacjentom, uporządkowaniem rynku pracy, pomocą lekarskim
rodzinom, w których lekarz-główny żywiciel zmarł lub
nie jest w stanie dalej wykonywać zawodu, otoczeniem
opieką lekarzy-seniorów, wyprostowaniem meandrów
rezydentur, dbaniem o godną wysokość honorariów
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lekarskich, ograniczeniem obowiązków administracyjnych stale przerzucanych na lekarzy et cetera, et cetera,
może w końcu zacząć oceniać lekarza jako całość. Poza
tym żywię nadzieję, że jeśli ocenie będzie podlegał
całokształt bytu, to oprócz przykładnego karania powinniśmy mieć również nagrody, aby za cnotliwe życie
i na tym padole plusy dodatnie mogły przysłonić plusy
ujemne. Kolejny rachunek sumienia w moim wykonaniu – kodeks ruchu drogowego i ograniczenie prędkości
w terenie zabudowanym do 50 km/h – sprawdziłam
w komputerze mojego samochodu średnią prędkość:
23 km/h. Czyli cnotliwie.
Tylko czy siła ich? Tylko 10 członków Komisji
Etyki, a przecież Norwid wskazał drogę:
Ogromne wojska, bitne generały,
Policje – tajne, widne i dwu-płciowe –
Przeciwko komuż tak się pojednały?
– Przeciwko kilku myślom... co nienowe!
Jeden tylko problem widzę. Nazwałam go roboczo „Nie można być jednocześnie twórcą i tworzywem”.
Zatem: kto będzie kontrolował naszą Komisję Etyki?
Od kogo dostaną świadectwo moralności w życiu zawodowym i codziennym? Proponuję przyjąć zasadę,
którą kierował się wódz Indian – z nadejściem jesieni
Indianie przenosili się na pastwiska zimowe. Wódz nie
wygłaszał płomiennych przemówień, nie odwoływał
się do rozumu czy etyki współplemieńców. Jeśli był dla
swoich braci autorytetem – zwijał swój wigwam, pakował
dobytek na konie i wyruszał do obozu zimowego. Jeśli
był autorytetem – współplemieńcy także zwijali swoje
wigwamy i ruszali do obozu zimowego.
I na koniec obiecany Mark Twain:
Być dobrym jest szlachetnie. Lecz uczyć innych jak
oni mają być dobrzy, jest jeszcze szlachetniejsze i nie
wymaga tyle wysiłku.
To be good is noble; but to show others how to be good
is nobler and no trouble.
Beata Wudarska
chirurg dziecięcy
i specjalista w zakresie medycyny ratunkowej
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Używka
w wydaniu
ekologicznym
Alicja Barwicka

Przełom XX i XXI wieku przyniósł
wiele nowego nie tylko w kategoriach odkryć i wynalazków, ale także
w rozwoju myśli ludzkiej. Człowiek
zaczął dostrzegać wiele możliwości
poprawy jakości życia przez zmiaTradycyjny sposób palenia ziaren
nę własnych zachowań na bardziej
prozdrowotne. Siłą rzeczy zaczął też zwracać uwagę na wartość prawidłowych nawyków żywieniowych oraz na jakość spożywanych produktów. Żywność produkowana
zgodnie ze standardami ekologii stała się modna w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Poprawia się też jej dostępność na rynku. Z racji wyższych cen nie każdy może sobie
na nią pozwolić, ale i tak cieszy się coraz większą popularnością. Kiedy poddajemy
analizie zasady produkcji żywności ekologicznej, okazuje się, że ekologiczna może
być również używka, jaką jest kawa.
Warto znać swoje miejsce w szeregu
(albo w łańcuchu)
Na świecie są miliardy roślin, których owoce,
liście czy korzenie służą ludziom za pokarm, a ogromna
różnorodność świata roślinnego gwarantuje zapewnienie organizmowi człowieka niezbędnych składników
pokarmowych. Część, której sami nie zjadamy, stanowi
pożywienie dla świata zwierzęcego, a on przecież także
w znacznej mierze stanowi nasz pokarm.
Część gałęzi łańcucha pokarmowego stanowią przedstawiciele flory, których zadaniem nie jest
spełnianie zachcianek naszych kubków smakowych,
lecz cieszenie ludzkiego narządu wzroku i zmysłu
powonienia. Jeśli nawet żadne zwierzę nie skusi się
na posiłek z pięknych kwiatów, to po obumarciu te
tylko z pozoru mało przydatne rośliny użyźnią ziemię,
dostarczając jej cennych składników organicznych, by
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mogła dalej rodzić. Oczywiście każdy ekosystem ulega
zmianom, część roślin służy nam od niepamiętnych
czasów, część wyhodowano całkiem niedawno. Część
smakuje nam od zawsze, część niekoniecznie, więc
nasz łańcuch pokarmowy nie tylko nie jest nudny, ale
wręcz fascynujący.
Współczesny człowiek ma coraz większą świadomość swojego miejsca w tej globalnej maszynie
i zauważa możliwości wykorzystywania naturalnych
metod produkcji żywności, co w konsekwencji służy
poprawie stanu zdrowia. Dlatego nikogo nie trzeba
specjalnie namawiać do zaakceptowania zasad ekologicznej produkcji żywności, a te ujęte w szczegółowe
zapisy prawne gwarantują, że końcowy, odpowiednio
certyfikowany produkt
# wyprodukowano według ściśle określonych
zasad rolnictwa ekologicznego,

6_2016

czerwiec

Żywność ekologiczna
# na każdym etapie jego produkcji prowadzono
ścisłą kontrolę, a każda czynność na drodze „od pola do
stołu” została udokumentowana,
# istnieją konkretne podmioty odpowiedzialne
za jakość produktu i jest to najczęściej producent oraz
jednostka kontrolująca proces produkcji.
Kontrola procesu produkcyjnego jest niezbędna,
bo w certyfikowanym procesie ekologicznym niedopuszczalne jest stosowanie dodatków i substancji wspomagających, w szczególności barwników, emulgatorów,
stabilizatorów czy konserwantów.
Krzak pod specjalnym nadzorem
Wiecznie zielony krzew kawowca z rodziny
marzanowatych to bardzo stara roślina dostarczająca
ludziom od tysięcy lat ciekawych owoców przypominających wyglądem czerwone lub fioletowe jagody. To
pestkowiec zawierający dwa jednostronnie spłaszczone nasiona, przy czym nasiona niektórych gatunków
zawierają alkaloid o działaniu pobudzającym znanym
jako kofeina, a to jest już wystarczającym powodem,
by od niepamiętnych czasów o taką roślinę dbać i nie
pozwolić jej zginąć. Kawowiec osiąga średnią wysokość
do 3…4 m, ale pierwszy raz owocuje dopiero po około
trzech latach.
Udokumentowano, że już 3 tysiące lat temu na
terenie dzisiejszej Etiopii wędrowne plemiona żuły owoce
kawowca, by usunąć zmęczenie i senność, a zauważono,
że dzięki temu prostemu zabiegowi zyskiwały więcej energii i mogły przebyć znacznie dłuższą drogę. Pierwotnie
nikt tej rośliny nie uprawiał, rosła sobie wyłącznie dziko,
jednak biorąc pod uwagę liczbę ludności zamieszkującej
ówcześnie tereny podzwrotnikowe, zaspokajało to jej potrzeby. Od 575 roku na terenach międzyzwrotnikowych
Afryki zaczęto zakładać plantacje wybranych gatunków,
a uprawy rozszerzano stopniowo, by w późniejszych
wiekach przenieść je również do Ameryki Południowej
i w końcu również do Azji. Dzisiaj na całym świecie
jest około 15 miliardów kawowców, których plantacje
zajmują 100 000 km². Współcześnie kawa jest jednym
z największych i najbardziej wartościowych towarów
eksportowych wielu krajów, przy czym dla niektórych
z nich jest to w zasadzie jedyna gałąź gospodarki. Dzięki
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temu możemy rocznie wypijać na całym świecie około
400 miliardów filiżanek tego napoju. W światowych
uprawach, zależnie od rodzaju gleby i wysokości położenia plantacji, dominuje produkcja dwóch gatunków:
arabica (ok. 70%) i robusta (ok. 30%).
Kawa po turecku
W XIII lub XIV wieku rosnące w regionie dzisiejszej Etiopii owoce kawowca dotarły dzięki kupcom arabskim do terenów dzisiejszego Jemenu. Prawdopodobnie
to tam opracowano metodę preparowania nasion przez
prażenie i wytwarzanie z nich napoju, który następnie na
półwyspie arabskim rozpowszechnili Beduini. W końcu
XV wieku arabski port Al-Mucha (bardziej znany jako
Mokka) był już znaczącym ośrodkiem handlu ziarnami
rośliny zwanej kohwet. Wraz z ekspansją arabską zwyczaj
picia kawy rozpowszechnił się na całym Bliskim Wschodzie. Początkowo odnoszono się do niego bardzo nieufnie,
czy wręcz wrogo. W Mekce w roku 1511, a w Kairze
w 1532 wydano zakaz picia kawy, jednak zniesiono go
wkrótce i w drugiej połowie XVI wieku w Stambule
zaczęły powstawać pierwsze kawiarnie. Pierwszą założyli
dwaj przedsiębiorcy z Aleppo i Damaszku. Postanowili,
że ich kahvehanes będzie ośrodkiem towarzysko-politycznym dla profesorów, pierwszych sędziów (kadich)
czy urzędników państwowych. Poza prowadzeniem
filozoficzno-politycznych dysput grano tam w szachy
i tryktraka. Kobiety do stambulskich kawiarni oczywiście
nie miały wstępu, ale i panowie nie cieszyli się długo
nowym rodzajem rozrywki. Muzułmańscy przywódcy
religijni szybko się zorientowali, że dłuższe męskie
dyskusje nigdy nie są w pełni bezpieczne i pod koniec
XVI wieku picie kawy znalazło się na cenzurowanym.
Później było już tylko gorzej i w 1633 roku sułtan Memet
IV zlikwidował tureckie kawiarnie. Pretekstem były
braki w zakresie BHP, bo funkcjonowanie kawiarni
miało jakoby wywoływać liczne pożary.
Picie kawy zeszło do podziemia i teraz raczono
się nią już tylko w prywatnych domach. Ryzykowano
życiem, bo za picie kawy publicznie groziła chłosta, a recydywistom – zaszycie w skórzanym worku i wrzucenie
do Bosforu. Mimo to niepokorni mieszkańcy Stambułu
nagminnie ten zakaz łamali. W końcu kawiarnie znowu
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otwarto i zaczęto pić kawę publicznie. Popularność picia
kawy na terenie Imperium Osmańskiego była ogromna,
ale też bardzo szybko zwyczaj upowszechnił się i zadomowił na całych Bałkanach. Chociaż szesnastowieczny
Belgrad był w stosunku do ówczesnego Stambułu głęboką
prowincją, to pierwsze kawiarnie w tych miastach powstawały w tym samym czasie. Ponieważ jednak miasta
półwyspu bałkańskiego z racji oddalenia od głównego
ośrodka imperium nie miały tak silnego religijnego
nadzoru, cieszyły się w zakresie zwyczajów znacznie
większą swobodą. Prym wiodły tu tereny Bośni, gdzie
wypijano hektolitry kawy. Według niektórych źródeł
w tamtejszych kawiarniach mogli pić kawę tylko żonaci
mężczyźni posiadający dziecko i być może stąd opinia, że
pojono kawą nawet kilkuletnie dzieci. Wnętrze kawiarni
miało być przytulne, więc dominowały maty, dywany
i poduszki. Goście siedzieli wokół na drewnianych
ławach. Przewidziano też honorowe miejsce z bardziej
okazałą poduszką dla znaczniejszego gościa, np. beja.
Kawa podawana w kawiarniach Turcji i na Bałkanach
była wrząca, gęsta, niesłodzona i bez mleka.
Kawa po europejsku
Szybko pojawiła się też kawa w całej Europie.
Nie od razu jednak została zaakceptowana. Z początku traktowano ją jako „tureckie dziwactwo” i musiało
upłynąć trochę czasu, by zyskała przychylność Europejczyków. W początku XVII wieku stała się już
modnym napojem i synonimem Oświecenia. Wielkie
miasta Anglii, Francji i Włoch toczyły spory o to, kto
pierwszy sprowadził kawę do Europy, jednak według
większości źródeł pierwszą kawiarnię otwarto w 1650
roku w Oksfordzie. Pierwszym Europejczykiem, który
opisał nowatorski napój, był niemiecki botanik i podróżnik Leonard Rauwolf. W 1573 roku rozpoczął
trzyletnią podróż po Bliskim Wschodzie, mógł więc
już wstąpić do stambulskiej kawiarni. Celem podróży
było odkrycie nowych ziół i lekarstw dla kompanii
kupieckiej jego szwagra, Melchiora Manlicha. Rauwolf
powrócił nie tylko z wieloma cennymi towarami, ale
przede wszystkim z bogatą dokumentacją dotyczącą
przyrodniczych odkryć i spostrzeżeń, a także kulinarnych zwyczajów arabskich. Kawę scharakteryzował
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w następujący sposób: Bardzo dobry napój zwany przez
nich „Chaube”, który jest niemal tak czarny jak inkaust
i bardzo dobry na dolegliwości, szczególnie żołądkowe.
Spożywają go oni o poranku, w otwartych miejscach,
przed wszystkimi i bez najmniejszej oznaki strachu czy
ostrożności. Napój popijają małymi łyczkami, tak ciepły
jak to tylko możliwe, z glinianych i porcelanowych kubków.
Niemałe zasługi dla rozpowszechnienia wiedzy o nowej używce miały również zapiski włoskiego
botanika i lekarza Prospera d’Alpino. Towarzyszył on
weneckiemu poselstwu do Egiptu i po powrocie opisał
lecznicze działanie kawy. Prawdopodobnie to dzięki
niemu nazwa „cafè” przeniknęła do większości języków
zachodniej Europy. Chociaż d’Alpino nie miał dzisiejszej
wiedzy medycznej, to i tak jego opinia o leczniczych
właściwościach kawy musiała brzmieć rewolucyjnie, bo
przecież od XVI wieku, kiedy kawę sprowadzono do
Europy, budziła ona wiele kontrowersji. Z jednej strony
chwalono jej niezwykłe ożywcze działanie, z drugiej
oskarżano o wywoływanie wielu różnych schorzeń, m.in.
problemów żołądkowych, zawałów serca, raka i osteoporozy. Na podstawie zapisków Leonarda Rauwulfa
z 1583 roku można stwierdzić, że na terenie Europy
stała się ona dostępna jeszcze u schyłku XVI wieku,
chociaż na powstawanie kawiarni na terenie Francji,
Niemiec i Włoch trzeba było jeszcze poczekać ponad
pół wieku. Dzięki importowi kompanii wschodnioindyjskich (brytyjskiej i holenderskiej) sprowadzono
kawę do Francji prawdopodobnie w 1644 roku i już
w 1669 roku podczas przyjęcia wydanego przez posła
osmańskiego Paszę Mustafa wprowadzono ją uroczyście na salony paryskich elit. Kiedy nowym napojem
zachwycił się Paryż, cała zachodnia Europa zaczęła
otwierać pierwsze kawiarnie. Do dziś w Salzburgu
funkcjonuje najstarsza kawiarnia zachodniej Europy
kontynentalnej Cafè Tomaselli. Bywali tu Wolfgang
Amadeusz Mozart, Michael Haydn i Max Reinhardt.
Popularność kawy rosła też za oceanem. W roku 1670
rozpoczęła działalność pierwsza kawiarnia w Bostonie.
Miasta hołdujące modzie otwierały kawiarnie, ale to nie
znaczy, że Europejczycy tłumnie do nich uczęszczali.
Wokół kawy narastały mity. Był to produkt pochodzenia
arabskiego, niektórzy widzieli więc w nim dzieło szatana.

6_2016

czerwiec

Żywność ekologiczna
Na początku XVII wieku stanowisko w tej sprawie zajął
nawet papież Klemens VIII, wydając rodzaj przyzwolenia
na picie kawy przez chrześcijan.
Kawa po polsku
Nad Wisłę dotarła kawa pod koniec XVII wieku
za sprawą dyplomatów i podróżników, którzy służbowo
lub z ciekawości świata udawali się do Turcji. W tym samym czasie kiedy kawa pojawiła się w Polsce, zaczęła też
do nas docierać moda na dwie inne egzotyczne używki,
bez których obecnie nie wyobrażamy sobie codzienności: herbatę i czekoladę. W 1683 roku po zwycięstwie
pod Wiedniem polski przedsiębiorca Jerzy Franciszek
Kulczycki założył w Wiedniu pierwszą kawiarnię, tzw.
kafehaus, korzystając podobno z zapasów kawy porzuconych przez uciekających Turków. To wówczas spopularyzował się zwyczaj dodawania do kawy cukru i mleka.
Do niedawna istniała w Wiedniu tradycja wieszania
w oknach kawiarni portretu Kulczyckiego. Wiadomo,
ze miłośnikiem kawy był Jan III Sobieski, ale większość
Polaków uważała napój za niesmaczny, a często wręcz
szkodliwy. Pierwsza polska kawiarnia powstała prawdopodobnie w Gdańsku na początku XVIII wieku, ale
szybko podjęły wyzwanie również inne polskie miasta.
W Warszawie pierwszą kawiarnię otwarto w 1724 roku.
Nie zdobyła jednak popularności, zbankrutowała, a na
otwarcie następnej trzeba było czekać prawie czterdzieści lat. Amatorzy kawy kupowali ziarna i wypalali je
samodzielnie w warunkach domowych.
W domach zamożnej szlachty zatrudniana była
kawiarka, do której zadań należało wyłącznie przygotowywanie i podawanie domownikom aromatycznego
czarnego napoju. Nie była to wbrew pozorom praca łatwa,
bo wymagała w szczególności nabycia umiejętności
obsługi skomplikowanych maszynek do kawy, będących obowiązkowym wyposażeniem szlacheckiego czy
mieszczańskiego domu. Oczywiście nie zawsze udawało
się przygotować kawę tak jak w profesjonalnym lokalu.
Początkowo kawę pijano na wzór wschodni, czyli bez
żadnych dodatków. Szybko zaczęto jednak dodawać
do niej mleko, słodką śmietanę, cukier, a nawet sól.
Pod koniec XVIII wieku mocna kawa „po polsku”, pita
z tłustą śmietanką, cieszyła się wśród cudzoziemców
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sławą porównywalną z ówczesnym polskim chlebem.
Dla odróżnienia kawę słabą nazywano „niemiecką” lub
„śląską”. Czarną kawę pijano już tylko w czasie postu,
jako środek umartwiania się.
Spopularyzowanie mody na picie kawy pozwoliło
poszerzyć zakres produkcji porcelany i fajansu w manufakturach Białej Podlaskiej, Żółkwi i Ćmielowa.
Napój, pojawiający się początkowo jedynie na
stołach szlachty i bogatego mieszczaństwa, wkraczał
stopniowo na stoły najbiedniejszych warstw społeczeństwa. Pozwolił na to rozwijający się import z Francji
i Holandii. Zwyczaj picia kawy w XVIII-wiecznej Polsce
miał też swój szczególny wymiar kulturowo-obyczajowy,
gdyż ograniczał spożycie nadmiernych ilości wysokoprocentowego alkoholu. Jak czytamy w opracowaniu
J. Kitowicza Opis obyczajów za panowania Augusta III,
pijanie kawy stało się w Polsce powszechnym obyczajem:
… ledwo który otworzył oczy, zaraz mu do łóżka niesiono
kawę; bo było uprzedzenie od doktorów zatwierdzone, że
wstawać z łóżka na czczo, a jeszcze bardziej wychodzić
tak na wiatr, jest niezdrowo. Tak kiedyś przestrzegano
zaleceń lekarskich! Złoty okres kawiarnianego życia
przypadł w Polsce niewątpliwie na dwudziestolecie
międzywojenne, kiedy bywanie w lokalach i pijanie
ciemnego napoju należało do dobrego tonu. Propagatorami takiego stylu spędzania czasu byli głównie artyści:
literaci, poeci, malarze i aktorzy.
Kawa globalnie
Z uwagi na rosnący popyt i liczbę potencjalnych odbiorców w XVII i XVIII wieku wielkie potęgi
kolonialne rozpoczęły uprawę kawowca w swoich koloniach. W 1658 roku na Cejlonie pierwsze plantacje
założyła Holandia, rozszerzając szybko zakres upraw
o plantacje na Jawie, a następnie o kolejne na obszarze
całego archipelagu Wysp Sundajskich. Francja założyła
pierwsze plantacje na Martynice, a następnie w Gujanie
Francuskiej. Sprytni Portugalczycy w 1719 roku wykradli
z Gujany sadzonki i założyli pierwsze plantacje w Brazylii.
W ten sposób do roku 1800 kawa zmieniła się z używki
dla elit w ogólnodostępny napój dla każdego. Przez cały
wiek XIX i pierwsze dekady XX wieku Brazylia pozostawała głównym producentem i niemal monopolistą na
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światowym rynku. Dopiero w kolejnych latach polityka
utrzymywania wysokich cen umożliwiła Kolumbii,
Gwatemali, Nikaragui, Etiopii i Indonezji dołączenie
do elitarnego grona światowych producentów kawy.
W 1994 roku na tym rynku pojawił się nowy
gracz. To Wietnam, który skorzystał ze zniesienia embarga nałożonego przez USA. Wysokowydajne uprawy
wietnamskie zaczęły wypierać z rynku producentów
z tradycyjnych lokalizacji, między innymi z Brazylii,
Nikaragui i Etiopii. Doprowadziło to do obniżenia
cen i bankructwa wielu amerykańskich i afrykańskich
plantatorów. Dziś najwięksi światowi producenci kawy
to Brazylia (2,18 mln ton rocznie), Wietnam (0,99 mln
ton), Indonezja (0,76 mln ton) i Kolumbia (0,68 mln
ton). To naprawdę potężny rynek dający ogromne
zyski, ale i zatrudnienie rzeszom ludzi na całym świecie. Wytwarzaniem kawy w skali globalnej zajmuje się
obecnie 25 milionów drobnych producentów! Tylko
w Brazylii 5 milionów osób jest zatrudnionych przy
uprawie krzewów kawowca.
Główną giełdą, na której odbywa się sprzedaż
i kupno kawy jest Nowojorska Giełda Kawy i Cukru.
To tam zawierane są transakcje i to tam ustalane są
ceny surowca, które w konsekwencji mogą decydować
o bycie niejednego kraju strefy zwrotnikowej. Uprawa
kawowca jest znacznie bardziej pracochłonna niż innych
roślin regionu (soja, trzcina cukrowa, pszenica), ponieważ wymaga stałej uwagi i nie podlega automatyzacji.
Jednak chętnych do produkcji kawy nie brakuje, bo
odbiorców też jest coraz więcej. W końcu kawa to jeden
z podstawowych artykułów spożywczych i najważniejszych towarów handlowych na świecie, a w ostatnich
kilku dziesięcioleciach dodatkowo istotnie wzrosła jej
konsumpcja w Rosji i Chinach. Tak duży popyt pozwala
na utrzymywanie w miarę stałych cen pomimo okresów
nieurodzaju oraz wahań kosztów transportu uzależnionych od cen ropy naftowej.
Skąd się bierze kawa?
Oczywiście ze sklepu. W większości gospodarstw
domowych kupujemy ją na tyle często, że dokonując
wyboru, skupiamy się na oczekiwanych doznaniach smakowych, często na cenie. Nie myślimy o tym, że wspaniały
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smak i aromat uzyskano z ziaren, które kilkanaście
miesięcy wcześniej były zamknięte w czerwonym owocu
krzewu rosnącego w Brazylii, Indonezji czy na terenie
Afryki. W pierwszym etapie produkcji owoce zostają
zebrane i pozbawione miąższu. Większość afrykańskich
i brazylijskich producentów uzyskuje to w prosty sposób, susząc zebrane owoce na słońcu. Rozkłada się ja
na wielkich płachtach i czeka 2-3 tygodnie, by wyschły.
Oczywiście jeśli spadnie deszcz, może zniszczyć cały
zbiór, albo w najlepszym wypadku znacznie pogorszyć
jakość surowca. Druga metoda jest droższa, ale pozwala
na uzyskanie ziaren lepszej jakości. Warunkiem jest
odpowiednia wielkość owoców. Owoce po zebraniu są
wrzucane do pojemników, gdzie następuje ich wstępna
selekcja Z odpowiednio dużych maszyny o specjalnych
ostrzach usuwają znaczną część miąższu. Kolejną fazą
jest 1-2-dniowa fermentacja, dzięki której można owoce
dokładniej oczyścić, opłukując silnym strumieniem wody.
Potem już tylko krótki etap suszenia i ziarna są gotowe
do dalszej obróbki. Uzyskano w ten sposób ziarna kawy
zielonej, traktowane przez lata wyłącznie jako produkt
do dalszej, już termicznej obróbki. Dopiero niedawno
odkryto jej liczne zalety i obecnie stanowi oddzielny i poszukiwany, w szczególności przez dietetyków, produkt.
Popularna na większości stołów świata kawa to
efekt palenia ziaren. Proces odbywa się w specjalnych
piecach w temperaturze 280-300°C zależnie od gatunku przez okres kilku, kilkunastu minut. To wówczas
w ziarnach kawy zachodzi wiele przemian chemicznych,
w szczególności uwalniają się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Ziarna kawy nabierają swojego
wspaniałego zapachu, pękają i zwiększają swoją objętość
o 50-60%. Kiedy proces palenia zostaje zakończony, pozostaje już tylko wysyłka. Zależnie od wymagań importera
część ziaren od razu się miele i pakuje w hermetyczne
opakowania, gotowe do transportu. Zdecydowanie
bardziej preferowana jest wysyłka hermetycznie zapakowanych niezmielonych ziaren kawy, bo mogą utrzymać
swoją świeżość i aromat nawet przez kilka miesięcy. Jeśli
jednak planuje się przechowywać ziarna kawy dłużej,
nie poddaje się ich paleniu, tylko przechowuje surowe.
W takich warunkach. odpowiednio zamknięte mogą
bez straty smaku i aromatu, wydobywanego później
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podczas procesu palenia, przetrwać znacznie dłużej
niż kawa palona.
I tak znalazła się kawa w naszym sklepie. Możemy
wybierać w jej gatunkach, rodzajach opakowań i w cenie.
Jednak w ogólnodostępnej sieci sklepów nie znajdziemy
tych najdroższych gatunków, a już na pewno nie ma tu
co szukać produkowanej w Indonezji najdroższej kawy
świata: kopi luvak. Musi być najdroższa, bo „proces
produkcyjny” jest absolutnie unikatowy. Główną rolę
odgrywa tu niewielkie zwierzątko podobne do naszej
tchórzofretki łaskun muzanga (Paradoxurus hermaphroditus) z rodziny łaszowatych. To bardzo wybredny
amator ziaren kawy. Zebrane ziarna kawy wrzuca się do
miski i zaprasza luvaka na ucztę. Ten wybiera tylko te
najwyższej jakości, zjada, trawi i… wydala. Po poddaniu
tak nadtrawionych ziaren dalszym procesom uzyskuje
się kawę o najwyższej jakości i o najbardziej przez koneserów cenionym aromacie i smaku. Niestety luvak
to mały gryzoń i nie zje ziaren zbyt dużo, bo nie żywi
się przecież tylko kawą. Co gorsza, nie aklimatyzuje się
w warunkach hodowli, więc człowiek nie potrafi zwiększyć jego populacji. Kopi luvak dostępna jest głównie
na rynku amerykańskim i japońskim.
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Kawa dla ludu
Przeciętny amator kawy raczej nie spróbuje kopi
luvak, ale to dla niego kwitnie na całym świecie produkcja dwóch głównych odmian kawy. Dominująca na
światowych rynkach kawa arabica pochodzi z Półwyspu
Arabskiego (stąd nazwa tej odmiany), w szczególności
z jego południowej części, a dokładnie z gór Jemenu. Jest
spotykana także w górach Etiopii oraz w południowo-wschodnim Sudanie. Z uwagi na warunki klimatyczno-geograficzne znana jest też jako „kawa górska”. Uważa
się powszechnie, że jest lepsza w smaku, bardziej delikatna i ma ziarno lepszej jakości niż robusta. Zawiera
dużo mniej kofeiny niż inne odmiany kawy. Rosnąca
dziko potrafi wyrosnąć do około 12 metrów wysokości,
więc to już całkiem spore drzewko. Na plantacjach nie
dopuszcza się do takiego wyrośnięcia krzewów, gdyż
zbiory owoców kawowca byłyby znacznie trudniejsze.
Można ją spotkać w wielu krajach strefy zwrotnikowej.
Największe uprawy zlokalizowano na terenach Afryki
równikowej, ale też w prawie całej Ameryce Południowej, głównie w Brazylii. Wielkie plantacje znajdują się
ponadto w południowych obszarach Indii, na Cejlonie,
Jawie i Sumatrze, a nawet na Hawajach.
Światowa produkcja robusty rozwija się bardzo
dobrze głównie dlatego, że ten gatunek jest znacznie
bardziej odporny na choroby i szkodniki. Ma zdecydowanie mniejsze wymagania jeśli chodzi o jakość gleby
i położenie plantacji. Może być uprawiana w miejscach
o dużym nasłonecznieniu, także na niższych niż arabica wysokościach (0-700 m npm.). Ma też większą
wydajność plonów i dlatego plantatorzy uważają jej
uprawę za znacznie łatwiejszą. Jest stosunkowo młodym
przedmiotem handlu, bo została odkryta i opisana
przez botaników dopiero w XIX wieku w Afryce. Stąd
też wywodzi się jej inna, mniej znana nazwa „kawa
kongijska”. Różni się istotnie od kawy arabica i to pod
wieloma względami. Ma chociażby mniejszą o połowę
liczbę chromosomów. Dla smakoszy znacznie bardziej
zauważalną różnicą jest smak i moc. Robusta jest zdecydowanie mocniejsza, bo zawiera więcej kofeiny (arabica 0,8-1,4%, a robusta 1,7-4,0%). Najwięcej plantacji
tej kawy znajduje się w zachodniej Afryce, Indiach,
Brazylii i Wietnamie.
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Precyzyjna selekcja ziaren

Czy używka może być ekologiczna?
Jako że na rynku światowym dominuje arabica,
dobrze jest zwrócić uwagę na kilka szczególnych miejsc
jej uprawy. Kawa Colombia Excelso to jedna z najlepszych kaw tej odmiany oferowanych przez kolumbijskie
plantacje. Uprawy lokalizuje się na wysokości powyżej
900 metrów n.p.m. na zboczach Andów Kolumbijskich
Niektóre plantacje leżą nawet na wysokości około 2000
metrów n.p.m.
To w Kolumbii, w okolicy Montenegro (departament Quindio) znajduje się wyjątkowe Muzeum Kawy.
Ma charakter pięknego tematycznego parku (Colombian National Coffee Park). Znajdziemy tu niewielkie
plantacje różnych odmian kawy, a zwiedzający mogą
obejrzeć, ale i uczestniczyć osobiście w każdej fazie
procesu produkcyjnego, począwszy od zbierania owoców,
aż do pakowania i sortowania produktu przygotowanego
do transportu. Na terenie kolumbijskiego parku kawy
zlokalizowano też rozległe stanowisko, gdzie można
prześledzić proces ekologicznej produkcji kawy. Przedstawiono tu wszystkie reguły dotyczące wzrostu krzewów,
tradycyjnych sposobów zbierania i suszenia owoców,
segregacji nasion czy wypalania ziarna. Z uwagi na brak
ingerencji człowieka w naturalny rozwój roślin, plony
z takich plantacji są zawsze mniejsze, ale ostateczny produkt z pewnością nie zawiera jakichkolwiek toksycznych
substancji chemicznych. Ekologiczne farmy produkcji
kawy powstają we wszystkich krajach producenckich, ale
najwięcej ich mają właśnie Kolumbia i Salwador. W tym
najmniejszym kraju tzw. środkowoamerykańskiego
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międzymorza produkowana jest wysokiej jakości kawa
Arabica Salwador SHG. Plantacje znajdują się na górskich
zboczach na wysokości co najmniej 1100 metrów n.p.m.
(stąd skrót od nazwy Strictly High Grown), a proces
produkcji respektuje wszystkie wymagania ekologii.
Producenci tej odmiany są zrzeszeni w organizacji
Rainforest Alliance, skupiającej rolników i wytwórców dóbr pochodzenia naturalnego respektujących
naturalne, ekologiczne sposoby wytwarzania żywności.
Rainforest Aliance sprawuje nadzór nad pełnym cyklem
wytwarzania tej kawy – od upraw po wstępną obróbkę
i czyszczenie ziaren, aż po odpowiednie pakowanie
i ewentualne wypalanie na potrzeby odbiorców. Rozwój ekologicznych upraw kawy pewnie dopiero przed
nami, ale niewątpliwie na sklepowych półkach kawa
ekologiczna będzie się pojawiać coraz częściej.
Wszystkie kolory kawy
Zielona kawa to ziarna kawy, których obróbka
zakończyła się przed procesem palenia. Ponieważ nie
zaszedł w nich jeszcze proces pirolizy, nie mają znanego
nam aromatu i smaku. Niezmieniona jest za to zawartość kofeiny. Ziarna kawy zielonej różnią się oczywiście kolorem. W porównaniu z ziarnami po obróbce
termicznej są dużo jaśniejsze, o zielonkawym odcieniu.
Badania ostatnich lat potwierdzają, że substancje zawarte
w zielonej kawie, a w szczególności kwas chlorogenowy
(od chloros – zielony) ACG mają pozytywny wpływ na
tempo spalania tłuszczów i pewnie dlatego tak wielkie
zainteresowanie dietetyków tym produktem. ACG jest
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ważnym elementem metabolizmu roślin, wykazującym
silne działanie antyoksydacyjne i bakteriobójcze, a występując wspólnie z kofeiną, dodatkowo obniża stopień
przyswajania glukozy z pożywienia. Według różnych
badań systematyczne spożywanie zielonej kawy może
dzięki temu zmniejszyć zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie nawet o 15%. Zielone ziarna kawy
są bogatym źródłem także innych przeciwutleniaczy
(amannitol i polifenole) mogących stymulować układ odpornościowy, natomiast zawarta w większości gatunków
kawy kofeina (1,3,7-trimetylo-ksantyna) to tylko jeden
z alkaloidów, który krzew kawowca wytwarza w celu
powstrzymania szkodników przed konsumpcją nasion.
Historia przyrządzania naparu z ziaren kawy
uprzednio wypalanych obejmowała zawsze jej działanie
na organizm ludzki i dlatego w różnych okresach traktowana była jak lekarstwo. W XVII wieku sprzedawano ją
tylko w aptekach, traktując jako doskonały lek na wiele
schorzeń. Dzisiaj wiemy, że podczas prażenia kawy
powstają wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne o silnym działaniu genotoksycznym, mutagennym
oraz kancerogennym. Im wyższa temperatura i dłuższy
czas procesu obróbki termicznej, tym większa zawartość policyklicznych pochodnych benzenu w gotowym
produkcie. A mimo to, według współczesnych badań:
# Spożycie kawy nie jest związane ze wzrostem
ryzyka udaru mózgu i chorób serca.
Przed ostateczną kwalifikacją gatunku konieczna jest degustacja

# Nie ma związku między umiarkowanym spożywaniem kofeiny a ogólnym poziomem cholesterolu
u człowieka.
# Nie udowodniono związku między spożyciem
kawy a występowaniem chorób nowotworowych.
# Może zwiększać tętno, szczególnie gdy jest
rzadko pita, nie stwierdzono jednak zależności między
przewlekłym spożywaniem kawy i innych produktów
zawierających kofeinę a występowaniem niemiarowości
serca. Częste przyjmowanie kofeiny sprawia, że efekt ten
zanika. Nie udowodniono związku między nadciśnieniem tętniczym a spożyciem kawy.
# Wypłukuje wapń z organizmu, jednak efekt ten
jest na tyle niewielki, że nawet spożywanie jej w dużych
ilościach nie zwiększa zagrożenia osteoporozą.
# Brakuje dowodów na negatywny wpływ kawy
spożywanej w umiarkowanej ilości na kobiety w ciąży
i płód.
Większość badaczy kawy podkreśla powszechnie
znane jej działanie pobudzające i przyspieszające metabolizm, co przejawia się zwłaszcza w zwiększeniu tempa
przemiany lipidów i poprawie perystaltyki jelit. Wyniki
niektórych badań dowodzą, że nawet przeciętne dzienne
spożycie kawy obniża o 26% ryzyko zachorowania na
nowotwory jelita grubego. To skutek działania nie tylko
kofeiny, ale i polifenoli wykazujących funkcje antyoksydacyjne. Podobny wpływ mają melanoidyny, polimery
powstające podczas palenia ziaren kawy.
Podczas codziennego pijania kawy nie zastanawiamy się nad tym, jak
na nasz organizm działają
poszczególne związki chemiczne zawarte w jej ziarnach. Przyjmijmy zatem, że
filiżanką espresso możemy
się raczyć każdego dnia bez
jakichkolwiek wyrzutów sumienia.
Tekst i zdjęcia
Alicja Barwicka
okulistka uwielbiająca kawę
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Herbatki ziołowe...
czy aby zawsze zdrowe?
Marta Florea

Lato i plaża tuż, tuż... hmm, a jak tu pokazać się na plaży w mniejszym lub większym
negliżu, gdy daleko nam do aparycji filmowych gwiazd? Niskokaloryczne posiłki i regularne treningi są zbyt męczące, a na ich efekt trzeba długo czekać. Znacznie prostsze wydaje się łyknięcie tabletki z cudownym suplementami, które w mig poprawią
nasze samopoczucie i wygląd. A jak nie tabletka, to może jakaś herbatka ziołowa... to
przecież samo zdrowie!

O

zdrowotnych wartościach zielonej herbaty w zasadzie nawet nie wypada dyskutować. Dr Google
twierdzi, że chroni ona przed rakiem i demencją, przedłuża życie, poprawia wygląd skóry, obniża poziom
złego cholesterolu itp.
A co na ten temat twierdzą naukowcy? Polifenole
to duża grupa zróżnicowanych związków chemicznych
występujących w produktach spożywczych pochodzenia
roślinnego. Liczne badania potwierdziły korzystne efekty
spożywania produktów bogatych w polifenole, takich
jak czerwone wino, sok grejpfrutowy, czekolada, soja,
kawa czy zielona herbata. Dieta bogata w polifenole
sprzyja obniżeniu ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej
i cukrzycy. Przypuszczalnie te związki działają przez hamowanie rozkładu węglowodanów i wchłanianie glukozy
w jelicie, stymulują również wydzielanie insuliny przez
komórki beta trzustki, modulują uwalnianie glukozy
z wątroby, aktywują receptory insuliny i wchłanianie
glukozy w tkankach. Wpływają również pozytywnie na
metabolizm tłuszczów. Korzystny wpływ polifenoli na
homeostazę glukozy i tłuszczów obserwowano w licznych badaniach zarówno in vitro, jak i na modelach
zwierzęcych.
Zmartwię jednak miłośników, a raczej miłośniczki gorzkiej czekolady czy zielonej herbaty. Nadmierne spożywanie produktów zawierających duże ilości
polifenoli przez kobiety ciężarne może powodować
przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego u płodu,
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a w efekcie zaburzenia krążenia, a nawet zgon płodu.
Polifenole m.in. hamują syntezę prostaglandyn, a szczególnie prostaglandyny E-2, która jest odpowiedzialna
za utrzymanie drożności przewodu tętniczego u płodu.
Aby potwierdzić tę teorię, przeprowadzono badanie na
modelach zwierzęcych.
Ośmiu ciężarnym owcom podawano do picia
wyłącznie zieloną herbatę. Grupę kontrolną stanowiły
cztery owce, które piły wyłącznie wodę. Oceniono rozwój
owczych płodów w obu grupach przed rozpoczęciem
badania i po tygodniu. U wszystkich płodów owiec
spożywających zieloną herbatę stwierdzono w badaniu echokardiograficznym oznaki zwężenia przewodu
tętniczego. W badaniu histopatologicznym wykazano
powiększenie i hypertrofię prawej komory serca oraz
znaczne pogrubienie tkanek przewodu tętniczego. U płodów z grupy kontrolnej nie stwierdzono takich zmian.
Badanie to potwierdziło niekorzystny wpływ spożywania
znacznych ilości zielonej herbaty w trzecim trymestrze
ciąży na przewód tętniczy płodu.
Istnieją również doniesienia o podobnym niekorzystnym wpływie na przewód tętniczy u płodu spożywania dużych ilości kakao czy herbaty z rumianku.
Jeśli wśród szanownych czytelników są przyszłe
mamy, ojcowie lub dziadkowie, którzy po przeczytaniu tych słów zaniepokojeni robią przegląd kuchni
i lodówki z zamiarem wyrzucenia czekolady czy kiści
winogron, to chciałabym ich uspokoić. Niekorzystne
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oddziaływanie produktów zawierających polifenole na
przewód tętniczy u płodu dotyczą wyłącznie spożywania
ich w nadmiernych ilościach. Czyli krótko mówiąc: co
za dużo, to niezdrowo!
Marta Florea
specjalista położnictwa i ginekologii
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Nowości
Protest obywatelski przeciwko umowie TTIP i CETA
Prowadzone przez władze
Unii Europejskiej negocjacje
z USA w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w sprawie handlu i inwestycji (TTIP)
oraz zbliżające się ratyfikowanie umowy gospodarczo-handlowej (CETA) z Kanadą

spotykają się z protestami wielu środowisk. Aktywiści różnych organizacji globalnych,
takich jak Greenpeace oraz
wielu organizacji lokalnych
działających w poszczególnych
krajach unijnych protestują
przeciwko tym umowom.

Konsekwencją współpracy hormonów wzrostu. Więcej
handlowej będzie wprowadze- pod adresami:
nie na rynek europejski taniej http://www.stop-ttip.pl/
żywności ze Stanów Zjedno- https://stop-ttip.org/what-is-theczonych i Kanady, produkowa- -problem-ttip-ceta/?noredirecnej według zupełnie innych za- t=en_GB
sad – z wykorzystaniem GMO, http://ttipniedziekuje.pl/index.
pestycydów, antybiotyków, php?page=pytania-i-odpowiedzi
Źródło: materiały prasowe

Patrz, na co patrzysz!
Na łamach czasopisma
„Health and Place” ukazało
się doniesienie zatytułowane
Residential exposure to visible
blue space (but not green space)
associated with lower psychological distress in a capital city
autorstwa D. Nutsdorf i wsp.

analizujące wpływ widoku za
naszymi oknami na zdrowie
i samopoczucie. Stwierdzono,
że kojące działanie wywierają naturalne widoki przyrody.
Najlepszy wynik testów psychologicznych mieli mieszkańcy Wellington w Nowej

Zelandii. Gdyby czytelnicy opublikowanego w numerze
odczuli potrzebę zmiany miej- 2/2016 „Gazety dla Lekarzy”
sca pracy i osobistego przete- – http://gazeta-dla-lekarzy.com/
stowania wpływu widoków images/gdl_2016/gdl_2_2016.pdf
nowozelandzkich, zachęcamy (s. 8).
(K.K.)
do lektury artykułu Ewy Stojek
Źródło: http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
zatytułowanego Down under,
S1353829216300119
czyli pracuję w Nowej Zelandii

Stres matki dziecka operowanego z powodu atrezji przełyku
Psycholodzy ze szpitala pediatrycznego w Rzymie opublikowali na łamach „American Journal of Perinatology”
w lutym 2016 roku doniesienie zatytułowane Seeing Their
Children in Pain: Symptoms of
Posttraumatic Stress Disorder
in Mothers of Children with
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an Anomaly Requiring Surgery
at Birth nt. stresu pourazowego u matek dzieci, które były
operowane tuż po urodzeniu.
W badaniu wzięło udział 120
matek, których dzieci były
operowane z następujących
powodów: atrezja przełyku (29), wrodzona przepuklina

przeponowa (38), wady wrodzone środkowego odcinka
przewodu pokarmowego (38),
wady powłok brzusznych (15).
Dwie matki nie wykazywały
żadnych objawów zespołu stresu pourazowego, 10% miało
jeden objaw, 64,2% miało dwa
objawy i 29,2% miało trzy

objawy. Zdaniem autorów
należy oferować pomocowe
programy psychologiczne
rodzinom, w których dzieci
były operowane tuż po urodzeniu.
(K.K.)
Źródło: https://www.
thieme-connect.com/DOI/
DOI?10.1055/s-0036-1572543
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Co by tu
ugotować
na obiad?
Jagoda Czurak

Losy narodów zależą od ich sposobów odżywiania się – nie uważam, że
kuchnia determinuje dzieje, podzielam jednak zdanie autora tego aforyzmu, Anthelme’a Brillat-Savarina, że gotowanie
(i jedzenie) to bardzo ważna część naszego życia. Jemy „oczami” i książki kucharskie kupujemy „oczami”. Szata graficzna wydawnictwa wpływa w znacznej mierze na
to, czy kupimy i zaczniemy we własnej kuchni sprawdzać podsuwane nam przepisy.
Przejdźmy się po księgarni.
Na półkach księgarskich
Jesteśmy już przyzwyczajeni do wysmakowanych
fotografii potraw, na widok których ślinka cieknie. Często
na okładce pojawia się zdjęcie szczupłej, zadbanej autorki
przepisów. Jeśli autorka trzyma kolorowe baloniki, to
zaczynamy wierzyć, że od kalorii się nie tyje i że nawet
słodkości, do przygotowania których jesteśmy zachęcani,
nie spowodują powstania dodatkowej „oponki”. Rola
czarodziejów garnka i patelni jest w naszym życiu coraz
większa, co można zauważyć na przykładzie popularności programów kulinarnych w telewizji. Telewizja
śniadaniowa gotuje potrawy na wszystkie pory dnia;
podróżnik – w różnych rejonach globu; adepci sztuki
kulinarnej przezwyciężają piekielne trudności w drodze
do miejsca w gronie najlepszych; restauratorzy stawiają
na nogi podupadające biznesy rodzinne, pomagając
zrewolucjonizować wyobrażenie właścicieli restauracji
o tym, co przyciągnie głodnego do ich stołu. Na ekranie gotują dzieci i to z myślą o nich powstają książki
kucharskie, którym niegroźne są zabrudzenia – mają
zmywalne strony. Takie książki bawiąc – uczą, również
zjawisk chemicznych i fizycznych, które w kuchni można
zademonstrować.
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Jedzenie to nie kara ani nagroda – jeśli niejadek
ma stać się w przyszłości świadomym konsumentem
dań, najlepiej gdy rodzic zaprosi go do kuchni. Gotują
zakonnice i gospodynie na plebanii, o czym lubią pisać.
Ulubione potrawy aktorów i śpiewaków operowych
(np. José Carrerasa) też możemy znaleźć na półkach.
Zainteresowani tym, jak jedli i co gotowali znani ludzie,
również znajdą takie lektury. Polecić mogę książkę
o kuchni autorki Ani z Zielonego Wzgórza (L.M. Montgomery była żoną pastora, wymieniała się przepisami
z sąsiadkami, w jej notatniku znajdziemy przepis np.
na ciasto o dziwnie brzmiącej nazwie „niby-wiśniowe”)
czy książkę z przepisami pierwszej kulinarnej celebrytki
Julii Child. Modne diety, o których czytamy w internecie,
też są zebrane w formie książkowej: dieta paleo, wegetariańska i wegańska, bezglutenowa, dla alergików i dla
patriotów (tylko polskie składniki).
Autorzy używają sztuczek, by zachęcić do kupienia tej jedynej książki. Tytuły sugerują, że w 24 godziny
można nauczyć się gotować lub że piętnaście, no, góra
trzydzieści minut wystarczy do przygotowania pożywnej
i smacznej potrawy „na domowo”. Są książki kucharskie
dla gotujących „bez chemii” – ale przecież gotowanie
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to chemia, a nawet alchemia, gdy sięgamy na górną
półkę kulinarną, zmieniając formę skupienia składników (kucharz molekularny wyczaruje makaron z soku
jabłkowego, ale czy zdradzi w swojej książce wszystkie
sekrety?). Tematyczne książki kucharskie podpowiedzą,
jak piec chleb czy jak wrócić do tradycyjnych składników,
takich jak np. kasze. Dowiemy się, jak gotować „sprytnie”,
„ekonomicznie” i „na bogato”. Nie chcesz konkurować
z daniami teściowej? Jak to zrobić, podpowie ci lektura.
W książkach kucharskich nie brakuje filozoficznego
podejścia do gotowania, zwłaszcza w książkach propagujących dania kuchni azjatyckich (np. kuchnia Pięciu
Przemian).
Wielu z nas jest przekonanych, że ciasta są niezdrowe. A jeśli nie zawierają cukru, białej mąki, śmietany,
za to są przygotowane z owoców, płatków zbóż, nasion
i przypraw? Jak je zrobić – również książka podpowie.
Dieta może leczyć lub wspomagać leczenie farmakologiczne – mam w swoich zbiorach przetłumaczoną
przez lekarza (który dodał komentarze) pozycję Dieta.
Twój cudowny lek. Autorki książek kucharskich nie wahają
się użyć słów szczęście, miłość, zdrowe i cudowne w tytułach swoich propozycji. Według jednej z autorek nawet
garnki są szczęśliwe i sprawiają,
że przygotowane
w nich szczęśliwe
jedzenie „pysznie karmi duszę
i ciało”. Autorki
książek kulinarnych pokazują,
co można przyrządzić z kwiatów
czy dzikich ziół.
Bratki – drżyjcie!  Istny zawrót głowy! A wszystko
po to, by być świadomym konsumentem, który wie, co je.
Do moich kubków smakowych przemówiła książka przygotowana na wyprodukowanym w domowej
kuchni papierze, w który wtopiono ziarna i przyprawy
– autorska książka studentki ASP, córki mojej koleżanki.
Aż się chciało chrupać. Niestety – edycja bardzo limitowana (powstały tylko trzy egzemplarze).
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Żyjemy po to, by jeść, jak mawiają sybaryci.
Jednak bliższe wielu ludziom jest sformułowanie, że
jemy po to, by żyć. Gotujemy w każdych warunkach,
w czasach pokojowych i na wojnie. O tym, czym się
odżywiali np. powstańcy warszawscy, partyzanci czy
ludność okupowanej Polski, również opowiadają książki,
można by rzec z czasów zagłady, historyczno-kulinarne
(np. Okupacja od kuchni. Kobieca szkoła przetrwania).
Nowa jakość edytorska to książki bez fotografii, w których
rysunki poszczególnych składników i etapów przygotowania dań zastępują powszechnie obecną tradycyjną
narrację kulinarnych mistrzów (taka jest seria dziełek
Agaty Królak). Na rynku brak chyba tylko kuchni dla
kosmonautów – może tą niszą zajmą się amatorzy ekstremalnych doznań?
Najbardziej znane
Najbardziej znaną książką tyczącą rozkoszy stołu
jest Fizjologia smaku albo medytacje o gastronomii doskonałej wspomnianego na wstępie Anthelme’a Brillat-Savarina z 1825 r. Balzac uznał ją za wspaniały traktat
kulinarny i za jedno z najciekawszych stylistycznie dzieł
stworzonych w języku francuskim. Filozofię wyłożoną
w tym niewielkim dziełku wyznają autorzy haute cuisine, tworząc unikatowe przepisy i zabijając się, czasem
dosłownie, o gwiazdki Michelina.
Polacy nie gęsi… Znacznie wcześniej, bo w 1682 r.
kucharz Lubomirskich (tych od Wiśnicza), Stanisław
Czerniecki, wydał dzieło Compendium Ferculorum albo
zebranie potraw. Autor udziela wskazówek o tym, jak
pobudzać smak i wyobraźnię, jak sprawić, by potrawy
czarowały wyglądem. A 333 (sic!) przepisy (w pracy
Brillant-Savarina nie znajdziemy przepisów) opracowało i wydało Muzeum Pałacu w Wilanowie. Opisy są
smakowite w sferze językowej z dzisiejszego punktu
widzenia. To tu można znaleźć opis przygotowania
najbardziej znanej w polskiej literaturze ryby (w Panu
Tadeuszu jest to szczuka = szczupak) częściowo upieczonej, częściowo ugotowanej i częściowo usmażonej. Ów
sekret kucharski Wojskiego, jak to przytacza Czerniecki,
polegał na tym, by w czasie opiekania szczupaka na rożnie część ryby polewać olejem i posypywać mąką, część
obwiązać szmatką i polewać solonym octem winnym,
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http://www.wilanow-palac.pl/sekret_wojskiego_czyli_szczuka_jedna_calkiem_nierozdzielna.html

pl/302,3917,365_OBIADOW_PANI_LUCYNY_.htm). To
ona jest autorką przepisu na babę wielkanocną zaczynającego się od słów weź kopę jaj i dwie dziewki
do kręcenia.
Moje poradniki
Moją pierwszą pomocą „naukową” była Książka kucharska dla samotnych i zakochanych. Od czasu
gdy stawiałam samodzielnie pierwsze kroki w kuchni,
przybyło mi ponad sto książek stricte kulinarnych plus
książki popularnonaukowe dotyczące sztuki kulinarnej.
Największą, jeśli chodzi o rozmiary, i najmniejszą pozycję
z moich zbiorów pokazuję na fotografii.
Kuchnia góralska

a część, przeznaczoną do upieczenia, polać tłuszczem
dopiero pod koniec przygotowania, tak by ryba, podana
w całości, była
U głowy przysmażona, we środku pieczona.
A mająca potrawkę z sosem u ogona. (Pan Tadeusz)
Autorka bodaj najsłynniejszego poradnika kulinarnego z 1860 r. 365 obiadów za 5 złotych Lucyna
Ćwierczakowiczowa odniosła sukces, także finansowy:
w 1883 r. za wydania swych książek otrzymała najwyższe honoraria autorskie w Warszawie XIX wieku.
Nakładami przewyższała klasyków z Mickiewiczem
i Słowackim, a honorariami Potop Sienkiewicza czy
Faraona Prusa. Otrzymała 84 tysiące rubli. Dla porównania: spory mająteczek ziemski można było kupić za 30 tysięcy. Przeciętnej rangi urzędnik zarabiał
6 tysięcy rocznie. Wysokość kwoty tak zbulwersowała
warszawskie środowisko literackie, że poświęcono tej
sprawie nawet dwa specjalne felietony; w „Kłosach”
i „Tygodniku Ilustrowanym” (cytuję Jana Kalkowskiego,
felietonistę „Przekroju” http://www.potrawyregionalne.
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jest bardzo uboga,
do policzenia niezbędnych składników
wystarczą palce u rąk; tu jest przepis na zupę z… sałaty zielonej. Część książek przywiozłam z podróży do
różnych krajów świata, tak jak przyprawy, bez których
trudno byłoby wydobyć smak Orientu czy Bliskiego
Wschodu np. z piersi kurczaka. Gotowanie to jak odkrywanie nieznanych lądów. Ci, co lubią podróżować,
lubią jeść i gotować. Zajrzałam do salonu księgarskiego
– doliczyłam się blisko trzystu tytułów! W wyborze książki
pomagają targi (np. organizowane przez Muzeum Sztuki
Współczesnej targi książek kulinarnych, gdzie można
również wysłuchać prelekcji). Wydane w Polsce książki
kulinarne nie ustępują, jeśli chodzi o sztukę edytorską,
zagranicznym wydawnictwom.
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Ale, ale…. O czym ja tu piszę. Kto dzisiaj
kupuje książki? Przepisy są dostępne on-line,
blogerki kulinarne prześcigają się w wymyślaniu
własnych receptur lub odświeżaniu babcinych.
Nic tylko biec do rondla. A co na deser – podpowiada wspomniany na początku tego artykułu
Francuz: Deser bez sera jest jak piękna kobieta
bez oka.
Tekst i zdjęcia

Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Kwiecień 2016
PS. Gdy wpisałam do wyszukiwarki internetowej
słowa „przepis na”, jako najpopularniejszy ukazał się
link do: „pizza, gofry, naleśniki i faworki”.

Nowości
Zmiany w nerwie słuchowym w przebiegu cukrzycy
Uszkodzenie słuchu jest
powszechnym problemem
dotykającym ponad 16% dorosłych, przy czym 2/3 z nich
ma ponad 70 lat. W konsekwencji osoby dotknięte niedosłuchem często cierpią na
izolację społeczną, depresję,
zaburzenia funkcji poznawczych oraz otępienie. Częściej
przydarzają im się upadki
i hospitalizacje.

Do powszechnie znanych
powikłań narządowych dotykających pacjentów z cukrzycą należą zawał serca, udar
mózgu, niewydolność nerek,
polineuropatia obwodowa.
Stosunkowo mniej wiadomo
o powikłaniach w obrębie
innych narządów. Profesor
E. Helzner i wsp. ze Stanów
Zjednoczonych zajęli się zbadaniem zależności między

cukrzycą a uszkodzeniem
słuchu. W doniesieniu zatytułowanym Type 2 Diabetes
and Hearing Impairment, opublikowanym w styczniu 2016 r.
na łamach „Current Diabetes
Reports”, piszą oni o potrzebie poszerzenia prac na tym
zagadnieniem.
Okazuje się, że pacjenci
z cukrzycą mają problemy ze
słuchem częściej niż osoby bez

cukrzycy. Dochodzi do upośledzenia w zakresie odbioru
wyższych częstotliwości. Przyczyną uszkodzenia jest hiperglikemia oraz stres oksydacyjny prowadzący do uszkodzenia
drobnych naczyń krwionośnych w obrębie ślimaka. Powstanie upośledzenia słuchu
ma także związek ze zmianami
o charakterze neuropatii nerwu słuchowego.
(K.K.)

Źródło: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11892-015-0696-0

Nadkażenie bakteryjne u dzieci z infekcją wirusem RSV osłabia odporność!
Na łamach „American Journal of Respiratory and Critical Care” 2 maja 2016 r.
ukazało się doniesienie Nasopharyngeal
Microbiota, Host Transcriptome and Disease Severity in Children with Respiratory
Syncytial Virus Infection na temat wpływu nosicielstwa takich patogenów jak Haemofilus influenzae, Streptococcus, Corynebacterium, Moraxella, Staphylococcus ureus. Autorzy, W.A. de Steenhuijsen
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Piters i wsp., stwierdzili, że obecność
tych bakterii niekorzystnie wpływa na
przebieg infekcji wirusem RSV poprzez
modyfikację i obniżenie odpowiedzi immunologicznej. Porównywano sekwencjonowanie 16S-rRNA u dzieci bez infekcji RSV, u których stwierdzano w górnych drogach oddechowych Haemofilus
influenzae, Streptococcus, Corynebacterium, Moraxella, Staphylococcus ureus.

Jak wygląda sekwencjonowany region
rybosomalnego RNA bakterii można zobaczyć pod adresem http://www.nature.
com/nrmicro/journal/v12/n9/fig_tab/nrmicro3330_F1.html.
U dzieci z RSV stwierdzono nadekspresję niektórych genów w makrofagach
i leukocytach obojętnochłonnych. (K.K.)
Źródło: http://www.atsjournals.org/doi/
abs/10.1164/rccm.201602-0220OC#.Vy6_jUe8U4A
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Witamina K
u noworodków i niemowląt
– fakty, mity i hity
Krystyna Knypl

Nie wszystkim wiadomo, choć fakt to banalny, że dzisiejszy świat jest ekstremalnie
sprawdzalny – tak mi się niechcący zrymowało, ale dalej będzie prozą i powagą, która
obowiązuje w uczonych dysputach.

J

ak wspomnieliśmy na s. 4, toczy się w środowisku
lekarskim wymiana poglądów w związku z próbą
zmiany sposobu dawkowania witaminy K u noworodków
i niemowląt. Już, już miały wejść w życie nowe „zalecenia”
(grupa pediatrów opublikowała artykuł, nazywając go
zaleceniami), ale – pech to prawdziwy – środowisko
rozpoczęło dyskusję na ten temat. Mimo prób wyciszenia
dyskusja trwa. Co więcej, 2 maja 2016 r. opublikowano
w „Pediatrics” wyniki takiej podaży witaminy K u dzieci
z wrodzoną atrezją dróg żółciowych, które mają być
głównymi beneficjentami tej profilaktyki.
Wobec nieskuteczności podaży doustnej zarówno w dawce 25 µg, jak i 150 µg, autorzy holenderscy
stwierdzają, że rekomendowana jest dawka domięśniowa.

Jak jest na świecie z witaminą K?
Wrzucamy sobie w Google niczym nasi pacjenci
hasło „Prophylactic Dosing of Vitamin K to Prevent
Bleeding” i na pierwszej pozycji wyświetla się nam
adres do poradnika w tej sprawie: http://newborns.
stanford.edu/VitaminK.html, napisanego przez lekarzy
z wydziału medycznego Uniwersytetu w Stanford. Czym
może poszczycić się ta uczelnia? Ano ma ona najwyższe
finansowanie przez Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH),
31 jej pracowników jest członkami National Academy
of Science, 41 jest członkami Institute of Medicine oraz
ma długą listę osiągnięć naukowych – do poczytania
pod adresem http://med.stanford.edu/school/facts.html.
Ci światowej sławy lekarze piszą w krótkich
żołnierskich słowach tak:

26

Podstawowe dane
# Witamina K jest niezbędnym czynnikiem do syntezy czynnika II (protrombiny) VII, IX i X układu
krzepnięcia
# witamina K jest niewykrywalna w krwi pępowinowej
# Lactobacillus, który jest pierwotną florą bakteryjną
przewodu pokarmowego u noworodków karmionych
piersią, nie syntetyzuje witaminy K
# mleko kobiece zawiera małe ilości witaminy K.
Podstawy problemu klinicznego
# w wyniku niedoboru witaminy K może rozwinąć się
krwotoczna choroba noworodków, zwana w języku
angielskim Vitamin K Deficiency Bleeding (skrót
VKDB)
# częstość występowania VKDB jest różna: od 0,001
do 1,5% w zależności od badanej populacji, sposobu
karmienia niemowlęcia (pierś v. mieszanki mleczna);
karmienie mieszanką mleczną ochrania niemowlę, bo
mieszanki zawierają suplement witaminy K
# choroba może wystąpić jako postać wczesna w ciągu
pierwszych 24 godzin, jako postać klasyczna w ciągu
2...7. doby lub jako postać późna między 2 tygodniem
a 6 miesiącem
# objawy VKDB są różne – może wystąpić krwawienie
z pępka, w przewodzie pokarmowym, w miejscach
wkłuć, na śluzówkach, w obrębie jamy brzusznej; najgroźniejsze w skutkach jest krwawienie domózgowe;
potwierdzenie choroby odbywa się przez wykonanie
oznaczenia czynników układu krzepnięcia; leczenie
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w warunkach szpitalnych polega na uzupełnieniu
brakujących czynników krzepnięcia
# wystąpieniu choroby sprzyja przyjmowanie przez matkę
leków interferujących z metabolizmem witaminy K,
takich jak phenytoin, phenobarbital, karbamazepina;
także leków przeciwzakrzepowych (coumadin, aspiryna) lub cefalosporyny.
Profilaktyka i ciekawostki
Podaje się 0,5…1 mg domięśniowo po urodzeniu.
Jeżeli rodzice nie wyrażają zgody na podanie
zastrzyku, podaje się witaminę K doustnie, ale nie ma

dowodów naukowych na to, że takie postępowanie jest
skuteczne.
W Stanach Zjednoczonych nie ma zarejestrowanej witaminy K doustnie dla dzieci.
Tymczasem u nas próbowano wdrożyć 6-krotne
zwiększenie dawki witaminy K. Holandia już wie, że to
nie działa. Czy każdy kraj musi przekonywać się o tym
na własnej populacji niemowląt? Nie musi!
Biznes Big Suplement najpewniej straci rynek
holenderski w następstwie wyników ogłoszonych w „Pediatrics”. Polskiego rynku nie pozyska!
Krystyna Knypl

Nowości
Powikłania oddechowe w przebiegu atrezji przełyku
Na łamach „Diseases of the
Esophagus” [05-06.2013,
26(4):413-6] opublikowano
doniesienie Long-term respiratory complications of congenital esophageal atresia with
or without tracheoesophageal
fistula: An update autorstwa
T. Kovesi.
Pomimo pomyślnego chirurgicznego leczenia atrezji
przełyku z towarzyszącą (lub
nie) przetoką tchawiczo-przełykową w długoterminowej

terapii występują problemy
dotyczące dróg oddechowych
i ze strony przewodu pokarmowego. Najczęstszym współistniejącym schorzeniem ze
strony dróg oddechowych
jest tracheomalacja, może
także wystąpić hipoplazja
płuc. Aspiracja pokarmu do
dróg oddechowych będąca
następstwem zaburzeń motoryki przełyku może powodować zmniejszenie wydolności
oddechowej oraz zwiększać

ryzyko rozwoju rozstrzeni
oskrzeli. Wyniki badań czynnościowych płuc zwykle mieszczą się w granicach normy, ale
parametry są nieco niższe niż
u osób zdrowych. Obserwuje
się zwiększoną reaktywność
dróg oddechowych oraz objawy atopii. Jednak wyniki badań
czynnościowych i histologicznych są inne niż w typowej astmie uczuleniowej.
Badania czynnościowe
starszych pacjentów z EA/

TEF wskazują, że nieprawidłowe wyniki dotyczące płuc
są następstwem refluksu
żołądkowo-przełykowego
oraz zmian w budowie klatki
piersiowej (zniekształcenia,
skolioza w wyniku przebytej
torakotomii).
Bardzo ważne jest wczesne
wykrywanie objawów aspiracji
pokarmu do dróg oddechowych i zapobieganie poważnym powikłaniom ze strony
dróg oddechowych.
(K.K.)

Źródło: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dote.12061/abstract;jsessionid=C50B95A2FA6917527D09684427E5602B.f04t01

Zwężenie przełyku – wyniki leczenia
W „Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition”
2010 Oct;51(4):464-7 zamieszczono doniesienie Anastomotic strictures following esophageal atresia repair: a 20-year
experience with endoscopic
balloon dilatation. Autorzy, D. Antoniou, M. Soutis,
G. Christopoulos-Geroulanos

27

opisali doświadczenie w poszerzaniu przełyku zdobyte
od stycznia 1988 do stycznia
2008 r. obejmujące 59 pacjentów. Wskazaniem do poszerzenia była nasilona w różnym
stopniu dysfagia.
Za bardzo dobry efekt leczenia chirurgicznego uważano brak potrzeby wykony-

wania następnych poszerzeń
z powodu nawrotu dysfagii,
efekt zadowalający – gdy wykonano mniej niż pięć poszerzeń, niezadowalający – gdy
wykonano więcej niż pięć poszerzeń.
Przeprowadzono 165 poszerzeń balonowych; średnio
2,79 na pacjenta (od 1 do 9).

Wynik poszerzenia był bardzo dobry w 21 przypadkach
(20,3%), dobry u 26 pacjentów (44,1%), umiarkowany
u 12 pacjentów (20,3%). Poszerzenie zapewniło skuteczność funkcjonalną przełyku
u 47 pacjentów (79,7%), było
nieskuteczne u 12 pacjentów
(20,3%).
(K.K.)

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20562719
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Bomba witaminowa
Beata Zastawna

Od lat 80. XX wieku zawrotną karierę w pediatrii robi witamina K. Jest to de facto
grupa związków niezbędna m.in. do syntezy czynników krzepnięcia w wątrobie – ich
braki mogą powodować zaburzenia krzepnięcia krwi i krwawienia, w tym również
do ośrodkowego układu nerwowego.

U

osób starszych witamina K pozyskiwana jest z pożywienia (głównie pochodzenia roślinnego (witamina K1, fitomenadion) oraz produkowana przez florę
przewodu pokarmowego (witamina K2, menachinon).
Witamina K3 (menadion) jest otrzymywana syntetycznie.
Noworodki i małe niemowlęta mają jeszcze
niezbyt liczną florę bakteryjną i odżywiają się głównie
mlekiem kobiecym, które nie jest bogatym źródłem
witaminy K. Dlatego niektóre z nich cierpią z powodu
awitaminozy K, która objawia się skazą krwotoczną.
Objawy nie pojawiają się u dzieci często, ale
przebieg choroby jest dramatyczny, obarczony dużą
śmiertelnością. We wczesnej postaci choroby krwawienia pojawiają się tuż po urodzeniu, a w postaci późnej
– u nawet kilkumiesięcznych niemowląt.
Profilaktycznie postanowiono podawać maluchom witaminę K , aby zapobiec chorobie krwotocznej.
Początkowo podawano noworodkom witaminę K
domięśniowo, po urodzeniu. Ponieważ nie wyeliminowało
to wszystkich późnych przypadków choroby, więc włączono dodatkowo suplementację doustną. W większości
krajów zalecana dawka doustna wynosi 25 mikrogramów
i powinna być podawana od 15. dnia życia do 3. miesiąca.
Strzał z grubej rury
W lutym 2016 r. opublikowano w Polsce nowe
rekomendacje dotyczące suplementowania witaminy K
u noworodków, zwiększające dawkę dobową podawaną
doustnie aż sześciokrotnie. Wzbudziło to naturalne
żywe zainteresowanie – jakie dane statystyczne, jakie
zdarzenia stały się powodem tak zdecydowanej zmiany?
Zwłaszcza że proponowana wyższa dawka przekracza
zalecaną dobową dawkę dla osoby dorosłej!
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Z podanego pod rekomendacjami piśmiennictwa
wynika, że podstawą tej radykalnej zmiany jest kilka
przypadków (konkretnie – pięć) późnej postaci awitaminozy, z czego jeden dotyczył dziecka, które w ogóle
nie otrzymywało zalecanej dawki doustnej, a czworo
pozostałych niemowląt miało nierozpoznaną wadę –
wrodzoną atrezję dróg żółciowych.
Zastanawiająca jest pewność autorów rekomendacji, że podawanie większych dawek witaminy K doustnie zapobiegłoby tym tragediom. Wrodzona atrezja
dróg żółciowych prowadzi do uszkodzenia hepatocytów
i wydłużanie czasu protrombinowego jest jednym z objawów postępującej niewydolności wątroby i obniżenia
syntezy produkowanych przez nią białek. Powstaje
wątpliwość, czy JEDYNIE podawanie wyższych dawek
witaminy K doustnie, bez rozpoznania wady i wdrożenia
innych procedur leczniczych, powstrzymałoby narastanie objawów niewydolności wątroby? Według innych
prac uniknięcie krwawień związanych z niedoborem
witaminy K u starszych niemowląt jest zależne głównie
od podaży preparatów parenteralnych.
Mój niepokój
Lekarze pediatrzy, w tym także ja, przy wprowadzaniu preparatów witaminy K nieraz obserwują pojawienie się u małych niemowląt nasilonych kolek, które
ustępują po przynajmniej kilkudniowym odstawieniu
preparatu. Odczuwam niepokój, czy zwiększenie dawki
nie będzie wiązało się ze zwiększeniem częstotliwości
i nasilenia takich dolegliwości.
Nie znalazłam niestety prac, które opisywałyby
efekty suplementacji obecnie proponowaną dawką
witaminy K (150 µg/d) w odpowiednio dużej grupie
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noworodków i małych niemowląt, co dawałoby pewność,
że preparat ten będzie pomagał, nie szkodząc nikomu.
Witamina K jest rozpuszczalna w tłuszczach i wszędzie są opisywane objawy jej przedawkowania – niedokrwistość hemolityczna, żółtaczka, w skrajnych przypadkach
uszkodzenie wątroby lub nasilona żółtaczka powodująca
uszkodzenie mózgu. Czy podawanie rekomendowanej
obecnie dawki 150 µg nie będzie nasilać objawów u dzieci
z nierozpoznanymi niedokrwistościami hemolitycznymi?
Lub u tych z nasiloną żółtaczką okresu noworodkowego,
spowodowaną innymi przyczynami niż cholestaza?
Polski poligon doświadczalny?
Nie prowadzono do tej pory badań kohortowych,
więc wydaje się, że polskie niemowlęta będą stanowić
swoistą grupę eksperymentalną. Może się okazać, że ilość
nieprzewidzianych powikłań jest wyższa, niż założono.
Rodzice pacjentów reagują na wprowadzanie
tak znaczących zmian. Nawet jeżeli nie znają się na
medycynie, to liczyć potrafią i 6-krotne zwiększenie
dawki nie umknęło ich uwadze. Jest ono analizowane
i omawiane na wielu rodzicielskich forach. Rodzice
dopytują o powody tak znacznego podwyższenia dawki,
czytają w internecie o witaminie K , o chorobie krwotocznej i obawiają się o bezpieczeństwo swoich dzieci.
Niektórzy wyciągają wnioski, że lekarze tak naprawdę nie wiedzą, jakie ilości witaminy K są potrzebne,
skoro podają tak odmienne wartości. Budzi to również
ich nieufność, czy naprawdę wiadomo, że suplementacja
witaminy K jest niezbędna i jakie dawki są bezpieczne.
Podejrzliwość rodziców zwiększa okoliczność, że
zalecenia dotyczące podawania witaminy K w różnych
krajach nie są wcale jednolite, a w Polsce istnieje tylko
jeden preparat jednej firmy, który zawiera obecnie
promowaną dawkę. Interpretują to w rozmaity sposób,
najczęściej zaś pytają, czy suplementacja witamin jest
korzystna dla dziecka, czy raczej dla innych podmiotów.
Rykoszety
Nastroje te wykorzystują kręgi antyszczepionkowe
oraz tzw. eko-rodziców, które propagują poglądy, że dzieci
nie powinny dostawać żadnych masowo produkowanych
preparatów – czy to witamin, czy szczepień.
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Zwracanie uwagi na tragiczne w skutkach przypadki niedoboru witaminy K u dzieci karmionych
piersią także nie jest społecznie korzystne, bo zachęca
z kolei innych rodziców do rezygnacji z karmienia
naturalnego na korzyść mleka modyfikowanego, które w ich odczuciu jest bezpieczniejsze, bo „zawiera
wszystkie witaminy”.
Istnieje dość duża grupa dzieci, które z różnych
przyczyn dość wcześnie miały wykonane usg jamy
brzusznej oraz badania laboratoryjne i wiadomo, że
nie mają żadnej wady wątroby ani dróg żółciowych. Ich
rodzice dopytują, czy powinny otrzymywać witaminy
na dotychczasowych, czy nowych zasadach.
Rekomendacje nie uwzględniają takiej sytuacji,
natomiast istotnie prewencja potencjalnych powikłań
w przebiegu niewykrytej cholestazy wysokimi dawkami
witaminy K nie ma w takich wypadkach uzasadnienia.
Niektórzy pacjenci mówią wprost, że wolą zapłacić za usg jamy brzusznej i upewnić się, czy dziecko
nie ma atrezji dróg żółciowych, a także wykluczyć inne
ewentualne schorzenia i wady, niż podawać witaminę K w dawkach wyższych, na „w razie czego”. Koszty
odpłatnego usg oraz 3-miesięcznej terapii witaminą K
są zbliżone.
Często rodzice mają preparaty witaminy K w „starej dawce”, np. po nieco starszym dziecku w rodzinie lub
wśród przyjaciół, i chcą je wykorzystać – podając kilka
aplikacji w ciągu dnia. Jest to o tyle niebezpieczne, że na
rynku istnieje wiele preparatów złożonych, zwierających
witaminę K – w do tej pory rekomendowanej dawce
25 µg oraz D3 – w odpowiedniej dawce dobowej. Rodzic,
który na własną rękę przeliczy i poda dziecku np. sześć
kapsułek twist-off dziennie, przekroczy zalecane dawki
witaminy D3, co może mieć u wielu dzieci konkretne
konsekwencje zdrowotne.
Pytania, wątpliwości i kreatywne pomysły rodziców tegorocznych noworodków dotyczące witaminy K
to istotnie wyrafinowany tor przeszkód dla pediatry.
Publikacja nowych rekomendacji dotyczących
podawania witaminy K okazała się prawdziwą bombą
witaminową…
Beata Zastawna
pediatra
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Reklamy
suplementów diety dla dzieci
w czasopismach dla lekarzy
Krystyna Knypl

Współczesnemu człowiekowi dolegają na masową skalę dwie bardzo groźne choroby
o podobnym przebiegu – nie odczuwa on objawów, nie męczą go dolegliwości, a destrukcja organizmu postępuje. Te dwie choroby to nadciśnienie tętnicze i chciwość.
Podstępny przebieg
dwóch chorób cywilizacyjnych
Nadciśnienie tętnicze, na które choruje 30%
dorosłych ludzi, niszczy narządy wewnętrzne i prowadzi
do wylewów, zawałów i zgonów. Ma ono kod w ICD 10
określany jako I.10
Chciwość jest chorobą umysłu. Podobnie jak jej
somatyczny analog, przebiega podstępnie i bezobjawowo.
Niszczy systemy wewnętrznych wartości etycznych, zabija
zdrowy rozsądek i poczucie wstydu. Nie ma swojego
kodu w ICD 10, a mieć powinna.
Miejsca endemicznego występowania chciwości są różne. Jednym z terenów ogarniętych tą
przypadłością jest rynek suplementów diety. Zjawisko
stało się na tyle groźne, że 12 urzędów państwowych
podjęło akcję przeciwko nierzetelnym reklamom
suplementów diety.
Prezes UOKiK wystosował 23.10.2015 list do
producentów i dystrybutorów (https://uokik.gov.pl/
aktualnosci.php?news_id=11976), w którym czytamy
między innymi:
… obserwujemy sygnały świadczące o niewystarczającym poziomie wiedzy konsumentów, farmaceutów
i lekarzy w zakresie istoty tej kategorii produktów oraz
zbyt małej wiedzy dotyczącej różnic między dostępnymi
na rynku produktami, w szczególności między produktami
leczniczymi dostępnymi bez recepty, a suplementami diety.
Autor listu zwraca uwagę, że:
Reklamy suplementów diety nie mogą zawierać
treści, które:
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- odwołują się do konieczności zaspokojenia przy
ich użyciu podstawowych potrzeb człowieka – fizjologicznych, bezpieczeństwa, potrzeby afiliacji (np. potrzebę
rodzica do zapewnienia dziecku bezpiecznego dzieciństwa
i prawidłowych warunków rozwoju, także zabezpieczenia
przed chorobami).
Przykładem tego, co zabronione prawem, jest
reklama mleka NAN dla niemowląt zamieszczona w nr.
2/2016 czasopisma „Standardy Medyczne Pediatria”
W treści reklamy czytamy:
Czy wiesz, że możesz skrócić
czas płaczu niemowląt aż o 74%?
Przy znaku zapytania znajdujemy malutką jedynkę, co oznacza naukową pozycję piśmiennictwa
medycznego, która ma dowodzić tej cudownej właściwości mleka NAN. Czytamy w dolnej partii reklamy, że to
praca Lactobacillus reuteri DSM 17938 in Infantile Colic:
A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial
Francesco Savino i wsp., opublikowana na łamach czasopisma „Pediatrics”, September 2010, volume 126 / issue 3.
Odszukujemy w internecie streszczenie tej pozycji piśmiennictwa i czytamy z wypiekami na twarzy:
Abstract
OBJECTIVE: To test the efficacy of Lactobacillus reuteri
on infantile colic and to evaluate its relationship to the
gut microbiota.
STUDY DESIGN: Fifty exclusively breastfed colicky infants, diagnosed according to modified Wessel’s criteria,
were randomly assigned to receive either L reuteri DSM
17 938 (108 colony-forming units) or placebo daily for
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21 days. Parental questionnaires monitored daily crying
time and adverse effects. Stool samples were collected for
microbiologic analysis.
RESULTS: Forty-six infants (L reuteri group: 25; placebo
group: 21) completed the trial. Daily crying times in minutes/day (median [interquartile range]) were 370 (120)
vs 300 (150) (P = .127) on day 0 and 35.0 (85) vs 90.0
(148) (P = .022) on day 21, in the L reuteri and placebo
groups, respectively. Responders (50% reduction in crying time from baseline) were significantly higher in the
L reuteri group versus placebo group on days 7 (20 vs 8;
P = .006), 14 (24 vs 13; P = .007), and 21 (24 vs 15; P =
= .036). During the study, there was a significant increase
in fecal lactobacilli (P = .002) and a reduction in fecal
Escherichia coli and ammonia in the L reuteri group
only (P = .001). There were no differences in weight
gain, stooling frequency, or incidence of constipation
or regurgitation between groups, and no adverse events
related to the supplementation were observed.
CONCLUSION: L. reuteri DSM 17 938 at a dose of 108
colony-forming units per day in early breastfed infants
improved symptoms of infantile colic and was well tolerated
and safe. Gut microbiota changes induced by the probiotic
could be involved in the observed clinical improvement.
Źródło: http://pediatrics.aappublications.org/content/126/3/e526

Zaintrygowani zauważamy, że owszem, czas
płaczu niemowląt był krótszy – jednak nie o 74, lecz
o 50% i dopiero po siedmiu lub więcej dniach od zaaplikowania L reuteri.
Czy podany L reuteri DSM 17 938 był jedynym
i wyłącznym sprawcą skrócenia czasu trwania płaczu
i objawów kolki jelitowej? Nie sądzę!
Czy wyniki obserwacji rodzicielskiej opartej na
mierzeniu czasu płaczu 25 włoskich niemowląt można
ekstrapolować na wszystkie polskie niemowlaki? Nie
wydaje mi się!
„Standardy Medyczne Pediatria” to czasopismo
przeznaczone dla lekarzy. Widzą oni w treści reklamy
odnośniki do piśmiennictwa naukowego i wierzą
w rzetelność jego cytowania, co więcej, nabierają
przekonania, że informacje przekazywane w reklamie
mają solidne uzasadnienie naukowe. Tymczasem tak
nie jest.
Czy opublikowanie w czasopiśmie przeznaczonym dla lekarzy tak nierzetelnej reklamy da się zbyć
formułką „Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi
odpowiedzialności”?

Krystyna Knypl

Nowości
Jak radzą sobie w szkole dzieci, które urodziły się jako wcześniaki?
Na łamach „Pediatrics” w maju 2016 r.
ukazało się doniesienie Emotional and
Behavioral Problems of Preterm and Full-Term Children at School Entry poświęcone
zagadnieniu radzenia sobie w szkole przez

dzieci, które urodziły się jako wcześniaki.
Okazuje się, że u takich dzieci wzrasta ryzyko wystąpienia problemów emocjonalnych
i behawioralnych w porównaniu z dziećmi
urodzonymi o czasie. Autorzy, J. Hornman

i wsp., objęli analizą 401 dzieci urodzonych w 25-31 tygodniu ciąży, 653 dzieci
urodzonych w 32-35 tygodniu i 389 dzieci
urodzonych o czasie. Oceniano je w wieku
4 i 5 lat wg Child Behavior Checklist. (K.K.)

Źródło: http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/04/19/peds.2015-2255?sso=1&sso_redirect_count=1&nfstatus=401&nftok
en=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token

Czynniki ryzyka zwężenia przełyku
Na łamach „Journal of
Pediatric Surgery”, 2010
Jul;45(7):1459-62 opublikowano doniesienie Anastomotic stricture after surgical repair
of esophageal atresia: frequency, risk factors, and efficacy of
esophageal bougie dilatations.
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Autorzy, L. Serhal, F. Gottrand, R. Sfeir, D. Guimber, P.
Devos, M. Bonnevalle, L. Storme, D. Turck, L. Michaud opisali wyniki pięcioletniej obserwacji 62 dzieci operowanych
z powodu atrezji III. Znamiennie częściej (p<0,05) zwężenie

rozwijało się w przypadkach
operowanych pod napięciem.
Pacjenci wymagali poszerzenia średnio po 149
dniach (od 30 do 600). Ustąpienie zwężenia następowało średnio po 3,2 poszerzeniach (od 1 do 7). Poszerzenie

było skuteczne u 87% pacjentów. U trzech pacjentów mimo
rozszerzenia utrzymywała się
umiarkowana dysfagia, głównie wynikająca z zaburzeń ruchomości przełyku.
(K.K.)
Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/20638524
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Ty, dobry Boże, zsyłasz na nas wszystkie dobra za cenę naszej pracy. (Leonardo da Vinci)
Gdy patrzę w twe oczy, zmęczone jak moje... (Muniek Staszczyk)
Mickiewicz wciąż pisze (powiedzenie z lat 50., w związku z odnalezieniem nieznanych listów Mistrza)

Nieśmiertelne zmęczenie ,
czyli Mickiewicz wciąż pisze
Rafał Stadryniak = @Grypa

Rys. Zen

Śmiertelne zmęczenie jest oczywiście groźne dla życia, natomiast zmęczenie nieśmiertelne, czyli nieśmiertelne zmęczenie jest stałym elementem życia pracujących
na zmiany. Można się na nie obrażać lub nie, nie ma to znaczenia. Jak wybrałeś, bracie lub siostro, zawód na literę L, to się teraz męcz.
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Uczciwi ludzie nie pracują
po nocy i w święta ,

jak mawiała starsza koleżanka, idąc w Dzień Pański
o świcie na dyżur. W szpilkach i przez osiedle uczciwych.
Bardzo się tego wstydziła. Tego stuku szpilek i tej pracy…
Kasjerka z okienka w szpitalnej kasie właśnie
wyraziła swoje zdanie, wypłacając wywalczone i zasądzone zaległe dodatki za dyżury: „pieniądze nienależne”.
– A poza tym przez takich lekarzy, co się nie
zrzekają tych wygranych w sądzie pieniędzy, szpital
ma kłopoty finansowe! – kontynuowała głośno swoje
przemyślenia kasjerka. Wiadomo, kasjerka musi pilnować kasy.
– Nienależne pieniądze? – zdziwił się nasz Doktor.
– Moje są jak najbardziej należne. Nawet już od dawna
do nich tęskniłem. A nawet już je wydałem, czekając
na wypłatę przez te kilka lat… Przecież wszystko jest
jasne: czas pracy, stawka dyżurowa. Reszta to tylko
proste mnożenie. Zresztą zdziwił się, że dziwi się na
takie dywagacje kasjerskie, bo honoraria dyżurowe
były w rzeczy samej niskie i trzeba się było nadganiać
czasem pracy, żeby coś zarobić. A w międzyczasie
zdarzały się też zgony dyżurujących, co niestety nie
świadczyło dobrze o nich samych. Jak wszystko inne
zresztą w oczach administracji szpitala. Poza tym nawet
Mickiewicz brał pieniądze, a takie piękne rzeczy pisał
i takie pokrzepiające.
Kasjerka nadal nie podnosząc głowy kontynuowała gderanie. Mickiewicza puściła sprytnie mimo uszu.
A to nieładnie – pomyślał sobie Nasz Doktor.
– Bo wy to sobie możecie dorobić na dyżurach.
Nasz Doktor uwielbiał ten argument. Zwłaszcza
jak trzymał w ręku plik banknotów, tak jak teraz i odliczał
sobie nieśpiesznie.
– Przecież każdy może sobie dorobić na dyżurach
w nocy, niekoniecznie w medycynie. Można rozładowywać w nocy wagony na kolei. Słyszałem, że ciężko, ale
nieźle płacą . Czyli, że tak sobie pozwolę zażartować,
pieniądze leżą na zwrotnicy.
Księgowa doznała śmiertelnego obrażenia. Może
nie wiedziała, że prawdziwa komunikacja następuje
dwukierunkowo i ustawiając przekaz, należy liczyć się
z informacją zwrotną? A może kasjerki nie mają szkoleń
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z empatii – zastanawiał się Nasz Doktor, na wszelki
wypadek kończąc przeliczanie pieniędzy i usuwając
się spod okienka. Mogło tego być więcej, ale akurat
wypadła specjalizacja, jakieś staże, dzieci się urodziły.
Na cóż, wezmę co dają, powiedział do siebie Doktor, dla
pewności trzymając się za portfel.

Odwrócił się

i dostał w plecy spojrzeniem ciężkim jak kasa pancerna.
Przy kasie spotkała się cała plejada lokalnych
gwiazd medycyny. Był tam kolega Nieztych, który wziął
pieniądze z łaski, Motyl, który nigdy nie śmierdział
groszem, a chciał, i Luzik, który lubił ich, pieniędzy,
szelest. Koleżanka Pszczółka wzięła, bo dawali. Jakby
bili, to trzeba by uciekać. Na razie dawali.
Pieniądze wydawały się spore, bo wpadły w jednej chwili. Co prawda składały się na nie lata dyżurów
z niedopłatami, ale gotówka przepłynęła lekko w czasie
rzeczywistym i wydawała się wprost prowokować do jej
użycia. Niekoniecznie w zbożnym celu, jak zaznaczył
lojalnie Nieztych. Teraz wszyscy postanowili zabawić
się w klubie jazzowym, co by to nie znaczyło.
A znaczyło tyle, że akurat dzisiaj było tu i teraz,
że właśnie dzisiaj nie mieli dyżurów, taki przypadek.
Oprócz Pszczółki, której pracowitość była legendarna, tzn. frekwencyjnie legendarna. Miała mnóstwo
dyżurów, ale pracowała bez zbytecznego zapału, czyli
w trybie zombi.

Klub był obszerną jamą

wydrążoną w podziemiach kamienicy, a przynajmniej
tak sugerował surowy wystrój wnętrza stylizowanego
na wczesny neolit. Rozsiedli się na kanapie o twardości
bazaltu i pozwalali, by niespieszne dźwięki sączące się
ze sceny oderwały umysły od przyziemności i uniosły
w sferę niczym nieskrępowanej muzyki. Grał ktoś, kogo
nigdy nie spotkali i pewnie nie spotkają. Godzina była
jeszcze młoda i małolaty na razie nie zaczęły się jeszcze
roić przy barze. Zlecą się później i będą się kłębić przy
barze i potrącać na parkiecie.
– A gdzie się podział nasz pierwiastek żeński, nasza
Pszczółka? – dopytywali się niezorientowani.
– A gdzie ma być. Jest na swoim miejscu.
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– Czyli na dyżurze – dokończyli wszyscy chórem.
– A Mickiewicz ciągle pisze – z przekonaniem
powiedział Nieztych. Wyciągnął na światło dzienne
portfel i teraz delektował się plikiem banknotów. –
Poznaję tę stówę. Gdzie się podziewałaś, gdy byłaś mi
potrzebna. Albo ta dycha, z lekka wymięta, chociaż
niestety nie w mojej kieszeni. Czy to nie ciebie zabrakło mi kiedyś na napiwek? – powiedział z wyrzutem,
zaglądając do portfela. – Będziemy musieli się rozstać
– poklepał pękaty plik – ale wcześniej pokażemy, jak
się wydaje z gestem. Panie kelner – teatralnie podniósł
obie ręce nad głowę błogosławiącym gestem – i kelner zjawił się natychmiast. – Zamawiam kolejkę dla
wszystkich!
– Jak ty to robisz, że od razu tak przyleciał ten
kelner i siadł ci na ręce – dopytywał się Luzik. – Do
mnie tak nie lecą.
– To długa historia – Nieztych zaciągnął się powietrzem i zamyślił. – Chodzi o prezencję, mowę ciała
i przekonanie przywoływanego, że warto. A dzisiaj warto
– pochwalił się Nieztych, klepiąc portfel spoczywający
przed nim. – Poza tym wiele się uczę na dyżurach, o ludziach – dodał widząc, że koledzy nie nadążają. – Trzeba
być otwartym i stanowczym.
Motyl tymczasem zaliczył kolejną mikrodrzemkę, ale został natychmiast obudzony przez czujnego
Nieztycha. Solidna sójka w bok potrafi zdziałać cuda.
– Spał to sobie będziesz na dyżurze. Tutaj toczy
się Życie!
– U mnie na dyżurze też toczy się życie – bronił
się niemrawo Motyl, który naprawdę potrafił przyciąć
komara w każdej pozycji. To takie przystosowanie do
pracy. – Dzisiaj jestem cokolwiek zmęczony, jak zwykle
zresztą – dodał. – Ale na jutrzejszy dyżurek będę już jak
nowonarodzony. Poza tym dżezik działa na mnie jak
kołysanka. A Chopin gdyby żył, toby pił – zacytował
fragment z „Wesela”, po czym popadł w stupor. To taki
równoważnik drzemki.
Kelner już się zakrzątnął i Nieztych wzniósł ręce
i oczy w górę ze słowami:
– No to za te nienależne pobory i żeby w przyszłości też się okazało, że nas ktoś oszukał i będzie
oddawał forsę.
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Wypili do dna ,

a ciepło płynące z zimnego alkoholu mile rozlało się po
organizmach. Motyl przysypiał.
– Słuchaj, dziweczko, ona nie słucha – przedrzeźniał klasyka Luzik, który po dyżurach nie bywał zmęczony.
Twierdził, że to kwestia nastawienia i wprawy. Pozostali
pokiwali głowami. Wprawę mieli tylko z nastawianiem
się na kłopoty.
– Opowiadasz – podsumował Nieztych i z przyzwyczajenia klepnął Motyla.
Ten na chwilkę ocknął się, zatrzepotał powiekami,
popatrzył prawie rozumnie i stwierdził, tuż przed zaśnięciem, że na ostatnim dyżurze nabiegał się, nastresował
i nawet nie przyłożył głowy do poduszki.
– Mój ty biedaku – zainteresował się Luzik. – Witaj
w klubie dyżurujących aż do śmierci.
– To jest taki klub? – zdziwił się Motyl i były to
jego ostatnie słowa na jawie…
A jest. Z automatu należą tu wszyscy kredytowicze,
spłacacze samochodów, budowniczowie domów, ci co
mają dzieci na studiach, no i oczywiście rasowi pracoholicy, którzy sami nie wiedzą, po co dyżurują.
Uśpiony wydawał spokojne pochrapywania, a rozmowa potoczyła się swobodnie .O dziwo nie rozmawiali
już o pracy. W oparach jazzu dyskutowane były samochody, dziewczyny, dzikie wyjazdy last minute. Fryzury
żon, własne łysiny…

Mimo to praca
była gdzieś cały czas
obecna w tle ,

w ciężkich powiekach Motyla. W wypchanym chwilowo
portfelu Nieztycha leżącym dla szpanu na stoliku. Zawsze
był gdzieś niedaleko następny dzień i praca. Dyżur czaił
się wszędzie. Dni dzieliły się na te przed dyżurem i po.
Nasz Doktor osobiście wolał te po, bo ulga doznawana
wraz z tzw. zejściem z dyżuru nie znajdywała odpowiednika w szeroko pojętej przyrodzie. Czasem jednak
przyjemność psuła uporczywa świadomość, że to „po”
jest jednocześnie już „przed”.
– Macie jutro jakieś obowiązki? – Nasz Doktor
spytał z ciekawości i dlatego, że miał pewien plan. – Może
dla odmiany spotkamy się na siłowni.
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Nowości

– Ja mam obowiązki małżeńskie – zgłosił lojalnie
Luzik. – Ale oczywiście przyjdę.
– Czy są jeszcze jakieś inne konflikty interesów? –
podchwycił Nieztych. – Jak nie, to jutro w siłowni „Mały
koks ”. Obowiązuje strój sportowy – upomniał na wszelki
wypadek. – Każdy z własnym batonem energetycznym,
bo po ekstremalnym wysiłku kanibalizm mięśniowy
jest straszny.
– Każdy kanibalizm jest straszny – Nasz Doktor
pomyślał o wężu zjadającym własny ogon i innych
bliskich interakcjach tego typu.
Gdzieś w oddali zadzwonił telefon. Zrobiło się
wcześnie, szarawo, a blade światło świtu wsączało się
przez dyskretne okienka. Ktoś otworzył lufcik i chłód
wdarł się do środka, działając jak sole trzeźwiące.
Paskudny dzwonek telefonu znów zabrzmiał.
Kogut pieje – pomyśleli.
Wszyscy poderwali się równocześnie. To był ten
sam znany dobrze sygnał, który na dyżurze zwiastował
konsultacje, przyjęcia i inne, co tu dużo mówić, kłopoty.
Nienawidzili go. To był ten sam dzwonek, którym Pawłow
uczył swoje psy…

Jak nie zmienią tego dzwonka, to nigdy już tu
nie przyjdziemy – pomyśleli jednocześnie, w tym Motyl
przez sen. Czas się było zbierać. Wyraźnie widać to
było po rozchodzących się grupkach rozbawionej, lub
jakbyśmy to kiedyś powiedzieli, rozwydrzonej młodzieży.
– Budzić Motyla i wychodzimy – padały co rusz
mobilizujące okrzyki.
Na odchodne Nieztych zostawił napiwek razem
z portfelem.
– Nie zostało tam tego dyżurowego wiele i chcę
zamknąć ten bohaterski rozdział. Niech to będzie taki
symbol. Jak się dowiedzieli później, „taki symbol” czekał
już na niego w pracy. Uczciwy znalazca, czyli w tym
wypadku kelner, był pacjentem Nieztycha. Oddając
odchudzoną przez interesujący wieczór zgubę, uśmiechał
się porozumiewawczo. Że niby nie wiedziałem, co robię,
pomyślał Nieztych i schował fant do kieszeni. Zostawiłem
portfelik, a wrócił bumerang. A podobno pieniądze się
mnie nie trzymają… Może jednak zarobione uczciwie?
Rafał Stadryniak
internista

Pamięci dyżurujących…

Wyniki leczenia atrezji przełyku w Szwecji
Na łamach „Journal of Pediatric Surgery” w kwietniu
2016 r. opublikowano artykuł
Outcome and management in
infants with esophageal atresia
– A single centre observational
study autorstwa F. Donoso
i wsp., w którym podsumo-

wano wyniki leczenia dzieci wynosiło 94,6%. Nieszczelz atrezją przełyku w szpitalu ność zespolenia stwierdzono
uniwersyteckim w Uppsa- w 7,0% przypadków, nawrali, w Szwecji. W okresie od cającą przetokę tchawiczo1994 do 2013 r. operowano -przełykową w 4,6%. Zwężenie
129 dzieci, średni czas ich ob- w miejscu zespolenia wystąpiserwacji wynosił 5,3 lat (od 0,1 ło u 53,5%, przy czym u 36,2%
do 21 lat). Ogólne przeżycie miało to miejsce w pierwszym

roku życia. W wypadku atrezji długoodcinkowej opóźnienie zespolenia miało miejsce
w 69,2% przypadków, gastrostomię wykonano u 23,1% pacjentów.
(K.K.)
Źródło: http://www.jpedsurg.org/article/
S0022-3468%2816%2930003-3/abstract

Różne rodzaje zespolenia w atrezji przełyku
Na łamach „Arquivos Bra- Analizowano szczelność zespo- w miejscu zespolenia obserwosileiros de Cirurgia Digestiva” lenia, tworzenie się zwężenia wano w 5,9% przy zespoleniu
ukazało się w marcu 2016 r. w miejscu zespolenia oraz koniec do końca i w 21,1%
doniesienie zatytułowane End- częstość refluksu żołądkowo- przy zespoleniu koniec do
-to-end versus end-to-side ana- -przełykowego.
boku. Refluks żołądkowostomosis in the tratement of
Czas trwania zabiegu, gdy -przełykowy był u 15,8% leczoesophageal atresia or tracheo- zespolenie wykonywano me- nych metodą koniec do końca
-esophageal fistula. Autorzy, todą koniec do końca wynosił i w 8,8% przy metodzie drugiej.
S. Askapour i wsp. porównali średnio 127 minut, gdy meto- Nieszczelność zespolenia była
dwa rodzaje zespolenia – ko- dą koniec do boku – wynosił częstsza (13,2%) w metodzie
niec do końca i koniec do boku. średnio 130 minut. Zwężenie pierwszej niż w drugiej (2,9%).

Dzieci leczone pierwszą metodą przebywały na oddziale
intensywnej terapii średnio
11 dni, a dzieci leczone drugą
metodą – średnio 13 dni.
W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że najbardziej
istotną różnicą był krótszy czas
pobytu na oddziale intensywnej terapii dzieci leczonych
pierwszą metodą.
(K.K.)

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27120740
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Kochanko moja! na co nam rozmowa? (wieszcz Adam)

Rys. Zen

Sztuka konwersacji
z obecnymi i nieobecnymi
Rafał Stadryniak = @Grypa

Nasz Doktor w pośpiechu zbierał się na dyżur. Jeszcze tylko spakować słuchawki i zamknąć drzwi w poradni rodzinnej. Najwyższa pora zmienić dyscyplinę z pchania
kamienia pod górę medycyny rodzinnej na marszobiegi po oddziałach – pomyślał
ciepło. Najważniejsze, żeby nie siedzieć w jednym miejscu, bo można, mówiąc kolokwialnie, zwariować. W kilku miejscach pracy wariowanie jest trudniejsze, bo nie ma
na to czasu, bo zmienia się scenografia i problemy.

P

o drodze była jeszcze krótka szarża do Biedronki,
żeby uzupełnić zapasy żywności. A w Biedronce
standard. Jak wszędzie wyzysk człowieka przez człowieka, czyli w tym wypadku przez Biedronkę. Kilka
minut buszowania w spożywce i już mamy gotowego
pracownika kontraktowego na dyżury razem z kanapką
i mineralną do popicia.
Lekarska siła robocza musi wykazać się licznymi
talentami, nie wahajmy się użyć tego słowa – sportowymi.
Mianowicie: dobry start, przegląd sytuacji na boisku to
podstawa. Przemykał szybko myśląc, by maksymalnie
usprawnić wszystkie czynności. Nie lubił się spóźniać.
Przygotowany na ile to tylko możliwe, rzucił się
na szerokie szpitalne wody. A tam już czekał na niego
informacyjny Sajgon.
Nieetatowiec na dyżurze w oddziale staje się
obiektem wielu zaczepek chorych pytających znienacka
o plan leczenia, wynik rentgena sprzed godziny czy
po prostu dla sprawdzenia, czy aby powie to samo, co
pacjent usłyszał na porannej wizycie lekarskiej.

Typowo polską specyfiką

jest uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia przez
każdego przybyłego w odwiedziny. Każda boczna odnoga drzewa genealogicznego, ślepy zaułek ewolucji,
zapomniany kuzyn Waldek, koleżanka z podstawówki
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i majster z pracy chcą znać całą prawdę o pacjencie. Całe
zastępy żądnych informacji zderzają się w drzwiach
gabinetu lekarskiego.
Żeby chociaż jakieś małe potykacze albo wilcze
doły przed gabinetem… – rozmarzył się Nasz Doktor.
Nie robią na nich wrażenia takie terminy jak
osoba upoważniona do uzyskiwania informacji o stanie
zdrowia pacjenta, tajemnica lekarska czy prawo do prywatności. Stopień nachalności rośnie wręcz lawinowo,
gdy maleje pokrewieństwo. To ciekawe zjawisko. Nasz
Doktor też tak miał. Zauważył, że dla obcej osoby jest
w stanie wznieść się na wyżyny nachalności, żeby coś
załatwić, a dla własnej prywaty lub rodziny staje się
dziwnie nieśmiały. Może kiedyś ktoś znajdzie logiczne
wyjaśnienie tego paradoksu – podsumował tok rozpędzonych myśli, bo właśnie rozdzwoniły się telefony. Ich
dzwonek wywoływał efekt w postaci elektrowstrząsu.
I nic na to nie można było poradzić mimo upływu lat
i siwizny na skroni.

Telefony były prawdziwym
utrapieniem,

zwłaszcza te z zagranicy, a zdarzały się też międzykontynentalne.
– Tu mówi ciocia Waldemara z Australii. Chcę
znać sytuację. Co mu jest?
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Aha, prawdę, całą prawdę i tylko prawdę – przetłumaczył sobie Nasz Doktor na polski medyczny.
Ciocie z Australii wyjątkowo źle znoszą odmowę
udzielenia informacji. Naciskają na doktora przez słuchawkę, którą traktują jak dźwignię o wyjątkowo długim
ramieniu, na ile oczywiście pozwala wątłe połączenie
z antypodami. Gdyby było chociaż trochę bliżej, pewno
doszłoby już do rękoczynów. Miłość do siostrzeńca jest
czasem zaskakująco silna i ślepa.
Nasz Doktor zaczął perswazyjnie, że nie zagraża
życiu obecny stan zdrowia pacjenta, jakby stan zdrowia
mógł zagrażać życiu, ale ciocia podrażniona informacyjną
żelazną kurtyną tym bardziej nalega.
Trudno, trzeba użyć logiki. I nie zawaham się tego
zrobić, dodawał sobie pewności Nasz Doktor, słuchając
cioci Waldka.
– A szanowna pani mieszka w Dąbrowie Pogłównej na ulicy Łąkowej numer 5? Nie? To informacji nie
można udzielać. Nawet za pieniądze – dodał Nasz Doktor
niebacznie i zaraz pożałował dowcipu, bo rozpętał się
tropikalny cyklon.
– Ja tu płacę za połączenie międzykontynentalne
– krzyczała ciocia, która wyszła z roli dobrego wujka
i ukazała swoje prawdziwe, wymagające oblicze.
– To może prościej byłoby się rozłączyć? – podsuwał pomysł Nasz Doktor, który nie chciał być niegrzeczny
i zerwać połączenia ze światem bez uprzedniego obopólnego pożegnania.

Ciocia wygrażała w soczyście
polskim stylu.

Padały groźby, był szantaż moralny i obietnice
zaszkodzenia teraz i później, i zawsze.
Może to i lepiej, że wyjechała, dywagował
w myślach Doktor, który już dawno odłączył swoją
uwagę od rozmowy. Tylko zaszczepione w dzieciństwie kanony nie pozwalały mu klepnąć słuchawką
o glebę, tak że w Australii przetoczy się tsunami. Taki
efekt motyla.
Ciocia przeszła właśnie do działu lekarz polski
i śmiało krytykowała polski system kształcenia kadr,
zaangażowanie, kompetencję. Dłużej zatrzymała się na
kulturze osobistej.
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Nie skrytykowała niestety zarobków, zauważył
Nasz Doktor mimochodem. Zresztą dżentelmeni nie
rozmawiają o pieniądzach. Gdy ciocia zaczęła jeździć
po ministrze zdrowia, Nasz Doktor nie wytrzymał
i wybuchnął. Kim właściwie jest ta pani, żeby obrażać
wizytówkę polskiej medycyny? Może on i nie najlepszy,
ale to nie znaczy, że może go sobie bezkarnie krytykować jakaś ciocia z Australii. Nie wytrzymał i w ostrych
słowach wygłosił filipikę przeciw rzucającym kłody pod
nogi ministrom.
Teraz jednym uchem Doktor słuchał odpowiedzi cioci, a drugim okiem (bo miał podzielną uwagę)
oglądał wiadomości telewizyjne, żeby w razie czego
obserwować tsunami.
Podrażniona Ciocia jeszcze raz brutalnie przejechała się po ministrze. Było to, jak już ustaliliśmy,
nieuzasadnione i niesprawiedliwe, jednak Nasz Doktor
postanowił zapamiętać co trafniejsze określenia. Tak na
wszelki wypadek.

Rozmowa przeciągała się
w nieskończoność.

Ciocia mimo presji opłat abonamentowych nie
ustawała. Może ma darmowe minuty do naszego ZOZ-u – głowił się Nasz Doktor. A może myśli, że jak się dostatecznie długo tupie nogą, to można wszystko załatwić.
Już wiem, Nasz Doktor złapał się za głowę. Przecież to proste. Polski pacjent nawet na wyjeździe do
Australii nadal pozostaje Polakiem. A Polak ma wdrukowany taki tryb: tylko ten ostatni raz, tylko dla mnie
wyjątek, potem niech i tsunami…
Prośby, by pogadać z osobą, która jest upoważniona do informacji, nie trafiały w gusta dzwoniącej.
Nasz Doktor nawet gotowy był coś tam powiedzieć więcej, albo poprosić Waldka do telefonu, ale
ciocia sama strzeliła sobie w stopę w odległej Australii,
pytając retorycznie:
– To na co idą nasze składki? Przecież to za nasze
pieniądze…
Na to hasło Nasz Doktor zawsze odkładał słuchawkę. Automatycznie. Połączenie zostało nieodwołalnie zerwane z powodu zupełnego braku kontaktu
logicznego.
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Wkłucie centralne
No to pogadaliśmy, a teraz do roboty – pogonił
się sam Nasz Doktor, rzucając się w wir pracy. Wir pracy
skutecznie przyćmił telefoniczne pogaduszki.

Dzisiaj było wyjątkowo dużo
konsultacji

na innych oddziałach, czyli możliwości kontaktów towarzyskich z kolegami lekarzami. Nie należy niedoceniać
tego dobrodziejstwa.
Właśnie zaszedł na konsultację do oddziału,
gdzie rządził na tępo niejaki doktor Motyl. Koledzy
zdążyli wymienić tylko rytualne złośliwości, jak to bywa
między dyżurantami, gdy konsultacja została brutalnie
przerwana. Dzwoniła pielęgniarka, wzywając Doktora
do pacjenta, który źle się poczuł. Przypadkowo chodziło
o pana Waldka. Jego ciotka zadzwoniła na dyżurkę,
że siostrzeńcowi się pogorszyło, a tu nikt nic nie robi.
Doktor kłusem dopadł do pacjenta i tu niespodzianka.
Klient sobie siedzi na łóżku, merda nogami, czyta gazetkę i pije kawkę.
O co tu chodzi? To prawdziwa zagadka medyczna.
Nasz Doktor zrobił się czujny. Czujność nieraz przydawała się, żeby rozplątać pozornie błahy przypadek
i rozbroić ukrytą w kwiatach bombę.

Mimo lekkiego oporu pan Waldek
dał się zbadać.

Nowości

Badanie in vivo nie ujawniło żadnych rewelacji.
Być może in vitro by coś wykazało? Doktor miał problem,
zaczął nerwowo skubać brzeg fartucha, drapać się w głowę,
huśtać słuchawkami jak wahadełkiem. Przed ssaniem
kciuka powstrzymywał się jedynie siłą woli. Tak się dzieje,
gdy występuje dysonans poznawczy. Nastawiamy się na
coś, a tu nie ma. My nie wierzymy, zaglądamy pod dywan
w poszukiwaniu tsunami, a tam też nie ma.

W końcu, jak to zwykle bywa, z pomocą Doktorowi przyszedł sam pacjent.
– A, bo ciocia rodzona dzwoniła do mnie. Z Australii. Ona jest bardzo rodzinna. Już dość miałem tego
jej gadania, to powiedziałem, że mi się pogorszyło
i rozłączyłem się. Musiała chyba źle to zrozumieć. Zadzwoniła na dyżurkę i narobiła bigosu.
Nasz Doktor pokiwał smutno głową.
– Pana ciocia pana kocha – wykrztusił wreszcie
i zawinął się porozmawiać z pielęgniarkami, które wykazały się sprawnością w odbieraniu telefonu, jednakowoż
bez jakiejkolwiek dociekliwości.
Spuśćmy zasłonę milczenia na tę rozmowę, gdyż
nie przebiegała książkowo. Chodzi o to, żeby nie gorszyć
maluczkich. A tak na marginesie okazało się, że pielęgniarki wyrażają zgodę na opieprzanie tylko i wyłącznie
przez Siostrę Oddziałową. Nikt inny nie wchodzi w grę.
W tym lekarz dyżurny też nie. Teraz to i ja będę wiedział
– podumał Nasz Doktor i obiecał sobie, że w takim razie
opieprzy Wielką Siostrę Oddziałową. Może wtedy część
łaski spłynie na resztę personelu?
Tak czy owak warto rozmawiać, a rozmowy mogą
mieć przecież różny przebieg.
Wychodząc rankiem na wolność, Doktor spotkał
się z zarzutem ordynatora, że jak na ciężki pojedynczy
dyżur ostry wygląda zdecydowanie za dobrze. Cóż
było robić. Na drugi raz trzeba będzie zaprezentować
tłuste włosy w strąkach i czerwone z niedospania lub
płaczu (niepotrzebne skreślić) oczy, żeby nie budzić
niepotrzebnych emocji. „Bierze pieniądze i ma z tego
przyjemność” – zawisło w powietrzu. Nawiasem mówiąc
tak było. Ale to zupełnie inna historia…
Rafał Stadryniak
internista

Cukrzyca ciężarnych a późniejszy rozwój dziecka
Zagadnieniu wpływu
tego stanu na dalszy rozwój
i zdrowie dziecka poświęcono
doniesienie opublikowane na
łamach „Pediatrics”, zatytułowane Diabetes in Pregnancy
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and Childhood Cognitive Development: A Systematic Review.
Dr A.A. Adane i wsp. przeanalizowali 14 publikacji naukowych na temat wpływu
cukrzycy ciążowej na dalszy

rozwój intelektualny dzieci.
W publikacjach wykazano, że
występuje ryzyko negatywnego
wpływu na rozwój intelektualny dzieci. Z uwagi na znaczenie
problemu autorzy postulują

przeprowadzenie dużych prospektywnych badań na licznych grupach pacjentek. (K.K.)
Źródło: http://pediatrics.
aappublications.org/content/
early/2016/04/19/peds.2015-4234
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Bonjour la France!

Słownictwo medyczne w języku
obcym – wyzwanie dla laika!
Katarzyna Kowalska

W

zrastanie w domu lekarskim oswaja dziecko
z terminologią medyczną nie tylko polską, ale
i angielską. Pozwala na błyśnięcie na lekcji języka angielskiego znajomością takiego skomplikowanego terminu jak vertebral column, czyli kręgosłup. Nikt w całej
klasie nie zna takiego określenia i piątka w dzienniczku
gwarantowana!
Czas leci, pojawiają się nowe języki obce, nowe
okoliczności życiowe i zdrowotne, a z nimi nowe słowa
z zakresu medycyny. Pewną pomocą są kolejne odcinki
Doktora House’a – niestety nie jest to ściągawka uniwersalna. Po pierwsze wszyscy pacjenci tego lekarza mają
bardzo rzadkie i tajemnicze schorzenia, po drugie serial
nie obejmuje całości zagadnień medycznych, z jakimi
przychodzi człowiekowi się spotkać.
Pomocna jest znajomość łaciny, zwłaszcza
w rozszyfrowywaniu terminów medycznych w języku

francuskim. Wprawdzie obecność łaciny w programie
nauczania współczesnej szkoły średniej to rzadkość, ale
jak się jakiś termin opanuje, to wrażenie na otoczeniu
gwarantowane.
Z racji znajomości w języku francuskim jednego
z terminów dotyczących pulmonologii zdarzyło mi
się nawet być zapytaną, czy jestem lekarzem. Niektóre
terminy, jak na przykład antipyrétique, nie są używane
w języku potocznym i mogą być niezrozumiałe dla laika.
Absolutną zmorą językową są skróty literowe –
SA, PN, FR, VAS, FC, TA, BDC, OGE, EH, ROT, NFS
– to tylko część tego, co czytam w karcie informacyjnej
podsumowującej kilkudniowy pobyt w szpitalu w Paryżu. Bez dyplomu lekarza roszyfrowanie takich skrótów
jest niemożliwe! Nie wybrałam się na studia medyczne
z różnych powodów, ale może trzeba tę młodzieńczą
decyzję jeszcze raz przemyśleć...
■

Nowości
Wybór leku przeciwcukrzycowego – nowe dane
Na łamach „Annals of Internal Medicine” w kwietniu 2016 r. ukazało się
interesujące doniesienie naukowe N.M.
Maruthura i wsp. Diabetes Medications as
Monotherapy or Metformin-Based Combination Therapy for Type 2 Diabetes:
A Systematic Review and Meta-analysis
ONLINE FIRST. Na podstawie 179 badań
klinicznych i 25 badań obserwacyjnych
autorzy porównali wyniki leczenia uzyskane za pomocą metforminy oraz innych grup leków przeciwcukrzycowych:
tiazolidynodiony, pochodne sulfonylomocznika, inhibitory dwupeptylopeptydazy 4 (DPP4), inhibitory transportera
glukozowo-sodowego 2 (SGLT-2) oraz
agoniści receptora glukagonopodobnego
peptydu (GLP-1).
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Stwierdzono, że śmiertelność z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych
była mniejsza wśród chorych leczonych
metforminą w porównaniu z chorymi leczonymi pochodnymi sulfonylomocznika.
Obniżenie stężenia hemoglobiny A1c było
podobne we wszystkich grupach terapeutycznych. Redukcja masy lub stabilna masa
występowała u chorych leczonych metforminą, DPP-4, GLP-1 i SGLT-2. Natomiast
masa wzrastała u chorych leczonych pochodnymi sulfonylomocznika, tiazolidynodionami oraz insuliną. Różnica masy
ciała pacjentów leczonych poszczególnymi
preparatami sięgała średnio 5 kg. Hipoglikemię najczęściej stwierdzano u pacjentów
leczonych pochodnymi sulfonylomocznika.
Natomiast objawy niepożądane ze strony

przewodu pokarmowego najczęściej występowały w trakcie leczenia metforminą
i GLP-1. U pacjentów stosujących SGLT-2
częściej występowały infekcje grzybicze
w obrębie narządów płciowych.
W podsumowaniu autorzy stwierdzają,
że wybór metforminy jako leku pierwszego rzutu w leczeniu cukrzycy typu 2 wiąże
się z dobrymi efektami w zakresie bezpieczeństwa terapii, poziomu hemoglobiny
A1c, kontroli masy ciała i zmniejszeniem
śmiertelności z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych. Te korzyści obserwuje
się zarówno w monoterapii metforminą,
jak i w leczeniu skojarzonym z lekami
innych grup terapeutycznych.
(K.K.)
Źródło: http://annals.org/article.
aspx?articleid=2513979
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Trochę kultury

Co w lesie gra
Jagoda Czurak
„…wokoło nich ciągnęły się lasy
Litewskie! Tak poważne i tak pełne krasy! –
Czeremchy oplatane dzikich chmielów wieńcem
Jarzębiny ze świeżym pasterskim rumieńcem,
Leszczyna jak menada z zielonymi berły,
Ubranymi jak w grona, w orzechowe perły;
A niżej dziatwa leśna: głóg w objęciu kalin,
Ożyna czarne usta tuląca do malin.
Pan Tadeusz. Księga III. Umizgi.

http://www.agraart.pl/pics/dziela/09szyszkin.jpg

Takie nastrojowe knieje malował znakomity
rosyjski pejzażysta Iwan Szyszkin. Z jego bogatego dorobku wybrałam jako ilustrację malarską pracę W głębi
lasu z 1894 roku.

W

iosna to czas weekendowych wypadów w plener,
nad wodę, do lasu, byle dalej od zgiełku miasta.
Wyjeżdżamy po ciszę, chociaż w lesie ciszy, takiej głębokiej, nie zaznamy. Wkraczamy między drzewa, stąpając
posypanymi igliwiem ścieżynkami, na których uwijają
się mrówki. Gdybyśmy wytężyli słuch, zarejestrowalibyśmy szelest zeschłego liścia z poprzedniego lata,
niesionego przez zgrany kolektyw pracownic, ocierającego się o łodyżki roślin. Nawet niewielki podmuch
wiatru powoduje drżenie liści na drzewach, silniejszy
wiatr wprawia w szum konary drzew iglastych. One
wydają zupełne inne odgłosy niż liściaste sąsiadki. Przy
leśnym strumyku zaobserwujemy a to sunącego po
piaszczystym brzegu zaskrońca, a to usłyszymy plusk
żaby dającej nura do wody. Nad wodą śmigają ważki,
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popiskuje komar. Mucha rozpaczliwie usiłuje oswobodzić się z pajęczyny rozpiętej między rozwijającymi się
pastorałami paproci. Zachwycamy się miękkim mchem,
wśród którego uwijają się pszczoły, by zdążyć zebrać
pyłek, zanim opadnie. Podchodzimy do ułożonych
w równe stągwie pni drzew, odruchowo uderzamy
gałęzią, a drewno wydaje, w zależności od średnicy,
różne tony. O, kropla rosy spadła na jeszcze nieduży
liść łopianu, który majestatycznie się zakołysał. Jakiś
zwierz przedziera się przez zarośla, ocierając się o gałęzie.
Jedna pękła, wydając trzask. Dziupla krzyknęła „ach”!
Coś w chaszczach parska, stęka. A co dopiero, gdy do
tych szumów, poświstów, brzęczenia dołączy prawdziwy
perkusista – dzięcioł? A jeszcze ku-ku, ku-ku – zwraca
uwagę kukułka, jakby chciała narzucić swój rytm. Inne
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Żywność ekologiczna
się metodą paznokciową (strun nie przyciska się opuszkami palców, tylko wierzchem paznokcia). Ze świerków
pozyskuje się również drewno do konstrukcji wierzchniej części lutni, altówek, gitar i kontrabasów (w tych
ostatnich bok i dno instrumentu pochodzą z drewna
jaworu). Egzotyczne drewno to budulec np. dla klarnetów (heban), obojów (blackwood). Bez drewna fernambukowego nie było smyczków.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fidel_p%C5%82ocka

ptaki tworzą chór. Nie mogę konkurować z Tuwimem,
próbując opisywać ich dźwięki. Proszę przypomnieć
sobie strofki z Ptasiego radia.
Jest jeszcze w lesie inna muzyka. Od wieków
drewno służyło jako materiał do wytwarzania instrumentów muzycznych. Z leszczyny strugano fujarki, jawor służy do produkcji fletów (w połączeniu z drewnem gruszy) i fagotów. Fidel, zwana płocką (od miej-

sca, w którym wykopano jedyny egzemplarz instrumentu) miała korpus wykonany z jednego kawałka drewna
brzozy lub olchy.
Propagatorka dawnej muzyki i instrumentów, Maria Pomianowska, doprowadziła do powstania współczesnej kopii tego instrumentu, na którym grywa na
koncertach.
Jawor (boki i dolna część) oraz świerk (wierzch)
są budulcem dla skrzypiec. Historycy muzyki uważają,
że polskie skrzypce rozbrzmiewały w czasach renesansu
(o czym świadczy zapis z 1557 roku Patrzajże, iż tu słyszysz, iż tu nie były bębny, ani piszczałki, ani skrzypce…
autorstwa Mikołaja Reja). Na tym instrumencie grało
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Posłuchajmy, jakie dźwięki wydobywają artyści z drewna: https://www.youtube.com/watch?v=iIBkhD_K2GM. Ja wysłuchałam tego utworu na koncercie
w Filharmonii Narodowej w lutym br.
Odkąd uświadomiłam sobie, skąd się biorą instrumenty muzyczne, las ma dla mnie jeszcze inną,
nieograniczoną wyobraźnią muzykę.
Zakończę cytatem z Księgi IV Pana Tadeusza:
Tylko muzyka puszczy gra do nich z daleka.
Tekst i zdjęcia

Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Kwiecień 2016
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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.
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4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być
wysokiej rozdzielczości (jak do druku
na papierze).
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Fot. Katarzyna Kowalska

Potencjalna energia kulinarna

