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

Koleżanki i Koledzy,

P

isanie wspomnień jest przywilejem wieku zdecydowanie dojrzałego. To oczywiste,
że musi upłynąć odpowiednio dużo czasu i wody w Wiśle, aby wspomnienia
się zgromadziły, zakurzyły, zniekształciły, no i wypłynęły na powierzchnię.

N
C

iekiedy zupełnie nieoczekiwanie miarą upływu czasu staje się także woda
płynąca Sekwaną. Trudno to sobie było wyobrazić w czasach młodości!

zytamy opowieści innych ludzi o czasach minionych i okazuje się, że każdy zapamiętał coś innego! Jeżeli dodamy do tego panującą od lat w Polsce nadmierną
skłonność do zmiany nazw instytucji, ulic, patronów, to okazuje się, że powstają
zupełnie niepowtarzalne historie, a jedna niepodobna do drugiej. Wygląda na to,
że pamięć ludzka ma przebieg chyba bardziej indywidualny niż linie papilarne…

W

1949 r. powstała Akademia Lekarska, której nazwę w 1950 roku zmieniono
na Akademię Medyczną. Pod taką nazwą istniała przez 58 lat. Od marca
2008 AM przemianowała się po raz kolejny. Powiem Wum, pardon, Wam, że to
nie moja uczelnia...

Z

dobywanie wiedzy lekarskiej to nie tylko studia, ale także szkolenie w codziennym kontakcie ze starszymi i bardziej doświadczonymi kolegami, na
posiedzeniach naukowych i konferencjach krajowych oraz zagranicznych, w trakcie
specjalizacji. Od kilku lat także dyskusje w internecie na portalach lekarskich są
równorzędnym miejscem zdobywania wiedzy. Jak bardzo zmieniła się metodologia
zdobywania wiedzy – od wypożyczania powstających dopiero polskich podręczników z biblioteki akademickiej lub ślęczenia w czytelni nad jednym egzemplarzem
czasopisma, do czytania w językach obcych on-line w dowolnym miejscu – wiedzą
ci, którzy tę długą drogę przebyli osobiście.

J

aki jest nasz odcisk papilarnych linii pamięci? Podobno linie papilarne charakteryzuje niezmienność, niezniszczalność i niepowtarzalność. Czy wspomnienia
mają te same cechy? Z pewnością nie są niezmienne. Różne okoliczności mogą
spowodować ich zniszczenie. Bez wątpienia są niepowtarzalne.
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Statut
„Gazety dla Lekarzy”
W numerze
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy z 26
stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24
z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników i czasopism (poz.
PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 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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Nowości
Plejotropowe działanie metforminy – nowe dane
Choć metformina została wprowadzona do leczenia
w 1957 roku, to ciągle odkrywane są jej nowe korzystne
właściwości. Podstawowy mechanizm działania polega na
obniżeniu poziomu glukozy
przez zwiększenie odpowiedzi organizmu na działanie
insuliny oraz zmniejszenie
glukoneogenezy, czyli syntezy
glukozy w wątrobie. Występuje też działanie antyagregacyjne i obniżenie poziomu
trójglicerydów w surowicy.
Wykazano także efekty przeciwnowotworowe podawania metforminy – osoby nią

leczone rzadziej zapadają na
raka trzustki, płuc i prostaty.
Do tej długiej listy dochodzi
jeszcze korzystne działanie
na śródbłonek naczyń. Na
łamach „BioMed Central
Cardiovascular Diabetology”
opublikowano doniesienie
zatytułowane Metformin improves circulating endothelial
cells and endothelial progenitor
cells in type 1 diabetes: MERIT
study autorstwa F.W. Ahmeda i wsp., w którym stwierdzono, że metformina działa
ochronnie na śródbłonek naczyniowy u osób z cukrzycą.
Badanie przeprowadzone na

23 osobach z cukrzycą typu 1
leczonych metforminą wykazało wzrost poziomu i aktywności komórek chroniących
czynność śródbłonka. Autorzy postulują kontynuowanie
badań na większych grupach
pacjentów.
Inne korzyści dla układu
krążenia wynikające ze stosowania metforminy u pacjentów z cukrzycą wykazano
w badaniu Association between use of oral-antidiabetic
drugs and the risk of aortic
aneurysm: a nested case–
control analysis autorstwa
Chien-Yi Hsu i wsp. z Chin.

Autorzy porównali 4484
osoby leczone metforminą
z powodu cukrzycy i 4484
osoby otrzymujące inne leki
przeciwcukrzycowe. Okazało
się, że metformina zmniejsza ryzyko zachorowania na
tętniaka aorty o 28%. Efekt
ten w odniesieniu do leków
z innych grup farmakologicznych był zdecydowanie
mniejszy.
(K.K.)
Źródło: http://cardiab.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s12933-016-0413-6
http://cardiab.biomedcentral.
com/articles/10.1186/s12933016-0447-9

Fot. Krystyna Knypl

XI Polsko-Francuska Konferencja Pulmonologiczna

Konferencja odbywająca się w Warszawie w dniach 30.091.10.2016 została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc oraz l’Espace

4

Francophone de Pneumologie. Językiem obrad był francuski.
Poza lekarzami
z Polski i Francji uczestniczyli w konferencji lekarze z takich krajów

jak Algieria, Białoruś,
Mauritius, Mołdawia,
Rumunia, Tunezja.
Obrady otworzyli profesor Joanna Domagała-Kulawik z Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego oraz profesor Louis Jean Couderc z Francji. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Bernard Pigearias z Nicei.
Dalsze sesje poświęcono

infekcjom bakteryjnym
układu oddechowego,
gruźlicy, niewydolności oddechowej, nowotworom płuc, torakochirurgii, astmie i alergiom
oddechowym. (K.K.)

11_2016

listopad
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Nagroda Nobla 2016 w medycynie
Laureatem Nagrody Nobla
2016 jest profesor Yoshinori
Ohsumi z Japonii. Wartość
materialna nagrody wynosi
8 mln koron szwedzkich, tj.
około 933 tysięcy dolarów.
Dotyczy odkrycia zjawiska
autofagocytozy, czyli procesu polegającego na trawieniu
przez komórkę obumarłych
lub uszkodzonych elementów jej struktury. Proces ten

występuje u wszystkich organizmów mających jądro komórkowe z chromosomami,
czyli eukariontów, w odróżnieniu od jednokomórkowców,
czyli prokariontów. Odbywa
się zarówno w komórkach
zdrowych, jak i patologicznych.
Mechanizm uruchamiany jest
zwłaszcza w okresach niedoboru substancji odżywczych.
Swoje odkrycie profesor

Yoshinori Ohsumi opisał
W wywiadzie opublikowaw 1992 roku na łamach „Jour- nym w 2012 roku na łamach
nal of Cell Biology”. Może ono „Journal of Cell Biology” prof.
mieć zastosowanie w leczeniu Yoshinori Ohsumi mówi,
chorób nowotworowych, cu- że wybrał karierę badacza
krzycy typu II, choroby Par- pod wpływem swojego ojca,
kinsona, w zwalczaniu infekcji profesora inżynierii na Kyushu
bakteryjnych i wirusowych, University.
(K.K.)
Źródło: http://www.medicala także w przeciwdziałaniu
newsbulletin.com/
procesom starzenia się przez
http://jcb.rupress.org/condegradację uszkodzonych
tent/197/2/164
białek.

Przejście w dorosłość – nowy program w Hôpital Necker
26 sierpnia 2016 r. w paryskim Hôpital Necker zainaugurowano program La Suite dedykowany młodzieży z chorobami rzadkimi. Program
pomaga młodym pacjentom
przejść w dorosłość i poznać różnorodne problemy
związane z tym etapem życia. W jednym z pawilonów
Hôpital Necker wydzielono
ośrodek La Suite – pomieszczenie o powierzchni 180 m2,
w którym podopieczni szpitala
mogą przedyskutować z fachowymi pracownikami każdy temat, nie tylko ściśle medyczny.
Można m.in. skonsultować się

z dermatologiem, który pomoże opanować trądzik mło-

wizerunku. Opracowano także
aplikację na smartfony, która

dzieńczy, jak i z wizażystką,
która pomoże w upiększeniu

przypomina o zażyciu leku, wyręczając rodziców czuwających

do tej pory nad systematycznym przyjmowaniem tabletek.
Przygotowania do programu przejścia w dorosłość
rozpoczęto w Hôpital Necker
w 2014 roku – prowadził je dr
Nizar Mahlaoui (https://www.
youtube.com/watch?v=4QOc8ctsKNA), pediatra specjalizujący
się w hematologicznych niedoborach immunologicznych
oraz Beatrice Langellier Bellevue, pracownik socjalny.
Jak to działa, można obejrzeć pod adresem www.la-suite-necker.aphp.fr.
Katarzyna Kowalska

Źródło: materiały prasowe

Żywność ekologiczna tak, ale… groźne i nieznane „ale”
Żywność ekologiczna ma
wielu obrońców, może mniej
wyznawców. W Polsce nie jest
powszechnie dostępna ani
modna. W dyskusji na międzynarodowym portalu Sermo
jeden z lekarzy mieszkający na
Hawajach zwrócił uwagę na
niezbyt powszechnie znany

aspekt konsumpcji żywności
ekologicznej. Jest nim szerzące się zagrożenie infekcją
Angiostrongylos vasorum, czyli
nicieniem płucnym. Rezerwuarem zarazka są lisy, a także
psy. Możliwe jest zakażenie
człowieka. Przebieg choroby
może być ciężki.

Rząd Hawajów wydał informację dla ludności, w której
podaje metody zapobiegania
zakażeniu: nie wolno jeść warzyw, na których bytują ślimaki, także jeżeli na liściach
są ślady śluzu ślimaków. Nie
należy dotykać ślimaków ani
liści ze śluzem, po kontakcie

z tymi składnikami przyrody
konieczne jest staranne umycie rąk co najmniej przez 3…5
minut.
Nicień płucny występuje
także w Polsce.
Po tych informacjach już
mniej kochamy żywność ekologiczną!
(K.K.)

Źródło: http://www.hawaiinewsnow.com/story/28805733/rat-lungworm-disease-spreads-fear-across-hawaii-island
http://www.vetco.org/758-angiostrongylus-vasorum-1
http://health.hawaii.gov/san/files/2013/06/ratlungworm-bulletin.pdf
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Lata studenckie
Krystyna Knypl

Tradycją akademii medycznych jest spotkanie absolwentów po 50 latach od dyplomu.
Moja rocznica zbliża się szybkimi krokami. Jeśli się wybiorę, co będę wspominać?

S

tudiowałam w latach 1962-1968 na wydziale lekarskim
Akademii Medycznej w Warszawie. Egzamin wstępny
zdawałam na sali wykładowej Kliniki Dermatologicznej
przy ul. Koszykowej. Dziekanat Akademii Medycznej
mieścił się przy ulicy Filtrowej 30. Biegaliśmy tam zaliczyć poszczególne semestry i lata studiów.
Adres Filtrowa 30. Miejsce odwiedzone po latach
jest zupełnie inne niż to, które miałam w pamięci, jest
własnością nieznanej mi spółdzielni mieszkaniowej.
Na budynku komercyjne szyldy zachęcające do usług
prawniczych, bo bez prawnika w demokracji to przecież
trudno się poruszać.

6

Wspominając profesorów
Kto z dostojnej profesury owych lat pozostał na
trwałe w mej pamięci? Oczywiście przede wszystkim
najbarwniejsze osobowości, takie jak profesor Witold
Sylwanowicz (http://www.pogon.lt/Fundacja/Wilnianie_zasl/
sylwanowicz.html) czy Kazimierz Ostrowski, z którymi
stykaliśmy się na pierwszych latach nauczania. Spójrzmy
jednak na kadrę pedagogiczną chronologicznie według
studenckiego indeksu.
Niewątpliwie wielką estymą wśród studentów
cieszył się prof. Witold Sylwanowicz, który na wykład z anatomii prawidłowej wkraczał z liczną świtą
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asystencką. Wszyscy mieli czyściutkie, wykrochmalone,
szeleszczące białe fartuchy oraz czepki na głowach. Naszym asystentem był dr Mieczysław Nowak – mieliśmy
z nim dobre relacje. Chemię ogólną wykładał prof. Piotr
Wierzchowski, zwany przez studentów „Mułem”, słynął
z nudnych wykładów – przez cały czas pisał na tablicy
wzory chemiczne odwrócony do studentów tyłem (http://
mdw.wum.edu.pl/sites/mdw.wum.edu.pl/files/biul-11.pdf).
W moim indeksie niewątpliwie wyróżnia się
podpis profesora Witolda Sylwanowicza – nie dość, że
jest na pierwszym miejscu, to jeszcze złożony zielonym
atramentem! Może ten kolor sugerować dostatek dóbr
doczesnych w wczesnym socjalizmie, a także przypomina
znany dowcip żydowski.
Żyd wybiera się w odwiedziny do rodziny w Rosji
i ustala, jak będzie relacjonował w listach swój pobyt.
Wszyscy są świadomi działającej cenzury i potencjalnych konsekwencji pisania prawdy. Najmądrzejszy
w rodzinie proponuje:
Pisz o wszystkim pozytywnie, a to, co będzie
negatywne, opisz zielonym atramentem, ale też w tonacji
pozytywnej. My będziemy wiedzieli, co jest źle, a ciebie
i siebie nie narazimy na ewentualne przykrości. Odważny
turysta pojechał odwiedzić krewnych. Po miesiącu nadchodzi list.

7

Droga Rodzino,
wszystko jest tu wspaniałe! towarów dostatek, swobód
obywatelskich też. Wszystko jest naprawdę super!
całuję was, Abraham
PS. Tu nie ma zielonego atramentu!
Jedno jest pewne – w czasach mojej lekarskiej
młodości w PRL wszystkiego było pod dostatkiem, nawet
był zielony atrament! Podpis prof. Witolda Sylwanowicza
tego dowodem.
Z innych osobistości warto wspomnieć prof.
Witolda Kapuścińskiego, u którego zdawałam egzamin
z fizyki po I roku. Egzamin przebiegał w spokojnej atmosferze, w pewnym momencie dostałam pasujące mi
pytanie, nabrałam głęboko powietrza w płuca, aby na
wydechu błysnąć moją fizyczną wiedzą, gdy… zapinka
mojego stanika rozpięła się, dekoncentrując mnie dość
poważnie. Jakoś zdołałam zapanować nad wszystkim
i otrzymałam piątkę.
Po zajęciach wpadaliśmy na kawę do „Colorado”
w Alejach Jerozolimskich. Podobno w owych latach było
w Warszawie 160 kawiarni (http://eela1.blox.pl/2011/06/
Neony-warszawskie.html). Niewiele, teraz 160 jest na
dłuższej ulicy.
Drugi rok uchodził za
ciężki głównie z powodu biochemii i egzaminu u prof. Ireny Mochnackiej, zwanej przez
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studentów „Rybeńką”. Niemniejszą
sławą cieszyła się fizjologia.
Ćwiczenia z tych przedmiotów stanowiły poważne wyzwanie!
Na biochemii dostawaliśmy probówki z kolorowym płynem, w którym pływały różne kationy i aniony.
Dolewając różnych innych płynów,
musieliśmy wykryć, co w tych cholernych probówkach jest... Zawsze
musiałam korzystać ze znanego
wszystkim studentom wsparcia
osoby przygotowującej te mikstury.
Na czym ono polegało? Kto wtedy nie
studiował, ten się nie dowie. Z kolei
na fizjologii musieliśmy obcować
z żabami, może nawet je uśmiercać!
Po latach dowiaduję się ciekawych informacji o profesurze fizjologicznej (http://fizjologia.amwaw.
edu.pl/dokumenty/historia.pdf) – kontakty z nauką na całym świecie!
W ówczesnych latach trudno to
było zgadnąć.
Po drugim roku najpoważniejszym egzaminem była oczywiście anatomia prawidłowa. Poszła
mi dobrze, inne przedmioty też.
Najsłabiej biochemia – no ale i tak
zdana za pierwszym podejściem.
Wiele osób miało problemy z tym
przedmiotem.
Zapamiętaliśmy prof. Kazimierza Ostrowskiego z histologii,
miłośnika sportów różnych, w tym
podobno skoku przez katedrę w celu
odbycia wykładu dla studentów.
Trzeci rok studiów uchodził
za nieco łatwiejszy, zaczynały się
przedmioty kliniczne. Kontynuowaliśmy także naukę przedmiotów
teoretycznych: anatomii patologicznej, zwanej dziś patomorfologią (nie
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wiem dlaczego!), mikrobiologii
lekarskiej oraz fizjologii patologicznej.
W katedrze anatomii patologicznej była zmiana szefa – przyszedł prof. Janusz Groniowski, robił na nas również spore wrażenie.
Pod koniec roku akademickiego
zachorował i przysłał do naszego
kursu list, który kończył się słowami „Wasz Groniowski”. Byliśmy
zachwyceni! To był pierwszy profesor, który oświadczył publicznie,
że jest nasz! Chyba przez jakiś
czas mieszkał na terenie zakładu po przeprowadzce z innego
miasta. Zdawałam u niego egzamin – dostrzegłam, że ma jakiś
problem z żyłami w kończynie
dolnej, bo profesorska kończyna
spoczywała na kanapie, ułożona
wyżej.
Prof. Jan Walawski przeszedł w tym czasie na emeryturę, ale zaglądał do zakładu. Był
niewysokiego wzrostu. Jeden
z niesfornych asystentów dokonał
modyfikacji katedry, z której profesor wygłaszał wykłady i podobno nie było go zbyt dobrze widać
w wyniku tej przeróbki. Niesforny
asystent, posiadacz czerwonego
dyplomu, poszedł szukać szczęścia
na chirurgii, ale tam też kariery
nie zrobił. Czerwony dyplom nie
był przepustką do sukcesów na
całe życie...
Chwili wytchnienia dostarczały studentom zajęcia z wojska.
Wykłady odbywały się w gmachu
medycyny sądowej. Konieczna była
obecność, inne aktywności nie były
wymagane. Pamiętam wykładowcę
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chirurgii wojskowej w randze pułkownika, o pseudonimie „Krępulec”. Pan pułkownik tak nazywał opaskę
uciskową i stąd pochodził jego nick, jak to powiedzielibyśmy współcześnie. Studenci szeptali między sobą na
wykładach, a pułkownik ciągnął monotonnym głosem:
Jeżeli żołnierz na polu walki straci przytomność, należy z osobistego zestawu opatrunkowego wyjąć agrafkę
i przypiąć mu język do munduru, co chętnie bym uczynił
każdemu słuchaczowi moich wykładów.
Półmetek!
Obok gmachu medycyny sądowej był Klub
Medyka. Wpadaliśmy tam na kawę między zajęciami. W sali balowej bywały też spotkania ze słynnymi
osobistościami, z których najważniejszą była Marlena
Dietrich. Odwiedziła ona Klub Medyka w 1964 roku.
Tłok na sali był olbrzymi. Nie udało mi się dostać do
środka. Relację z pobytu Marleny Dietrich w Warszawie
można obejrzeć na starej kronice filmowej: http://www.
kronikarp.pl/szukaj,30000,tag-692432,strona-1. Widać także
na tej kronice, że wśród studentek modne były chustki
jako nakrycie głowy. Nosiłam taką! Choć dziś trudno
mi to sobie wyobrazić.
Znany był pogląd, że student który dobrnął do
półmetka, wcześniej czy później studia ukończy. Bal
półmetkowy był więc ważnym wydarzeniem. Odbywał
się w Klubie Medyka, znanego nie tylko z sali balowej,
ale także z dobrej orkiestry grającej jazz.
Rok czwarty był dość ciężki. Oczywiście niebywałą frekwencją cieszyły się wykłady prof. Stefanii
Jabłońskiej. Pani Profesor zawsze elegancka, z fryzurą
prosto od fryzjera, w szykownym kostiumiku i szpileczkach prezentowała nam interesujące przypadki
kliniczne. Przypadki wkraczały gołe, jedynie na głowach miały kaptury z białego płótna à la Ku-Klux-Klan z otworami na oczy i usta. Pani Profesor wskazywała na objaw pierwotny, zlokalizowany w miejscu
typowym, i zachwycała się jego urodą. Aby wzmocnić
efekt, niekiedy dodawała opis mikroskopowy: Proszę
państwa, krętek blady pod mikroskopem ma królewskie
ruchy! Musieliśmy dawać wiarę słowom pani Profesor.
Nie widzieliśmy nigdy w skali mikro żadnego krętka,
a w skali makro żadnego króla.
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Chętnie chodziłam na wykłady prof. Ireny Haussmanowej z neurologii. Niesamowite wrażenie zrobił na
mnie wykład, podczas którego opis aury padaczkowej
został zilustrowany fragmentem prozy Dostojewskiego.
Sesja po IV roku poszła mi bardzo dobrze – same
piątki w indeksie! Pracowałam też w komisji stołówkowej ZSP w ramach modnej w owych latach pracy
społecznej. Mając dobre wyniki w nauce i aktywność
w ZSP, złożyłam podanie o praktykę zagraniczną i przyznano mi ją. Podróżowaliśmy w grupie pociągiem na
trasie Warszawa-Wilno-Daugavpils-Ryga. Mieszkaliśmy
w akademikach studenckich. Dzięki temu, że kolega
Janusz miał aparat fotograficzny, mam wyjątkowo bogatą
dokumentację z tego wyjazdu (https://www.photoblog.com/
mimax2/2016/08/15/15082016-wspomnien-czar-praktykastudencka-w-rydze/).
Rok piąty to duże egzaminy kliniczne, ale poszedł
mi dobrze, sesję zaliczyłam na same piątki! Po piątym
roku był konkurs na najlepszego studenta AM – byłam
laureatką tego konkursu. Dziekan podczas wręczania
nagrody, którą była książka Od marzenia do odkrycia
naukowego, zaoferował wsparcie przy poszukiwaniu
pracy w murach Alma Mater.
Rok szósty można było skończyć wcześniej dzięki
układowi ćwiczeń. Tak więc 29 lutego 1968 roku byłam
już po wszystkich egzaminach. Nadciągał słynny Marzec
68 roku. W Medyku odbywały się zebrania, wiece. Ich
przebieg transmitowano przez głośniki zainstalowane
w stołówce studenckiej. Pierwszy raz
coś takiego słyszałam i prawdę powiedziawszy, nie bardzo rozumiałam
jako osoba niespecjalnie interesująca
się polityką. Pojechałam do Krynicy
odpocząć.
Złożyłam podanie o staż
podyplomowy, otrzymałam go
i pracę rozpoczęłam 24 kwietnia
1968 roku w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Warszawie.
Krystyna Knypl
internista
hipertensjolog
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Moje dawne konferencje
i kongresy medyczne
Krystyna Knypl

Przeglądając strony internetowe polskich ośrodków kardiologicznych zauważyłam, iż
zawierają stosunkowo skromne dane historyczne. Przeszłość w ujęciu autorów tych
opracowań to zwykle kilkanaście lat wstecz, a dalej – po prostu czarna dziura. Oczywiście inne sposoby dokumentowania zdarzeń, skromne zasoby fotograficzne z czasów minionych utrudniają wspominanie , ale zawsze warto odświeżyć zakamarki pamięci i spróbować dotrzeć do różnych źródeł, niekiedy na co dzień zapomnianych.
Spróbujmy więc!
Kilka dat z przeszłości
Staż podyplomowy odbywałam w Państwowym
Szpitalu Klinicznym nr 1 w Warszawie. Były to lata 196870. W tym czasie obowiązywały półroczne pobyty na
internie, chirurgii, ginekologii oraz pediatrii. W trakcie
trwania mojego stażu wprowadzono pojęcie stażu specjalistycznego – przyszły internista mógł szkolić się na
oddziale chorób wewnętrznych 12 miesięcy i były one
liczone na poczet przyszłej specjalizacji. Zdecydowałam
się na taki staż, dzięki czemu mogłam zgłębiać tajniki
interny w dłuższym okresie. Poza prowadzeniem pacjentów na oddziale pod kierunkiem starszych kolegów
można było po zdaniu kolokwium dyżurować jako drugi
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dyżurant. Najlepszym przyjacielem każdego młodego
lekarza dyżurnego był wówczas podręcznik Postępowanie w nagłych przypadkach internistycznych Dymitra Aleksandrowa i Wandy Wysznackiej-Aleksandrow.
Znakomita, zwięzła książka i co ważne, mieszcząca się
w kieszeni lekarskiego fartucha. Czytywaliśmy ją po
wielokroć!
Poznawszy podstawy codziennej praktyki lekarskiej, można było ostrożnie zacząć bywać na posiedzeniach towarzystw naukowych, w moim wypadku
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Towarzystwa Internistów Polskich.
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Pierwsze krajowe
kongresy kardiologiczne
Wielu kolegów z oddziału, na którym odbywałam
staż podyplomowy, wybierało się na kongres Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego w Łodzi w 1970 roku.
Prawdopodobnie za namową bywałych w sferach naukowych starszych kolegów zdecydowałam się i ja ruszyć
na podbój wielkiego świata kardiologii polskiej. Jak cię
widzą, tak cię piszą, powiedziałam sobie i za całą stażową
pensję (1400 złotych!) nabyłam granatową sukienkę
z modnego wówczas dżerseju w kolorze granatowym
z biało-czerwonym paskiem wokół szyi i rękawów. Koszty
ekspedycji powiększyły się o opłaty zjazdowe i przejazd
pociągiem do Łodzi. Noclegi w Grand Hotelu, wprawdzie
w pokoju dzielonym z dwiema innymi koleżankami, ale
było na bogato pod każdym względem. Obrady odbywały
się w Teatrze Powszechnym, niezbyt odległym od Grand
Hotelu. Gorącym tematem były zasady funkcjonowania
powstających wówczas oddziałów reanimacyjnych. Poszczególne ośrodki przedstawiały swoje wyniki leczenia
zawałów serca, w owych latach niezbyt dobre.
Zostałam w tamtym czasie współautorką trzech
doniesień naukowych o tematyce kardiologicznej. Były
więc powody, abym uczestniczyła w kolejnych konferencjach – w Bydgoszczy i Krakowie. Wydaje mi się, że
konferencje odbywały się bez dekorowania uczestników
tak modnymi obecnie identyfikatorami. Przesyłało się
przekazem pocztowym należną kwotę i z pokwitowaniem zgłaszało do obsługi zjazdu, który odhaczał ten
fakt i wydawał program konferencji.
W 1974 roku obroniłam doktorat (http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/8-artykuly-gdl/47-refleksyjnei-bardzo-osobiste-rozwazania). W styczniu 1977 roku
zostałam przyjęta do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.
php/obchod-poranny-blog-redaktor-naczelnej/77-polskietowarzystwo-kardiologiczne).
To był rok pełen wrażeń, w Warszawie gościli
bowiem prezes American College of Cardiology Dean
Mason z Uniwersytetu w Kalifornii i John Collins Jr.
z Uniwersytetu Harvarda. Dwudniowa konferencja
w Warszawie odbyła się 28 i 29 maja 1977 r. Uroczyste
otwarcie miało miejsce w obecnej Bibliotece Rolniczej
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(wówczas Dom Polonii) przy Krakowskim Przedmieściu,
a wykłady wygłaszane w języku angielskim odbywały się
w szpitalu pediatrycznym przy ulicy Marszałkowskiej.
Nietypowe fragmenty kariery
Poza chorobami wewnętrznymi udało mi się
w początkach mojej kariery lekarskiej opanować w dość
dobrym stopniu język rosyjski. Wiązało się to z zajęciami,
które miałam na studiach doktoranckich u bardzo sympatycznego lektora oraz prowadzonymi
ćwiczeniami ze studentami z Erywania. Przyjeżdżali oni do nas
na praktyki wakacyjne. Przed zajęciami z kolejną rosyjskojęzyczną
grupą studencką kupiłam podręcznik diagnostyki internistycznej w popularnej w czasach PRL
księgarni rosyjskiej na Nowym
Świecie i dość dobrze nauczyłam
się terminologii internistycznej.
Jako osoba obyta z językiem rosyjskim zostałam wydelegowana do uczestnictwa
w Tygodniu Leków Polskich w Nowosybirsku. Naukową
część delegacji stanowiło dwóch profesorów, no i ja,
podówczas młoda lekarka. Zaplątałam się w te wyższe
sfery naukowe wyłącznie z powodu znajomości języka,
którego powszechne nauczanie w szkołach nie owocowało praktyczną jego znajomością. A może wydelegowano
mnie w nadziei, że zostanę na Syberii?
Podróżowaliśmy przez Moskwę, gdzie zatrzymaliśmy się w słynnym hotelu Rossija na placu Czerwonym.
Był to wówczas największy hotel na świecie, miał 6004
miejsca. Te cztery były potrzebne, aby wyprzedzić jakiś
ówczesny amerykański wielki hotel.
Podróż samolotem z Moskwy do Nowosybirska
trwała 4 godziny i wtedy po raz pierwszy zetknęłam się
ze strefami czasowymi. Dziwnie było o 2.00 w nocy nie
odczuwać potrzeby snu!
Część naukowa miała charakter oficjalny i nieoficjalny. Podczas części oficjalnej wygłosiliśmy swoje wykłady w Akademgorodku (miasteczko akademickie pod
Nowosybirskiem) oraz mieliśmy spotkania z różnymi
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był dr Marius Barnard, brata Christiaana. Wykład przy
świecach w Domu Zdrojowym był dla mnie nowym
akcentem w poznawaniu kardiologii. Wspaniałe wydarzenie, o którym nie ma w internecie żadnej merytorycznej wzmianki.
W późniejszych latach jeszcze raz uczestniczyłam
w takim wykładzie przy świecach na uroczystej sesji
kursu podyplomowego Aktywne metody diagnostyki,
leczenia i prewencji chorób układu krążenia Polskiego
Towarzystwa Badań na Miażdżycą w 1998 roku. Gdy
nadeszła epoka procedur w medycynie, najpewniej
zabroniono organizowania konferencji przy świecach
z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Życiorys kobiety sukcesu
Podszkolona nieco na kursie poczułam, że nadal mam niedobór wiedzy w organizmie i jedna konferencja zagraniczna tego nie wyrówna. Być może moja
nadmierna aktywność w zadawaniu pytań wykładowcom
na poprzedniej konferencji spowodowała, że otrzymałam zaproszenie na kolejną, zatytułowaną Fourth
Cardiovascular Seminar in Budapest (15-19 października
1998, http://gdl.kylos.pl/wp/?p=423). Aktywny słuchacz
na wykładach to cenny nabytek na konferencji!
Organizatorzy poprosili mnie o przygotowanie
i przesłanie życiorysu w języku angielskim. Do tej pory
znałam model à la PRL z jego optymalną wersją urodziłam się w rodzinie robotniczo-chłopskiej. W moim
Fot. z archiwum Wojciech Perekitko

radzieckimi naukowcami; mnie
przypadło w udziale spotkanie
z prof. A. Deminem. Na zakończenie otrzymałam od niego
książkę Przypadki kliniczne
z autografem.
Po zakończeniu spraw
oficjalnych zaproszono nas
do pięknego Teatru Opery i Baletu w Nowosybirsku na przedstawienie Spartakusa. Siedzieliśmy w loży rządowej, gdzie byliśmy witani szampanem
przez dyrektora teatru. Zapamiętałam słowa dyrektora
skierowane do mnie w czasie przerwy:
– Dawajtie, pajdiom pogulat’ z narodom!
Spacerowaliśmy więc po przestronnym holu,
pod oknami rosły piękne egzotyczne rośliny, a na jednej
z nich czerwony kwiat. Nieroztropnie wyraziłam zachwyt tym kwiatem… Dyrektor opery w okamgnieniu
go zerwał i wręczył mi w szarmanckim geście. Szkoda,
że nie zasuszyłam tego kwiatu!
Wśród miejsc zwiedzanych w Nowosybirsku
wielkie wrażenie zrobiło na mnie Muzeum Geologiczne,
w którym pokazano nam bogactwo ziemi rosyjskiej –
były tam wszystkie minerały, jakie na terenie Rosji
można znaleźć.
Zawieziono nas także nad rzekę Ob. Z tej wycieczki zapamiętałam piękną kwestię w wykonaniu
kolegi dermatologa. Jak dziś widzę Andrzeja, postawnego
mężczyznę, w modnym podówczas kożuchu, stojącego
nad rzeką Ob i mówiącego:
– Ob, twoja mat’!
Rosjanie pokochali Andrzeja od razu i turlając
się ze śmiechu, mówili:
– Andrzeju, nieważne czy będziesz miał jutro dobry
wykład. I tak dzieci będą się o tobie uczyć w szkołach!
Z kolei w 1979 roku uczestniczyłam w dwudniowym seminarium echokardiograficznym Advanced echocardiography w Londynie, na którym jednym
z wykładowców był prof. Arthur E. Weyman.
Kolejna ważna data w mojej edukacji naukowej
to konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
w Polanicy Zdroju w 1980 roku – gościem konferencji

Siedzę cała w granatach nas sali obrad
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wypadku właściwe jest określenie w rodzinie nauczycielskiej, a co do pisania, to najlepiej szło mi dzierganie
recept i historii chorób z ich koronnym wstępem pacjent
przyjęty do szpitala z powodu bólu w okolicy zamostkowej,
promieniującego do lewego barku i trwającego godzinę…
A tu trzeba życiorys napisać i w dodatku po angielsku!
Podpytałam światowych kolegów, co już mieli
za sobą pisanie takich życiorysów*, kupiłam jakieś
książki w stylu Jak olśnić każdego? i po paru dniach
miałam ogólne pojęcie, jak powinien mój życiorys
wyglądać. Zaangażowałam do pomocy wyedukowaną
już dobrze w języku angielskim córkę i przystąpiłam
do dzieła. Wybór asystentki był trafny, bo w rubryce
hobby zaproponowała ona poza wpisaniem opera jeszcze
kultura żydowska. Nie wiedziałam, że mój bezpośredni
opiekun w Budapeszcie jest węgierskim Żydem i z czasem
nawet wyemigrował, powołując się na to pochodzenie.
Szlifując kolejne edycje mojego życiorysu z czasem
dopracowałyśmy się wersji na kraj, w której rubrykę
hobby zapełniało słowo opera oraz wersji na zagranicę
rozszerzonej o kulturę żydowską.
Kilka miesięcy później mój węgierski gospodarz przyjechał służbowo do Warszawy. Zaprosiłam go
na domowe pierogi i barszcz. Smakowały mu bardzo,
a ponadto, jak mi powiedział, wzrosły jego notowania
u kolegów, bo tylko on jeden był zaproszony w Warszawie
do prywatnego domu.
Spoglądając na pamiątkowy dyplom potwierdzający mój udział w budapeszteńskiej konferencji, dopiero
dziś dostrzegłam informację, że konferencja była co-sponsored by the USA Agency for International Development

13

i pewnie z tego powodu musiałam
napisać życiorys po angielsku.
Tematyka wykładów była bardzo zróżnicowana – leczenie zaburzeń
rytmu, działanie proarytmiczne leków, zatorowość płucna, niewydolność
krążenia, zapalenie wsierdzia, wady
zastawkowe – chyba ambitni organizatorzy chcieli wtłoczyć do głów uczestników całą kardiologię w jeden dzień.
Najciekawsze jednak, że wykład dr. G. Matthew dotyczył inhibitorów płytkowych glikoprotein IIb/IIIa, czyli tematu
bardzo nowoczesnego, ale chyba tego nie doceniłam,
tym bardziej że był to przedostatni wykład.
Pierwszy duży kongres
międzynarodowy
Wyjazd w 1999 roku na doroczną konferencję
European Society of Hypertension do Mediolanu był
pierwszym moim zetknięciem się z dużą międzynarodową imprezą medyczną. Do tej pory słyszałam o tej
konferencji, jeździły na nią różne VIP-y, a mnie przypadało w udziale co najwyżej nadzorowanie pobrania
materiałów biologicznych do badań oraz zbieranie
danych klinicznych do prezentowanych prac. Ale nadeszła pora, że i ja znalazłam się na pokładzie samolotu
lecącego do Mediolanu, który jest swego rodzaju Mekką
dla wszystkich osób specjalizujących się w leczeniu
nadciśnienia tętniczego.
Czas oczekiwania na wyjazd na poważny kongres międzynarodowy
od momentu ukończenia studiów wyniósł…
31 lat, słownie: trzydzieści jeden lat. No, ale nie
ma co marudzić, mogło
tak się zdarzyć, że nie
zobaczyłabym takiego
kongresu do dziś!
Mieszkałam
w Grand Hotelu Plaza
przy Piazza Armando
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Diaz 3, nieopodal Duomo oraz Galleria Vittorio Emanuele, słynnego
centrum handlowego.
Kongres odbywał się na terenie uniwersytetu. Uczestnicy
uroczystego otwarcia na dziedzińcu uniwersytetu mieli możność wysłuchania chóru Teatro
alla Scala w pięknym repertuarze
oraz spróbować
wielkiego tortu
z logo European Society of
Hypertension.
Potem nadeszły kongresowe dni pełne przysłuchiwania
się wykładom znakomitych zagranicznych profesorów. Wszystko to przyprawiało mnie
o zawrót głowy.
W niedzielę wybrałam się na zwiedzanie Duomo
i miałam okazję słuchać pięknego śpiewu tamtejszego
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chóru – akurat odprawiano uroczystą mszę. Odniosłam wrażenie, że
chóry z oper Verdiego to po prostu
lud włoski śpiewający piękne pieśni,
z niezapomnianym Va pensiero.
Edukacja nabiera
rozpędu!
Moja edukacja kardiologiczna nabrała rozpędu i w 1999 roku
wybrałam się na kongres European
Society of Cardiology, który odbywał się w Barcelonie. Najciekawsze doniesienie jakie usłyszałam
na tym kongresie dotyczyło suplementów witaminowych diety i ich
roli w profilaktyce schorzeń układu
krążenia. Zaprezentowano wyniki
suplementowania diety witaminą E, która zażywana
w postaci tabletek nie miała szczególnego znaczenia
w profilaktyce. Podano też informację, że 65% Amerykanów używa suplementów witaminowych. Biorący
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udział w dyskusji dr Victor Herbert powiedział słynne
zdanie, szeroko komentowane w kuluarach:
– Z pewnością wiemy tylko to, że Amerykanie
wydalają najdroższy mocz świata.
Rozweseleniu kardiologów nie było końca. Na dowód, że takie właśnie słowa padły, załączam skan odręcznej notatki, jaką wtedy ex tempore sporządziłam
podczas obrad, i która zachowała się w moich zbiorach
podróżniczych do dziś.

szkoleniu językowym w Thomaston w stanie Maine,
Ursula, w której domu gościłam, pewnego niedzielnego
popołudnia powiedziała:
– Krystyna, chodźmy do kuchni, pokażę Ci jakie
witaminy biorę – i zaprezentowała mi kilkanaście opakowań. Po czym zapytała:
– A ty jakie witaminy zażywasz?
Na wiadomość, że nie biorę żadnych witamin ani
suplementów spojrzała na mnie z dużym zaciekawieniem, a z jej oczu płynęło wprawdzie niewypowiedziane,
ale łatwe do odczytania pytanie:
– Jakim cudem nie biorąc żadnych witamin ani
innych suplementów diety jeszcze żyjesz, trzymasz się
na nogach, a na dodatek przemierzyłaś pół świata i w końcu wylądowałaś w naszym domu?
Tekst i zdjęcia

Krystyna Knypl

Sprawa zażywania witamin ma duże znaczenie dla prawie każdego Amerykanina. Gdy byłam na

* Pewien szpitalny wesołek, gdy kazano nam taki nowoczesny
życiorys napisać, w rubryce dodatkowe umiejętności wpisał
obsługa komputera i odkurzacza. Uważaliśmy wówczas, że pytanie lekarza o dodatkowe umiejętności jest nietaktem, dziś
jednak mam zupełnie inne zdanie!

Nowości
Pamięć jest cechą zmienną osobniczo.
Szczególną odmianę takiej zmienności
prezentują osoby z superpamięcią, potrafiące bez trudu podać wiele szczegółów
nieomal z każdego dnia swojego życia.
Taką nadmiernie szczegółową pamięć
mają osoby z tzw. zespołem hipertymestycznym.
Po raz pierwszy zespół ten opisano
w 2006 roku u kobiety z inicjałami A.J.
Potrafiła ona podać tak niesamowite
szczegóły ze swojej przeszłości, jak np.
stawki podatkowe z 1978 roku obowiązujące w różnych miejscach.
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Gdy naukowcy z University of California, Irvine, ogłosili, że poszukują
ludzi z superpamięcią, nadeszło ponad

a 37 przypadków określono jako „mocni
kandydaci”.
W badaniach mózgu stwierdzono
w 9 strukturach różnice morfologiczne
u osób z superpamięcią w porównaniu
z osobami z przeciętną pamięcią. U osób
z superpamięcią stwierdzono większą
objętość hipokampa, struktury odpowiedzialnej za pamięć.
(K.K.)
Źródło:
https://www.sciencedaily.com/releases/2012/07/120730170341.htm

500 zgłoszeń. W 33 przypadkach potwierdzono zespół hipertymestyczny,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4805230/
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipokamp#/media/File:Gray739-emphasizing-hippocampus.png

Osoby z superpamięcią mają inaczej zbudowany mózg

Wkłucie centralne

Pamiętajcie, mnie tu nie ma. Słowa Stanisława Dziwisza skierowane do dziennikarzy w czasach, gdy był
sekretarzem papieskim.

Fuimus Troes, fuit Ilium – byliśmy Trojanami, była Troja. Wergiliusz, wspomnienie dawnych
dobrych czasów.

Łaskawa pamięć, ulotna pamięć
Rafał Stadryniak = @Grypa

Był wczesny ranek. Nasz Doktor dopijał pierwszą kawę. Dzień zaczął się jak u Hitchcocka. W jednej chwili było rześkie chłodne powietrze sączące się przez uchylone
drzwi balkonowe, szelest wysokich, ozdobnych traw i delikatny szron na równiutkim trawniku. W następnej rozległ się łomot w okno i coś kolorowego przemknęło
na ułamek sekundy.
To na pewno Ptaki – wysnuł

wniosek Nasz Doktor i rzucił się do okna.
Na trawie siedział zaledwie jeden kulisty
ptaszyn i z niedowierzaniem kręcił
głową. Nasz Doktor też tak wczoraj
kręcił głową, gdy polecana pomoc
domowa umyła okna. Żeby tylko
się nie zagapić i nie wyjść na balkon
razem z szybą – usiłował wzmóc w sobie czujność, która rano budziła się ostatnia.
Ptaszek był dziwny i, jak to zwykle
ptaszki, filigranowy. Szara kuleczka z żółRys. Zen
tymi oblamówkami skrzydełek.
Coś było nie tak. Takich tu
w pobliżu dotąd nie bywało. Doktor rzucił się do atlasu,
żeby sprawdzić kto zacz, ale w atlasie grzybów nic nie
znalazł, a trzeba się było sprężać. Dochodziła ósma.
Odstawił rozbitka poza zasięg bezpańskich kocurów wałęsających się po okolicy i, jak to się mówi
w przenośni, naciągnął czapkę na uszy i wyszedł do pracy.
A może ten ptaszek jest krewniakiem tych sprzedawanych przez tubylców z Nowej Gwinei żądnym
odkryć zoologom? Podrasowany, pomalowany tu i tam.
Takie nowe gatunki szły na pniu. Kłopot polegał tylko na
tym, że cały gatunek składał się z jednego oryginalnego
i niepowtarzalnego ptaszka.
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W pracy szybko zapomniał o porannym zdarze-

niu. W pracy była praca.
Na początek przez
grzecznie czekających na
zarejestrowanie przedarł się
nerwowy pacjent krzycząc:
– Ja do lekarza! Miałem
się zgłosić do kontroli. Jak to nie
ma już miejsc, jak właśnie przyszedłem?!
Zupełnie jak ten ptaszek, co to się tak
spieszył – pomyślał Nasz
Doktor. Tamtego
zatrzymała wypucowana szyba, ten rozbił się o szklaną
konsolę rejestracji...

Pierwszy pacjent wyglądał dziwnie znajomo.

Zwykle przychodził z chorą żoną, a dziś role się odwróciły.
– On jakiś mułowaty się zrobił, o moich imieninach nie pamiętał, słaby jest, nic mu się nie chce.
– A płacze? – spytał Nasz Doktor, tropiąc depresję.
– Nie, to ja płaczę. Po prawdzie to sobie lubię
czasem popłakać – uzupełniała pacjentka. – A w ogóle
to mnie coś strzyka w barku i lędźwiach.
– Aha, zmasowany atak znienacka – wyrwało się
na głos Doktorowi.
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– Co takiego? – pacjentka była zdziwiona i oszołomiona.
– Powtarzamy: byk-mur-las. Proszę to zapamiętać
– Nasz Doktor kontynuował test na otępienie.
– Byk, mur, a jak było temu trzeciemu?
– Las – podpowiedział pacjent żonie. – I nie
przeszkadzaj Panu Doktorowi, bo mi robi test.
– A jaki dzisiaj mamy dzień?
– Środę – pacjent był na razie bezbłędny.
– A wczoraj?
– A wczoraj środę – padła odpowiedź na pewniaka.
Hmmm. Dziwne zachowanie, bóle głowy, chwilowe zaburzenia równowagi i permanentna środa – podsumowywał. Co nam to daje? Już wiem, zakrzyknął tym
razem w myślach Nasz Doktor. To nam daje skierowanie
do szpitala.
– Następny, proszę!

Następnym była niewiasta z bólami

krzyża.
– Proszę się położyć na wznak – poprosił Doktor.
– Do badania – dodał na wszelki wypadek.
Pacjentka zwinęła się na boku w pozycji embrionalnej. Dziwne. Przechodzi badanie neurologiczne
parę razy w roku i nigdy nie pamięta, jak się ułożyć do
badania. Nasz Doktor był czujny po ostatnim pacjencie
ufiksowanym na środzie.
– Bo tak mi jest wygodniej – usprawiedliwiała się
z lekka wcale niespeszona pani.
– Na razie badamy na wznak, ale medycyna tak
szybko się rozwija, że nie wiadomo, co będzie jutro
– usprawiedliwiał się Nasz Doktor, próbując ratować
sytuację.
Doktor przypomniał sobie wersy z Sienkiewicza i dzielnego Sorokę mówiącego: Będzie żył, nie
upadł na wznak. Wydaje się, że wpływ literatury na
życie jest większy i bardziej skomplikowany niż nam
się wydaje…

Jak tylko pacjentka zwolniła leżankę , przyszedł fryzjer ze swoim kłopotem. Problemem były zmniejszone głowy.
– Na pewno zmniejszone głowy?
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– Zmniejszone głowy, a właściwie główki – potwierdził fachowiec od strzyżenia. – Jak zaczynam strzyc,
to głowy klientów robią się malutkie. Wie pan jakie to
męczące? I trudno strzyc. Na szczęście funkcjonowała
pamięć w rękach, które strzygły same i utrzymywały
interes.
To się nazywa żyć z pracy rąk, pomyślał Doktor.
Teraz wyobraził sobie fryzjera jako amazońskiego
łowcę głów, pomniejszonych, wypreparowanych i nanizanych na sznureczki. Jest okazja, narzędzie i wizja.
Straszne. Następnie przyszły mu na myśl głowy wawelskie.
Też paskudne.
Pacjent był już ze swoim problemem tu i tam.
Okuliści mówili, że problem jest w głowie, a neurolodzy,
że w oczach. Sam zainteresowany próbował leczyć się
tradycyjnie, upijając na rybach, nie czekając na diagnozę.
Alkohol czasem pozwala zapomnieć o chorobie. Alkohol nie pomógł i nasz miniaturzysta był coraz bardziej
przestraszony. Może to otępienie z ciałkami Leviego?
Zastanawiał się Doktor. Ale tam pokazują się maleńkie
żyrafy, krasnoludki i inne drobne obiekty, których nie
ma realnie. A tutaj mamy główki i faceta z nożyczkami.
Trzeba mu wypisać zwolnienie – zakończył proces
myślowy logicznym wnioskiem Nasz Doktor. I nie
pożałował zwolnienia.

Pod koniec pracowitego dnia pod stertą

kart znalazł dyskretny liścik. Grupa kolegów i koleżanek
z roku studenckiego organizowała spotkanie. A jakże.
Powspomina się dawne dobre czasy, z czasem zresztą
coraz lepsze we wspomnieniach. Co się zje, coś się wypije.
Coś się potańczy, coś się podszczypie – dopowiadało
licho, które nigdy nie śpi.
Na spotkaniu było sentymentalnie. Niewidziane
od 20 lat twarze, a czuło się, jakbyśmy rozstali się wczoraj.
Tak działają przyjaźnie zawiązywane na studiach czy
w liceum. A weź tu się, człowieku, zaprzyjaźń na starość.
To już lepiej się zakochać.
Spotkanie przebiegało jednak inaczej niż na
studiach. Z piciem było ciężko. Toasty mało kto mógł
spełnić, bo wiesz, ja mam pęcherzyk do operacji albo
moja borelioza nie lubi alkoholu albo mój lekarz mi
zabronił.
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Z tańcem też nie było tak, jak Doktor zapamiętał
ze studiów. Koleżanki miały a to właśnie iniekcje insuliny,
a to coś strzeliło w biodrze i taksówka już czekała, żeby
odwieźć do domu.
Na szczęście w pamięci pozostaną zabawy do
białego rana – pocieszał się Doktor.

Następnego dnia, pewnie z powodu niedosytu,

wylądował w lokalu z tańcami. Zanim jednak na dobre
zaczęły się pląsy, do stolika dosiadł się na pewniaka
nieznajomy, który przywitał się bardzo serdecznie. A pamiętasz, jak zabalowaliśmy po maturze? Pamiętasz to,
pamiętasz tamto? Ni cholery.
Nasz Doktor przetarł oczy. Na ramieniu znajomego nieznajomego siedział poranny ptaszek i co jakiś
czas chował główkę pod skrzydełko z żółtą lamówką.

Doktor mrugnął. Ptaszek zniknął. Mrugnął drugi
raz – nieznajomy zniknął.
Wiedziony odpowiedzialnością za świat złapał
się za oczy, żeby powstrzymać mruganie. I w takim
stanie wrócił do domu.
Rafał Stadryniak
internista
PS Historie z reguły mają jakieś zakończenie. W wypadku
styku medycyny z życiem jest podobnie. Środowy pacjent
pojechał na operację ogromnego tętniaka. Pacjentka od leżenia
na boku pewnie przyjdzie za pół roku. Już teraz Nasz Doktor
robił zakłady, jak się ułoży do badania.
Fryzjer przyszedł jeszcze raz do przychodni w czasie zwolnienia z propozycją obcięcia głowy Doktorowi. Co prawda mu
się nie polepszyło, ale cierpiał na bezczynność. Nasz Doktor
grzecznie podziękował.
R.S.

Rozmowy niekontrolowane

Fot. Mieczysław Knypl

Ile książek musi przeczytać lekarz?
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Dużo! ale wiedza jest niewidoczna dla oczu.
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu – napisał kiedyś
Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, ale to było
w 1943 roku... i ludzie zapomnieli tę prawdę. Mały Książę powstał
podczas pobytu autora w szpitalu w Los Angeles.
Zostańmy zatem w konwencji książek dla dzieci.
– Ile książek musi przeczytać lekarz aby potrafił leczyć
każdego pacjenta? – zapytał Prosiaczek.
– Może tyle? – odpowiedział dr Oj Boooli.
– Tyyyyyyle??? – zdziwił się Prosiaczek. – Wychodzę
z tego gabinetu, nie wiem jak po nich google'ować i nie dość, że
nie mam pieczątki, to jeszcze nie będę wiedział tego samego, co
lekarz ! Ta asymetria wiedzy jest nie do zniesienia! – chrząknął
w drzwiach. – Muszę się komuś poskarżyć. W demokracji wszyscy
są równi! Zadzwonię tam, gdzie mnie zrozumieją.
– Tu Biuro Skarg Gorących Warg! – odezwał się melodyjny głos.
– Dr Oj Boooli przeczytał tak dużo książek, że nie mieści
mi się to w głowie – szepnął Prosiaczek.
– Jesteś, Prosiaczku, z tego powodu niezadowolony?
Głowa cię boli? Daj wyraz temu w ankiecie satysfakcji, a my już
zajmiemy się tym doktorem Oj (za)Buuuuli. ;)
Krystyna Knypl
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Fot. Mieczysław Knypl

Zdanie odrębne

Rezydentka na urlopie
wychowawczym
Barbara Iwanik

– Kiedy wracasz do pracy? – oto jedno z najczęściej zadawanych mi pytań (zaraz po
irytującym: – A kiedy drugie?)... Kto ma dzieci, ten wie, że nie ma tutaj dobrych i złych
odpowiedzi. Cokolwiek młoda matka uczyni, społeczeństwo srogo ją oceni.
Na rynek pracy wracają bowiem kobiety wyrodne, a w domu zostają leniwe.
Będę pisać o sobie, swoich przemyśleniach i wyborach, w pełni szanując inne rodzicielskie rozwiązania.
Zdecydowałam, że po urlopie macierzyńskim
i wykorzystaniu zaległego urlopu wypoczynkowego
przechodzę na urlop wychowawczy. Przysługuje mi
go aż 35 miesięcy. Zdecydowałam się na razie na rok.
Była to trudna decyzja, do której dojrzewałam
miesiącami. Podejmując ją nie przespałam kilku nocy
i odbyłam wielogodzinne rozmowy z doświadczonymi
kobietami. Niepewność towarzyszyła mi do ostatniej
chwili. Jednak gdy złożyłam w kadrach wypełniony
wniosek o urlop wychowawczy, poczułam kojący spokój,
a wszystkie inne sprawy natychmiast się ułożyły, nawet
szefowie wykazali się dużym zrozumieniem.
Skąd taka decyzja? Uświadomiłam sobie, że
w życiu lekarskim wciąż na coś czekam. Zaczęło się już
po maturze, od nerwowego wyczekiwania pod dziekanatem na wywieszenie listy kandydatów przyjętych na
studia, potem czekanie na kolejne sesje, by w końcu mieć
wakacje, później na koniec studiów, na staż, na egzamin
lekarski, na zdobycie upragnionego prawa wykonywania
zawodu, na to, by dostać się na wymarzoną specjalizację,
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a gdy tylko się na nią dostałam, w głowie już rodził się
pomysł na przewód doktorski i studia podyplomowe...
a po jednej specjalizacji kusić mnie będzie zrobienie
następnej, bardziej szczegółowej.
Dość! Moje życie jest tu i teraz. Przecież mogę
to wszystko jeszcze zrobić. Dzisiaj nigdzie mi się nie
spieszy. Przypuszczam, że czeka mnie jeszcze co najmniej czterdzieści lat aktywności zawodowej. Rok, dwa
(a nawet pięć) spędzone w domu to tylko niewielka ich
część. Za to dla dziecka, które dopiero poznaje świat,
dodatkowy rok bezpieczeństwa, mojej czułej i troskliwej
opieki to kapitał na całe życie. Dzieciństwa nie da się
zatrzymać i powrócić do niego w bardziej odpowiednim
momencie. Ono ucieka bezpowrotnie z każdą sekundą.
Tik-tak, tik-tak...
Niektóre koleżanki pytają z niedowierzaniem: – Jak możesz tak SIEDZIEĆ w domu i nie
zwariować? Otóż, szczerze mówiąc, ja w tym domu
za bardzo nie siedzę... Codziennie z córką podbijamy
świat. Poznajemy nowych ludzi, chodzimy na ciekawe
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spacery, robimy wypady za miasto, do lasu, angażujemy
się w prace organizacji pozarządowych, jeździmy na
konferencje. A nawet gdy czasem zostajemy w domu,
to wspólne gotowanie, sprzątanie i zabawy dają nam
mnóstwo frajdy. Dzięki zaangażowaniu męża w sprawy
domowe znajduję też czas na własne pasje. Mam dużo
zainteresowań, a moje życie nie kręci się tylko wokół
garnka z zupą. Prawo polskie dopuszcza możliwość
podjęcia pracy na urlopie wychowawczym w ograniczonym zakresie godzin, co daje możliwość kontaktu
z zawodem oraz zarobkowania.
– No tak... – kiwają głowami rozmówcy. – W takim razie zazdrościmy ci, że cię stać na
takie rozwiązanie, że masz takiego bogatego męża
i niską ratę kredytu, bo my mamy tyyyle wydatków
(i tu następuje niekończąca się litania rat, sprzętów,
zobowiązań, samochodów i wyjazdów, o których mogę
tylko pomarzyć).
Uśmiecham się pod nosem, patrzę na moją córkę
zbierającą od rana kasztany w jesiennym słońcu i czuję

się naprawdę bogata. A z kuchennego radia dobiega
ciepły głos Michała Bajora:
Spójrz
Ja jestem naprawdę bogaty
Bogaty
Mam przecież gwiazdy na niebie
I ciebie, i kwiaty
Spójrz
To dla mnie samego zbyt wiele
Podzielę
Skarby te na równe części dwie
Przypadnie tobie pół, pół mnie
Spójrz
Obojgu nam się to opłaci
Zobaczysz
Nic nie stracisz, lecz dalej się będziesz bogacić*
Barbara Iwanik
młodszy asystent na oddziale chemioterapii
*Słowa Andrzej Ozga

Komentarz redaktor naczelnej
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moje akademickie środowisko zawodowe orzekło stanowczo: – Cofniesz
się w rozwoju zawodowym, zajmując
się dzieckiem i gotując mężowi obiady!
Nikt nie będzie cię znał!
Los okazał się nie tak okrutny jak
prognozy koleżanek, a z podjętej decyzji zawsze byłam i jestem bardzo
zadowolona.
Nasze społeczeństwo przyzwala
dopiero babciom na porzucenie obowiązków zawodowych i zajmowanie się
wnukami. Gdy teraz mówię na przykład:
Nie mogę zająć się tą sprawą, bo mam
zobowiązania wobec wnuków, w 99,99%
pada odpowiedź: – Aaaa, rozumiemy!
Nasza babcia też nam pomaga. Jeszcze
nikt nie powiedział: – Zostaw wnuki
i przyjdź do pracy!
Często słyszy się narzekania dzieci
lekarskich, że z wczesnego dzieciństwa
nie pamiętają obecności rodziców
w domu.

Gdy zapytałam córkę, od kiedy mnie
pamięta jako dziecko, odrzekła:
– Od zawsze cię pamiętam.
– A co pamiętasz?
– Ja byłam mała, a ty byłaś duża.
Fajnie usłyszeć takie słowa.
Krystyna Knypl

Fot. Mieczysław Knypl

Gratuluję całej Rodzinie znakomitej
decyzji o skorzystaniu z urlopu wychowawczego! Emocje towarzyszące
takiemu wydarzeniu od początku istnienia tej formy sprawowania opieki
rodzicielskiej są silne, a komentarze
postronnych obserwatorów często
dosadne. Najbardziej docenia walory
decyzji osoba, która przećwiczyła ją
na własnej karierze.
Urlopy wychowawcze wprowadzono wiele lat temu, gdy właśnie zostałam mamą. Tak długie urlopy były
czymś nowym, nikomu nieznanym.
W owych latach matki wracały do
pracy po trzech miesiącach urlopu
macierzyńskiego. Panowała powszechna opinia, że lekarka wraca do pracy
najszybciej, jak to jest możliwe, bo
powołanie, kariera, pacjenci, szefowie,
dyżury itd.
Gdy zdecydowałam się na urlop
wychowawczy trwający blisko 4 lata,
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Studiowanie medycyny

Wyobrażenia
kontra rzeczywistość
Magdalena Antoszewska

Medycyna – kierunek studiów od zawsze owiany pewną aurą tajemniczości. U jednych wzbudza
strach przed ogromem nauki, a u innych – przerażenie związane z dużą presją i stresem. Istnieje też
grupa ludzi, którzy nie wyobrażają sobie innej drogi
niż studiowanie medycyny. To właśnie takie osoby
od najmłodszych lat rozmyślają, tworząc w głowie
pewne wyobrażenia o tym, jak będzie wyglądało ich
życie – gdy już dostaną się na upragnione studia.

K

ierunek lekarski budzi mnóstwo skojarzeń. Studiuję
medycynę już trzeci rok, dzięki czemu poznałam
studenckie środowisko i specyfikę tego kierunku. A jakie
mity i stereotypy wciąż krążą wśród młodzieży? Bardzo
mnie to nurtowało, dlatego zdecydowałam się przeprowadzić ankietę wśród licealistów z klasy o profilu
biologiczno-chemicznym.
Pierwsze skojarzenie, które podawało większość
uczniów, chyba nikogo nie zaskoczy. „Mnóstwo nauki,
ciężka praca, kucie grubych ksiąg oraz wiele lat studiowania”. Akurat tutaj muszę przyznać, że jest to jak
najbardziej trafne wyobrażenie. Już pierwszego dnia
zajęć studenci są rzucani na głęboką wodę. Ledwo przekroczą próg sali wykładowej, a prowadzący informują
ich o konieczności nauczenia się kilkudziesięciu stron
z podręcznika (a nawet podręczników!) do anatomii
czy histologii. Jakby tego było mało – w pakiecie dostają cotygodniowe wejściówki przed ćwiczeniami, żeby
prowadzący mógł sprawdzić, czy na pewno poświęcili
oni wystarczającą ilość czasu na przygotowanie się do
zajęć. Do tego trudne kolokwia, czasem nawet kilka
w tygodniu. Jeśli ktoś narzeka, że w liceum są za grube
podręczniki, to niech poczyta Patologię Robbinsa (ponad
900 stron) albo Internę Szczeklika (ponad 2500 stron).
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Żeby opanować cały materiał do kolokwium, a następnie
do egzaminu, niestety nie można zostawić sobie całej
nauki na później. Tutaj liczy się żmudna, systematyczna
praca, czyli wiele godzin spędzonych nad książkami.
Drugie licznie wymieniane skojarzenie dotyczyło czasu pozauczelnianego. „Student medycyny
charakteryzuje się brakiem wolnego czasu i życia
towarzyskiego”. Otóż nic bardziej mylnego. Powiedziałabym nawet, że jesteśmy tak dobrze zorganizowani, że
na imprezowanie również znajdujemy czas. Na naukę
do zaliczeń musimy poświęcić dużą ilość czasu. Ale po
trudnym kolokwium nie ma nic lepszego niż pobycie
ze znajomymi. Trzeba się zrelaksować, by chociaż na
chwilę zapomnieć o nauce i nadmiarze obowiązków.
A wszystko po to, aby nabrać sił i następnego dnia zacząć
się uczyć do kolejnego kolokwium...
Dla wielu uczniów studiowanie medycyny jest
równoznaczne z „brakiem snu i chronicznym zmęczeniem”. Nie da się ukryć, że nie zawsze śpi się dłużej niż
sześć godzin, a po całym dniu zajęć czy nauki nie ma
się na nic ochoty, a tym bardziej siły. Chyba na każdych
studiach, chociażby w okresie sesji, wiele osób bywa
przemęczonych. Dlatego tak ważne jest przemyślane
rozplanowanie swojego wolnego czasu z uwzględnieniem
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Studiowanie medycyny

Fot. Maria Antoszewska

kilku godzin na systematyczną naukę obowiązującego
materiału.
Oprócz ciężkiej pracy i stresu związanego z kolokwiami studia medyczne to szerokie perspektywy rozwoju na wielu płaszczyznach oraz ciekawe doświadczenia
– nie tylko naukowe. Kierunki medyczne to również
działalność społeczna w samorządzie czy organizacjach
studenckich, dająca możliwość poznania mnóstwa
interesujących i ambitnych osób. Każdy znajdzie coś
dla siebie.
Skojarzenia z medycyną bywają przeróżne – pozytywne, negatywne, przekoloryzowane, a także niejednokrotnie wyolbrzymiane. Jak jest naprawdę? Dowie się
ten, kto sam przekroczy progi uniwersytetu medycznego.
Magdalena Antoszewska
studentka trzeciego roku medycyny
na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Nowości
Do jakich wartości należy obniżać ciśnienie krwi?
Poglądy na ten temat bywały różne – historycznie
rzecz ujmując, amerykańskie
towarzystwa ubezpieczeniowe
uważały wartość 120 mmHg
za niezwiększającą ryzyka
ubezpieczyciela, ale potem
nadeszła era badań klinicznych… i pojawił się dość powszechny pogląd, że wystarczy,
aby ciśnienie nie przekraczało
wartości 140 mmHg.
Ustalony porządek poglądów burzą wyniki badania
SPRINT TRIAL, którym objęto 9361 osób po 50. roku

życia. W grupie intensywnie
leczonej, gdzie celem było
zejście poniżej 120 mmHg,
podawano średnio 2,8 leków
hipotensyjnych i uzyskano
średnie ciśnienie skurczowe 121,5 mmHg. W grupie
standardowo leczonej, gdzie
celem było zejście poniżej
140 mmHg, podawano średnio 1,8 leków hipotensyjnych
i uzyskano średnie ciśnienie
skurczowe 134,6 mmHg.
Istotne jest jednak, że
w grupie intensywnie leczonej wystąpiło znacząco mniej

powikłań narządowych, takich
jak zawał serca, niewydolność
wieńcowa czy udar mózgu
oraz mniej zgonów. Z tego
powodu badanie zakończono przed czasem, ponieważ
uznano, że nie można narażać
pacjentów z grupy leczonej
standardowo na większe zagrożenie powikłaniami.
Badanie SPRINT TRIAL
może dodatkowo wnieść
nową wiedzę o tym, jak wysokość ciśnienia wpływa na
funkcje poznawcze – ocena
tego parametru była jednym

z celów. Dotychczasowy
przegląd literatury dokonany
przez C. Iadecola i wsp. w artykule Impact of hypertension
on cognitive function. A scientific dtatement from American
Heart Association wykazał,
że nie ma naukowych badań
na temat zależności między
wysokością ciśnienia krwi
a stanem funkcji poznawczych.
(K.K.)
Źródło: materiały prasowe
oraz http://www.nejm.org/
doi/full/10.1056/NEJMoa1511939#t=article

Granty FDA na badania nad lekami sierocymi
Pacjenci z chorobami
rzadkimi mogą nieco optymistyczniej spoglądać w przyszłość. Amerykańska agencja Food and Drug Administration przyznała 68 grantów

na badania nad lekami sierocymi stosowanymi między
innymi w takich schorzeniach jak stwardnienie zanikowe boczne, schorzenia immunologiczne, osteoporoza

idiopatyczna, glejak, ziarniniak grzybiasty, mukowiscydoza, szpiczak mnogi, dystrofia mięśniowa, HIV, rak wątrobowokomórkowy, plastyczne
zapalenie oskrzeli, dysplazja

oskrzelowo-płucna u wcześniaków. Przyznano także
grant na badania nad neuroprotezą stosowaną w uszkodzeniu odcinka szyjnego kręgosłupa.

Źródło: http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm525468.htm
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Cała wiedza, suma wszystkich pytań i odpowiedzi zawarta jest w psie. Franz Kafka z księgi

Dociekanie psa

Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu
i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo. Charles Kemmons Wilson

Pies na chorych ,
czyli szukaj, Szarik ,
szukaj!
Rafał Stadryniak = @Grypa

O psie na baby wszyscy słyszeli, a niektórzy nawet o tym psie marzą po cichu. Tym jednak razem mowa o innym psie, który
spuszczony na chorych, w imię Hipokratesa, nie spocznie, dopóki nie zdiagnozuje
lub, jak się czasem też trafia, zadiagnozuje.
Są różne rodzaje takich psów. Cała kynologia medyczna. Jedne robią badania, żeby się
coś działo, a inne jak bulteriery wchodzą z diagnostyką jak przysłowiowy przecinak
w masło. Tych potem opiewają w pieśniach.

O

przecinaku w maśle usłyszał Nasz Doktor od
niezawodnego kolegi Nieztycha, który uważał, że
jak lekarz na trzeciej wizycie nie ma pojęcia, o co chodzi
pacjentowi, to od razu powinien wywiesić białą flagę
i to nie symbolicznie, ale dosłownie. Najlepiej z tetry.
Często okazuje się zresztą, że pacjentowi chodzi
o rentę lub zwolnienie, ale się tym nie chwali i nie afiszuje.
Niech doktor sam do tego dojdzie. Wystarczająco czujny
lekarz powinien się zorientować.

Tak zwany nos diagnostyczny, narząd

wspólny dobrego psa i czujnego lekarza, jest nie do przecenienia. Co prawda niedźwiedzie mają jeszcze lepsze
nosy, ale gorszy pijar ze względu na wszystkożerność,
więc nie będziemy ich ruszali.
Raz spuszczony ze smyczy lekarz diagnosta nie
podda się, dopóki pacjent ma choć kroplę krwi na
badanie, choć kropelkę moczu…
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Najzagorzalsi kierują pacjentów na oddziały, na
których pracują lub dyżurują, żeby zrobić „wszystkie
badania”. I tak parę razy w roku w myśl genialnej zasady
starych praktyków, że najlepszym badaniem czynnościowym jest powtórzenie badania.
Pacjenci znoszą te fanaberie w nadziei, że wreszcie wyjdzie jakaś konkretna choroba, a nie koszmarek
zaczynający się od słów „obserwacja” i dalej czego nie
zaobserwowano.
I tu zaczyna się koszmar pacjenta, który odbiera
badanie z dopiskiem wynik negatywny. Z tego trzeba
nauczyć się cieszyć, bo badanie zorientowane jest na
wykrycie choroby. Doktorowi zdarzało się wielokrotnie
przekonywać pacjenta, że wynik negatywny jest dobry.
Stałym rytuałem stało się tłumaczenie wyniku
badań hist-pat na nasze, zanim pacjent trafi do zlecającego badanie. Łaskawa łacina ze zwrotami „valde
suspecta” i „excisio incompleta” nie ułatwiały zadania.
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Wkłucie centralne
Luzik miał do zaciekłości diagnostycznej stosunek mieszany.
– Trzeba zdać się na żywioł, na swoje trzecie oko,
swoją piątą klepkę – dowodził. – Ja na przykład spuszczam ze smyczy swojego diagnostycznego psa i mówię
mu: szszszukaj, Szarik, szszszukaj.
– I to wystarcza? – zainteresował się Nasz Doktor.
– Musi wystarczyć – Luzik był praktykiem-pragmatykiem. – Mam czyste sumienie.
– I co ten Szarik znajduje? – interesował się Doktor.
– A różne takie. Lepsze to niż to, co mógłby przynieść kot – zażartował Luzik.
Nasz Doktor wyczuł, że porusza się na poziomie
abstrakcji niedostępnym dla zwierząt, a nawet zwykłych
nosicieli słuchawek. Nadstawił baczniej uszy, ciekawy
tzw. ciągu dalszego. Niestety Luzik powtarzał sobie pod
nosem już tylko „szszszukaj, Szarik, szszszukaj”. Trzeba
go zostawić, zrozumiał Nasz Doktor, który empatię
wyssał z mlekiem matki, a potem jeszcze certyfikował
ją, empatię, na kursach NFZ-u.
Natomiast koleżanka Pszczółka miała podejście
do chorych zgoła macierzyńskie. Jak pacjent chciał sobie
zrobić jakieś badania, to mu, jak to się mówi, dawała.
Pacjent był szczęśliwy. Pszczółka była szczęśliwa i spokojna. Pacjent niekoniecznie wracał z wynikami, bo
często badania potrzebne były innym specjalistom lub
na przykład jako kwalifikacja do zawodów hippicznych.
Pacjenci kochali Pszczółkę, chociaż najczęściej sami
sprawdzali potem badania w internecie. Pszczółka miała
spokój i wdzięcznych pacjentów. Układ idealny.
Ale jak to w najbardziej zgodnej rodzinie bywa,
czasem i tak wybuchają dzikie awantury.
Pacjent skierowany na wszystkie badania przyszedł, o dziwo, z wynikami do naszej Pszczółki. – Badania dobre – usłyszał i został pożegnany. Ot, kolejny
z dobrymi badaniami.
Mimo dobrych badań pacjent wylądował w nocy
na SOR-ze w stanie ciężkim. Pszczółka od tej pory straciła
resztki ufności w medycynę.
Koledzy pocieszali, jak umieli.
– Jeszcze nieraz się zawiedziesz, jeszcze nieraz.
Zwłaszcza pocieszał Nieztych, który czuł się duchowym opiekunem koleżanki. Starał się racjonalizować:
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– Przecież wszystkich nie skierujesz do szpitala.
Pszczółka nie była już sobą. Planowała zmianę
pracy na mniej stresującą. Poprzednio przebranżowiła
się z radiologii na POZ, bo POZ wydawał się bułką
z masłem.

Badanie laboratoryjne , jak to mawiają starzy i doświadczeni ludzie ,
nie chroni przed myśleniem.
W przychodni było szaro i grypowo. Jedni kichali
na drugich. Ci nie pozostawali dłużni i kasłali z tzw.
otwartą przyłbicą.
Nawet komputer przeżywał jakieś wirusowe
historie. Drukarka namyślała się minutami, zanim coś
wypluła. Pacjenci czekali na wydruk cierpliwie.
– To może ja sobie pójdę i przyjdę kiedy indziej
po receptę – próbował pomóc pacjent z biegunką.
– Zaczekajmy – mitygował Nasz Doktor – zobaczymy, co się stanie – i jak zwykle takie podejście
się sprawdziło.
Szczęśliwiec wychodził z gabinetu z plikiem
recept. W drzwiach odwracał się jeszcze i pytał: – A właściwie to z czego ta biegunka?
– Dobre pytanie – pochwalał Nasz Doktor. – Generalnie możliwości jest kilka do wyboru, ale za to
wiadomo, jak leczyć.
Pacjent nie był zachwycony odpowiedzią, ale
otwarte drzwi w gabinecie są jak sygnał do szturmu.
Kolejnych dwóch pacjentów już się przepychało, próbując
zmieścić się w szczelinie. – Ja z godziny – krzyczał jeden.
– Ja byłem pierwszy – odpierał drugi.
Nasz Doktor wyślizgnął się niepostrzeżenie z gabinetu, robiąc sobie przerwę kawową.

Po sesji medycyny stacjonarnej czekało Doktora leczenie obwoźne , nie
wiedzieć czemu zwane wizytami domowymi. Chorych
nawiedzać, strapionych pocieszać, powtarzał w myślach
Nasz Doktor, który nie przepadał za tą formą leczenia.
Dochodziło w tej materii do licznych błędów i wypaczeń.
Skłaniała ona najbardziej przedsiębiorczych Polaków do
czekania pod pierzyną na wezwanego lekarza, zamiast
samemu udać się do lecznicy.
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Po rosyjsku się to nawet udanie nazywa „wyzwać
wracza na dom”, przypomniał sobie Doktor przydatny
idiom.
Wielu lżej chorych tłumaczyło się, że naprawdę
nie mogli dojechać, bo zepsuł się samochód, zmieniono
rozkład jazdy autobusów etc. Nasz Doktor z doświadczenia wiedział, że w tej sytuacji nie oczekują, żeby podać
im namiary na zakład autonaprawy, lecz raczej chodzi
o wypisanie zwolnienia bez konieczności wychodzenia
spod kołdry. Pacjenci mieli nieodparty argument: a jakby
to był zawał?
Tym razem pacjentka była naprawdę chora. Z gatunku tych, które Nasz Doktor tytułował z szacunkiem
„chora chora” (w przeciwieństwie do chorych zdrowych
i zdrowych chorych), czyli chora przewlekle z zaostrzeniem choroby. Niestety dostępu do posesji bronił jakiś
kudłaty, acz przerośnięty kundel. Nie wiadomo było,
czy chce się bawić, czy może będzie kąsał po łydkach.
– Niech pan zabierze pieska – Nasz Doktor zwrócił
się standardowo do męża pacjentki, który nie wykazywał
zaniepokojenia psem, bo go znał.
– Niech się Doktor nie boi, nie gryzie.
– A co, zęby mu wypadły? – zainteresował się
Nasz Doktor, który był wrażliwy również na krzywdę
czworonogów.
– Niech się Doktor nie boi – powtarzał właściciel.
– Ja się nie boję, tylko nie wiem, czy pies ma
szczepienia i ile kosztuje taka szkoda jak pogryzienie.
– On się chce bawić – obracał sprawę w żart
właściciel.
– W takim razie przyjdę kiedy indziej z własnym
psem, to się pobawią razem.
– To pan ma pieska? – ożywił się właściciel.
– Nie mam, ale specjalnie pożyczę na tę okazję.
A tymczasem proszę sobie zabierać to zwierzę.
Zwierzę patrzyło na Doktora całkiem przytomnie
w przeciwieństwie do właściciela.
– Takie są zasady – uzasadnił Nasz Doktor, a na
stronie dodał – które właśnie wymyśliłem.
Właściciel w końcu złapał zwierzaka za obrożę
i zawlókł do pakamery. Zwierzak odwrócił głowę i spojrzał z wyrzutem.
Sorry, Szarik, ale takie są zasady.
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Psy na wizytach domowych to temat rzeka. Zdarzyło się kiedyś pewnej nobliwej lekarce, że po pukaniu
do drzwi pacjentki, słysząc jakiś głos, otworzyła drzwi
i puszkę Pandory jednocześnie. Pod nogami śmignęła
jakaś mała psina na klatkę schodową. Pacjentka zamiast
spodziewanego powitania ujęła się pod boki i huknęła:
– No to jak pani doktor sobie wypuściła pieska, to niech
teraz go łapie!
Nie wiem, co było dalej i nie chcę wiedzieć.

Po części jeżdżonej Doktor udał
się do domu. Nieodmiennie codziennie dziwił

się, jak dużo żołędzi może zrzucić w ciągu jednego dnia
dąb rosnący przy podjeździe. Dąb zrzucał swoje owoce
kilogramami. Doktor wziął się do roboty. Miotła i szufla,
i podjazd będzie przejezdny. Do jutra.
Nie lubił rozjechanych żołędzi. Zresztą z dębem
walczył cały rok. Na wiosnę pojawiały się masowo
sadzonki, które trzeba było wytępić, zanim wczepią się
w trawę, wejdą między ogrodzenie. Toczył tę nierówną
walkę zupełnie jak Mały Książę z baobabami, z tym że
żołędzie miały niewątpliwą przewagę liczebną. Dzisiaj,
gdy tylko zabrał się do zmiatania, jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki pojawiła się pani z pieskiem
i siatkami w obu rękach.
– Ja po żołędzie.
– Proszę sobie pozbierać – zachęcał Doktor.
– Poczekam.
– My się znamy? – dociekał Nasz Doktor.
– Nie sądzę, ale przychodziłam po żołędzie jak
jeszcze ten dom tu nie stał.
– A te żołędzie to dla kogo?
– Dla dzików. Właściwie to krzyżówka ze świnką,
ale za żołędzie by się sprzedała.
Gdy wiadra były już napełnione, piesek zaczął
się interesować zawartością.
– Też krzyżówka? – spytał Nasz Doktor z ciekawości.
– Kundelek.
– A jak się wabi?
– Jak to jak? – pani była zaskoczona pytaniem
o oczywistość. – Wabi się Dziczek. Dzielny piesek, ale
trochę choruje. Ma słaby przewód pokarmowy Żaden
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weterynarz nie może wpaść na to, co mu jest. Wydałam
już kupę pieniędzy.
– Aha. Dziczek. To oczywiste. Dziczek.
Nasz Doktor podtrzymywał konwersację, sypiąc
żołędzie do siatek. Trochę zmęczony przysiadł na odwróconym wiadrze po żołędziach, żeby sobie odpocząć,
nie siadając na gołej ziemi.
– Niech sobie jedzą. Na zdrowie – pobłogosławił,
jakby to kogoś obchodziło.
Pani od żołędzi już się więcej nie pokazała. Za to
piesek Dziczek przychodził często, niestety bez siatek.
Nasz Doktor dociekał, gdzie mieszka Dziczek. Ten jednak
nie ułatwiał zadania i znikał to za jednym rogiem ulicy,
to za drugim. W końcu Doktor dał za wygraną.

W pracy utrzymywał się klimat
jesienno-grypowy. Szczepionki przeciw grypie

sprowadzone jeszcze miesiąc temu schodziły jednak
słabo. Pacjenci nagabywani do szczepień wietrzyli jakiś
przekręt. Rozpytywali o cenę szczepionki, która była
zresztą mocno okazyjna. Po namyśle „jednak na razie”
wstrzymywali się ze szczepieniem. Jak się skończą zapasy,
to dopiero wszyscy się rzucą – przewidywał Doktor i tak
też się stało. Jak co roku.
Doktor dziwił się. Jak to jest, że każdy rozumie, że
pies musi być szczepiony, a człowiek już niekoniecznie.
Ciekawe, co psy miałyby do powiedzenia na ten temat.
Może to, żeby ludzi szczepić obowiązkowo?
– Na ptasią grypę też działa? – dopytywali pacjenci.
– A na anginę, a na zika?
Nasz Doktor pokazywał plakat, który mówił, że
szczepienie od grypy chroni przed grypą. Dziwne, prawda? Pacjenci wiedzieli, albo raczej nie wiedzieli, swoje.

Po znojnym dniu spędzonym na przekonywaniu nieprzekonywalnych Doktor dotarł do domu
obsypanego owocem żołędziem i zaległ w na kanapie.
Nawet po pracy człowiek, który ma przyjaciół, nie
zazna spokoju. Najpierw zjawił się Nieztych, potem
kolega Luzik, a nawet Motyl znalazł czas. Miało to być
typowe męskie przypadkowe spotkanie. Sprawy jednak
wymknęły się spod kontroli, gdy do drzwi zawitała
dawno niewidziana Pszczółka.
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– Zaprosiłem ją ze sobą dla równowagi – tłumaczył
się blado Nieztych. – Trzeba ją pocieszyć, bo ma uraz
diagnostyczno-leczniczy. Chciała dobrze, aż tu nagle to,
co do tej pory się sprawdzało, przysporzyło kłopotów.
– Taka nasza psia karma – stwierdził filozoficznie
Motyl i już nic więcej nie powiedział.
Przypadkowe spotkanie zakończono dość późno.
Wnioski z burzy odprężonych mózgów były dość oczywiste. Są sytuacje, kiedy nawet spuszczony ze smyczy
diagnostyczny Szarik nic by nie znalazł. A może trzeba
się nie prosić, tylko od razu krzyczeć: „Bierz go, Szariku!”.

Nazajutrz dzień był zupełnie pod
psem. Deszczowo i szarawo. Wilgoć wisiała w po-

wietrzu i kąsała w stawy. Na krzewach ujawniły się
pajęczyny ze złapanymi w sieci kropelkami. Słowem
lato i żarty się skończyły.
Doktor postanowił zrobić coś dla siebie i obciąć
włosy. Bazował na nieortodoksyjnym twierdzeniu, że jak
kobieta nie wie, co zrobić, to idzie do fryzjera. Zgłosił się
do renomowanego zakładu i jak to się mówi, wstrzelił się
szczęśliwie bez kolejki. Nawet nie potrzebował stosować
przychodnianej mantry „ja tylko chciałem zapytać” czy
„ja tylko na chwilę obciąć włosy”. Posadzony w fotelu,
spowity w śliniak z fizeliny zapadł w dziwny stan. Fryzjerka pieszczotliwie trącała go nożyczkami. Słowem
idylla. Prawie zasnął, co zdarzało się już wcześniej,
również na fotelu dentystycznym. Z błogostanu wyrwało
go męskie biadolenie. „Jak to już nie można. Tylko obciachnąć. Na sekundkę. Już tak mi urosły, że zawadzają
w pracy.” Doktor odwrócił głowę i zaobserwował kudłate
indywiduum z psem przy nodze z lubością gładzące się
po czuprynie. Mimo kulturalnej odmowy klient nie
rezygnował i stosował znaną skądinąd strategię zdartej
płyty. Powtarzał do znudzenia, że tylko chwilka, tylko
na minutkę, jak go obetną, to zaraz sobie pójdzie razem
z psem etc. Uszy puchły od słuchania. Nasz Doktor
nie wytrzymał. Lata służenia pacjentom zrobiły swoje.
Wygrzebał się z fizeliny i zadeklarował:
– Ja cię, gościu, obetnę.
Gość skonsternował się.
– Za darmo – kusił Doktor, któremu pani fryzjerka właśnie równała baczki i regulowała zarost. Klient
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spłoszył się jak ptaszyna i odleciał, a za nim jego pies
z podkulonym ogonem.
– Jak byście jeszcze mieli kiedyś problem z nadmiarem chętnych, to służę pomocą w rozładowaniu
kolejki. – Nasz Doktor w ten otwarty sposób okazywał
wdzięczność, bo fryzura udała się jak nigdy.
Pani fryzjerka nieśmiało podziękowała.
Wieczorem znowu czekały żołędzie do wygrabienia z trawy i Dziczek, który nie zauważył Doktora.
W pobliżu sąsiad palił ognisko z trawy, które dymiło dokoła. Ciężki żółtozielony dym snuł się, szczypiąc w oczy.
Z pobliskiego lasu wyglądała już wieczorna niska mgła.
Psina obejrzała się lękliwie w prawo i w lewo, a potem
zjadła dorodnego żołędzia, a za chwilę następnego. Nasz

Doktor aż przysiadł na ziemi, nie zważając na żołędzie.
Westchnął głęboko i zakasłał znacząco, zupełnie jakby
coś zrozumiał, chociaż nadal miał wątpliwości, czy to
nie przez ten dym z ogniska. Pomyślał o tych wszystkich zakrętach i pomyłkach diagnostyki, o złudzeniach,
o zawiedzionych nadziejach na wykluczenie choroby,
o czekaniu na decydujące wyniki. Zrobiło się naprawdę
smutno.
W takich chwilach warto mieć jakiś stały punkt
oparcia. Powtórzył sobie jak mantrę: „Szszszukaj, Szarik,
szszszukaj!”
Rafał Stadryniak
internista

Nowości

Podczas Marie Curie Award za pracę (http://www.ptmn.pl/press/index.
dorocznego Secondary glioblastoma mul- php/2016/10/21/nagroda-mariek o n g r e s u tiforme – local alpha emiters -curie-2016/)
Europejskie- targeted therapy with 213BiAutorzy wyróżnionej pracy:
go Stowarzyszenia Medycyny -DOTA-substance P.
L. Królicki1, A. Morgenstern2,
Nukleranej EANM, który odPrzewodniczący komite- J. Kunikowska1, H. Koziara3,
był się w dniach 15-19 paź- tu naukowego prof. Wim J.G. B. Królicki3, M. Jakuciński4,
dziernika 2016 r. w Barcelonie, Oyen podkreślił, że nagroda D. Pawlak5, C. Apostolidis6,
zespołowi kierowanemu przez po raz pierwszy w historii tra- F. Bruchertseifer6.
prof. dr. hab. Leszka Królic- fiła do przedstawiciela Europy
(J.C.)
kiego z Warszawskiego Uni- Środkowo-Wschodniej, i to do 1Nuclear Medicine Department,
wersytetu Medycznego przy- Warszawy, z którą tak silnie Medical University of Warsaw,
znano prestiżową nagrodę związana była Maria Curie Warszawa

Inhibitory pompy protonowej nie zapobiegają zwężeniu
w miejscu zespolenia przełyku
Na łamach „European Journal of Pediatric Sugery” ukazało się doniesienie Risk Factors
for Anastomotic Strictures after
Esophageal Atresia Repair: Prophylactic Proton Pump Inhibitors do not Reduce the Incidence
of Strictures autorstwa F. Donoso i H. Engstrand Lilja. W szpitalu uniwersyteckim w Uppsali od 2005 roku stosowano
profilaktycznie inhibitory
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pompy protonowej przez 12
miesięcy u dzieci po operacji
atrezji przełyku. Celem była
ocena, w jakim stopniu zapobiega to powstawaniu zwężenia
w miejscu zespolenia odcinków przełyku. Analizowano
dwie grupy: A – 71 dzieci operowanych w latach 1994-2004,
które nie otrzymywały inhibitorów pompy protonowej
i B – 57 dzieci operowanych

w latach 2005-2013, które
otrzymywały takie leczenie.
W grupie A pierwsze poszerzenie przełyku robiono średnio
w 9,3. miesiącu życia, w grupie B
w 6. miesiącu życia. Liczba zabiegów poniżej 1. roku życia w obu
grupach wynosiła średnio dwa
poszerzenia, a poniżej 5. roku
życia w grupie A wykonywano
średnio 5 poszerzeń, w grupie B
średnio 4 poszerzenia. Zwężenie

2
European Commission, Joint
Research Centre, Institute for
Transuranium Elements, European Commission, Joint Research
Centre, Institute for Transuranium
Elements, Karlsruhe
3
Department of Neurosurgery, Institute of Psychiatry and Neurology,
Warszawa
4
Department of Nuclear Medicine,
Bródnowski Hospital, Warszawa
5
Radioisotope Centre Polatom,
National Centre for Nuclear Research, Otwock-Świerk
6
European Commission, Joint Research Centre, Institute for Transuranium Elements, Karlsruhe.

w miejscu zespolenia w grupie
A wystąpiło u 56,5%, a w grupie B u 50,9%.
Czynnikami ryzyka wystąpienia zwężenia niezależnymi od leczenia inhibitorami
pompy protonowej były: wada
długoodcinkowa, duża waga
urodzeniowa, zespolenie pod
napięciem. Zdaniem autorów
leczenie inhibitorami pompy protonowej nie zmniejsza
ryzyka wystąpienia zwężenia
w miejscu zespolenia. (K.K.)
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Ach, te rogi!
Jagoda Czurak

Zasada jest prosta – każdy instrument wydaje tylko jeden dźwięk. Jeśli z tych pojedynczych dźwięków ma wybrzmieć utwór muzyczny, to orkiestra musi być bardzo
zgrana. Bardziej niż multiinstrumentalna grupa, gdzie ewentualny brak dźwięku zatuszuje reszta współgrających instrumentów. Oczywiście dyrygent wychwyci te nieścisłości w pogoni tonów, ale przeciętny słuchacz raczej nie. Ile w takim razie trzeba
ćwiczyć, by skład jednakowych instrumentów wydających po jednym dźwięku stworzył płynną muzykę? Jak zagrać tak znaną kompozycję jak Cztery pory roku? I co to
za instrument? To dopiero zagadka! Dla ułatwienia podpowiem, że instrument jest
z grupy aerofonów ustnikowych. Mogę się założyć, że nikt nie odgadłby, że chodzi o…
róg rosyjski.

W

1751 roku książę Siemion Kiryłowicz Naryszkin, dyrektor generalny teatrów carycy Elżbiety
I, wpadł na pomysł, by zmienić budowę tradycyjnego
rogu myśliwskiego i poprawić jego brzmienie. Tak powstał róg w kształcie stożka, w którym tony wysokie
czy niskie zależały od jego długości. Orkiestra liczyła
ok. 60 instrumentów i przygrywała nie tylko podczas
polowań, ale również na carskich uroczystościach weselnych, przyjęciach i zabawach. Z czasem tajniki gry
poszły w zapomnienie, pojawiła się wielka muzyka
symfoniczna rozpisana na wiele różnych instrumentów.
W 2006 r. wybitny rosyjski waltornista, dyrygent symfoniczny i operowy postanowił odświeżyć zapomnianą
tradycję gry na rogach rosyjskich i tak powstała Rosyjska
Orkiestra Rogów.
Muszę tu wspomnieć o sprawie technicznej.
Utwory, które gra orkiestra, muszą być przearanżowane tak, by wszystkie nuty zapisane przez kompozytora
miały swój odpowiednik w pojedynczych dźwiękach tych
grających stożków. Utwór Cztery pory roku składa się z co
najmniej trzech oktaw, poza podstawowymi dźwiękami są
też krzyżyki i bemole. Rogów musi być więc sporo, tyle ile
nut. Co zrobić, by zredukować liczbę instrumentalistów
występujących jednocześnie na scenie? Ci, którzy grają
wysokie tony, na krótkich rogach, muszą obsługiwać
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kilka z nich, trzymając do trzech instrumentów w ręce
i naprzemiennie w nie dmąc. Niskie tony, linię basso
continuo, nieodzowną w utworze barokowym, wykonują instrumenty sporych rozmiarów, zbyt ciężkie by
je trzymać w ręku – niezbędne są rusztowania. Te duże
rogi też są pogrupowane po trzy, tak by jeden muzyk
„obsługiwał” kilka dźwięków. Instrumentaliści grający na
mniejszych rogach chwilowo niepotrzebne w danej partii
instrumenty ustawiają na podstawce, nadziewając je na
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drewniane kołeczki z opisem dźwięku, który dany róg
wydaje. Orkiestra rogów przypomina organy, w których
każda piszczałka wydaje tylko jeden ton.
Jak się słucha takiej muzyki? Dobrze, zwłaszcza
że te partie oryginalnego zapisu nutowego, które trudno
byłoby „zaśpiewać” rogom, owe smyczkowe pasaże, gra
kwintet dęty. Tak więc nie brakuje w odbiorze utworu
np. fletu, któremu Vivaldi przypisał znaczącą rolę w tej
kompozycji. Jedyny fragment, którego nie sposób zagrać
bez straty dla ucha, przyzwyczajonego do klasycznego
wykonania, to środkowa część Zimy. Ja odczuwałam
brak nastrojowego pizzicato. Ale może nie powinnam

29

tak oceniać – wszak w programie tegorocznego festiwalu Szalone dni muzyki ten koncert został oznaczony
odwróconą literką K, co oznacza klasykę inaczej. Petersburska orkiestra wykonuje tradycyjne marsze, czardasze,
preludia Bacha, a nawet Bolero Ravela.
Po koncercie wyszłam na Plac Teatralny. Wypiękniał na czas festiwalu, parkujące samochody zostały
zastąpione ogrodem kwiatowym. Może mógłby zostać
w tym miejscu na dłużej?
Tekst i zdjęcia
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej
24 września 2016 r.
PS Następnego dnia dyrygent i twórca orkiestry, Siergiej
Polaniczko, przysłuchiwał się wirtuozersko wykonanym tradycyjnym kompozycjom duetu artystów z Chin grających na
fideli (skrzypcach) er-hu i chińskiej lutni pipá. Czyżby Maestro
obmyśliwał nowy repertuar dla swojej orkiestry?
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Walka_karnawa%C5%82u_z_postem

Miniaturowe wspomnienia
Jagoda Czurak

Atrybutem dziecięcej zabawy może być dowolny przedmiot (np. przypadkowo znaleziony patyk, kawałek szkiełka, kamień) lub zabawka, którą bogata wyobraźnia dziecka personifikuje, dodaje nowych znaczeń, a nawet ubiera w niewidzialne szaty. Przez zabawki
dzieci przyswajają system wartości i norm obowiązujących w dorosłym świecie. Chłopcy
bawią się w wojnę, interesują ich jeżdżące po szynach, kołowe i latające pojazdy. Dziewczynki najczęściej bawią się w dom, rodzinę z lalką w roli głównej. Jedna lalka może odgrywać kilka ról – no chyba że dziewczynka ma kilka lalek.

A

rcheolodzy odnajdują w wykopaliskach na ziemiach
polskich w warstwach gleby datowanych na średniowiecze miniaturowe miecze, drewniane kółka z otworami
pośrodku (fragmenty zabawek – wózków?). Odkopano
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drewniane bączki uruchamiane za pomocą sznurka. Scenkę
z tą popularną zabawą umieścił Pieter Bruegel (grupa trzech
postaci przez wejściem do katedry) w obrazie Walka postu
z karnawałem – w ten sposób zabawa trafiła do dzieła sztuki.
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Inny przykład przedstawienia zabawy w malarstwie pojawi się w tym tekście później.
Figurki zwierząt, małe piszczałki, klekotki,
wiatraczki były zabawkami hinduskich dzieci od III
tysiąclecia p.n.e. Podobnych zabawek używały dzieci
w Mezopotamii i Egipcie, gdzie znaleziono też lalki z terakoty, pajace, piekarza ugniatającego ciasto poruszanego
nitką, ziewające koty. Jak pisze Władysław Kopaliński
(Opowieści o rzeczach powszednich) w greckich grobach
znaleziono dzwonki, jo-jo (czy pamiętają Państwo taką
zabawkę?), koniki na kiju. W Rzymie odkopano gliniane
żołnierzyki, huśtawki, szczudło. Rzymski poeta Horacy
(65 r. p.n.e. – 8 r. p.n.e.) opisał zabawy dziecięce, w tym
bieg za kółkiem popychanym patykiem. Chłopcy z mojego sąsiedztwa biegali z haczykiem, w którego wygięciu
kołatała się fajerka. Dzieci w dzisiejszych Indiach do

1

2

dziś tak się bawią! (fot. 1) Kopaliński przypomina, że
skakanka czy huśtawka-deska to zabawy greckie, które
przez niewolników, zajmujących się w rzymskich domach
wychowaniem dzieci, trafiły do Rzymu. Puszczanie
latawców, ulubione zajęcie dzieci w Chinach, Japonii i Korei stało się popularne w Europie na początku
XVII w. (fot. 2). Latawiec sfotografowany przeze mnie
obok pagody Dzikiej Gęsi w Xi’an latał bardzo wysoko.
Najdawniejszą zabawką jest chyba lalka. Grzebano
je razem z dziećmi w grobach w starożytnym Egipcie,
Grecji, Rzymie, były znajdowane we wczesnochrześcijańskich katakumbach. Do wykonania lalki nie trzeba wiele:
drewno, płótno, futro (fot. 3 – japońska lalka z wystawy
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Lalki – oblicza japońskiej tradycji, Muzeum Manggha).
Drewniane czy ulepione
z gliny, wykute z kamienia
czy bursztynu miały czarodziejską moc przejmowania
dusz ludzi zmarłych. Należało czcić te człekokształtne figurki z obawy przed
sprowadzeniem na dom
choroby, pożaru lub innych
nieszczęść. Starożytne lalki,
którymi bawili się również
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chłopcy, ruszały kończynami, zamykały oczy, miały przyklejone fryzury i ubranka na wzór dziecięcych.
Dzieci z ubogich domów bawiły się
lalkami szmacianymi, glinianymi
bądź wykonanymi z dostępnych
materiałów (fot. 4 – lalka z sitowia,
ze zbiorów warszawskiego Muzeum
Etnograficznego).
W Polsce drewniane, ale
także woskowe czy gliniane lalki
znano w średniowieczu. Laleczki
porcelanowe pojawiły się w czasach
saskich. Miały porcelanowe stroje,
więc nie potrzebowały ubranek. Potem nastał czas lalek celuloidowych,
z tworzyw sztucznych. Potrafią one

4

nie tylko kręcić stawem barkowym czy biodrowym, ale
zginają łokcie i kolana, mają włosy, które można czesać,
płaczą, a nawet … siusiają.
W Japonii zabawy lalkami są popularnie nie tylko
wśród dzieci. 3 marca obchodzone jest święto lalek – hina
matsuri. Na schodkach obitych czerwoną materią ustawia się figurki dworzan i dam dworu, ubranych w stroje
z naklejonych fragmentów materiału. Na szczycie cesarz
i cesarzowa (fot. 5 – eksponaty ze wspomnianej wcześniej wystawy w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
Manggha). Zabawa polega na ustawieniu kolekcji po to,
by ją podziwiać. Ale nie tylko: służy też jako wróżba, by
dziewczynka, posiadaczka kolekcji, szczęśliwie wyszła
za mąż. Najpóźniej trzy dni po święcie wszystkie figurki
chowa się do pudełek – inaczej nici z zamążpójścia.
I ponownie ustawia w następnym roku. Najpopularniejszą pamiątką przywożoną z Japonii są drewniane
5
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laleczki kokeshi. Niewiele osób wie
o ich makabrycznym rodowodzie.
Ojcowie strugali z drewna podobizny
zabitych noworodków płci żeńskiej
(dzieciobójstwo mniej więcej do
1868 r. było często spotykaną praktyką
w Japonii). Janina Rubach-Kuczewska
w zbiorze Życie po japońsku przytacza
inną wersję pochodzenia tych figurek.
Otóż jeden z wieśniaków, który miał
oddać swoją córkę bóstwu lasu (na
niego pewnego roku przypadła kolej
złożenia ofiary), zamiast córki zaniósł
własnoręcznie wykonaną drewnianą
6
kukłę. Podstęp się udał – odtąd wielu
mężczyzn z podgórskiej miejscowości Ginsan zaczęło
rzeźbić kokeshi (fot. 6 – przywieziona przeze mnie figurka). Na krakowskiej wystawie były kokeshi różnych
kształtów, nawet bez głów – w kształcie jajka, postaci
7
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z bajek (np. Pinokio). Taka lalka ma namalowane kimono, można ją co najwyżej przytulić, ale ubieranie
nie wchodzi w grę. W Japonii były również dostępne
lalki-bobasy, którymi dziewczynki mogły się bawić tak
jak ich rówieśniczki w Europie (fot. 7 – to reprodukcja
drzeworytu zatytułowanego Dziewica z 1878r., którego
autorem jest Kunichika Toyohara. Nastolatka albo dorosła
panna zakłada lalce kimono, tuli ją jak dziecko. Drzeworyt pochodzi z katalogu wystawy Wędrówka na Zachód,
prezentowanej w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie).
Lalka jest piękna tym, czym ją obdarzyliśmy:
urodą, cechami charakteru. Obiektywny wygląd zabawki
nie ma tu nic do rzeczy. Słowo lalka nabrało dodatkowych
znaczeń, wykorzystujących anatomię: piękna powierzchowność, a pusta w środku. Tak można określić Izabelę
Łęcką. O takich dziewczynach jest piosenka Malowana
lala. Królewskie dwory ze swoimi strojami i ceremoniałami (pustymi w istocie) przypominają zestawy lalek.
Lalka, laleczka to niekoniecznie śliczna grzeczna dziewczyna. Intryga powieści
8
Żegnaj, laleczko toczy
się wokół poszukiwań
Velmy, która dla dawnego kochanka jest „słodka, niczym koronkowe
majteczki”. To określenie precyzyjnie lokuje ją na tzw. drabinie
społecznej. Każdy, kto
widział cudnie ubrane
dziewczynki w Delhi
czy Bombaju (fot. 8)
powie, że wyglądają
jak laleczki. Ich smutny los i ciężkie dorosłe
życie opisuje Paulina
Wilk w reportażu Lalki w ogniu. I chodzi
tu nie tylko o zwyczaj
sati, któremu musiały
podporządkować się wdowy, ale też całkowitą podległość władzy teściowej, z którą wiele zamężnych kobiet
mieszka. Lalki, nieodłącznie związane z dzieciństwem,
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towarzyszyły dzieciom wiezionym do Auschwitz. Muzealna gablota ze stosem tych zabawek to widok, od
którego trudno mi się uwolnić.
Wszystkie dziewczynki wierzyły, że lalka jest
przyjaciółką, powierniczką sekretów, że nigdy nie zdradzi.
Wierzyły, że czuje i myśli jak człowiek. Taką lalką była
Komurasaki, figurka ze sklepu ze starociami, której
Reymont poświęcił mało znany utwór Żałosna historya
o pękniętem porcelanowem sercu japońskiem. Zakochana
laleczka widziała w bursztynowym greckim posążku
jedyną przyjazną postać. Czasem spoglądał na nią tym
dziwnym słodkim a niepokojącym wzrokiem duszy roślinnej, wzrokiem wód lub kwiatów. A wtedy Komurasaki
czuła dziwną tkliwość w swojem porcelanowem sercu,
dziwne zamieranie, i czarowne zamyślenie niby roje
motyli obsiadały jej duszę zmęczoną; ustępowały trwogi,
milkła na chwilę tęsknota, a uśmiech promienny, uśmiech
wiosennego poranku kwitł na jej drobnych, czerwonych
usteczkach, i radość kwiatów, otwierających kielichy pod
pocałunkami słońca, przenikała jej złotawe ciało” (cyt.
za http://polona.pl/archive?uid=11824401&cid=11824392).
Laleczki z Chin i Japonii pojawiają się na obrazach
z przełomu XIX i XX w. (np. u Boznańskiej). Hasior
używał celuloidowych lalek w instalacjach.
Zbigniew Libera zmienia w swoich kontrowersyjnych pracach wymowę przedmiotów codziennego
użytku – np. lalek w swojej pracy The doll you love to
undress ukazując doklejone do brzucha zabawki plastikowe wnętrzności.
Lalki są przedmiotem zainteresowania kolekcjonerów. Henryk Tomaszewski, twórca wrocławskiej
pantomimy, podarował zebrane podczas swoich podróży
zabawki miastu Karpacz. Ta kolekcja obejmuje dwieście
lat historii zabawek; odwiedziłam ją kilka lat temu.
Jak napisano na stronie internetowej miasta, twórca
kolekcji wierzył, że „każdy przedmiot – zabawka nosi
w sobie pewne niewytłumaczalne drugie życie, dlatego
wartość historyczna schodzi na drugi plan, ważna jest
nasza wyobraźnia”.
Wszystkie zabawki świata popularnością przyćmiła lalka Barbie. Ma już ponad 50 lat, a bawią się nią
kolejne pokolenia dzieci na całym świecie. Dziś można
wybierać kolor jej skóry czy włosów, a nawet kolor
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tęczówek jej oczu. Projektuje się dla niej stroje, pojazdy,
zwierzątka, wymyśla profesje (jakby zapomniano, że to
dziecięca wyobraźnia obsadza zabawki w rolach i nie
potrzeba do tego zbyt wielu dosłownie pojmowanych
rekwizytów). Barbie ma rodzinę, ale nie ma dzieci.
Powstają o niej gry komputerowe, powieści i filmy animowane. I, jak przystało na postać z XXI wieku – ma
swój instagramowy profil. Nie rozumiem tylko, dlaczego
jest tak przeraźliwie chuda, anorektyczna wręcz. Czas
wychudłych dziewczyn w stylu Twiggy chyba już mamy
za sobą. To nie jest pedagogiczne podejście projektować
zabawkę o wyzywającej chudości.
Wiek XXI to era nowej, demokratycznej zabawki
dla wszystkich, bez znaczenia jest tu wiek. Pozostaje mieć
nadzieję, że smartfon (to tę zabawkę mam na myśli) nie
zastąpi pluszaków, lalek czy samochodzików, nigdy nie
zostanie członkiem rodziny, nawet w wyobraźni. Jak
gotować, szyć sukienki czy leczyć takie urządzenie, dla
którego kąpiel w wannie jest zabójcza? Smartfon sprzyja
odludkom, wolącym być sam na sam z wirtualnymi
przyjaciółmi niż realnymi.
Lalki prowadzą społeczne życie, takie jak my.
Uczą się w szkole, chodzą do fryzjera, wykonują prace
na gospodarstwie, biorą ślub, podróżują. Jeśli ktoś nie
wierzy, powinien odwiedzić otwarte 1 czerwca, bez
fanfar i fajerwerków, nowe muzeum w Warszawie –
Muzeum Domków dla Lalek. Łatwo do niego dotrzeć,
bo ma siedzibę w Pałacu 9
Kultury i Nauki. Ale aby
wejść do sali z eksponatami,
należy przypomnieć sobie
dzieciństwo i… otworzyć
drzwi do szafy (fot. 9).
Przyznanie się do bycia
od czasu do czasu dzieckiem, wyrażone stanowczo,
daje prawo do… ulgowego
biletu wstępu. Miniaturowe parterowe i piętrowe
domki albo jednoizbowe
pomieszczenia z trzema
ściankami przedstawiają
życie ludzi, przepraszam,
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lalek w miniaturze. Lalki kąpią się w wannie, w której
pieni się woda. Suszą pranie na tarasie domu: obrusy,
koszule, poduszki – wszystko zawieszone na sznurkach
i przypięte drewnianymi klamerkami, by nie porwał ich

wiatr. Sprzedają wędliny, artykuły spożywcze, materiały i pasmanterię, farmaceutyki i kwiaty z ażurowych
stojaków. Możemy zajrzeć do salonu sukien ślubnych,
w którym nie brak takich niezbędnych przedmiotów jak

11
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zaproszenia na ślub czy albumy do zdjęć. Zobaczymy,
jak wyglądał wiktoriański dom, dom urządzony w stylu
japońskim (z drzeworytami, pudełeczkami na drobiazgi
i bambusowym dachem), mieszkanie pisarza-kawalera
(z butelką wina na kredensie i rozrzuconymi pomiętymi
kartkami papieru na podłodze – fot. 10) czy kuchnia
bretońska (fot. 12). We wnętrzach palą się lampy, przez
uchyloną zasłonkę pada promień słońca, doświetlając
detale wnętrza, takie jak pianino, przystrojona choinka
czy wzorowo posłane łóżko (fot. 11). Jest nawet poczta.
Zapewniam, można spędzić sporo czasu, sprawdzając
jakie sprzęty domowe czy przybory szkolne wyczarowali
projektanci, by naśladować realia z epoki (XIX i XX
wieku). Jest domek dla letników z włączonym telewizorem kineskopowym i świeżą pościelą; dyliżans, który
kilkadziesiąt lat wcześniej mógł letników i ich bagaże
dowieźć na urlop, ale jest też pojazd późniejszy – garbus
stojący na podjeździe do garażu. Jest salon fryzjerski
i domki na plaży. Na stoliku w pokoju chorej lalki są
bandaże, syrop i inne mikstury, a na kołdrze termofor.
Zobaczymy arabski namiot z zakwefioną pięknością
(fot. 13), neogotycki ołtarz i celę mniszki (fot. 14).
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Zabawki sakralne to 15
bardzo ciekawy dział miniatur.
Miały przybliżyć dzieciom życie religijne i przygotować niektóre z nich do bycia duchownymi. Ostatnim eksponatem
jest tajski dom duchów. Tradycja nakazuje, by obok miejsca,
gdzie ma powstać nowy dom,
postawić miniaturową świątynię buddyjską jako przeprosiny
za zakłócenie spokoju bóstwu
i by zapewnić mu nową siedzibę. Efekt przeprosin wzmacniają dary, które składa się na
schodach takiej świątyni (fot.
15 – świątynia sprzed 50 lat).
Ten zwyczaj w niektórych rejonach Tajlandii jest ciągle żywy.
Przeplatanie się świata realnego ze światem magicznego
dzieciństwa ma miejsce w tym
kraju w postaci szczególnej manii. Dorośli Tajowie wierzą, że
lalki look thep, ożywione przez
duchownego, przyniosą właścicielowi szczęście i zapewnią
dobrobyt, pod warunkiem że te
„anielskie dzieci” będą należycie
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traktowane. Tak więc lalki wielkości kilkumiesięcznego
dziecka zabiera się do restauracji, w podróż (zapewniając
w samolocie fotel dla pasażera), wychodzi się z lalką na
spacer, kupuje jej biżuterię. Ta najnowsza moda ma swoje
korzenie w czarnej magii.
Domki-miniaturki są jak kolekcja japońskich
laleczek z Dnia Dziewczynek – są do podziwiania. Poza
paroma plastikowymi eksponatami mamy w warszawskim muzeum do czynienia w miniaturami, a nie atrapami. Firanki w tych domkach są wykończone gipiurą,
tapety wykonane z materiału lub specjalnego papieru,
książki mają papierowe kartki, naczynia są ceramiczne
i szklane, a kosz w bretońskiej kuchni mieści patyczki
imitujące drewno na opał. Projektanci tak dosłownie
naśladowali realia, że np. w kabinie prysznicowej pisarza
pozostawili zacieki z brudu i rdzy. W arabskim namiocie drewniane mebelki mają motywy z kości słoniowej,

niektóre posadzki są wykonane z miniaturowych płytek.
Wszystkie dywany zostały utkane. I jak to wszystko
utrzymać w czystości? Odkurzaczem i ściereczką?
Miniaturowe domki pełnią edukacyjną funkcję,
ale też mogą zainspirować do stworzenia własnego
domku (elementy wyposażenia i ubrane lalki można
kupić przy kasie; tapety, zasłony, dywany to już zależy
od inwencji urządzającego).
Opuszczam kolekcję oczarowana przepychem
miniaturowego świata i podziwem dla nieznanych
rzemieślników-miniaturzystów. Z nadzieją, że żadna
z tych laleczek nie opuści w nocy gabloty, by zmienić
się w krwiożerczą Chuckey.
Tekst i zdjęcia Jagoda Czurak
siedemset dziewięćdziesiąta osoba
zwiedzająca Muzeum Domków dla Lalek

Sierpień 2016 r.

Nowości
Najlepsze zawody w ochronie zdrowia wg „US News”
Specjalizujące się w rankingach medycznych „US
News” podało listę najlepszych
zawodów w ochronie zdrowia.
Oto lista (wg amerykańskich
specjalności, nieco różniących się od polskich): ortodonta, informatyk medyczny,

dentysta, pielęgniarka anestezjologiczna, asystent lekarza, pielęgniarka praktykująca, psychiatra, pediatra,
anestezjolog, ginekolog-położnik, chirurg szczękowy,
optometrysta, fizjoterapeuta, pediatra, chirurg, lekarz,

pielęgniarka-rejestratorka,
lekarz medycyny pracy, audiolog, logopeda, prostodontysta
(czyli dentysta naprawiający
uśmiech – czego to Ameryka
nie wymyśli!), radioterapeuta,
dietetyk, chiropraktyk, fizjoterapeuta oddechowy.

Średni zarobek roczny w specjalnościach lekarskich wynosi
około 190 tys. dolarów, a odsetek osób niemających pracy nie
przekracza zwykle 1%. (K.K.)

AT mogą nie być w pełni wiarygodne, ponieważ urządzenie
do badania wskaźnika INR
o nazwie Aleree INRatio stosowne w tej próbie okazało
się wadliwe. Zdaniem FDA
ta okoliczność nie powodowała zwiększonego zagrożenia krwawieniem.
Riwaroksaban jest jednym
z czterech doustnych antykoagulantów, ordynuje go 48%
amerykańskich lekarzy w swojej praktyce u chorych z migotaniem przedsionków.

O riwaroksabanie pisaliśmy w 2014 r.: http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.
php/wazniejsze-nowosci/106najwieksze-osiagnieciakardiologii-czesc-2.

Źródo: http://money.usnews.
com/careers/best-jobs/rankings/
best-healthcare-jobs

Riwaroksaban – nowe dane
Amerykańskie agencje
Food and Drug Administration oraz Centers for Medicare & Medicaid Services ponownie oceniły bezpieczeństwa stosowania riwaroksabanu. Przeprowadzono retrospektywna analizę 118 891
pacjentów po 75. roku życia
otrzymujących ten lek. Wykazano, że leczenie riwaroksabanem związane jest ze wzrostem o 2,3 przypadków krwawienia wewnąrzczaszkowego na 1000 osobolat leczenia.
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Ponadto wystąpił wzrost o 13
przypadków krwawienia zewnątrzczaszkowego, o 9,4
przypadków krwawienia
z przewodu pokarmowego
i o 3,1 zgonów na 1000 osobolat leczenia.
Mimo tych wyników FDA
podtrzymuje, że riwaroksaban
jest skutecznym i bezpiecznym
lekiem przeciwzakrzepowym
w leczeniu migotania przedsionków.
Raport z analizy informuje, że dane z badania ROCKET

Źródło: http://www.mdedge.com/
ecardiologynews/article/115021/
acquired-cardiovascular-disease/
rivaroxaban-linked-more-bleeding
http://www.mdedge.com/ecardiologynews/article/115410/arrhythmias-ep/fda-reaffirmsrivaroxabans-atrial-fib-efficacyrocket
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Tam, gdzie ziemia się kończy,
a morze zaczyna
Część 2

Five o’clock
po portugalsku

Duero była od wieków
główną drogą rzecznego
transportu

Alicja Barwicka

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że są cztery strony świata, więc zależnie od potrzeb
zawsze wiemy, w którą z nich trzeba się obrócić, no i gdzie mamy przyjaciół, a gdzie
niekoniecznie. Ale Portugalczycy muszą sobie radzić inaczej. Oni mają tylko dwie
strony świata. Tę za plecami z silniejszym od zawsze sąsiadem i tę przed sobą, czyli
wielką wodę. Może właśnie dlatego mając na lądzie granicę tylko z jednym państwem
(sąsiadem zza pleców) poszukali przyjaciół gdzie indziej. Jako że do wyboru została
tylko wielka woda, ten naród żeglarzy zwrócił się w kierunku także żeglarskiego narodu. I tak dawno, dawno temu narodziły się wielowiekowe kontakty i sojusze Portugalii z Anglią.
Dwa (angielsko-portugalskie)
bratanki
Mądry król Alfons I Zdobywca, ten który wyrwał
z Kastylii i Leon kawałek tortu stanowiącego zaczątek
Portugalii, potrzebował pomocy rycerstwa do wykrwawiającej kraj rekonkwisty służącej wypędzaniu Arabów
oraz do umacniania granic i obronności nowo powstałego
państwa. Wiedział, że sam sobie nie poradzi, a Hiszpania
w przerwie między walkami z Maurami może upomnieć
się o tereny nowego królestwa. Kiedy więc w 1147 grupa krzyżowców zmierzających do Ziemi Świętej na
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skutek rozbicia się okrętu zatrzymała się w Portugalii,
król dołożył starań, by uczestnicy krucjaty dołączyli
do wyprawy mającej na celu uwolnienie Lizbony z rąk
arabskich. Wśród rycerzy byli Anglicy, Niemcy, Francuzi
i Flamandowie. Lizbonę odbito, część krzyżowców udała
się w dalszą drogę, ale część głównie Anglików zachęcona nie tylko ciepłym klimatem, ale przede wszystkim
sowitym wynagrodzeniem za pomoc militarną osiadła
tu na stałe. Chociaż początkowo Portugalczycy byli dość
sceptycznie nastawieni do nowo przybyłych, uważając,
że są bardziej zainteresowani zdobywaniem łupów niż

11_2016

listopad

Podróże

Jan i Filipa po tylu wiekach ciągle trzymają się za ręce

pobożnością, to z czasem ta grupa powoli się rozrastała,
rosła jej zamożność, a w konsekwencji również wpływy
na królewskim dworze. Pokój z Hiszpanią był bardzo
kruchy, więc portugalscy władcy szczególnie mocno
o niego dbali, stosując rozmaite (niekoniecznie zawsze
zgodne z prawem) środki, w tym niezwykle skuteczną
i sprawdzoną przez wieki metodę, jaką było kojarzenie
małżeństw. Wiązało się to z licznymi perypetiami rodzin królewskich, ale też często przynosiło pozytywne
i długotrwałe umocnienie władzy królewskiej. Przy
wsparciu Anglików na portugalskim tronie zasiadł
król Jan I Wielki, a jego (zaaranżowane) małżeństwo
z Filipą Lancaster przeszło do historii jako jedno z najbardziej udanych zarówno w aspekcie prywatnym, jak
i politycznym. Królowa Filipa Lancaster była przez
Angielsko-portugalska budka telefoniczna

Równie zgodni byli Edward I i Eleonora Aragońska

Portugalczyków kochana, szanowana i podziwiana.
Zachęcała kupców z Anglii do prowadzenia handlu,
ożywiając tym samym lokalną portugalską gospodarkę, hojnie wspierała inicjatywy służące budownictwu
i edukacji. To za sprawą takich kontaktów pojawiły się
w Portugalii wcale nieportugalskie zwyczaje, których
przykładem są charakterystyczne budki telefoniczne,
pocztowe skrzynki na listy czy popołudniowa herbatka
„five o’clock”. Chociaż wszystkie dzieci z tego związku
odznaczały się uzdolnieniami i wniosły do historii
niemały wkład, to najbardziej znany pozostanie pewnie
najmłodszy syn, książę Henryk Żeglarz, którego protektorat nad dokonaniem wielkich odkryć geograficznych
zaowocował utworzeniem portugalskiego imperium
kolonialnego.

Angielsko-portugalska skrzynka na listy

Książę Henryk Żeglarz spoczywa w klasztorze Matki Boskiej
Zwycięskiej w Batalha
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Do baśniowego Obidos wkraczamy przez bogato zdobioną...

Prezent ślubny, rzecz ważna
Aranżowanych z przyczyn politycznych małżeństw zawierano więcej i jak to zwykle bywa, tylko
niektóre z nich przetrwały próbę czasu. W kolejnych
okresach historycznych było to zawsze trudniejsze do
zniesienia dla potencjalnych panien młodych, od których
oczekiwano przede wszystkim posłuszeństwa, pokory,
braku własnego zdania, a przy tym urody i odpowiednio
wysokiej płodności gwarantującej rodzenie głównie
synów. To były niezwykle wysokie, ale i niezwykle krzywdzące dla tych młodych dziewcząt wymagania. Starano się
jakoś je złagodzić i temu służył zwyczaj obdarowywania
przez sprawującego rządy lub potencjalnego monarchę
przyszłych królowych bogatymi prezentami ślubnymi. To
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... średniowieczną bramę

były oczywiście klejnoty, ale i dobra ziemskie stanowiące
osobisty kapitał świeżo upieczonej małżonki. Mogła nim
dysponować dowolnie, ale praktyka pokazuje, że poza
fundowaniem instytucji dobroczynnych, wspieraniem
nauki i kościoła rzadko kiedy obierano inne cele. Szczególnie cenne lub piękne dobra przechodziły na własność
dzieci, najczęściej córek jako wiano przy ich zamążpójściu.
Takim cennym, ale i niespotykanie pięknym prezentem

ślubnym ofiarowywanym kolejnym królowym przez ich
mężów i władców było miasteczko Obidos. Dotrwało
w praktycznie niezmienionej, średniowiecznej formie do
naszych czasów, a współcześni mieszkańcy już z nieco
innych powodów starają się, by ta forma gdzieś się nie
zagubiła. Miasteczko jest mikroskopijnej wielkości, ale
ma porządne mury obronne i ma oczywiście całkiem
nieźle zachowany zamek. Są tu aż dwie bardzo ukwiecone
Przy wąziutkich uliczkach...
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równoległe uliczki
poprzecinane króciutkimi łącznikami.
Dla ułatwienia życia
przyjezdnym na jednej z nich ulokowano
restauracje, kafejki

... z malowniczymi łącznikami stoją kolorowe domki z „lamówkami”

i bistra, a przy drugiej, handlowej można kupić wszystko,
czego (zwłaszcza
turystyczna) dusza
zapragnie. Domki
są niziutkie, białe,
ale pięknie ozdobione kolorowymi
„lamówkami”. Jest
ko ś c i ó ł e k ( n a dal użytkowany),
a w jednej z lepiej
zachowanych części zamku mieści się dzisiaj ekskluzywny hotel. Po wąziutkich uliczkach przechadzają
się „średniowieczni” mieszkańcy w strojach z epoki
lub jeszcze starszych, są oczywiście rycerze, Beduini,
arabskie tancerki, osły, wielbłądy, a wśród nich kolorowy
tłum turystów. Ponieważ specjalnością tego regionu
jest lokalna wiśniówka (Ginja), to w Obidos można
ją nie tylko kupić w każdej możliwej do wyobrażenia
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formie, ale i zakosztować przy dosłownie każdym kramie.
Oryginalnie podaje się ją w czarkach lub filiżankach
wykonanych z czekolady, co tylko podkreśla jej wspaniały słodki smak. Przywiązujące niezwykłą wagę do
lokalnych tradycji miasteczko ma z tą czekoladą niemały
kłopot, bo w gorącym klimacie generalnie marnie się
ją przechowuje, a tymczasem jedną z ważniejszych
tutejszych imprez organizowanych podczas zimy, gdy
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Jest tu stary
kościółek
i królewski
pręgierz...
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... jest oczywiście i warowny zamek
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Handel
(nie tylko Ginją)
kwitnie

Uliczki wypełnia kolorowy tłum
z różnych epok historycznych
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Dobrze, że już średniowiecznym arabskim tancerkom korygowano wady wzroku

pozwala na to temperatura, jest festiwal czekolady. Jak
to podczas festiwalu wszystko jest wtedy pod znakiem
czekolady lub z niej zrobione. Podczas czekoladowego
festiwalu organizowany jest nawet pokaz mody słodkich
jednorazowych strojów!
Jak powstało porto z Porto
W późniejszych wiekach kontakty z Anglią,
zwłaszcza handlowe i militarne były bardziej lub mniej
ożywione, ale cały czas trwały. W XVII wieku oba
państwa podpisały traktat, na mocy którego król Anglii
Karol II poślubił Katarzynę Bragança, co zapoczątkowało
panowanie ostatniej dynastii królów portugalskich, ale
też uprawomocniło wspólne angielsko-portugalskie prowadzenie wojen. Najlepiej udokumentowanym okresem
takiej militarnej kooperacji jest czas wojen napoleońskich.
Angielskim oddziałom przewodził wówczas sir Arthur
Wellesley, późniejszy książę Wellington. Jak jednak
wiadomo ludzie zawsze woleli się na wojnach bogacić
niż zabijać. W Portugalii nie było inaczej i w ramach
angielsko-portugalskich kontaktów handlowych do
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Lizbony i Porto płynęły angielskie statki wypełnione
bawełną i tkaninami, natomiast w drogę powrotną zabierały na pokład wino. Portugalskie wino sprzedawało się
bowiem doskonale mimo wojen, lokalnych niepokojów
i surowych przepisów celnych. Od XVII wieku wielu
brytyjskich przedsiębiorców osiedlało się w Portugalii,
trudniąc się produkcją wina, a kolejne angielskie rody
zyskiwały renomę także dzięki poprawie bezpieczeństwa
transportu cennych ładunków oraz pracom kartograficznym dotyczącym rzeki Duero, głównej arterii w drodze
do portów morskich. W dolinie Duero dzięki specyficznym warunkom mikroklimatu winnice istnieją do dziś,
a produkcja kilku gatunków lokalnych win stołowych
cieszy koneserów na całym świecie. Ale przede wszystkim
uprawia się tam szczególne odmiany winorośli, które
dają początek produkcji trunku nad trunkami, jakim
jest porto. Dziś jak przed wiekami przemysł winiarski
dominuje nie tylko w pięknym mieście o tej nazwie,
ale w licznych mniejszych ośrodkach zlokalizowanych
nad rzeką Duero. Jak wieść niesie, porto powstało przez
przypadek. Pewien siedemnastowieczny transport wina
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Wino dojrzewa leżakując w beczkach, kiedyś trafi do butelek

do Anglii był wyjątkowo pechowy. Fatalna pogoda
opóźniała podróż, sztormy uszkodziły część ładunku,
a przemieszczające się beczki przyspieszały procesy
fermentacyjne. Cenny ładunek zaczął się psuć. Zdesperowana załoga chcąc uniknąć kompletnej klapy i wylania
do oceanu zepsutego wina, postanowiła wzmocnić je
wysokoprocentowym dodatkiem pędzonego przez siebie
bimbru. Liczono na to, że niezorientowany w problemie
angielski odbiorca przyjmie chociaż część towaru, bo
nawet jeśli zaniży ustaloną wcześniej cenę, to wyprawa
nie poniesie całkowitej klęski finansowej. Tymczasem
ów odbiorca zachwycił się towarem, kupił cały ocalały
transport i złożył kolejne zamówienie o znacznie wyższej
wartości. I tak to się zaczęło. Dziś porto z Porto to marka
uznana w całym świecie. Najlepsze wina dojrzewają

w dziesiątkach piwnic na drugim brzegu rzeki Duero
w Vila Nova de Gaia. Co ciekawe, administracyjnie to
już nie Porto, chociaż wydaje się, że to tylko kolejna
dzielnica tego pięknego miasta. Portugalczycy uważają mieszkańców Porto za najbardziej pracowitych
przedstawicieli narodu i doceniają ogromny wkład
w budowanie dobrobytu kraju tysięcy pracowników
przemysłu winiarskiego.
Co słychać na zamkach?
Na terenie niewielkiej Portugalii napotkamy
zadziwiająco dużą liczbę zamków i warowni. Dawni
mieszkańcy dobrze wiedzieli, że traktaty to jedno, ale
faktyczne zdolności obronne to zupełnie inna sprawa.
Co prawda od strony Atlantyku raczej nie spodziewano

Sintra jest bajkowo kolorowa.
Na szczytach otaczających wzgórz zawsze znajdziemy
jakąś warownię lub zamek.
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Palácio National de Sintra
ze słynnymi kominami,
gotyckimi łukami krużganków...

się inwazji, ale ten sąsiad zza pleców… Tylko jeden
władca, Dionizy I, zapamiętany przez historię jako jeden
z bardziej przezornych, zabrał się za budowę i rozbudowę około 50 zamków, przy czym skupił się głównie
na umacnianiu wschodniej granicy. Niektóre obiekty
powstawały na miejscu poprzednio już wybudowanych
twierdz mauretańskich, wizygockich czy rzymskich, część
stawiano od podstaw. Wiele z tych budowli zachowało
się w dobrym stanie, w niektórych mieszczą się muzea,
część zamieniono na hotele, część jest nadal zamieszkana
przez prywatne osoby. W położonej wśród łagodnych
wzgórz i bujnych lasów bajkowej Sintrze mieści się np.
XVI-wieczna prywatna pałacowa rezydencja Palácio National da Pena otoczona wspaniałymi ogrodami. Według
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znawców tematu i zależnie od rodzaju rankingu pałac
da Pena lokuje się albo na pierwszym miejscu listy najpiękniejszych pałaców w Europie, albo zajmuje również
czołowe miejsce, ale już na liście najbardziej kiczowatych
europejskich obiektów pałacowych. Znajdziemy w nim
mieszaninę licznych form i kierunków architektonicznych, bo inspiracją budowniczych były zarówno arabskie
minarety, jak i gotyckie wieże czy renesansowe kopuły.
Jednak Sintra szczyci się zupełnie innym pałacem. To
letnia rezydencja królewska Palácio National de Sintra, stanowiąca dla współczesnych symbol monarchii,
przyciąga rzesze odwiedzających. W pierwotnym, XIII-wiecznym zamyśle miała to być skromna rezydencja
rodziny królewskiej, gdzie głowa państwa mogłaby
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... zadbanymi ogrodami i zacienionymi podwórkami zawsze ozdobionymi
azulejos

wieku zaczęto rozbudowywać. Dziś to okazały budynek,
do którego prowadzą szerokie schody. Wejściowe krużganki zdobią piękne gotyckie łuki. Pałacowego obiektu
Palácio National de Sintra nie da się pomylić z żadnym
innym z uwagi na dwa wielkie charakterystyczne stożkowate kominy. Wnętrza pałacu są świetnie zachowane
i bogato zdobione. Na przykładzie wystroju i zdobień
pomieszczeń można prześledzić rozwój sztuki tworzenia
azulejos, począwszy od prostych dwubarwnych kafli

trochę odpocząć, nie oddalając się zbytnio od stolicy, by
w razie potrzeby móc szybko powrócić do monarszych
obowiązków. Kiedy jednak odpoczynku potrzebował
już cały królewski dwór, rezydencję począwszy od XIV
Najstarszą częścią pałacu jest pięknie odrestaurowana królewska kaplica

Najstarsze azulejos były kaflami o najprostszej formie. Z czasem
nadawano im coraz bardziej wyszukany charakter...
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Architektoniczne detale stylu manuelińskiego

po wielkie ceramiczne „obrazy” przedstawiające życie
władcy i królewskiego dworu. Wszędzie są widoczne
marynistyczne detale architektoniczne prezentujące
styl manueliński (nazwa pochodzi od króla Manuela
I Szczęśliwego), charakterystyczne dla epoki odkryć
geograficznych. Zwracają uwagę wspaniale zdobione
plafony nawiązujące do autentycznych wydarzeń, jak
w sali z łabędziami, gdzie ich liczba mająca odpowiadać

... aż osiągnięto kunszt pozwalający na tworzenie ogromnych „obrazów”

Plafon w sali z łabędziami...

liczbie lat pewnej kandydatki do zamążpójścia została odpowiednio zafałszowana przez troskliwego tatusia. Dzięki
temu faktyczny wiek bohaterki został odkryty dopiero
po ślubie. W sali srok z kolei z sufitu spoglądają na nas
sroki trzymające w dziobach wstążeczki z przeprosinami
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Herby królewskie i znamienitych rodów

... w sali srok

skierowanymi do królowej Filipy przez męża, który
pozwolił sobie na flirtowanie z jedną z dam dworu. Są
na plafonach herby królewskie oraz herby najznamienitszych portugalskich rodów, a także sceny obrazujące
nierówną walkę żeglarzy z morskim żywiołem. Pałac
wyposażono w piękne meble z epoki, w szczególności

wielofunkcyjne sekretarzyki, przedstawiono też wiele
praktycznych rozwiązań związanych
z serwowaniem posiłków, jak np. ceramiczne naczynia
będące prekursorami termosów, których kształt, forma
i zdobienia jednoznacznie wskazują
na rodzaj zawartości. Ogromne wrażenie robi zresztą
pałacowa kuchnia. To oczywiste,
że przyrządzanie
posiłków dla liczSekretarzyki są tu arcydziełami rzemiosła.
nego królewskiego
Jeden piękniejszy od drugiego

Walka z morskim żywiołem oraz z morskimi stworami

51

11_2016

listopad

Podróże

Kuchnia bez królewskiego herbu obejść się nie
może, a przy tym jest wielka, przestronna i jasna

dworu i częstych przecież
gości stanowiło dla kucharzy nie lada zadanie, ale
i tak przestronne kuchenne
wnętrza, wielkość stołów
do rozbiórki mięs, rozwiązania dotyczące doprowadzenia i odpływu wody,
wielkość palenisk, piece
służące tylko podgrzaniu
gotowych już potraw robią
imponujące wrażenie. Ściany kuchni były wyłożone
azulejos, więc można było
stosunkowo łatwo utrzyWnętrza tych ogromnych kominów nie były
kiedyś takie czyste

mać czystość, a dym
z palenisk i kuchenne
zapachy trafiały do
ogromnych kominów
(tych stożkowych widocznych na zewnątrz
i górujących nie tylko
nad pałacem, ale i nad
cała okolicą). Mimo
iż pałac się mocno
Urządzenie do podgrzewania już gotowych potraw

52

11_2016

listopad

Podróże

Na rodzaj potrawy wskazywały ówczesne ceramiczne termosy

rozrósł, okolica pozostała spokojna i sielankowa. Cenią to zwłaszcza mieszkańcy oddalonej zaledwie o 32
km Lizbony i bardzo dbają, by Sintra taka pozostała.
Naturalne piękno tego miasteczka zadecydowało o wpisaniu go w 1995 roku na Listę światowego dziedzictwa
kulturalnego i przyrodniczego ludzkości UNESCO.
Na listach światowego dziedzictwa ludzkości UNESCO można znaleźć
całkiem sporo portugalskich pozycji,
a znaczna ich część dotyczy sakralnych
obiektów architektonicznych stworzonych w okresie funkcjonowania na tym
terenie wielkich zakonów rycerskich.
Przez kilkaset lat codzienna mozolna praca tysięcy zakonników, wśród
których byli również książęta i koronowani władcy, stawała się źródłem
rosnącej potęgi ekonomicznej kraju.

Kiedyś ta potęga zaczęła co prawda topnieć, ale jej
dzisiejsze pozostałości stanowią ogromną spuściznę
architektoniczno-kulturową. Ale o tym już w kolejnym
portugalskim odcinku…
Tekst i zdjęcia
Alicja Barwicka, okulistka

W takich (przyzwoitych) warunkach
więziono niechcianych pretendentów
do korony
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Informacja dla autorów
materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich
rodzin.

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Ilustracje

5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

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

Widok to pieroński
ten Lasek Buloński

Fot. Katarzyna Kowalska

