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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,

D

igitalizacja różnych obszarów naszego życia jest faktem. W wielu dziedzinach
jest ona bardzo udana i dziś z trudem wyobrażamy sobie, że kiedyś mogło
być inaczej. Jeszcze kilkanaście lat temu z niedowierzaniem oglądaliśmy reklamy
bankomatów, dziś korzystamy z nich nieomal codziennie. Aby jednak doszło do
ich masowego rozpowszechnienia, musiało upłynąć kilka dziesięcioleci. Pierwszy
model bankomatu stworzony przez Luthera George’a Simjiana w 1939 r. nie spotkał
się z powszechną akceptacją, co więcej, był początkowo wykorzystywany głównie
przez osoby obawiające się identyfikacji. Dopiero za drugim podejściem, w 1967
roku udało się Johnowi Sheppherd-Barronowi stworzyć model bankomatu, który
został zaakceptowany przez szersze rzesze klientów. Niezależnie od tego, jak dalece
nasze pieniądze uległy digitalizacji, ciągle musimy je zarabiać w realny sposób,
pracując. W tym czasie bankowość nie traci czasu i tworzy dziesiątki nowych,
szczegółowych przepisów, które chronią interesy banków.

Z

upełnie inną drogą przebiega digitalizacja w medycynie. Przede wszystkim nie
ma w tym procesie odpowiednio silnej reprezentacji lekarzy, która by dbała
o właściwe zasady wykonywania naszego zawodu. Nie powstały żadne standardy
dobrej e-praktyki. Nie ma systemowych regulacji opisujących jakość sprzętu, jakim
posługuje się lekarz, a także pacjent. Wszystkie działania zmierzają do zwiększenia
wydajności lekarza. Organizatorzy ochrony zdrowia mówią: pracuj, lekarzu, szybciej, więcej, taniej. Podobno wypłata z bankomatu skraca czas operacji o 2 minuty
w porównaniu z wypłatą tradycyjną przy okienku, co daje rocznie zaoszczędzoną
jedną godzinę na statystycznym kliencie. Jeszcze nie są znane oszczędności czasowe
z lekarskiej wizyty wirtualnej w porównaniu z wizytą realną, ale z pewnością takie
istnieją. Zamiast 30 pacjentów w gabinecie, lekarz zobowiązany do etatowego czasu
pracy przyjmie 50 pacjentów w świecie wirtualnym przy tych samych kosztach
zatrudnienia dla pracodawcy. O ile pieniądze, czy z okienka, czy z bankomatu, są
takie same, o tyle jakość konsultacji lekarskiej, tej odbytej w gabinecie i tej przez
systemy telemedyczne oraz systemy łączności – jak to określa nowa wersja ustawy
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty – będzie różna. Jedyne, co pozostanie takie
samo – to odpowiedzialność lekarza. Warto mieć to na uwadze.
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GdL na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną,
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2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
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Nowości
Ważne są aspekty etyczne telemedycyny
Podczas kongresu American Medical Association
w Chicago (czerwiec 2016)
opublikowano nowe wytyczne
na temat etycznych aspektów
i odpowiedzialności lekarzy
w związku z rozwojem telemedycyny.
Określenie miejsca telemedycyny w praktyce lekarskiej

nie jest łatwe, czego dowodem jest choćby trzyletnia
dyskusja nad wytycznymi
i roczne opóźnienie publikacji. Powiedziano w nich,
że w związku z rozwojem
technik przekazu powstaje
nowy rodzaj relacji pomiędzy lekarzem i pacjentem oraz
tworzy się nowy model opieki

medycznej. Podkreślono, że
mimo tych nowości zasady
etyczne i odpowiedzialność lekarza pozostają niezmienione.
Przypomniano o konieczności
zachowania dyskrecji w czasie procesu diagnozowania
i leczenia. Zwrócono uwagę
na ograniczenia tego rodzaju
kontaktu pomiędzy lekarzem

a pacjentem oraz konieczność
informowania pacjenta o ograniczeniach kontaktu telemedycznego.
(K.K.)
Źródło: https://www.ama-assn.
org/ama-adopts-new-guidanceethical-practice-telemedicine
http://mhealthintelligence.com/
news/ama-approves-ethical-guidelines-for-telemedicine

Podczas gdy lekarze zwracają uwagę na ograniczenia
telemedycyny, biznes z zadowoleniem zaciera ręce i szeroko ją promuje. Chwytliwe
hasła szybkiego dostępu do
lekarza działają na prawie na
każdego pacjenta.
Na łamach magazynu
„Fortune” ukazał się artykuł

More Than Half of Kaiser
Permanente’s Patient Visits
Are Done Virtually na teamt
usług telemedycznych świadczonych przez amerykańskie
konsorcjum medyczne Kaiser
Permantente.
Firma istnieje od 1945
roku i obsługuje ponad 10
mln pacjentów. W artykule

https://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_(magazine)#/media/File:Fort_19300201_c1_article.jpg

Porada przez smartfon zamiast wizyty w gabinecie?
podano, że w ciągu minionego roku w tym konsorcjum medycznym odbyło się
110 mln „interakcji pomiędzy
lekarzami i pacjentami”, przy
czym 52% z nich przez smartfony!
(K.K.)
Źródło: http://fortune.
com/2016/10/06/kaiser-permanente-virtual-doctor-visits/

Mechanizm stanów zapalnych w cukrzycy
Na podstawie badań doświadczalnych na zwierzętach
laboratoryjnych, których wyniki opisano w doniesieniu
Fatty acid synthesis configures

the plasma membrane for inflammation in diabetes postawiono hipotezę, że komórki
układu immunologicznego wchodzą w interakcje

z tłuszczami pochodzącymi a opublikowano je na łamach
z pożywienia i reakcja ta pro- „Nature”.
(K.K.)
wadzi do przewlekłych stanów
Źródło: http://www.nature.com/
nature/journal/vaop/ncurrent/
zapalnych w cukrzycy. Autorafull/nature20117.html
mi doniesienia są X. Wei i wsp.,

Nowa metoda leczenia ciężkich postaci choroby Parkinsona
Na łamach „Science Translational Medicine” ukazał
się artykuł M.M. Lipp i wsp.
Preclinical and clinical assessment of inhaled levodopa for
OFF episodes in Parkinson’s
disease, w którym przedstawiono nową metodę podawania lewodopy w ciężkich
postaciach choroby Parkinsona, tak zwanych stanach
OFF. Występują one przed
zażyciem kolejnej dawki

4

lewodopy i charakteryzują się
nasileniem objawów ruchowych. Stany OFF powtarzają
się cyklicznie w ciągu doby.
Okresy mniejszego nasilenia
choroby zwane są stanami ON.
Stany OFF są dość często spotykane, występują u około 50%
pacjentów po 2 latach trwania choroby, a po 20 latach są
obecne u wszystkich pacjentów. Nowa metoda podawania to wdychiwanie, ma ona

wiele zalet – zwiększona jest
biodostępność leku, szybki
jest początek działania, omija
się metabolizm pierwszego
pasażu leku w organizmie.
Mankamentem tego sposobu podawania lewodopy jest
słaba powtarzalność wdychiwanej dawki.
W doniesieniu opisano
wyniki badania 24 pacjentów.
Szczyt stężenia lewodopy we
krwi obserwowano u 77%

pacjentów już po 10 minutach.
Planowane są dalsze badania,
między innymi u pacjentów
z chorobą Parkinsona i współistniejącymi chorobami układu oddechowego, które mogą
zmieniać wchłanianie lewodopy.
(K.K.)
Źródło: http://stm.sciencemag.
org/content/8/360/360ra136.full
http://www.medicalnewsbulletin.
com/inhaled-levodopa-treatment-parkinsons-disease/
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Nowości

Wędrująca prostata
3 listopada 2016 r. specjaliści z dziedziny urologii
i onkologii oferowali szerokiej
publiczności wizytę z przewodnikiem po gigantycznej
prostacie w szpitalu Saint-Louis w Paryżu. Cel to informowanie i zapobieganie chorobom prostaty. Wydarzenie
jest częścią szerszej akcji charytatywnej Movember, która

ma zaowocować zgromadzeniem funduszy na badania nad
rakiem prostaty.
Gigantyczna prostata wysokości 4 m i długości 7 m
została skonstruowana przez
pracowników sieci AP-HP
przy wsparciu znanego twórcy
wzornictwa, Philippe’a Starcka. Podczas wizyty można się
było zapoznać z anatomią

i funkcjonowaniem prostaty,
a także uzyskać informacje na
temat chorób prostaty oraz
ich leczenia. Konstrukcja gigantycznej prostaty może być
dodatkowo nadmuchana, aby
pokazać jak wygląda gruczolak
lub rak i jego konsekwencje.
Gigantyczna prostata była
również dostępna w paryskim
Szpitalu Europejskim Georges

Pompidou w dniach 21-25 listopada, a następnie wyruszyła
w tournée po Francji.
Katarzyna Kowalska

Źródło: http://www.aphp.fr/
actualite/une-prostate-geantelhopital-saint-louis-puis-lhegp
http://www.leparisien.fr/
paris-75010/paris-a-l-hopitalsaint-louis-visitez-une-prostategeante-02-11-2016-6281052.php

Ryzyko tętniaka aorty wyższe u palaczy papierosów
Czynnikami ryzyka tętniaka aorty są: starszy wiek,
płeć męska, palenie papierosów oraz zaburzenia lipidowe.
W grudniowym 2016 numerze „Circulation” opu-

blikowano wyniki badania
The ARIC Study, w którym
uczestniczyły 15 792 osoby
obserwowane w latach 19892013 pod względem zagrożenia wystąpienia tętniaka aorty

brzusznej. Rozpoznano 590
tętniaków aorty, pęknięcie tętniaka wystąpiło u 1,6% pacjentów.
Stwierdzono, że najsilniejszym czynnikiem ryzyka jest

palenie papierosów. Zaprzestanie palenia papierosów
w wieku średnim zmniejszyło
ryzyko wystąpienia tętniaka
aorty o 29%.
(K.K.)
Źródło: materiały prasowe

Stosowanie się do zaleceń wśród pacjentów z nadciśnieniem
Wytrwałe i regularne przestrzeganie
zaleceń przez pacjentów z nadciśnienie
tętniczym nie jest zjawiskiem powszechnym. Na łamach „Hypertension” ukazało
się doniesienie naukowe Trends in Antihypertensive Medication Discontinuation
and Low Adherence Among Medicare
Beneficiaries Initiating Treatment From

5

2007 to 2012 autorstwa G.S Tajeu na ten
temat. Przeanalizowano zachowanie 5%
pacjentów ubezpieczonych w amerykańskim systemie Medicare w zakresie
regularnego stosowania leków hipotensyjnych. W roku 2007 przerywało
leczenie 21,0% pacjentów, a w roku 2012
nieco więcej, bo 21,3%. Nieregularnie

stosowało leki w 2007 roku 37,4%,
a w 2012 roku 31,7%.
Autorzy oceniają, że przestrzeganie
zaleceń przez osoby z nadciśnieniem
pozostaje w wysokim stopniu niezadowalające.
(K.K.)
Źródło: http://hyper.ahajournals.org/content/68/3/565
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Czy baba
już nie przyjdzie
do doktora?
Krystyna Knypl

W tradycyjnym świecie, który odchodzi
do lamusa, od zawsze baba przychodziła
do doktora. Gdy była bardzo chora, zdarzało się, że doktor był proszony o wizytę domową. Postawienie diagnozy oraz
zaordynowanie leczenia było efektem
wspólnego przebywania baby i doktora w tym samym czasie w tym samym
miejscu. Taka staromodna medycyna
przez wieki stała nad przepaścią i nawet nie wiedziała, jak jest zacofana. Nie dość
tego! Była elitarna! Tylko doktor i baba we dwoje. A przecież tylu ludzi nie dostało się
na medycynę i chcieliby jakoś zbliżyć się do swoich marzeń. Nic bardziej człowieka
nie męczy niż niezrealizowane marzenia.

W

spółczesny świat na szczęście nie jest tak pryncypialny jak ten z wieków minionych. Teraz
niekoniecznie musimy trwać przy tak jednoznacznym
określeniu jak lekarz. Możemy wymyślić pojęcie szersze,
a przez to bardziej demokratyczne – zawód medyczny.
Możemy z reprezentantów takich zawodów (ludzi skądinąd potrzebnych, szlachetnych i zacnych) uczynić
urzędowo jedną wielką rodzinę i egalitarnie wszystkich
nazywać medykiem. Będzie demokratycznie, nowocześnie i postępowo! Podobnie jak z nazewnictwem
w obrębie rodziny – tradycyjne nazwy, takie jak matka
czy ojciec, mogą przecież ranić ojca, który chciałby być
matką albo odwrotnie. Czyż nie jest bardziej postępowo
i nowocześnie posługiwać się terminem rodzic numer
jeden lub rodzic numer dwa? Podobnie z medykami
– możemy przecież mówić medyk numer jeden albo
medyk numer dwa. Jak to ładnie brzmi: Niech no

6

medyk numer jeden wypisze mi receptę! Kiedyś medyk
też był jeden i nazwa ta oznaczała studenta medycyny.
Miał on nawet swój Klub Medyków przy ulicy Oczki
w Warszawie.
Ale powróćmy do rozważań nad receptami.
Z taką receptą współczesny pacjent przeżywa same
męczarnie. Trzeba chodzić do doktora do przychodni,
zapisywać się, czekać w kolejce. A w domu tyle seriali
do obejrzenia! Tak dalej być nie może! Zbiorowym
wysiłkiem świadczeniodawców i świadczenio-organizatorów wprowadzono przepis zezwalający na wystawienie
recepty bez badania. Kto za skutki takiej ordynacji
odpowiada? Lekarz oczywiście! Jest lekarzem i wie,
co robi! Pacjent ani ubezpieczyciel nie jest duchem
świętym i nie wie, dlaczego doktor akurat tę receptę
wypisał. Nie musiał wypisywać, tylko mógł wypisać –
a to zasadnicza różnica!
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No, ale nie samą receptą wystawioną bez badania człowiek vel baba żyje. Czasem chciałby pożalić się,
opowiedzieć, co mu w duszy łka, a usługa receptowa tego
nie zapewnia. Wizyta w gabinecie też nie jest idealnym
rozwiązaniem – trzeba dojechać do poradni, stracić czas
na podróż i wydać pieniądze na bilet, taksówkę, benzynę.
Same straty dla pacjenta. W gabinecie trzeba się rozebrać,
wykonać tę skomplikowaną gimnastykę – oddychać,
nie oddychać, położyć się na kozetce, no dobra, ale jak
się położyć? Brzuchem do góry czy do spodu? Zdjąć
skarpetki! Cooo? A czy ja przyszłam na pedicure, żeby
skarpetki zdejmować??? Odmawiam! To jest naruszania
zbiorowych praw pacjenta do posiadania nóg ubranych
w skarpetki! Ja się poskarżę w takim jednym urzędzie,
który z utęsknieniem czeka na każdą skargę naruszenia
zbiorowych praw pacjenta.
Czuły ustawodawca wysłuchał skarg na ciężki los
pacjenta. Wsparł go nienasycony biznes medyczny. I co

więcej, ciocia Unia (z domu Europejska) sypnęła groszem
i mamy oto nową wersją ustawy o zawodzie lekarza.
Może on wykonywać zawód, czyli badać, diagnozować, orzekać, leczyć przez systemy telemedyczne
i inne środki łączności. Nie musi osobiście i w gabinecie
badać pacjenta, aby postawić diagnozę czy wypisać
receptę. Wprawdzie nowa wersja ustawy o zawodzie
lekarza i lekarza dentysty jest niezbyt kompatybilna
z artykułem 9 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który mówi
że „lekarz może podejmować leczenie jedynie po osobistym zbadaniu pacjenta”, ale kto by się przejmował
takimi drobnymi rozbieżnościami, gdy w grę wchodzi
możliwość zagospodarowania dużych pieniędzy od tej
niebiednej ciotki z Brukseli.
Oto co nas czeka – wirtualny pacjent, wirtualna
diagnoza i e-recepta. Tylko odpowiedzialność lekarza
pozostanie realna.
Krystyna Knypl

Idą święta

https://polona.pl/item/844653/3/
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Kongresy medyczne
Nowy Orlean, listopad 2016

Kongres
American Heart
Association
Krystyna Knypl

Zgodnie z hasłem kluczowym bieżącego numeru GdL uczestnictwo w kongresie powinno być wirtualne, na co
decyduję się bez większej przykrości. Podróż z Europy do Nowego Orleanu jest długa,
wyczerpująca i kosztowna. Przećwiczyłam tę trasę w 2008 roku, więc wiem dokładnie,
ile samozaparcia wymaga jej pokonanie.

W

ykorzystując bogate zasoby internetowe, na początek oglądam program dorocznego kongresu
American Heart Association – http://professional.heart.
org/idc/groups/ahamah-public/@wcm/@sop/@scon/
documents/downloadable/ucm_489240.pdf. Na 121
stronach spisano wszystko, co było do posłuchania
i obejrzenia w przestronnych salach centrum konferencyjnego New Orleans Ernest N. Morial Convention
Center położonego nad brzegiem rzeki Missisipi.
Pierwsza ciekawa rzecz, którą znajduję w programie, to informacja o leku yosprala – jest to połączenie
aspiryny i omeprazolu, zatwierdzone 15 września 2016
przez FDA do wtórnej profilaktyki w chorobie wieńcowej (https://www.drugs.com/newdrugs/fda-approvesyosprala-aspirin-omeprazole-secondary-prevention-ca
rdiovascular-patients-risk-aspirin-4429.html). Tabletki
są w dwóch dawkach: mniejsza zawiera 81 mg aspiryny
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o przedłużonym uwalnianiu + 40 mg omeprazolu;
druga 325 mg aspiryny o przedłużonym uwalnianiu
+ 40 mg omeprazolu. Kombinacja ciekawa – już widzę ten wzmożony ruch na rynku farmaceutycznym,
gdy lek będzie szerzej reklamowany! CHPL w języku
angielskim jest do poczytania pod adresem https://
aralez.com/wp-content/uploads/2016/09/Yosprala-Prescribing-Information.pdf.
Serwis prasowy i trochę statystyki
Sesje rozpoczynają się 13 listopada w godzinach
popołudniowych. Serwis prasowy jest dostępny nieco
wcześniej, także niektóre artykuły omawiające wyniki
badań. Jeżeli dziennikarz nie może osobiście przybyć
do Nowego Orleanu, może przesłać swoje pytanie, a odpowiedź będzie udzielona jeszcze podczas konferencji
prasowej.
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Nie muszą się trudzić osobiście także uczestnicy
– mogą wykupić uczestnictwo on-line indywidualne lub
zbiorowe dla instytucji (http://professional.heart.org/
professional/EducationMeetings/MeetingsLiveCME/
ScientificSessions/UCM_488605_Sessions-ReSS-LIVE.
jsp). Ceny bez wątpienia korzystniejsze niż wyprawa
w realu – od 99 dol. za jeden dzień transmisji do 249
dol. za trzy dni dla indywidualnego miłośnika nowości
w kardiologii. Ceny dla instytucji (20 osób może oglądać
transmisję) od 999 do 1999 dol.
Osobiście na kongres wybrało się 18 tysięcy
uczestników z ponad 100 krajów. Wysłuchali oni 1500
wykładów, obejrzeli 5000 prezentacji, przeczytali (?)
4000 abstraktów.
Duże badanie kliniczne
Przed ogłoszeniem wyników takie badania zawsze
budzą dużo nadziei, ale od dłuższego czasu zwykle na
nadziejach się kończy. Tak też było w wypadku badania EUCLID (https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT01732822?term=euclid+ticagrelor&rank=1), w którym porównywano dwa leki przeciwpłytkowe z grupy
tienopirydyn, a mianowicie ticagrelor (nazwa firmowa
brilinta) podawany 2 razy dziennie po 90 mg i klopidogrel
75 mg podawany raz dziennie w profilaktyce powikłań
miażdżycowo-zakrzepowych. Czas leczenia wynosił 30
miesięcy. W badaniu uczestniczyło 11 tysięcy pacjentów.
Pierwotnymi punktami końcowymi były: zgon z powodów sercowo-naczyniowych, zawał serca, udar niedokrwienny mózgu. Powikłania te wystąpiły u 751 (10,8%)
leczonych ticagrelorem i 740 osób (10,6%) leczonych
klopidogrelem. Działania niepożądane w postaci dużych
krwawień wystąpiły u 113 pacjentów (1,6%) leczonych
ticagrelorem i u 109 pacjentów (1,6%) leczonych klopidogrelem. Działania niepożądane w postaci małych
krwawień wystąpiły u 1,2% leczonych ticagrelorem
i u 1,0% leczonych klopidogrelem.
Badanie PERCISION (https://www.clinicaltrials.
gov/ct2/show/NCT00346216?term=precision+naproxen&rank=1) porównywało bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe leków podawanych w reumatoidalnym
zapaleniu stawów: celecoxibu, ibuprofenu i naproxenu.
W badaniu uczestniczyło 24 tysiące pacjentów. Każdy
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z badanych leków otrzymywało 8 tysięcy chorych. Badanie było zamówione przez FDA w związku ze znanymi
działaniami ubocznymi zwiększającymi ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych vioxxu należącego, tak jak
i badane obecnie leki, do grupy inhibitorów cyklooksygenzay 2 (COX . Badanie wykazało, że ryzyko powikłań
sercowo-naczyniowych celecoxibu jest podobne jak
dwóch starszej generacji leków ibuprofenu i naproxenu.
Badanie HOPE 3 (http://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMoa1600176), w którym uczestniczyło
ponad 12 tysięcy pacjentów z 21 krajów porównywało
rosuwastatynę w dawce 10 mg z placebo u pacjentów
z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym.
Lek powodował obniżenie cholesterolu o 26,5% większe
w porównaniu z placebo.
Badanie TRUE-AHF (https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01661634?term=TRUE-AHF&rank=1) testowało działanie natriuretycznego peptydu
ularytydu w niewyrównanej niewydolności krążenia
u 2150 pacjentów. Lek powodował doraźną poprawę
samopoczucia pacjentów, ale nie stwierdzono wpływu
na długość życia.
Liczą się geny i styl życia!
Jak widać z przytoczonych wyników dużych prób
klinicznych, marzenia producentów leków o cudownym
panaceum nie spełniają się. Co więcej, w opublikowanym
podczas kongresu doniesieniu naukowym Genetic Risk,
Adherence to a Healthy Lifestyle, and Coronary Disease
autorstwa A.V.Khera i wsp. wykazano, że o poziomie
ryzyka choroby wieńcowej w najsilniejszym stopniu
decydują czynniki genetyczne oraz styl życia (http://
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1605086).
Czynniki genetyczne mogą nawet dwukrotnie
podnosić ryzyko choroby wieńcowej, lecz odpowiedni
styl życia może nawet o 46% zmniejszać ryzyko. Badanie przeprowadzono na ponad 55 tysiącach osób. Taki
wynik można zinterpretować optymistycznie – zdrowie w znacznym stopniu zależy od nas samych, a nie
od systemów ochrony
zdrowia.
Tekst i zdjęcia

Krystyna Knypl
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Dieta śródziemnomorska – nowe dowody korzyści
Zalety diety śródziemnomorskiej zawierającej warzywa,
owoce, ryby, oliwę z oliwek
oraz owoce morza są powszechnie znane. Opublikowane w październiku 2016 na
łamach „European Journal of
Preventive Cardiology” doniesienie Effect of a Mediterranean
diet on endothelial progenitor

cells and carotid intima-media
thickness in type 2 diabetes:
Follow-up of a randomized
trial autorstwa dr. M. Maiorino i wsp. dostarcza nowych
interesujących argumentów.
W badaniu uczestniczyło
215 osób ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, które podzielono na dwie grupy – 108 osób

stosowało dietę śródziemnomorską, a 107 było na zwykłej diecie niskotłuszczowej.
Okazało się, że osoby stosujące
dietę śródziemnomorską miały
znamiennie większe stężenie
we krwi komórek regenerujących śródbłonek naczyń krwionośnych, a także niższy poziom
ciśnienia krwi, cholesterolu

oraz HbA1c w porównaniu
z osobami stosującymi zwykłą
dietę niskotłuszczową. Ponadto
u osób na diecie śródziemnomorskiej stwierdzano w większym stopniu cofanie się zmian
miażdżycowych w usg tętnicy
szyjnej.
(K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/27798369

Dieta śródziemnomorska jest dobra, ale…
Zalety diety śródziemnomorskiej są powszechnie
znane, ale okazuje się, że nie
czyni ona wszystkich wyłącznie zdrowymi. Na łamach
„BMC Family Practice” ukazało się doniesienie autorstwa
C. Violan i wsp. The burden of
cardiovascular morbidity in
an European Mediterranean
population with multimorbidity: a cross-sectional study
omawiające profil zdrowotny
mieszkańców Katalonii na

północnowschodnich obszarach Hiszpanii.
Autorzy przeanalizowali
dane z 251 centrów medycyny rodzinnej obejmujące
1 749 710 osób, których średni
wiek wynosił 47,4 lat. U 46,8%
z nich stwierdzono kilka
schorzeń, przy czym najczęściej były to schorzenia układu sercowo-naczyniowego
(54,1%). Wśród tych schorzeń
najczęstsze było niepowikłane
nadciśnienie tętnicze (75,3%),

żylaki podudzi (20,6%), „inne”
choroby serca (10,5%), migotanie przedsionków (6,7%).
W badanej grupie 38,2% miało więcej niż jedno schorzenie
kardiologiczne. Najczęstszym
zestawem było nadciśnienie
tętnicze i zaburzenia lipidowe(38,8%), na drugim
miejscu było nadciśnienie
tętnicze, zaburzenia lipidowe
i cukrzyca (11,3%). Ten duet
chorobowy był najczęstszy
u pacjentów w wieku 45-80

lat. U kobiet w wieku 19-44
lat najczęściej stwierdzano żylaki kończyn dolnych i zaburzenia nastroju. U mężczyzn
w wieku 19-24 najczęstszym
odchyleniem było nadciśnienie i otyłość.
Nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe i cukrzyca
są najczęstszymi problemami
zdrowotnymi mieszkańców
Katalonii.
(K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/27809772

Warzywa i owoce wskazane dla osób ze stwardnieniem zanikowym bocznym
Stwardnienie zanikowe
boczne jest ciężkim degeneracyjnym schorzeniem neurologicznym charakteryzującym się postępującą atrofią
mięśni, niedowładami oraz
niewydolnością oddechową
w późniejszym etapie choroby.
Częstość występowania choroby wynosi 1,5-2,5 na 100 000

osób. Mężczyźni chorują nieco
częściej niż kobiety, proporcja
wynosi 1,6:1. Są dane sugerujące związek schorzenia z dietą.
Zwraca się też uwagę na rolę
stresu oksydacyjnego w rozwoju stwardnienia zanikowego
bocznego.
Na łamach „JAMA Neurolog y” opublikowano

doniesienie Association Between Dietary Intake and
Function in Amyotrophic
Lateral Sclerosis autorstwa
J.W. Nieves i wsp., w którym wykazano korzystny
wpływ pożywienia bogatego w warzywa i owoce na
przebieg stwardnienia zanikowego bocznego. Autorzy

doniesienia przeanalizowali
dietę 302 pacjentów i stwierdzili, że pożywienie bogate
w błonnik, antyoksydanty
oraz karotenoidy jest korzystne dla osób ze stwardnieniem
zanikowym bocznym. (K.K.)

serca w późniejszym okresie życia. Ryzyko to jest od
1,2 do 3,8 razy większe w zależności od rodzaju choroby
nowotworowej. Najbardziej
zagrożone są osoby, które

przebyły chłoniaka Hodgkina.
(K.K.)

Źródło: http://jamanetwork.com/
journals/jamaneurology/fullarticle/2570546

Nowy czynnik ryzyka chorób serca
Opublikowany na łamach
„Circulation” raport Cardiac
Mortality Among 200,000 Five-Year Survivors of Cancer
Diagnosed Aged 15-39 Years:
The Teenage and Young Adult
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Cancer Survivor Study autorstwa K.E. Henson i wsp.
mówi, że przebycie choroby
nowotworowej w dzieciństwie lub wieku średnim
zwiększa ryzyko choroby

Źródło: http://circ.ahajournals.
org/content/early/2016/11/07/
CIRCULATIONAHA.116.022514
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Wkłucie centralne

Odległość nie znaczy nic, kiedy ktoś znaczy dla ciebie wszystko. Zassane z internetu.
It’s a long, long way to Tipperary. Z irlandzkiej piosenki Jacka Judge’a, symbolizuje długą drogę do celu.

Telemedycyna
– odległość, która leczy

Rys. Helena Kowalska

Rafał Stadryniak = @Grypa

Wszyscy się już przyzwyczailiśmy, że leczenie odbywa się w bliskim kontakcie, żeby
nie powiedzieć w zwarciu, a tu, proszę, pączkuje sobie zuchwale myśl przeciwna.
Leczmy z daleka. Uprawiajmy telemedycynę. Oszczędność na rękawiczkach, maseczkach, biletach. Pacjent siedzi w domu – ma komfort. Doktor siedzi w domu –
ma komfort.
Gdzie jest haczyk? Świetne pytanie. Wła-

śnie o to chodzi. Telemedycyna jest starożytną gałęzią
udzielanych świadczeń uzdrowicielskich, która nie znajduje uznania w oczach NFZ. Na NFZ trzeba wszystko
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osobiście. A przecież iluż to małżonków chodziło bezinteresownie do lekarza w zastępstwie żony, żeby jej coś
przepisać na nerwy. Jeśli nie jest to medycyna tele, to
niech ktoś mnie uszczypnie, ale bez przesady.
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O pacjenta można się troszczyć nawet telefonicznie i zwykle przez telefon podaje on informacje już
skondensowane i na temat. Spotkanie twarzą w twarz
przeciwnie, stwarza pokusę, żeby sobie pogadać o samochodach, o polityce. Doktor dla porządku podciągał
takie pogaduszki pod bardzo szeroko pojętą profilaktykę.

Nasz Doktor właśnie działał stacjonarnie i usiłował z pacjentki wydobyć prawdę
o jej chorobie. Szło to dość nieskładnie:
– A jak pani kaszle, to jaki kolor wydzieliny? –
podpytywał Doktor.
– Waham się między écru a Tikkurila Symphony
2436 – zastanawiała się głośno pacjentka.
Doktor sięgnął po swojego ulubionego gryzonia
na biurku, myszkę z ogonkiem w komputerze i bez zażenowania odszukał wzornik kolorów. Chyba muszę się cały
dokształcać, bo przecież warunkiem dobrej komunikacji
jest rozumienie, o czym mówi interlokutor – przemknęło
mu przez głowę między jednym kliknięciem myszki
a drugim. W medycynie wszystko się pozmieniało.
Lekarzom na razie zabroniono mądrzenia się po łacinie.
Ma być jasno i bez żargonu. Przekaz prosto do głowy.
Pacjentom jeszcze wybaczano i łacinę, i mądrzenie się.

Po pracy w bardzo bliskim kontakcie Nasz Doktor czuł się znużony. Niektórzy
milusińscy, tak paternalistycznie ich nazywał, usiłowali
nie tyle się leczyć, co zaprzyjaźnić. Było to dodatkowe
obciążenie. Wiadomo, że podczas życia człowiek ma masę
znajomych, ale zaledwie paru przyjaciół. Dla pacjentów
w roli kumpli nie było tu po prostu już fizycznie miejsca.
Do świadomości pacjentów nie docierało, żeby
nie wchodzić w sferę prywatną, że i bez zaprzyjaźniania
Doktor będzie leczył, dopóki starczy mu sił. Nic nie pomagało. Milusińscy skracali dystans czasem bezwiednie,
a czasem całkowicie świadomie.
Po ostatnich imieninach w rodzinie, na których
gościli również bywalcy przychodni, następnego dnia
trójka z nich przyszła jak w dym po zwolnienia, jakieś
skierowania. Słowem chcieli skonsumować związek na
gorąco. Trochę to trwało, zanim obie strony zrozumiały,
że nic nie będzie z przyjaźni. Życie jest ciężkie.
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Trzymaj dystans, trzymaj gardę, pouczał się
Doktor słowami trenera bokserskiego. Inaczej od razu
możesz rzucić ręcznik na ring.
Pacjenci w ramach oswajania znosili swojemu
zaprzyjaźnionemu doktorowi różne dziwne rzeczy.
Nie pomagało powoływanie się na piątą poprawkę do
konstytucji i zakazy sanepidu. Notorycznie zdarzały się
próby skracania dystansu. Dochodziło do przynoszenia
nadwyżek z ogrodu, głównie spadów śliwek, pojedynczych orzechów, winogron, co przechodzą od sąsiada,
czy samotnego pętka kiełbasy, żeby obłaskawić doktora.
– I weź tu co poradź, jak cię tak kochają – burzył
się nieco kolega Motyl, ale po wyrazie twarzy widać
było, że znoszone dary traktuje jak daninę przynależną
bóstwu. – W zeszłym tygodniu przynieśli mi kogutka.
Pacjent tak mnie lubi, że nawet zaznaczył, żeby szybko
go wstawić do lodówki, bo już przebywa nieżywy na
wolności drugi dzień.
– Znaczy w pewnym sensie żyje – systematyzował
sobie Nasz Doktor.
– Nie, skąd, zimny trup, tzn. ciepły, ale zaraz
go włożyłem go lodówki w zabiegowym. Znalazł się
w dobrym towarzystwie drugich śniadań pielęgniarek
i wczorajszego torcika imieninowego.
– Może on padł i trzeba go było jakoś zutylizować – teoretyzował Nieztych, któremu nieobca była
siła praktycznego umysłu tzw. narodu. Bez powodu to
tylko kwiaty przynoszą i to kobietom, i to może i nie
bez powodu, ale w określonym celu.

– Oho, już zbaczacie na te wasze
szowinistyczne tematy – zauważyła przytomnie Pszczółka, wyczulona na wszelkie przejawy
dyskryminacji płciowej, która co dziwne, uwielbiała
dostawać kwiaty.
– Nie byłoby kobiet, nie byłoby męskiego szowinizmu – równie przytomnie zauważył kolega Luzik.
Prywatnie Luzik był pantoflarzem, który sam szuka
pantofla.
– Bo wam tylko jedno w głowie – nie przestawała
Pszczółka. – Jak już wam się znudzi stara żona, to sobie
odchodzicie do młodszej – zakończyła niespodziewanie
tyradę. – Do czego to podobne – dodała z głębi serca.
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Nieztych, który do tej pory trzymał się na uboczu,
bawiąc się smartfonem, nie wytrzymał.
– I tutaj widzę szereg błędów w myśleniu, koleżanko. My myślimy tak: tę panią już uszczęśliwiliśmy,
dziś uszczęśliwimy tamtą. A co będzie pojutrze, tego
nie wiemy – dodał i rozłożył ręce w geście bezradności.
– Jak to jednak różnie działa mózg w zależności od płci – zadumał się Nasz Doktor. Nie wiedzieć dlaczego stanęło mu przed oczami kolorowe
wspomnienie z dzieciństwa. Pamiętał, jak kogut po
efektownym pościgu doganiał kurę i egzekwował
swoje samcze prawa. Wszyscy młodzieńcy przyglądali
się z zainteresowaniem. Starsze chłopaki zajmowały
najlepsze miejsca do obserwacji natury w działaniu.
Nie trwało to po prawdzie zbyt długo... Właścicielka
fermy kurzej widząc te same kogucie umizgi, traktowała koguciego kawalera dosłownie z buta i jeszcze
wymyślała mu malowniczo w gwarze: ty gwołcicielu!
Istnieje obawa, że kogut zupełne nie wiedział, o co
chodzi z tym kopaniem.
– Tak, piękno jest w oczach patrzącego – Nasz
Doktor przypomniał sobie obiegową opinię.
Dostrzegacie różnicę w podejściu do tematu. Tam
młodzież tolerancyjna i otwarta na przyrodę, a tutaj
właścicielka koguta broniąca praw swojej płci. Tak czy
owak, koguty na tej fermie miały etykietę gwałcicieli,
chociaż żadna kura się nie skarżyła.
Przekomarzania i wymiana informacji wśród
braci lekarskiej trwały w najlepsze. Podczas rozmowy
o tym i owym wyszło na jaw, że pacjent od kogutka
miał całą fermę kurzą. Motylowi przestało smakować
przyniesione.
– Nie pękaj. Skruszałe jest zdrowe – Nieztych
pocieszał kolegę, który doznał poważnego uszczerbku
wizerunkowego.

W takich chwilach trzeba zmienić
temat. Motyl skorzystał skwapliwie z dobrej rady.

– Otóż dostałem zaproszenie na szkolenie – zaczął z nowej linijki. – Do naszego sławnego przysiółka
przyjeżdża nie mniej sławny lekarz O. z wykładem. Jeśli
ty nie szukasz wiedzy medycznej, ona sama cię znajdzie
– zakończył quasireklamowe przemówienie Motyl.
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– To ten doktor O., o którym mówią, że jest doktorem honoris causa ignota? – upewniał się Nieztych.
– Ten sam – potwierdził Motyl. – Ale dlaczego do
nas? – zastanawiał się głośno. – Jest tyle pięknych miast.
– Ma tournée po przysiółkach – wyjaśnił Nieztych.
– Jest w trasie od dwóch lat. Ten sam wykład słyszałem
już kilka razy i to słowo w słowo, bez żadnych odstępstw,
a to spora sztuka.
– Kolejny perfekcjonista – mruknął Luzik. – Niesie
okruchy wiedzy do odległych zakątków kraju. Dobrze,
że nie za darmo.
Pszczółka, która rzadko zjawiała się w tych stronach, miała pytanie do tubylców.
– A nie wiecie, koledzy, co to za mężczyzna sterczy
codziennie w polu za przychodnią przy linii przesyłowej
wysokiego napięcia? On tak sterczy z rozłożonymi rękami.
– A wiemy, wiemy. To nasza naturalna konkurencja, uzdrowiciel, czy inaczej mówiąc, święty człowiek leczący przez nakładanie rąk. Zresztą świetnie
prosperujący. Każdy niezadowolony z leczenia może
sobie za drobną opłatą zafundować seans. A pomaga
ponoć na odległość.
– A te ćwiczenia w polu z rękami? – drążyła
Pszczółka wyraźnie zafascynowana.
– To ładuje akumulatory czy baterie. Jego tajemnica.
Nasz Doktor przejeżdżał tamtędy wielokrotnie,
czasem zatrzymując się naprzeciwko świętego męża.
Wysilał wzrok, usiłując dostrzec jakąś iskrę, która przeskoczy z linii wysokiego napięcia wprost w rozpostarte
ramiona. Nic takiego się nie zdarzyło, a święty ofuknął
kiedyś Doktora:
– I co się tak pan gapisz. Człowiekaś pan nie
widział?
Na takie pytanie nie ma odpowiedzi przeczącej.
Doktor grzecznie pożyczył świętemu naładowania baterii raz na zawsze i oddalił się do swoich przyziemnych
obowiązków. Medycyna słuchawkowo-receptowa jest
zbyt dosłowna i nie porywa tłumów niestety.
Przez całe lato podziwiał upartego męża dotkniętego przekleństwem uzdrawiania. Stał na polu z rozrzuconymi rękami od świtu do dziesiątej bez względu
na pogodę. Już nie wydawało się Doktorowi, że jest
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to nonszalancją. Mojżeszowi podpierali rozpostarte
ramiona przyboczni, a tutaj miejscowy healer musiał
sam sobie radzić.

Nasz Doktor nastrajał się pozytywnie , widząc znajomą sylwetkę wrośniętą w krajobraz.
Lato minęło i przyszły jesienne chłody, a wraz
z nimi zapisali się nowi pacjenci do przychodni. Wcześniej nie czuli takiej potrzeby, wychodząc z założenia,
że jak się zachoruje, to się zapisze. Niektórzy biadali na
marnotrawienie stawki kapitacyjnej u takich podstępnie
niezapisanych zdrowych.
Nasz Doktor nauczony wszakże długoletnim
doświadczeniem czekał cierpliwie. I się doczekał. W zakasłany i zasmarkany ranek pojawił się w przychodni
nie kto inny, jak nasz uzdrowiciel. Trudno było go
poznać, bo skrzydła, że się tak wyrażę, miał złożone
i nie wyglądało na to, że zdolny jest do lotu. Przez stanie
w polu złapał jakieś złośliwe przeziębienie, które nie
chciało się odczepić.
Doktor zbadał pacjenta i nie stwierdził nic ciekawego. Ot, katar jak katar, może trochę kontaktu z modnymi na jesieni grzybami z gatunku Alternaria. Przepisał
jakiś katarex i kaszelex. Pacjent nie był wniebowzięty.
– A zwolnienie? – dopominał się. – Ja prowadzę
działalność.
To jest nas dwóch, ucieszył się Nasz Doktor po
cichu, który również prowadził działalność. Po uzgodnieniu, że zwolnienie się należy, mąż z rozłożystymi
rękami rozluźnił się i poopowiadał o swoich sukcesach
terapeutycznych. Ze zdumieniem Nasz Doktor identyfikował kolejnych pacjentów uzdrowiciela. Niektórzy,

okazuje się, przychodzili do przychodni wprost po
wizycie Doktora, a inni dla odmiany szli po.
Z reguły wszyscy czuli się po zabiegu tak „jakby
narodzili się na świat”. Doktor znał to określenie, ale do
tej pory naiwnie myślał, że służy wyłącznie do opisu
jego sukcesów terapeutycznych.
O czym to świadczy? zastanawiał się Doktor. Może
o tym, że w przychodni pacjent nie dostaje tego, czego
oczekuje. Może medycyna we współczesnym wydaniu
przestała być egzotyczna i wprowadzająca w trans. Te
wszystkie EKG i USG zamordowały kontakt duchowy.
Medycyna jest zbyt dosłowna, że wspomnę tylko o palcu
do per rectum – przypomniał sobie pierwszy z brzegu
przykład dosłowności. Pacjent zaś oczekuje egzaltacji,
tajemnicy i nakładania rąk, które leczą. Z punktu widzenia chorego to nie wiadomo, która medycyna jest
alternatywna – podsumował gorzko Nasz Doktor i popił
gorycz słodzoną zimną kawą.
Rafał Stadryniak
internista
PS Motyl zmienił zdanie na temat wykładów objazdowych.
To nie żaden cud się przydarzył, tylko zaproponowano mu
takowe w ramach szkoleń dla lekarzy rodzinnych. Jego mentorem został sam doktor O. Wykłady miały być w odległej
części Polski, ale to nie stanowiło żadnej przeszkody. Tam
mnie jeszcze nie znają – powtarzał sobie Motyl. – Ale poznają.
Nasz Doktor kolejną noc nie mógł spać. Na dyżurze już dawno
by zasnął z tzw. przyłożenia, a tu nic. Przewracał się z boku na
bok, czekając świtu. W końcu wyjrzał przez okno. Tuż przed
ogrodzeniem malowała się na tle pięknego wschodu słońca
znajoma postać z rozpostartymi ramionami. Żeby tylko nie
tarasował furtki, to niech sobie stoi i czerpie do woli, pomyślał
Nasz Doktor wspaniałomyślnie, i poczuł się dziwnie senny.
Tego dnia po raz pierwszy zaspał do pracy.

Nowości
Jakimi problemami zajmuje się telemedycyna?
Podczas zbliżającej się
konferencji The Ninth International Conference on
eHealth, Telemedicine, and
Social Medicine w Nicei (marzec 2017) poruszane będą
następujące problem z zakresu telemedycyny: e-zdrowie
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jako usługa, samoleczenie i komunikacja w e-zdrowiu,
się, zapisy elektroniczne pa- zagadnienia informatyczne
cjentów o ich własnym zdro- związane z telemedycyną, ewiu, rozwiązania techniczne -zdrowie i sytuacje nagłe, apliurządzeń do telemedycyny, kacje zdrowotne, zagadnienia
dokumentacja elektroniczna socjologiczne związane z telepacjentów prowadzona przez medycyną, integracja medycyplacówki medyczne, systemy ny klasycznej z telemedycyną.

Szczególnie ciekawy jest
dział ostatni – integracji
medycyny klasycznej z hm…
medycyną (???) nieklasyczną,
zwaną telemedycyną. (K.K.)
Źródło: http://www.iaria.org/
conferences2017/eTELEMED17.
html
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W pogoni za snem
Pamiętam, jak
w czasie studiów,
podczas zajęć
z propedeutyki
pediatrii, starszy
profesor zażartował,
że od ciężarnych
kobiet porównujących
swoje brzuchy gorsze
są tylko matki niemowlaków porównujące ich rozwój fizyczny i sen. Dziesięć lat
zajęło mi zrozumienie, co miał na myśli, ale doczekałam się. Dziś jestem matką
z krwi i kości, która gdy wyrwie się z domu wypić z koleżankami kawę, to przez
większość czasu rozmawia o dzieciach. Rozmowy kręcą się wokół pierwszych
kroczków i słów, nic jednak nie wzbudza w nas tylu emocji, co dziecięcy sen
(a raczej jego brak)...

Z

auważyłam, że gdy ludzie opowiadają o dzieciach,
to bardzo ubarwiają swoje historie. Może nie chcą
wyjść w oczach innych na kiepskich rodziców? Gdy
zapytałam kilka koleżanek, czy ich dzieci przesypiają
noce, wszystkie nerwowo przytaknęły. Zaraz, zaraz,
przecież to niemożliwe! – pomyślałam i zaczęłam drążyć
temat. Szybko okazało się, że definicja przespanej nocy
jest bardzo szeroka.
Dziecko A przesypia całą noc, co oznacza, że
karmione gdy rodzice kładą się spać po północy, śpi
w porywach do 5 rano. Dziecko B również przesypia
całą noc i to od 20 do 7, co prawda w międzyczasie sześć
razy jest karmione piersią, ale przecież je, nie wybudzając
się. Dziecko C również śpi całą noc - pod warunkiem,
że spędza ją w ramionach rodziców...
Spójrzmy prawdzie w oczy: większość dzieci śpi
krócej, niż życzyliby sobie rodzice, a o długiej drzemce
w dzień fantazjują głównie matki opiekujące się dziećmi
w domu (bo kiedy, jak nie w czasie drzemki dziecka
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Rys. Helena
Kowalska

Barbara Iwanik

można w końcu wypić ciepłą kawę i zjeść kawałek czekolady?!).
Fizjologia jest bezlitosna. Cykl snu noworodka
jest o 40 minut krótszy niż dorosłego i wynosi jedynie
50 minut. Po każdym cyklu dziecko może się przebudzić. Dzieci wybudzają się nie tylko pomiędzy cyklami.
Równie chętnie budzą się w fazie snu paradoksalnego
(REM), która na początku życia stanowi aż 60% snu
(a zaledwie 25% snu człowieka dorosłego).
Pobudkom nocnym sprzyja również to, że pokarm
kobiecy ma w nocy unikatowy skład. Jest w nim więcej
melatoniny, tryptofanu i serotoniny. Kto by nie dał się
skusić na taki rarytas? Jeśli matka karmi dziecko nocą, jej
organizm wytwarza dużo prolaktyny, która odpowiada
za podaż mleka, co gwarantuje bezpieczeństwo laktacji.
Z pobudkami nocnymi rodzice radzą sobie na
różne sposoby. Niektórzy stosują trening zasypiania,
próbując dostosować sen dziecka do swojego planu
dnia, inni biorą dziecko do małżeńskiego łóżka, a reszta
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po prostu godzi się z losem i czeka, aż pociecha sama
wyrośnie z nocnych pobudek.
Konsekwencje chronicznego niewyspania zna
wielu młodych rodziców. Ziewają, zapominają kluczy
i portfela wychodząc z domu, urywają wątek w czasie
rozmowy. Moja znajoma włożyła czajnik elektryczny do
szafki, zamiast wyjąć z niej kubek. Ja uparcie otwieram
drzwi do mieszkania kluczykami samochodowymi.
Wydawać by się mogło, że matki-lekarki wyjątkowo dobrze poradzą sobie z niewyspaniem, wszak praca
w szpitalu i nocne dyżury to solidny trening. Nic bardziej
mylnego. Po pierwsze dyżurowi młodego lekarza zawsze

towarzyszy adrenalina, która odsuwa senność na dalszy
plan. Po drugie nawet najgorszy dyżur ma swój koniec.
Wybija rozkoszna godzina, po której można opuścić
szpital i znaleźć się w innej rzeczywistości, a czasem
nawet zapaść w zasłużony sen!
Ups, jaki sen? Przecież w domu już czekają wyspane, gotowe do zabaw dzieci...
Barbara Iwanik
młodszy asystent na oddziale chemioterapii
Pisząc korzystałam z książki Claude Didierjean-Jouveau Śpimy
z dzieckiem, wyd. Mamania, Warszawa 2011.

Nowości
Przygotowanie małych dzieci do badania rezonansem magnetycznym
Hôpital Necker, który jest
najstarszym
szpitalem pediatrycznym w Europie, po raz kolejny przygotował rozwiązanie
pokazujące, że
jak najbardziej
zasłużenie jest
także najlepszym szpitalem
(w rankingu tygodnika „Le Point”). Chodzi
o badanie małych dzieci za
pomocą rezonansu magnetycznego. Zwykle z powodu

warunków badania, takich jak
konieczność leżenia w bezruchu w nieznanym otoczeniu, hałas generowany przez

urządzenie, które są trudne do
zaakceptowania przez małe
dziecko, stosuje się krótkotrwałe znieczulenie ogólne.

W Hôpital Necker
opracowano „zabawkowy” rezonans magnetyczny, który małe dziecko poznaje wraz z rodzicami i dzięki temu oswaja się z tym, co spotka je
podczas prawdziwego badania. Po spotkaniu z „zabawkowym” rezonansem
magnetycznym u niektórych dzieci można wykonać badanie bez potrzeby znieczulenia ogólnego.
Katarzyna Kowalska

Źródło: https://www.youtube.
com/watch?v=6G_cpw3X5MA&app=desktop

ADHD wśród dzieci amerykańskich
Zespół ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity
Disorder), czyli zespół niedoboru uwagi i nadpobudliwości
ruchowej rozwija się zwykle
w ciągu pierwszych 5 lat życia
i częściej dotyczy chłopców.
Charakteryzuje się m.in. brakiem wytrwałości w wykonywaniu zadań i częstym ich
zmienianiu. Zwykle z wiekiem
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nasilenie cech zespołu ADHD
ulega zmniejszeniu.
Do opublikowania w 2011
roku wytycznych American
Academy of Pediatrics na temat rozpoznawania ADHD
u dzieci obserwowano ciągły
wzrost rozpoznań tego zespołu wśród dzieci w wieku
przedszkolnym. Towarzyszyło
temu zjawisku także rosnące

wdrażanie farmakoterapii. Od
czasu opublikowania wytycznych częstość nowych rozpoznań ADHD utrzymuje się na
stałym poziomie. Zespół jest
rozpoznawany u 0,9% dzieci.
Nie obserwuje się zwiększonej częstości podejmowania
farmakoterapii.
Dane te zostały przedstawione w artykule Preschool

ADHD Diagnosis and Stimulant Use Before and After the
2011 AAP Practice Guideline
napisanego przez Alexandr
G. Fiks i wsp. na podstawie
analizy dokumentacji w 63
gabinetach amerykańskich
lekarzy rodzinnych. (K.K.)
Źródło: http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/11/11/peds.2016-2025
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Trudna jolka
Jagoda Czurak
– Jak to dobrze, że już przyszedłeś. Postaw
w kuchni siatkę, zrób sobie herbatę, wyjmij ciasto
z kredensu i przyjdź do mnie. Szarlotka ze struganych
jabłek, taka jak lubisz. Męczę się nad jolką, musisz mi
pomóc. Zbyt dużo tu fachowych haseł, bez ciebie nie
poradzę sobie.
– Nie zapomniałaś o migdałach, mamo? A gdzie
są widelczyki? O, już widzę. Ale pyszne to ciasto, naprawdę. Siadam i zamieniam się w słuch. Które hasła
sprawiają ci trudność?
– Z twojej branży.
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– Skoro z mojej, to zaczynajmy od razu.
– Płynny składnik krwi – to mam. Wskazujący
lub serdeczny – mam. Tylko nie wiem, gdzie wpisać, bo
to jolka, więc muszę się nagłowić. O, widzisz? Kropki
w kratkach oznaczają miejsca samogłosek. Ale sama
muszę ustalić kolejność wpisywania. Dlatego wpisuję
ołówkiem, błędy wymazuję gumką. I tak się męczę.
Dobrze, że mam encyklopedię i atlas. No i że wieczory
są już długie.
– To świetne ćwiczenie pamięci, mamo.
– O, tu mam. Medycyna, ale z przodu są kropki.
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– Jeden wyraz? To pewnie będzie telemedycyna.
Porady na odległość.
– Takie jak w telewizji? Pamiętasz, siedział taki
gość, wpatrywał się we mnie, a wzrok miał przenikliwy, i wolno liczył: odin, dwa, tri. Czasem to mnie aż
dreszcze przechodziły. Czy dasz wiarę, że jego wzrok
działał, wiele osób dzwoniło do telewizji z podziękowaniami. Nie śmiej się. Był jeszcze taki, który trzymał
dłonie nad szklanką wody, ja też trzymałam swoje nad
szklanką, bo on przesyłał energię. Smaczna była ta woda
po takim seansie.
– Ależ mamo, co ty mówisz. To jakieś bzdury.
Chyba w to nie wierzysz?
– A jak przesyłałeś zdjęcie krost twojej Ani do
znajomego dermatologa to też była telemedycyna?
Dostałeś poradę na odległość, prawda?
– Tak, dostałem. Teraz na odległość można
monitorować parametry życiowe kilku pacjentów, na
jednym ekranie. Ale można też wysłać do specjalisty

wynik prześwietlenia albo badania tomograficznego
do konsultacji.
– No a takie zaglądanie do wnętrza ciała przez
rurkę, żeby nie kroić pacjenta, to też telemedycyna?
– Nie, ale wyobraź sobie, że masz zalecenie, by
ćwiczyć. Kamera twojego telefonu przekazuje obraz do
rehabilitanta, który skoryguje błędy albo cię pochwali.
– Ja tam wolę kontakt z żywym człowiekiem.
Wolałabym, żeby lekarz oceniał moje wyniki, widząc
mnie. Uspokoił i wyjaśnił, gdy nie będę rozumiała
opisu badania.
– Cóż, trzeba oswajać nowinki, jeśli mogą pomóc
w postawieniu diagnozy. Czy masz jeszcze jakieś inne
trudne hasło? Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Sztuczne
uzupełnienie części ciała lub narządu. Albo sztuczne
uśpienie chorego przed operacją.
– To proste. Z resztą haseł poradzę sobie. Dziękuję.
Tekst i zdjęcie
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Idą święta

https://polona.pl/item/844653/3/
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Opowiadanie dla czytelnika dorosłego,
wyrobionego i przychylnego

Lepiej umrzeć, niż żebrać. Syr 40, 28
Każdemu według jego potrzeb,
od każdego według jego sił. Etienne Cabet

W krainie żądań
Rafał Stadryniak = @Grypa

Zaczęło się niewinnie. Przychodnia pracowała pełną parą, jak to bywa jesienią.
Chorowali wszyscy: ci, co zwykle, a nawet ci, co mówili, że nie chcą chorować.
Specjalnością lokalną (local specialitete)
było przyprowadzanie zdrowych dzieci,
żeby je przebadać, czy czasem nie będą
chore. Taka chora tradycja.
Nasz Doktor przemykał właśnie do
toalety na króciutką przerwę techniczną, gdy wejście

zagrodziła mu zdecydowanie jakaś bliżej na szczęście
nieznana niewiasta.
– Ja do pana – oznajmiła konfidencjonalnie.
– Niestety nie jest nam po drodze – rzucił Nasz
Doktor, usiłując zamknąć się w toalecie.
Czas jak wiadomo szybko leci i trzeba było wyjść
z tego, nie bójmy się tego słowa, azylu. Niewiasta już
czekała. Jeszcze bardziej niecierpliwa.
– Ja do pana. Muszę być przyjęta – sprawa pilna.
I nagle kolejka zapisanych godzinowo pacjentów
się rozstąpiła. Nikt nie powiedział złego słowa na głos,
a mógł. Pani skwapliwie skorzystała, wbijając się w drzwi.
– Pani do mnie – upewnił się Nasz Doktor na
wszelki wypadek.
Niewiasta zignorowała zagajenie i od razu wyłożyła kawę na ławę.
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Fot. Mieczysław Knypl

– Potrzebuję zaświadczenia dla syna, że może
uczestniczyć w wyścigu rowerowym młodych katolików.
Oni już jadą – zaznaczyła.
No to przepadło. Nasz Doktor zmartwił się szczerze, chociaż jakaś część jego lekarskiego ego mówiła mu,
że jeszcze nie jest po sprawie. Otóż to. Niewiasta była
nieubłagana, jak bywają nieubłagane matki w sprawach
swoich synów.
– Ale ja muszę dostarczyć ten świstek – nastawała. – I proszę.
To mówiąc, przybrała typową postawę boiskową
piłkarza przed bójką. Wysunięta do przodu pierś i podbródek, ręce sztywno przy ciele lekko z tyłu.
Na razie lekko z tyłu, zauważył w myślach Nasz
Doktor.
– Ja proszę bardzo – powtórzyła z naciskiem.
A nawet coraz bardziej, odnotował w myślach
Nasz Doktor.
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– Poskarżę się w prezydium – odgrażała się kobieta.
Naszego Doktora zalała fala wspomnień z dzieciństwa, gdy wszyscy zdawali się chodzić na skargi do
prezydium, a świat był jeszcze piękny i młody.
Pacjentka jeszcze usiłowała szantażować, że
zablokuje gabinet i inni nie wejdą po swoje zaświadczenia (ech, ta ksobność, jakby praca polegała tylko
na zaświadczaniu), ale Doktor tylko uśmiechnął się do
swoich wspomnień. Posiedzenie spokojnie ze złośnicą
nie było wcale złą alternatywą dla rozgrzanej do czerwoności, kaszlącej kolejki.

Nie wiadomo, jak by się to wszystko
skończyło, gdyby nie interwencja boska. Dosłownie.

Fot. Mieczysław Knypl

Niechaj mnie Zosia o wiersze nie prosi, bo kiedy
Zosia do ojczyzny wróci... Nie, to nie to. Gorączkowo
szukał jakieś odpowiedzi, jakiegoś cytatu. Twoje słowa
są dla mnie jak brzęczenie much, spłynęło na niego nie
wiadomo skąd. Nie, to niegrzecznie i nie zadziała, jeśli
interlokutor jest niewyrobiony, a przynajmniej nie czytał
tej samej książki.
Co robić, co robić, zatrzepotało Dyzmowe pytanie pod sklepieniem czaszki. I nagle spłynęło skądś
uspokojenie: przecież to zaświadczenie to sprawa dęta,
nie należy się.
– Nie należy się – wyszeptał Doktor.
– Ale ja proszę. – Pacjentka wychodziła z biblijnego założenia: proście, a będzie wam otworzone,
żądajcie, a będzie wam dane. – I nie wyjdę z gabinetu
– zaznaczyła zdecydowanie.
Nasz Doktor uważnie obserwował wyprężone
ręce. Jeszcze nigdy nie dostał od pacjenta i chciał, żeby
tak pozostało.
– O.K., proszę nie wychodzić – zaakceptował
takie rozwiązanie.
– Pójdę do innego lekarza.
– Super – sam był zdziwiony, jak lekko wziął to
na klatę.
– Wypiszę się – zabolało!
Szkolenia radzenia sobie z trudnym pacjentem
nie przygotowywały na takich upartych terrorystów. Ból
w skali wizualnej mocna szóstka, odnotował Doktor.
Nie można wydać takiego świstka, tu Doktor użył
terminologii, jaką posługiwała się strona atakująca w celu
lepszej komunikacji. Nawet był z siebie zadowolony, że
oto w praktyce stosuje Wiedzę.
– Po pierwsze orzeka w tej sprawie lekarz medycyny pracy, po drugie przed rajdem i po osobistym
zbadaniu pacjenta po trzecie i ostatnie. Widzi tu gdzieś
pani swojego syna albo lekarza medycyny pracy? –
zapytał na wszelki wypadek, żeby nie zostawiać pola
przypadkowej interpretacji.
– Ja żądam rozmowy z kierownikiem placówki.
Co za dzikie żądze. Otóż stoję tu nagi przed
panią, miał powiedzieć Doktor, który akurat pełnił
funkcję rotacyjnego kierownika, ale ugryzł się w język
i to dość boleśnie.
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Do gabinetu weszła po cichutkim pukaniu zakonnica,
która widząc zupełną obstrukcję, zaproponowała pacjentce wyjście z gabinetu. Nasz Doktor wyposażył jeszcze
zranioną matkę w stosowne przepisy prawne, z których
wynikało, kto i kiedy ma się zatroszczyć o świstek. Pani
wyszła z gabinetu, zakonnica została.
– Ja tak weszłam, bo słyszałam z gabinetu jakieś
krzyki i bałam się, żeby coś się nie stało. A tak właściwie
co ta pani chciała od doktora?
– Ta pani chciała jakiś świstek.
Zakonnica pokiwała głową ze zrozumieniem.
Nasz Doktor traktował całą sprawę w kategoriach
interwencji boskiej. Zastanawiał się jednak, dlaczego wcześniej w podobnych sytuacjach zakonnica nie
wkroczyła do akcji. Czy mamy do czynienia z cudem
jednorazowym, czy może powtarzalnym? Zakonnica
wyszła tak cicho, jak weszła. One działają bezszmerowo
– zanotowała niezmordowana podświadomość.

Podskórne dywagacje przerwało wtargnięcie

do gabinetu kolegi Nieztycha.
– Szykuj się. Jedziemy się szkolić z relacji międzyludzkich.
Nasz Doktor podejrzewał, że to może być dalszy
ciąg interwencji na najwyższym szczeblu.
Czyżby NFZ zorganizowało kolejną turę doszkalania lekarzy, żeby nie utonęli w fali roszczeń i oczekiwań?
Doktor pamiętał, że w każdym wypadku warto się szkolić,
że z każdego, nawet najmniej udanego szkolenia można
wyciągnąć jakąś naukę. Czasem najistotniejsze kwestie
padają w kuluarach. Czasem udaje się je pochwycić tylko
między tzw. wierszami.

Nieztych widząc mgłę niezrozumienia w oczach
Doktora uśmiechnął się szeroko:
– Nie, matole, nie chodzi o szkolenie na NFZ.
Jedziemy po prostu pobalować między ludźmi.
Twoje słowa są dla mnie jak brzęczenie much,
pomyślał Doktor. Jak brzęczenie much w późny leniwy
lipcowy poranek pod pachnąca lipą, gdy powietrze pełne
jest jej zapachu i już lekko drga z gorąca.
Rafał Stadryniak, internista
PS. Pacjentka poczuła się obrażona odmową oraz brakiem
możliwości wywołania awantury na skalę kosmiczną. Zamiast
skorzystać z dobrej rady i załatwić sprawę z lekarzem sportowym,
poruszyła niebo i ziemię, a nawet lokalne forum internetowe, na
którym wylała swoje żale. Dzwonił też jakiś radny z interwencją
w sprawie złego traktowania pacjentów. Padały słowa: a co
szkodziło kobiecie dać to zaświadczenie? Czy to takie trudne?
Po co sobie robić kłopoty. Nasz Doktor cierpliwie wysłuchał,
chociaż przeszkadzały mu szumy w słuchawce do złudzenia
przypominające znajome brzęczenie, bez lipy jednak i pozostałej
oprawy. Nie ma lipy, odnotowała podświadomość. Jak rozmówca
wyczerpał temat i się zmęczył, Doktor delikatnie, bo tak trzeba
obcować z radnymi, zapytał: czy odsłuchał pan komunikat na
początku rozmowy, że niektóre rozmowy mogą być nagrywane?
Rozmowa przestała się kleić i trzeba było się żegnać.
Nasz Doktor stracił pacjentkę, która nie darowała zniewagi.
Zyskał natomiast zakonnicę prawie na własność. Ta, świadoma dobrego uczynku, zjawiała się w przychodni częściej
i z reguły niezapowiedziana. Wszak najbardziej kochamy
tych, którym pomogliśmy. I lubimy oglądać owoce własnego
sukcesu każdego dnia.
Z balowania nie zachowała się żadna relacja. Świadkowie do
dzisiaj nie są przekonani, czy sprawność interpersonalnych
relacji podniosła się po nim, czy zmalała. Nasz Doktor patrzył
w przyszłość z optymizmem.

Nowości
Zespół wypalenia zawodowego wśród lekarzy amerykańskich
Aż 49% lekarzy zatrudnio- – 63,6%, na trzecim miejscu
nych w Mayo Clinic cierpi na lekarze fizjoterapeuci – 63,3%.
zespół wypalenia zawodowego. Dalsze miejsca zajęli lekarze
Najczęściej, bo w 71,6% zespół medycyny rodzinnej (63,0%),
wypalenia dotyka specjalistów radiolodzy (61,4%),ortomedycyny ratunkowej, na pedzi (59,6%), interniści
drugim miejscu są urolodzy (58,9%), neurolodzy (58,4%),

dermatolodzy (56,4%).
Do czynników ryzyka wystąpienia wypalenia zawodowego zaliczono konieczność
przyjmowania dużej liczby
pacjentów, długi wymiar czasu pracy oraz coraz bardziej

skomplikowaną dokumentację
elektroniczną pacjentów, którą lekarze muszą wypełniać.
Problem wypalenia zawodowego wśród lekarzy był
przez długie lata lekceważony.
(K.K.)

Źródło: http://www.usnews.com/news/articles/2016-09-08/doctors-battle-burnout-to-save-themselves-and-their-patients
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Pierwsze spotkanie
z medycyną kliniczną
Magdalena Antoszewska

Należę do pokolenia wychowanego na amerykańskich serialach typu Grey’s Anatomy czy Dr House. Nowoczesny szpital, nietypowe jednostki chorobowe oraz zgrany
zespół lekarzy, a do tego wianuszek rezydentów, którzy prędzej czy później, w dosyć
oryginalny sposób, znajdują rozwiązanie wszystkich medycznych zagadek i triumfalnie leczą pacjentów. Niejednokrotnie oglądając szpitalne perypetie na ekranie, próbowałam w myślach zdiagnozować chorego, czekając w napięciu na finalne rozwiązanie problemu. Marząc o dalekiej przyszłości, wyobrażałam sobie siebie samą dzielnie
kroczącą po szpitalu, diagnozującą i operującą wszystkie, nawet najcięższe przypadki.

P

otem dostałam się na studia medyczne i okazało
się, że moja wymarzona wizja szpitalnych zmagań
oddala się ode mnie z każdym kolejnym miesiącem
spędzonym na uczelni.
Rozpoczęła się stresująca
i żmudna przygoda z medycyną w teorii, która ciągnie
się przez pierwsze trzy lata
studiów. Długie godziny poświęcam na czytanie, przyswajanie i zapamiętywanie
podstaw, które będą fundamentem mojej przyszłej
wiedzy. Wszyscy mówią, że
pierwsze lata są najnudniejsze i chyba mają sporo racji!
Aż w końcu na trzecim roku powoli zaczynają się przedmioty kliniczne, pod postacią propedeutyk, które mają wprowadzić
studentów do prawdziwych
Centrum Medycyny
zajęć klinicznych. Po su- Inwazyjnej
Uniwersyteckiego
chej wiedzy teoretycznej
Centrum Klinicznego
w Gdańsku
nareszcie przychodzi czas
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na sprawdzenie się w praktyce. Dobieramy się w czteroosobowe grupy, tzw. czwórki kliniczne, a następnie
w tym składzie zostajemy
przydzieleni do konkretnego lekarza, który będzie
prowadził z nami zajęcia
na oddziale.
Zakładamy fartuchy,
crocsy lub tym podobne
obuwie, chwytamy stetoskopy i ruszamy za naszym
prowadzącym. Wchodzimy
nieśmiało na salę chorych,
trzymając się z tyłu. Nieco zakłopotani, nawet nie
wiemy, gdzie mamy stanąć.
Dzierżąc zeszyty i długopisy w dłoniach, otrzymujemy polecenie, żeby zebrać
wywiad, który następnie
mamy zrelacjonować lekarzowi. Zostajemy sam na
sam z pacientem i... nagle
nie wiadomo, od czego
zacząć. Jak zadać pytania,
których tyle uczyliśmy się
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na zajęciach? Przecież w teorii wydawało się to takie
proste! W myślach trzeba sobie wszystko szybko przypomnieć, krok po kroku i na spokojnie zacząć pytać
o przyczyny pobytu w szpitalu, choroby itd. Początki
nigdy nie należą do najłatwiejszych. Nasz pierwszy
wywiad na pewno pozostawiał wiele do życzenia.
Rozmowa z pacjentem wcale nie jest taka prosta.
Muszę się nauczyć nawet tego, w jaki sposób formułować
pytania. Gdy użyję zbyt medycznego języka, pacjent
może mnie nie zrozumieć, albo co gorsza – może poczuć
się urażony. Wszystko trzeba robić z wyczuciem. Muszę
zdawać sobie sprawę z tego, że będę miała do czynienia
z różnymi typami pacjentów. Mogę trafić na takich,
którzy podczas zbierania wywiadu oprócz informacji
o chorobach będą chcieli streścić całe swoje życie, losy
swoich dzieci, a nawet pochwalić się wnukami. Tak też
zdarzyło się ostatnio – zanim pacjent odpowiedział na
pytanie, czy obecnie przyjmuje jakieś antybiotyki, trzykrotnie rozwijał historię o swoim synu mieszkającym
w Bostonie. No cóż, każdy chce się wygadać, zwłaszcza
jeśli odwiedzają go cztery uśmiechnięte studentki.
Natomiast zajęcia na oddziale pediatrycznym
to zupełnie inna bajka. Podejście do małego pacjenta

różni się diametralnie. Żeby zyskać zaufanie ośmiolatka,
wywiad trzeba rozpocząć od... zapytania o jego ulubioną
grę komputerową! Wiadomo, że dzieci najbardziej boją
się białych fartuchów, a nic nie rozluźnia tak atmosfery
jak zejście na przyjemny i bliski dziecku temat. Ostatnio
miałam zajęcia z przesympatycznym panem doktorem,
który ma doskonałe podejście do dzieci. Nawet gdy
pyta o objawy choroby, to po chwili i tak sprawia, że
małolatom ponownie pojawia się uśmiech na twarzy.
Uwielbiam spotykać na mojej drodze tak inspirujące
osoby, od których mogę czerpać jak najwięcej wiedzy
i umiejętności w kontakcie z drugim człowiekiem.
Tymczasem zajęcia kliniczne uświadomiły mi
dwie rzeczy. Przede wszystkim to, że pierwsze trzy lata
stricte teoretycznej nauki są niesamowicie istotne. Im
więcej zapamiętam już na początku, tym łatwiej będzie
mi zrozumieć i rozpoznać przypadki chorobowe u przyszłych pacjentów. A po drugie zdałam sobie sprawę
z tego, jak mało potrafię i ile lat ciężkiej pracy i nauki
jest przede mną...
Tekst i zdjęcie Magdalena Antoszewska
studentka trzeciego roku medycyny
na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Nowości
Zespół wypalenia zawodowego wśród studentów medycyny i młodych lekarzy
Na łamach „Academic
Medicine” ukazał się w 2014
roku artykuł Burnout among
U.S. medical students, residents, and early career physicians relative to the general
U.S. population autorstwa
L.N. Dyrbye i wsp. na temat

częstości występowania zespołu wypalenia zawodowego
wśród studentów medycyny,
rezydentów i młodych lekarzy.
Spośród zaproszonych do badania trzech grup na pytania
odpowiedziało: 35,2% studentów, 22,5% rezydentów i 26,7%

młodych lekarzy. Stwierdzono,
że wśród studentów objawy
depresji występują częściej
niż w dwu pozostałych badanych grupach. Objawy
depresji w porównaniu z populacją ogólną występowały
znamiennie częściej ( p<0,001)

wśród studentów medycyny
i młodych lekarzy.
Autorzy wysuwają wniosek,
że uczenie się medycyny jest
zajęciem stresującym i depresyjnym.
Źródło: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/24448053

Nowe formy nauczania medycyny
Na łamach „Academic Psychiatry”
ukazało się doniesienie zatytułowane
App Use in Psychiatric Education: A Medical Student Survey autorstwa C. Lau i V.
Kolli na temat wykorzystania aplikacji na
smartfony i tablety w procesie uczenia
się medycyny. Zapytania skierowano do
112 studentów medycyny, chęć udziału
w badaniu zgłosiło 86 osób (86,7%).

23

Wszyscy ankietowani mieli smartfon
lub tablet, w tym 84,9% urządzeń z Apple iOS, a 12,8% z systemem Android.
Studenci posługiwali się aplikacjami z zakresu interny, chirurgii, psychiatrii oraz
ginekologii i położnictwa. Najczęściej
wykorzystywano aplikacje podczas zajęć
z interny (70,3%). Najpopularniejsze to
Epocrates, UpToDate, UWorld. W czasie

zajęć z psychiatrii posługiwano się aplikacjami UpToDate (71%), Epocrates (51%),
Medscape (43%).
Jako najbardziej przydane oceniono
aplikacje z bankiem danych klinicznych,
wspierające ustalenie diagnozy oraz opisy
przypadków klinicznych.
Źródło: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40596-016-0630-z
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Moje dawne kongresy
hipertensjologiczne
Krystyna Knypl

Kongresy European Society of Hypertension odbywają się co dwa lata. Miejscem
obrad jest w roku nieparzystym Mediolan, naprzemiennie z innym miastem europejskim w roku parzystym. Po kongresie w 1999 r., który odbył się w Mediolanie
(http://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2016/gdl_11_2016.pdf, s. 13), następny miał być
w Goeteborgu. W czasie jeszcze niezbyt rozwiniętego internetu kongresy takie były
miejscem zdobywania wiedzy o nowych ideach i planach środowiska naukowego.
Tytuł europejskiego specjalisty
w nadciśnieniu tętniczym
Podczas pobytu w Mediolanie dowiedziałam się
o zamiarze nadawania lekarzom specjalizującym się
w leczeniu nadciśnienia tętniczego tytułu specjalisty
europejskiego. Na stoisku European Society of Hypertension (ESH) można było otrzymać odpowiednie
formularze do aplikowania o ten tytuł. Dziś wszystko jest
w internecie, lat temu kilkanaście wszystko wymagało
wyszukania na żywo.
Kwestionariusz miał 11 stron, na których trzeba
było opisać swoje osiągnięcia zawodowe z zakresu hipertensjologii. Miałam na koncie ponad 30 publikacji naukowych, doktorat z kardiologii
(dotyczył echokardiografii),
udział w dwu ogólnopolskich
badaniach klinicznych leków
hipotensyjnych (kaptoprilu
i labetalolu). Wypełniłam
wszystkie rubryki i 9 września 1999 roku wysłałam dokumentację do Mediolanu.
Decyzję aplikujący kandydaci
mieli poznać podczas kongresu w Goeteborgu (29.0503.06.2000). Trzeba było więc
jechać! (http://gdl.kylos.pl/
wp/?p=488).
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Jednakże rozpatrywanie kandydatur z Polski przesunięto na 2001 rok. Był więc bardzo dobry powód, aby
pojechać na kolejny kongres do Mediolanu, zwłaszcza że
znałam drogę! W czasach raczkującego jeszcze internetu
niełatwym zadaniem była indywidualna organizacja
wyjazdu. Udało mi się odnaleźć biuro podróży, które
rezerwowało hotele w Mediolanie. Zapłaciłam z góry
gotówką i otrzymałam voucher, na podstawie którego zakwaterowano mnie w hotelu Relais Mercure (535
złotych za noc, byłam tam od 14 do 20 czerwca 2001).
Ważne też było opracowanie logistyki podróży.
Odtworzone z notatek: z lotniska jechałam pociągiem
do stacji Milano Cadorna w centrum za 5,68 euro, a więc
znośna cena jak na transport z lotniska. Ze stacji dojście na piechotę ulicami via Carducci,
potem w lewo w via de Amicis i w prawo w via
Conca del Naviglio, a tam zaraz hotel. Mieszkałam w pokoju 306, pewnie na trzecim piętrze.
Śniadania na minus jeden w niewielkiej sali.
Jednym z ciekawszych wydarzeń naukowych była sesja z udziałem profesora Louisa Ignarro, laureata Nagrody Nobla z 1998
roku za odkrycie mechanizmu działania tlenku azotu. Miałam zaszczyt poznać potem
profesora Ignarro w Warszawie (2006 rok)
i przeprowadzić z nim krótki wywiad.
Koncert chóru La Scali na otwarcie
kongresu zachęcił mnie do odwiedzenia
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2001 odbywał się
w Sztokholmie i była
to ciekawa wyprawa
z powodów innych
niż naukowe. Pierwszym z nich było zakwaterowanie
na poziomie minus jeden w hotelu
Scandic, w dziwnym pomieszczeniu
przypominającym kajutę na małym
statku.
Pocieszeniem było to, że na
gala dinner dla uczestników kongresu
wybrano słynny City Hall, w którego
Sali Błękitnej laureaci nagrody Nobla
są podejmowani obiadem przez parę
królewską.
Nie pamiętam, dlaczego
uszedł mojej uwadze ten punkt

gmachu opery. Zwiedziłam jedynie muzeum oraz obejrzałam przez drzwi salę przedstawień, która akurat
była remontowana. Wydała mi się mała w stosunku
do ogromu sławy.
Kongres ESH w 2001 roku był ostatnim spotkaniem naukowym zorganizowanym w malowniczych murach mediolańskiego uniwersytetu. Następne odbywały
się w centrum kongresowym, podobnym do wszystkich
innych tego typu obiektów. To już były zupełnie inne
kongresy!
Po czerwcowym kongresie nadciśnieniowym
zwykle drugim ważnym wydarzeniem jest wrześniowy kongres European Society of Cardiology. W roku
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programu i do walizki nie zapakowałam odpowiedniego stroju.
Uznałam więc, że muszę uzupełnić niedobory i pognałam na zakupy na słynną handlową ulicę
Drottinnggatan.
Zakupy były bardzo udane i poza strojem wizytowym,
który służył mi przez kilkanaście lat, kupiłam jeszcze bardzo
fajną kurtkę. Koszt 1500 zł za
żakiet i spodnie był niemały,
ale przyjemność noszenia z powodu świetnego kroju i jakości
ubiorów była duża.

W roku 2002 hipertensjolodzy spotkali się na
wspólnym kongresie International Society of Hypertesion i European Society of Hypertension w Pradze.
Największym wydarzeniem były wykłady wybitnych
amerykańskich profesorów Stevo Juliusa i Normana
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M. Kaplana. Obaj mają
środkowowschodnie
europejskie korzenie
– profesor Julius spędził młode lata w byłej
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Jugosławii, a rodzice
profesora Kaplana
mieszkali przed wojną
w Suwałkach, wyemigrowali do Jerozolimy,
a potem do Stanów
Zjednoczonych. Jako
pamiątka spotkania
zostały mi książki
z dedykacjami obu
profesorów.
Obycie z kongresami warto było przekuć w bardziej aktywne uczestnictwo i w 2003 roku byłam współautorką trzech doniesień plakatowych na kongresie
w Mediolanie. Poznałam kuchnię samodzielnego przygotowywania doniesień naukowych – wyboru tematu,
poszukiwania pacjentów oraz współuczestniczących
w przedsięwzięciu kolegów, zgłaszania doniesień przez
internet, produkcji plakatu, jego przewozu drogą lotniczą
(łatwo zgubić taki rulon!), przyczepiania posteru na
wyznaczonym miejscu i wreszcie dyżuru przy plakacie
i odpowiadania na pytania osób odwiedzających plakat.
Podobało mi się!

27

Grant naukowy Interamerican
Society of Hypertension
Wśród materiałów dostępnych na stoiskach
kongresowych wypatrzyłam informację o kongresie
Interamerican Society of Hypertension w São Paulo.
Zachętą do uczestnictwa była możliwość otrzymania
naukowego travel grantu zwalniającego z fee. Przygotowałam trzy doniesienia plakatowe, które zostały przyjęte
do prezentacji. Na ich podstawie otrzymałam naukowy
travel grant, co pozwoliło mi istotnie zracjonalizować
koszty ekspedycji. Wyjazd, jak okazało się po jakimś
czasie, był znakomitym pomysłem. Choć wymagał wielu
przygotowań merytorycznych i inwestycji finansowych,
to uczestnictwo w kongresie w sposób korzystny wpłynęło na moją karierę zawodową.
Podróż transatlantycka zawsze jest dużym przeżyciem – daleko, kosztownie, pytania typu jak to zniosę,
co oznacza określenie, że na niektórych odcinkach może
nie być dróg dla pieszych przy śledzeniu map miast
amerykańskich i parę innych ciekawostek obcych Europejczykowi.
Zdecydowałam się na lot Lufthansą przez Frankfurt. Koszt biletu wynosił około 2400 zł, a inne koszty
(hotel, jedzenie, upominki) około 3400 zł według posiadanych rachunków, razem 5800 zł – co należy ocenić
jako budżet bardzo zdyscyplinowany.
Podróż rozpoczęła się o godzinie 19.00 w czwartek, 12 lutego 2004 roku. Mąż odprowadził mnie na lotnisko i bardzo dobrze pamiętam chwilę, gdy się żegnaliśmy. Dokoła była zimna, ciemna lutowa atmosfera, a ja
sama zmierzałam na drugi koniec świata. Przez chwilę
chciałam wrócić do domu i nie mieć nic wspólnego
z tym zimnem i nieznaną ciemnością. Po chwili jednak
otrząsnęłam się i poddałam lotniskowym procedurom.
Lot do Frankfurtu upłynął bez większych emocji,
jeśli nie liczyć wrażeń z zerkania do business class, bo
siedziałam w pierwszym rzędzie klasy ekonomicznej.
Wylądowałam we Frankfurcie o 21.00, a następny lot
miałam o 22.40 z tego samego terminalu pierwszego.
Wyjście, z którego przyjmowano na pokład samolotu
do São Paulo, znajdowało się zaledwie kilkadziesiąt
metrów od miejsca przylotu i wszystko odbyło się
bezboleśnie. Nabrałam jakże błędnego przekonania,
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że wszystkie przesiadki są tak zorganizowane! Co więcej,
witająca na pokładzie stewardesa życzyła mi po polsku
szczęśliwej podróży.
Podróż z Frankfurtu do São Paulo trwała około
12 godzin. Po szczęśliwym wylądowaniu (13 lutego,
w piątek!) szłam długimi korytarzami lotniska Guarulhos International, by stanąć w kolejce do pogranicznika
i utkwić w niej na dobrą godzinę. Wyjaśniwszy pogranicznikowi powód przybycia do Brazylii, przeszłam
do części przylotowej.

Przed wyjazdem długo poszukiwałam odpowiedniego hotelu – chciałam, aby można było względnie ławo dojechać do niego z lotniska oraz na obrady.
Uznałam, że warunki te spełnia Parthenon Flats Accor
Hotels, Nacoes Unidas w dzielnicy Pinheiros. Wiele
problemów nastręczało zlokalizowanie na posiadanej
mapie papierowej zarówno miejsca obrad, jak i zakwaterowania – a była to jeszcze epoka sprzed Google
Maps. Trochę mnie niepokoiło to, że wszystkie mapy
dostępne w krajowej księgarni turystycznej kończyły
się na skraju lokalizacji hotelu. Postanowiłam, że gdy
tylko przyjadę do São Paulo, kupię mapę całego miasta.
Jak postanowiłam, tak zrobiłam – był to mój pierwszy
zakup na ziemi brazylijskiej.
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Następnym etapem było zamówienie transportu
do hotelu w lotniskowym biurze korporacji taksówkowej.
Po zgłoszeniu trasy i opłaceniu kursu otrzymałam bilhete de
informacao z adresem docelowym
oraz ceną 100,69
reali, z któr ym
udałam się na postój
taksówek. Przejazd
trwał około 60 minut,
odległość 58 km.
Hotel zrobił na mnie przyjemne wrażenie, niepozbawione jednak było ono elementów emocji, gdy przy
rejestracji gdy dowiedziałam się, że moje zamówienie
szło przez Chile. Jęknęłam w duszy: no tak, numer mojej
karty kredytowej mają już w Chile!
Nie byłam wtedy jeszcze obeznana z wszystkimi
aspektami rezerwowania usług turystycznych przez
internet, chyba zresztą nie były one w takim stopniu
dostępne jak obecnie.
Na wszelki wypadek zdecydowałam się nie obciążać mojej karty kredytowej i płaciłam dolarami w gotówce. Miałam stosowną kwotę przywiezioną z Polski
przy sobie i płaciłam co kilka dni w recepcji za kolejne
noclegi.
Od soboty do poniedziałku wypoczywałam po
podróży i poznawałam okolicę. W poniedziałek rano
po wspaniałym, aromatycznym śniadaniu (w Brazylii
kawa, owoce, ciasta pachną zupełnie inaczej!) zamówiłam taksówkę, aby pojechać do centrum kongresowego
i dopełnić formalności rejestracyjnych.
Zamawianie taksówki w hotelu brazylijskim to
zajęcie dla kilku osób. Jako osoba wychowana w realnym socjalizmie przeżyłam lekki szok. Zapytałam
recepcjonistę o możliwość zamówienia taksówki. Elegancki młodzieniec gnąc się w ukłonach, natychmiast
przywołał umundurowanego pracownika dyżurującego
przy drzwiach, który wydawał dyspozycje innemu mundurowemu mającemu stanowisko pracy na zewnątrz,
przed hotelem. Ten mundurowy zewnętrzny gwizdał lub
przywoływał dłonią kierowcę parkującego po drugiej
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stronie ulicy, po czym następował uroczysty podjazd
taksówki pod hotel. Kierowca oczywiście wysiadał
z taksówki i wspólnie z mundurowym zewnętrznym
asystowali przy moim wsiadaniu do pojazdu. Z trudem
powstrzymałam się od samodzielnego zamknięcia za
sobą drzwi taksówki, w przeciwnym razie wyszłabym
na ciemną socjalistyczną masę, co nawet zachować się
nie potrafi w hotelu zaledwie trzygwiazdkowym.
Obrady kongresowe
Obrady odbywały się w Transamerica Expo
Center oraz w położonym nieopodal Transamerica
Hotel – jednak z uwagi na zawiłą topografię brazylijskiej
przestrzeni między oboma obiektami krążyły autobusy.
Organizatorzy kongresu wywiesili listę uczestników,
z której dowiedziałam się o innych uczestnikach z Polski.
Travel granty otrzymało łącznie 75 osób z całego świata,
z tego z Polski poza mną dwie osoby.
Obrady rozpoczynały się od sesji World Hypertension League. Po obradach był lunch dla uczestników
w niebywale eleganckiej restauracji – wnętrze pełne
pięknych roślin zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie.
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Tego samego dnia wieczorem
było uroczyste otwarcie zjazdu – zapamiętałam jedynie piękną melodię
hymnu brazylijskiego (https://www.
youtube.com/watch?v=SyyOahYXhUQ), która tak mi się spodobała,
że postanowiłam kupić ją na płycie. W klimacie przypomina mi
Va pensiero z Nabucco. Podczas
uroczystości otwarcia kongresu
opanował mnie ostry atak jet-lagu, co nietrudno zauważyć,
przyglądając się fotce – siedzę tam po prawej stronie
w drugim rzędzie i podtrzymuję przechyloną, opadającą sennie głowę, nie bacząc na wystąpienia Bardzo
Ważnych Osób.
Komunikacja internetowa z rodziną
Możliwość utrzymania stałego kontaktu z rodziną przez wysyłanie e-maili z odległego kontynentu
wydała mi się bardzo pociągającym zajęciem, jednak
była to epoka zupełnie odmienna od współczesnej!
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Mało kto miał prywatnego laptopa, więc na terenie
kongresu były stanowiska z komputerami dostępnymi
dla uczestników.
Korzystanie z tych urządzeń było niebywałym
wyzwaniem – jet-lag, rozmowy po angielsku, a do tego
klawiatura w języku portugalskim w wersji brazylijskiej!
Poniżej przykłady tych wpływów.
Temat: wielkiswiat
Kochani
Pisze do was z adresu (innego) bo inne głupieja i mam
wejscia ze strony.ten wielki swiat jest podobny do naszego.
pierwszza roznica to nie ma polskich liter na klawiaturze.
hotel jest 10 minut drogi by taxi od centrum kongresowego.
Koszt 15 realitj. razy 1,4 zl,chyba.
Dlalm tej Andrei, zktora wymienialam korespondencje
organizacyjna, broszke jako souvenir „from Poland i była
bardzo happy. ona nie gada po angielsku ani ani, wiec
gadka Szla przez tlumacza. Rozna mlode braileiros zaglądają mi przez ramie wiec caluje was mocna
Wasza swiatowa i amerykanskopoludniowa
mima
Temat: wielki swiat Cd
Wysłalam maila, ale nie mam pewności czy dobrze wszystko zrobiłam wiec pisze jeszcze raz.podroz była w porzo.
moge smigać co tydzien za ocean.przyajzd z lotniska do
hotelu trawl godizne i kosztowal 40 usd, hotel jest ok.,mam
ankes kuchenny,mieszkam na 10 pietrze,nieopodal jest supermarket i kupilam sobie platki,jogurty, wode i pieczywo
i tak dozywiam sie przez te dni.Do centrum kongresowego
jest 10 minut by taxi. Bili ludize tu nie chodza pieszo.
wszedzie można placic dolarami. ulice olbrzymie miast
wielki a gigantyczny. ludzie bardzo sympatyczni. Padaja
po portugalsku do mnie nie martweic się co rozumien,
najlepiej wychodzi nam ok. przetrzymalam mlodych
brasileros co dmuchali mi w kark. Bede bezczelna, i mowie
sobie ze teraz moja kolej.
Calusy gorace jak kawa brazylijska
Minęło już kilkanaście lat od wysłania tych e-maili,
a ja ciągle śmieję się z zastosowanej w nich pisowni.
Pamiętam, że zrezygnowałam z dużych liter, ale nie
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ułatwiło mi to specjalnie kontaktu z klawiaturą. Córka
tak skomentowała otrzymaną korespondencję:
Temat: wpływ kadarki
Piszesz jakby komputer był pod wpływem kadarki. To
jednak dodaje listom wyluzowanego, południowego, brazylijskiego charakteru. Właśnie wróciłam z wykładu i biorę
się za preparowanie prowizorycznego obiadu. A propos
zakupów jedzeniowych – jak zawsze ucieszę się z paru
drobiazgów słodyczowych.
Cmokos
Temat: Jestes slodka zaba
i piszesz porzadne listy, nie to co ojciec typu OK lub really?
Teraz siedze w super eleganckim hoyelu Transamerica
w biznes center i jak pieprzona pijawa kongresowa zalatwiam formalnosci. Jestem bezczelniejsza niz przewiduja
wszystkie normy ktore wpajano mi za mlodu. Szukaja
pewnej Denis co ma wszystko wiedziec. Czas sobie umilam pisaniem do ciebie bo w tym biznes center wszystko
jest. Jak zobaczylam komputer tozapytalam czy mogę
skorzystac. Of course odzxekli w paru jezykach, a każdy
zrozumiałam. Dzis bylam na zakupach i kupilam jedna
plyte – omdlejesz z wrazenia jak zobaczysz. Jezyk na
supelek i dopiero po powrocie siurprajz. –PRZERWA- tu
gadalam z Denis cos sie upieraja ale nie poddaje sie.
Cmokos-cmokos
Temat: dostep do internetu
Pisze do was obojga jeden list bo ogranicaja dostep do
internetu do 10 minut. Zanim te pieprzone serwery rozgrzeja sie i rozpoznam te portugalskie polecenia i jeszcze
zapamietam, ze nie ma tu ogonkow to już minie czas.
Mialam pierwszy dyzur przy plakacie. Jestem bezpruderyjna pijawa naukowa. Obok mnie miala dyzur very
przystoja badaczka z Urugwaju margerita. Ona pracuje
z roznymi viapmi i jeden ja odwiedzil, a potem mnie tez.
Powiedzialam mlodym kolegom, ze milo byc mlodym
i zdolnym ale jeszze mijej byc starym i zdolnym. A ta
margerita z Urugwaju zapytala gdzie pracuje,a ja ze
jestem freelancerem – a ona na to Duzom oczy i pyuta
czy w Polsce to czeste.ja ze rzadkie – a ona tak sadzilam.
I tak to było.
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Cmok-cmok robi wam swiatowy i naukowy smok.
p.s. siedzi kkolo mnie najbardziej egzotyczny badaz
z całego kongresu – chodzi w kolorowych sukienkach (jest
rasy innej niż biala) i na każdy dzien ma inna sukienak,
dzis jest w bezowej.

Po odrobieniu obowiązków przy plakatach umykałam na wagary.
Temat: brazylijskie key words
kochana corenko,
Uceiklam na Male wagary i korzystam z okazji aby skrobnać slowko do ciebie. teraz jest sesjao posterowa,lunch
oraz wyklady do specjalizacji wiec latwiej dopchac sie do
internetu. Znam key words po portugalsku: Ponto de taxi,
obrigado – wystarczy jesli ma sie jeszcze forse.
Podczas kolejnych wyjazdów zauważyłam, że
niektórzy uczestnicy kongresów posługiwali się swoimi
laptopami, które w owych latach były wielkie, ciężkie
i niezbyt jeszcze rozpowszechnione jako wyposażenie
prywatne.
Niezależnie od trudu przygotowań, kosztów,
emocji był to jeden z ciekawszych moich wyjazdów
naukowych.
Tekst i zdjęcia

Krystyna Knypl

Idą święta

https://polona.pl/item/844653/3/
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Zdrowa bombka
Jagoda Czurak

Czy kamienie szlachetne mogą uzdraMinerały organiczne
wiać? Czy piękne minerały wydzielają energię ezoteryczną? Czy noszenie
bransoletki bądź pierścionka z kamieniami może poprawić nastrój i uzdrowić duszę?
Dlaczego giełdy minerałów przyciągają tłumy zwiedzających, a sklepy z ezoterycznymi akcesoriami powstają w każdym mieście, o internecie nie wspominając? Postanowiłam wysłuchać wykładu na ten temat, licząc na naukowe dowody – wszak organizatorem sesji spotkań w ramach XX Festiwalu Nauki jest PAN (przy współpracy
warszawskich wyższych uczelni).
le prawdy jest w tym, że ametyst (ditlenek krzemu)
przeciwdziała upojeniu alkoholowemu?
Gdy gospodarz uczty w starożytnej Grecji chciał
się dowiedzieć, o czym plotkują jego znajomi, do wina
podawał kielichy z ametystu. Sam z takiego naczynia pił
wodę, czego z uwagi na ciemnofioletową barwę pucharu
nie sposób było poznać. Ot i cała prawda o ametyście
(moim ulubionym kamieniu) w konfrontacji z alkoholem (ametyst z greckiego można przetłumaczyć jako
nie-pijany). Ametyst widnieje w pierścieniu Rybaka
noszonym przez papieży.

D

iament (czysty węgiel) był uważany za probierz
prawdomówności. W złotej świątyni Salomona
podczas sądów zwanych ordaliami arcykapłan podawał
oskarżonemu najczystszy diament. Gdy pod dotykiem
posądzanego o zbrodnię minerał nabierał szarego odcienia – nic nie mogło uchronić delikwenta od najwyższej
kary. Jeśli osoba zeznająca na procesie kłamała, diament
włożony pod język miał spowodować jej udławienie się.
Dosyć kosztowny fortel! Może dlatego skonstruowano
znacznie tańszy wariograf ? Kamienie szlachetne poprawiają nastrój, a szlifowane diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety, w co wierzy nie tylko bohaterka filmu
Mężczyźni wolą blondynki grana przez Marylin Monroe.
Jej koleżanka po fachu, Elizabeth Taylor, mawiała „duże
dziewczynki potrzebują dużych diamentów”. Diament to
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najczęstsza ozdoba pierścionka zaręczynowego, chociaż
nie wszystkim ten kamień przynosi szczęście. Historię
najbardziej pechowego diamentu przytacza Krzysztof
Karen w książeczce Kamienie życia. Otóż Hope, zwany
kamieniem błękitnym (niezwykle rzadkie zabarwienie)
pochodził z Indii. W połowie XVI w. przywieziono go
do Wenecji; od pierwszego właściciela, doży Morozini,
zaczęła się seria nieoczekiwanych śmierci kolejnych jego
posiadaczy (wśród nich był zgilotynowany Ludwik XVI).
Niektóre pogłoski o śmierci okazały się przedwczesne.
Mówiło się, że jego ostatni właściciel płynął Titanikiem
i zatonął razem z drogocennym cackiem. Od 1958 roku
diament, w wyniku wielokrotnych szlifowań prawie
trzykrotnie mniejszy niż ten, który wywieziono z Indii,
znajduje się w waszyngtońskim kompleksie muzeów
Smithsonian Institution. Po przeróbkach i dołączeniu
przez jubilerską firmę Cartier bezbarwnych diamentów,
umieszczony na ruchomej podstawce w gablocie Działu
Kamieni Szlachetnych, wygląda jak na
fotografii.
Mimo
że wielkością
nie dorównuje
klejnotowi brytyjskiej korony,
http://mineralsciences.si.edu/_img/hope/Hope1.jpg

I
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diamentowi Koh-i-noor ani Wielkiemu Mogołowi,
sławą przyćmił oba. Legenda głosi, że Hope nikomu
nie zagwarantował długiego i szczęśliwego życia. Może
muzeum jest lepszym miejscem do przechowywania tego
bezcennego klejnotu? Przynajmniej można go podziwiać
(jest największą atrakcją Muzeum Historii Naturalnej).

M

alachit (z gromady węglanów z domieszkami
wapnia, cynku i krzemu) miał zapewniać powodzenie w miłości. Czy malachitowy słonik z zadartą
trąbą to szczęście w miłości do kwadratu?

S

zmaragd (glinokrzemian berylu) miał poprawiać
wzrok, w tym celu posługiwał się nim Neron. Od
berylu (jak poprzednio nazywano szmaragd) pochodzi
nazwa szkieł do oczu – brille.

P

aracelsus uważał białe korale (węglan wapnia,
pochodzenie organiczne) za niezawodny środek
przeciwpadaczkowy, miał przeciwdziałać manii prześladowczej, opętaniom, porażeniom piorunem i otruciom.

Można wierzyć w cudowne właściwości minerałów – ozdób (placebo też czyni cuda). Któż udowodni,
że jest inaczej?

J

eśli żadna z czytelniczek nie dostała w tym roku od
świętego Mikołaja wymarzonego drobiazgu z dziedziny
biżuterii, zawsze może zadbać o to, by najważniejsze
minerały znalazły się w domowym menu, nie tylko na
świątecznym stole. Albowiem jedno jest pewne i każdy
lekarz to powie: nasz organizm bez minerałów nie będzie
funkcjonował prawidłowo. Minerały są niezbędne dla
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zdrowia człowieka. Te najważniejsze to sód, brom, jod
(składniki minerału halit), fosfor, magnez, potas, siarka,
wapń, chrom, cynk, fluor, kobalt, mangan, molibden,
miedź, żelazo, selen, bor. Nie powinno ich zabraknąć
w diecie każdego zdrowego dorosłego człowieka.

P

rofesor Andrzej Kozłowski z Wydziału Geologii UW,
pomysłodawca popularnonaukowego wykładu Czy
mniej lub bardziej szlachetne kamienie mogą uzdrawiać
przedstawił listę produktów spożywczych i ich skład mineralogiczny. Postanowiłam na podstawie tych informacji
pobawić się w zestawienie świątecznego jadłospisu, składającego się z produktów zawierających
najwięcej tych życiodajnych pierwiastków, uzupełniając
(czyli dosmaczając) kilkoma składnikami zajmującymi
co prawda dalsze miejsca na liście zawartości każdego
minerału, ale równie cennymi z punktu widzenia zdrowia
ludzkiego i smaku potrawy. Oczywiście ten jadłospis to
zabawa, ale myślę, że wart zastanowienia.
A więc na przystawkę proponuję sałatkę z frutti
di mare wzbogaconą ostrygami i wędzonymi szprotkami, przegryzaną razowym chlebem. Ponadto wątróbka
z rusztu posypana posiekanym żółtkiem jajka, doprawiona cebulą, czosnkiem, podana na liściach sałaty (jest to
tzw. żydowski kawior). Główne dania to gotowane chude
mięso (by jeszcze zdrowiej się zrobiło na talerzu) oraz
pieczona bez tłuszczu chuda ryba. Do tego ziemniaki
pieczone w łupinach oraz kasza gryczana, posypane
wiórkami ementalera. Surówka z zielonych i czerwonych
warzyw, sałatka z gotowanych strączkowych roślin, doprawiona kiełkami i płatkami owsianymi, pestkami dyni
i słonecznika. Na deser ciasto z daktylami i rodzynkami
oraz żurawiną na bazie mąki gryczanej. Do tego piwo
z osadem drożdżowym, czerwone wino, kakao, kawa
i herbata, owoce z polskich drzew, winogrona. Jemy
posrebrzanymi sztućcami (na nich nie rozwijają się
mikroorganizmy).
Mitami dotyczącymi żywienia karmią nas pseudonaukowcy. A wystarczy zachować umiar w jedzeniu
i piciu, wstawać od stołu, by wykonać parę ćwiczeń
fizycznych – to rada dla wszystkich. Ale, jak zawsze jest
jakieś ale, w razie wątpliwości należy skonsultować dietę
z lekarzem lub dietetykiem.
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Coś na święta
– Ale przecież – dobiegł głos z pierwszego rzędu
po zakończonym wykładzie – gdy włożę dłoń do ametystowej geody, to po chwili czuję ciepło.
– To ciepło, które pani czuje, to brak owiewu
powietrza w osłoniętej przestrzeni, nic więcej, subiektywne odczucie. Wykładowca ponad wszelką wątpliwość
rozstrzygnął kwestię wpływu kamieni szlachetnych na
zdrowie człowieka.
Jan Kochanowski zdrowie określał mianem
„klejnotu drogiego”. Dieta może sprzyjać jego poprawie i utrzymaniu dobrej kondycji. WESOŁYCH
I ZDROWYCH ŚWIĄT!
Tekst i zdjęcia
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej
Październik 2016

Idą święta

https://polona.pl/item/844653/3/
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Tam, gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna

Część 3

Klasztorne krużganki
Alicja Barwicka

Przez setki lat Portugalię zamieszkiwały trzy grupy ludności. Pierwszą stanowiła
rodzina królewska z rozrastającym się coraz bardziej królewskim dworem, bogata
szlachta i właściciele ziemscy. Podstawowym zadaniem tych osób było utrzymanie
monarchii i podbitych kolonii oraz zapewnienie na teraz i na przyszłe stulecia sobie
i swoim potomkom odpowiednio wysokiego majątku. Realizacja takich zadań wymagała bardzo wyczerpującej pracy. Ci ludzie nigdy nie mogli być pewni, czy zawiązana
wczoraj intryga, w którą włożono przecież tyle wysiłku, przyniesie oczekiwany skutek,
czy może spalenie na stosie, zasztyletowanie w ciemnym zaułku lub w najlepszym
razie skazanie na banicję. Co gorsza, nieraz trzeba się było nawet udać na wojnę, a to
nie tylko wiązało się z narażeniem życia, ale i poważnie nadszarpywało budżet.

T

aka ciągła niepewność losu i dostosowywanie się
do potrzeb chwili mogło być dla niejednego wręcz
zabójcze, nie można więc się dziwić, że przy takim obciążeniu nie mogli już robić nic innego. Niezbędne więc
się stały pozostałe dwie (pomocnicze) grupy ludności.
Najliczniej reprezentowany był prosty lud, który
sam wiele nie potrzebował, za to grupę pierwszą karmił,
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odziewał, prał, sprzątał, stawiał pałace, pielęgnował
ogrody i w szczególności dostarczał rekrutów, którzy
własną krwią bronili portugalskiej własności w postaci wydartego Hiszpanii paska półwyspu Iberyjskiego
i zamorskich kolonii.
Trzecią, dość licznie reprezentowaną i wpływową
grupę stanowiły zakony rycerskie.
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Rycerze i zakonnicy
W każdym państwie i w każdym okresie historycznym wojsko odgrywało niezwykle ważną rolę. Tak
było też w Portugalii. W średniowieczu w całej Europie
pojawił się zupełnie nowy typ żołnierzy należących
do zakonów rycerskich. Takie zakony powstawały od
XI wieku, a ich wyjściowym celem miało być udzielenie wsparcia zachodniochrześcijańskiemu rycerstwu
w walce z muzułmanami w czasie wypraw krzyżowych.
Podstawową aktywnością była więc nie tylko modlitwa czy kontemplacja, lecz również walka w obronie
wiary i ideałów przyjętych w regule zakonnej. Oprócz
obrony terenów, które wydarto imperium arabskiemu,
zadaniem rycerzy zakonnych była ochrona pątników,
ich szlaków pielgrzymkowych do Ziemi Świętej oraz
opieka nad chorymi. Najbardziej znane zakony rycerskie
to templariusze (Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa
i Świątyni Salomona), joannici (Zakon Rycerzy Jerozolimskiego Szpitala św. Jana Chrzciciela), bożogrobcy
(Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie), krzyżacy
(Zakon Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie) oraz cystersi, czyli katolicki zakon
Dziś prawdziwych rycerzy już nie ma
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monastyczny reformowany, posługujący się regułą
benedyktyńską (ora et labora). Chociaż powstały tyle
wieków temu, wiele z nich, aczkolwiek w zupełnie innej
formie organizacyjnej, funkcjonuje do dziś. Zakony rycerskie podlegały papieżowi, na czele stał wielki mistrz,
a wspólnotę zakonną stanowili duchowni (zakonnicy)
oraz bracia-rycerze, czyli ówcześni żołnierze, którzy
nie przyjmując święceń, godzili się żyć jak zakonnicy
(składali śluby posłuszeństwa, czystości i ubóstwa). Mimo
tak szczytnych ideałów zakony bogaciły się na wojnach,
zyskiwały wpływy polityczne oraz organizowały się
w autonomiczne potęgi i choć powstawały z nadania
królewskiego, dążyły zazwyczaj do tego, by uniezależnić
się od władzy monarszej.
Najważniejszy jest dach nad głową
Portugalia w swoich początkach nie była potęgą, Jej założyciel Alfons I Zdobywca, który z jednej
strony strzegł nowo powstałej państwowości przed
wielkim sąsiadem, a z drugiej kontynuował rekonkwistę
w walkach z Maurami byłby bez szans, gdyby nie wspierali go rycerze z całej Europy. Wiedział, że gwarancją
sukcesu jest jedynie wymierna zachęta dla rycerzy,
by przynajmniej na jakiś czas osiedli w tym pięknym
kraju i służyli mu swoimi rycerskimi umiejętnościami.
Starał się więc bardzo, ale też miał efekty, bo rycerzy
zmęczonych wojowaniem i chętnych do wykonywania
pracy zawodowej wyłącznie na konkretne zlecenie,
zaznając w międzyczasie dobrobytu, nie trzeba było
specjalnie długo szukać. Chętni do takiej pracy mieli
Zakonne domostwa miały nie tylko solidne dachy
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z początku niewielkie wymagania. Poza odpowiednio
wysokim żołdem (jaka praca, taka płaca) chcieli tylko
mieć dach nad głową. Król nadawał więc ziemię, by było
gdzie ten dach postawić. Dodatkowo każda wymierna
pomoc militarna, a już w szczególności wygrana bitwa
wiązała się ze zdobyciem cennych łupów i dodatkowymi
nadaniami ziemskimi. W średniowiecznej niewielkiej
terytorialnie Portugalii, której liczba ludności nie była
przecież nigdy szczególnie imponująca, powstawały
zamki, pałace, fortece i klasztory. W okresie największego boomu budowlanego tych „domostw” było blisko
osiemset. Trzeba jednak pamiętać, że zgromadzenie
zakonne liczyło zawsze sporo osób, więc i miejsce ich
zamieszkania musiało mieć odpowiednie parametry.
Część z tych wielkich klasztorów i opactw stoi do dziś,
ale po korytarzach przechadzają się już raczej turyści,
a nie zatopieni w modlitwie mnisi.
Powód ściągnięcia do Portugalii rycerskiej śmietanki Europy był oczywisty, ale też będący w potrzebie
kraj nie zastanawiał się nad dalszymi losami tej szczególnej nowo przybyłej grupy mieszkańców.
Węgrzy górą, bo Polacy nie odrobili
lekcji…
W naszej historii też mamy podobny epizod.
Pod koniec XII wieku jednym z potężniejszych pod

względem ekonomicznym i politycznym zakonów powstałych w Palestynie był zakon krzyżacki. Tamtejsi
zakonnicy wiedzieli jednak, że posiadłości znajdujące
się na terenach podbitych w czasie krucjat nie są trwałe.
Szansą okazało się spotkanie z jednym z organizatorów
V wyprawy krzyżowej – królem Węgier Andrzejem II,
który potrzebował w tym czasie wsparcia przeciwko najeżdżającym Siedmiogród Połowcom. Krzyżacy chętnie
przenieśli się na teren Siedmiogrodu, ale mądry król
Andrzej II zorientował się szybko, że celem zakonników
jest budowa własnego państwa, które mogłoby stać się
nowym zagrożeniem dla Węgier. W związku z tym
zgromadził siły i doprowadził do wypędzenia Krzyżaków
z zajmowanych przez nich terenów. Dla zakonu znów
zaistniało zagrożenie powrotu do poprzedniej sytuacji,
lecz pojawiła się nowa szansa. W 1226 roku polski książę
Konrad Mazowiecki rozpoczął rozmowy z zakonnikami,
by przenieśli się nieco bardziej na północ, a więc całkiem
niedaleko, gdyż polskie Mazowsze od lat nie mogło się
uporać z nieustannymi najazdami Prusów, Litwinów
i Jaćwingów. Ta dzielnica Polski była już w znacznym
stopniu spustoszona, gdy w wyniku książęcej (nie do
odrzucenia) prośby i w szczytnej idei powstrzymania
ataków pojawili się nad Wisłą Krzyżacy. Może gdybyśmy
lepiej przyglądali się ówczesnym problemom Węgrów
i Portugalczyków, nie doszłoby do naszych późniejszych

Obecna wiedeńska siedziba Krzyżaków jest znacznie skromniejsza
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rodzimych kłopotów?
Książęcy (jak się później okazało) błąd
tłumaczy chyba tylko
taka okoliczność, że
przed erą internetu
i mediów społecznościowych przekaz informacji o historycznych wydarzeniach
w poszczególnych
europejskich krajach
nie był szybki.
„Dobra zmiana”
u templariuszy
Z racji wielkiego zapotrzebowania na usługi militarne, życzliwego stanowiska monarchii
i równocześnie
przyjaznego
klimatu była
Portugalia dla
wielu również
tych największych rycerskich zakonów
bardzo atrakcyjnym celem.
Ja ko j e dni
z pierwszych
już w XII wieku (z nadania

Mury fortecy w Tomar mają solidną, obłą „podmurówkę” z kamienia...

króla Alfonsa I Zdobywcy za zasługi zakonu podczas rekonkwisty) pojawili się tu
templariusze. Osiedlili się blisko potencjalnego pola walki,
na pograniczu ziem
już chrześcijańskich
i tych pozostających
jeszcze w ręku Maurów. Wokół klasztoru
i fortecy rozrastało się
powoli przyklasztorne miasteczko Tomar.
Forteca była zresztą
nie do zdobycia, bo
grube mury wyrastały z wysokiej na kilka
metrów kamiennej
obłej „podmurówki”, na którą
nie mógłby się
wspiąć żaden
konny jeździec.
Ta pierwotna
siedziba stała
się na długie
lata centralnym ośrodkiem władzy
religijnej i wojskowej i stąd
templariusze
wyruszali na

... ale same też są niczego sobie
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zakonu stała się wówczas zagrożeniem dla europejskich
królów. Dłużnikiem tempariuszy stał się między innymi francuski król Filip IV Piękny. Wiedząc, że nie jest
w stanie oddać zaciągniętego długu, oskarżył zakon o szerzenie herezji. Papież Klemens V uwierzył oszczerstwu,
stracił wielkiego mistrza, a zakon rozwiązał. Na scenie
historii pojawił się jednak mądry król Dionizy I. Czuł, że
oskarżenie było niesłuszne, nie chciał jednak wchodzić
w konflikt z papieżem. Odtworzył więc (faktycznie już
rozwiązany) zakon pod nową nazwą Zakonu Rycerzy
Chrystusa Króla. Ocaleni templariusze mogli więc nadal
wykonywać swoje powinności, klasztor w Tomar oraz
inne majątki templariuszy przeszły na własność nowego
zakonu, który jednak podlegał od tej pory bezpośredniej

Charola w całej okazałości...

krucjaty, których celem było wypędzenie niewiernych
Maurów z Portugalii i Hiszpanii. Reguła zakonu kładła
nacisk na pobożność zakonników ich ubóstwo, czystość,
ale też na waleczność silnego, odpornego na fizyczne
trudy rycerza. Z tamtego okresu pochodzi zachowana
do dziś Charola, niezwykły architektonicznie kościół
romański, gdzie ośmiokątny główny ołtarz znajduje
się pośrodku szesnastokątnej budowli. Budowla jest
zresztą odpowiednio wysoka, bo spieszący na pola bitew
templariusze modlili się również nie zsiadając z koni.
Bitew było dużo, więc i łupy oraz kolejne nadania
ziemskie były imponujące. Kiedy w połowie XIII wieku
jedna z wypraw zakończyła się sukcesem, templariusze
otrzymali w nagrodę olbrzymie majątki ziemskie oraz
zamki rozsiane po całym kraju. Ekonomiczna potęga
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... i ona tu rządzi

władzy królewskiej. Żeby nie było wątpliwości, o jaki zakon chodzi, w ramach „dobrej zmiany” nieco zmieniono
herb templariuszy, wydłużając po prostu dolne ramię
krzyża. Od tej pory majątek zakonu był już majątkiem
królewskim i można było z niego finansować wielkie
wyprawy kolonialne.
Władza królewska pilnowała kasy do tego stopnia,
że królowie i książęta, w tym np. książę Henryk Żeglarz
czy późniejsi królowie Jan II i król Manuel I (oczywiście
tylko na wszelki wypadek) piastowali godność wielkiego
mistrza zakonu, albo przynajmniej pełnili w nim wystarczająco odpowiedzialne funkcje. O Henryku Żeglarzu
wiemy dość dużo, ale i obaj wymienieni królowie to
postaci nietuzinkowe. Efekty porywczego, trudnego
charakteru Jana II doskonale widać właśnie w twierdzy
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Jan II stawiał mury nawet przy ozdobnym wejściu...

oraz rozdzielał dziedzińce...

Tomar. Był tak skonfliktowany ze swoim … a i tak zostało ich całe mnóstwo
ojcem, że na złość królowi wszystko, co otoczonych przez krużganki,
częściowo już
tylko dało się w twierdzy przebudować odrestaurowane
lub zmienić w inny sposób, natychmiast
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wykonywał. Niektóre
dziedzińce są więc do
dziś częściowo zasłonięte wysokimi murami. A jak już nie
było czego grodzić,
to przynajmniej zamurował pierwotne
drzwi wejściowe
i zrobił z nich okno.
Portugalczycy jednak
na zawsze zapamiętali mu inne bolesne
dla narodu wydarzenie. Otóż gdyby tylko
trochę dłużej pomyślał i nie podejmował
pochopnej decyzji,
pewnie byliby odkrywcami Ameryki.
Są jednak dowody, że
w wyniku negatywnej opinii komisji
morskiej król odmówił sfinansowania
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Zawsze z herbem tempariuszy...

zawsze z fontanno-umywalką...

ozdobione kolumnami i łagodnymi łukami, pojawiały
się pełne przepychu zdobienia o charakterze morskim
(splecione liny, kotwice, boje,
korale, wodorosty, karawele)
nawiązujące do wypraw kolonialnych, które po latach
zawsze z azulejos, nawet na kwietnikach
zaliczono do klasycznych
wyprawy proponoprzykładów architektury stylu manuelińskiego. Krużwanej przez Krzyszganki klasztoru w Tomar były na
tofa Kolumba. Dla
tyle piękne i otaczały tak piękne
porządku trzeba mu
dziedzińce, że w okresie 60-letoddać, że organizoniej dominacji Hiszpanii, kiedy
wał własne wyprato Portugalią rządziło kolejno
wy w poszukiwaniu
trzech hiszpańskich królów Filiwschodniej drogi
pów, a każdy kolejny był gorszy
morskiej do Indii.
od poprzednika, jednego z nich
Za jego panowania
w 1581 roku koronowano w jedDiogo Cão dotarł w 1484 roku do ujścia rzeki Kongo,
nym z tych przepięknych renea cztery lata później Bartolomeu Dias opłynął Przylądek
sansowych miejsc, a więc de facto
Dobrej Nadziei.
koronacja odbyła się nie w klasztorze, nie w katedrze, nie w pałacu
Podwórkowa koronacja
królewskim, ale na… podwórku!
Wyprawy pochłaniały ogromne kwoty, ale nie
W ten sposób portugalska szlachzapominano również o swoich potrzebach. Tomar rozta pokazała hiszpańskiej koronie,
budowywano. Powstawały nowe pomieszczenia dla
gdzie jest jej miejsce. Dzisiaj kasy
nowych zakonników, budowano przepiękne krużganki
już nie ma, a wspaniały kompleks
Wewnątrz mnóstwo ornamentów manuelińskich
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A na zewnątrz arcydzieło stylu: omszałe okno manuelińskie
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Pazury tych stworów przerażają

Kościół i klasztor Hieronimitów w parkowym otoczeniu
prezentuje
klasztorno-forteczny w Tomar wyraźnie środków na
monumentalną
bryłę
utrzymanie potrzebuje. Tam, gdzie oczyszczono z na-

gromadzonego przez wieki brudu krużgankowe
ściany i zadbano o uporządkowanie klasztornych
ogrodów, można zobaczyć dawną świetność, ale
wspaniale i tajemniczo prezentują się również te
pozostawione jedynie upływowi czasu miejscami
omszałe, brązowozielone mury twierdzy.
Hieronimici nadal zarabiają
Portugalskie wielkie odkrycia geograficzne
i wynikająca z nich ekspansja kolonialna przynosiły
Bogato zdobiony portal główny zachwyca koronkowymi detalami
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Zachwycają też klasztorne krużganki...

... ich piękne sklepienia i fontanno-umywalki...

naprawdę wielkie pieniądze, a kolejni władcy potrafili
też je dobrze wydawać. Bogata morsko-podróżnicza
forma architektonicznych zdobień, nazwana później
stylem manuelińskim, widoczna jest w bardzo wielu
obiektach z tej epoki. Co ciekawe, sam król Manuel I,
któremu z racji życiowych powodzeń nadano przydomek
„Szczęśliwy”, wcale nie pretendował do korony, bo był
tylko królewskim kuzynem. Kiedy prawdziwy infant (syn
porywczego Jana II) jako nastolatek zginął po upadku
z konia, rozpoczęto gorączkowe poszukiwania kandydata
na władcę, który przede wszystkim nie powinien być
Hiszpanem, no i dobrze by chociaż pochodził „z rodziny”.
Manuel I Szczęśliwy był więc właściwym kandydatem,
ale okazał się też dobrym gospodarzem. Wspierał aktywnie rozwój portugalskiego imperium handlowego.
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Będąc człowiekiem religijnym, nie zapominał
Manuel o potrzebach
kleru. Sponsorował misjonarzy oraz wspierał
budowę klasztorów
i kościołów.
Ufundowane
przez króla Manuela
I kościół i klasztor Hieronimitów w Lizbonie
to doskonały przykład portugalskiego
stylu manuelińskiego,
z charakterystycznymi
finezyjnymi detalami
o motywach orientalTu i ówdzie na murach widać upływ czasu Sklepienie świątyni to istne arcydzieło
nych i morskich. Monumentalna świątynia kryje w sobie grobowce rodziny
królewskiej oraz trzech ważnych postaci: podróżnika
Vasco da Gamy, który odkrył nowy szlak morski do
Indii, narodowego wieszcza Luisa de Camões, autora
poematu Luzjada opisującego tę wyprawę, oraz grobowiec modernistycznego pisarza Fernando Pessoa.
Może z racji usytuowania w sercu stolicy kraju
klasztor Hieronimitów ma wyraźnie lepszą opiekę konserwatora zabytków niż obiekt w Tomar. Klasztorne sale,
dormitoria, obszerne korytarze, ich łukowe sklepienia,
ogromny refektarz (przed jedzeniem myje się ręce,
stąd piękne ozdobne fontanno-umywalki) i labirynt
przepięknych bogato zdobionych krużganków zamykających rozświetlone i pełne zieleni dziedzińce cieszą
oczy zwiedzających. Ale cieszy się też druga strona, bo
Ornamenty grobowców prezentują kunszt stylu manuelińskiego
ogromne wpływy z biletów wstępu oznaczają przecież
Sfinansował podróże Vasco da Gamy, Pedra Alvareza
możliwość dokonywania kolejnych prac konserwatorCabrala, Gaspara Corte-Real, Francisco de Almeida oraz
skich. A jest co restaurować, bo kompleks jest naprawdę
Alfonsa de Albuquerque, przez co Portugalia stała się jedogromny i choć jako jeden z niewielu przetrwał silne
nym z ówczesnych imperiów, wzbogacając się na handlu
trzęsienie ziemi w 1755 roku, które zniszczyło większość
zamorskim. Korzystając z bogactwa, sprowadził na swój
budynków stolicy, to jednak ma już swoje lata. Pewnie
dwór uznanych w świecie uczonych i artystów. Ustanowił
z uwagi na ogrom obiektu, jego wielką urodę i sędziwy
wiele uregulowań prawnych, np. tzw. Ordynacje Manuwiek wybrano go na miejsce podpisania 13 grudnia
elińskie, przy czym nowe prawo miało oczywiście służyć
2007 roku Traktatu Lizbońskiego reformującego Unię
Europejską.
przede wszystkim zwiększeniu uprawnień króla i szlachty.
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Mosteiro de Santa Maria da Vitória w Batalha to również obiekt monumentalny...

Dobra passa
nie trwa
wiecznie
Budowa, a potem rozbudowa kompleksu Hieronimitów
w Lizbonie pochłaniała coraz większe środki i mimo że w kraju
trwała w najlepsze budowa innych wielkich
obiektów królewskich
i klasztornych, to do
fundatorów zaczynało
docierać, że na ukończenie wszystkiego kasy nie
starczy. Modyfikowano
więc plany, ograniczano nakłady finansowe,
odstępując od zaplanowanych uprzednio zdobień i upiększeń. Były
jednak i takie obiekty, na których budowę nie żałowano
środków, zakładając, że w przyszłości będą godnym
miejscem pochówku kolejnych portugalskich władców.
Takim miejscem była Batalha. W pobliżu, a dokładnie
pod Aljubarrota rozegrała się w 1385 roku ważna dla
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niepodległości Portugalii (bo zwycięska) bitwa dwóch
Janów. Niewielką portugalską armią dowodził wielki
mistrz zakonu rycerskiego Jan de Avis. Przyszło mu się
zmierzyć z przeważającą liczebnie oraz pod względem
wyszkolenia wojennego armią króla Jana I Kastylijskiego,
... z pięknym, bogato
zdobionym portalem
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Wnętrze świątyni jest rozświetlone wspaniałymi witrażami

roszczącego sobie prawa do Portugalii. W razie zwycięstwa tego drugiego Portugalia straciłaby niezależność
i została przyłączona do Kastylii. Legenda mówi, że
Jan de Avis ślubował ufundowanie w miejscu bitwy
klasztoru (oczywiście po zwycięstwie). W tej nierównej
bitwie, która dla Portugalczyków ma historyczną wartość
naszego Grunwaldu, Jan de Avis dzięki mądrej strategii
i wsparciu angielskich (a jakże!) łuczników zwyciężył,

Nie zapomniano o fontanno-umywalkach

został królem Portugalii, ale też słowa o wybudowaniu
wota wdzięczności dotrzymał. W 1388 roku zaczęła się
budowa Mosteiro de Santa Maria da Vitória (klasztor
Matki Boskiej Zwycięskiej) i dopiero wtedy, razem
z klasztorem, powstała miejscowość Batalha, z nazwą
na cześć bitwy (batalha to w języku portugalskim bitwa).
Budowa klasztoru trwała z przerwami następne 150 lat.
W efekcie powstało arcydzieło sztuki kamieniarskiej,

Wewnętrzne zielone dziedzińce otacza ażurowa architektura krużganków
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Do arcydzieła precyzyjnej sztuki kamieniarskiej w niedokończonych kaplicach zagląda dziś niebo

Zachwycają bogate sklepienia i kunszt koronkowych zdobień...

perła portugalskiego gotyku, z bogactwem ornamentów
w stylu manuelińskim, jednak pewne elementy budowli
nie zostały ukończone. W roku 1533 prace nagle przerwano, a nad kaplicą królewską nigdy już nie położono
dachu. Chociaż nie wiemy, dlaczego tak się stało, to
najbardziej prozaiczna przyczyna leżała prawdopodobnie
w finansach. Stolicą kraju od dawna była już Lizbona, tam
też koncentrowano wydatki na kompleks Hieronimitów,
a poza tym po co budować panteon władców poza ośrodkiem stołecznym? Dziś mury niedokończonych kaplic
to koronka upleciona z kamiennych lin okrętowych,
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wodorostów, muszli.
Ponieważ nie ma nad
nimi sklepienia, to
misternie rzeźbione
filary, portale i okna
wystawione są na działanie słońca, deszczu
i wiatru. To właśnie
tutaj rodził się styl manueliński wymagający
precyzyjnego kunsztu
budowniczych i artyzmu rzeźbiarzy. Całą
... jak u tego kamiennego ślimaczka
budowlą, w tym i niedokończoną częścią kaplic królewskich zajęli się na kolejne kilkaset lat dominikanie,
dbając o to, co postawiono, by nie popadło
w ruinę. Konserwowano mury, pilnowano
ogrodów i oczywiście pięknych krużganków.
Tak jak i w pozostałych zgromadzeniach
zakonnicy poza modlitwą szerzyli oświatę,
leczyli, propagowali nowości nauki i techniki,
wykorzystując nowinki techniczne w swoim
wielkim gospodarstwie rolniczo-rzemieślniczym. Obiekt w Bathala jest monumentalny,
a przy tym niezwykle lekki i piękny, dlatego
w pełni sobie zasłużył razem z kompleksami
w Tomar i Lizbonie na zasilenie bogatej
portugalskiej części listy Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.
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A cystersi?
Spośród wielu zakonów rycerskich, które narodziły się w średniowieczu, nie sposób nie wspomnieć
o powstałym na terenie Francji zakonie cystersów. Opactwa i klasztory cysterskie były w średniowieczu ważnymi
ośrodkami kultywującymi kulturę, naukę, medycynę,
wprowadzającymi postęp we własnych gospodarstwach
w zakresie rzemiosła i rolnictwa. Wzorowana na benedyktyńskiej reguła zakonna nakazywała powrót do
ewangelicznej prostoty i praktyki ubóstwa, a wszystko
to miało prowadzić do naśladowania Chrystusa. Mnisi
musieli wyrzec się wszelkiego bogactwa, duży nacisk
był położony na surowość obyczajów. Cysters miał być
Opactwo w Alcobaça imponuje wielkością...
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... a już sam kościół w szczególności

Piękne krużganki w części oczyszczono z ciemnego nalotu

powstrzymuje krzyżowców od wypraw
do Ziemi Świętej i dlatego w 1153 roku
w podzięce za zwycięstwo nad Maurami w bitwie pod Santarém ufundował opactwo Alcobaça i oferował
Fontanno-umywalki mają się doskonale, klasztorne korytarze i przepiękne sklepienia dormitoriów również
je cystersom. Miał świadomość, że
raczej nie wyruszą na wojenne wyprawy, ale będą za to
pokutnikiem, który odsuwa się od świata doczesnedbać o lokalną gospodarkę. Dobrze wiedział, co robi, bo
go, żyje w samotności i ciszy. Osiedlali się przeważnie
Cystersi, których w Alcobaça osadził, przyczynili się do
na pustkowiach, w lasach lub w bagnistych dolinach,
gospodarczego rozkwitu regionu. Rozwinęli rolnictwo,
w miejscach oddalonych od osad, dlatego też musieli
zbudowali imponujące systemy wodne, bagna zamienili
być samowystarczalni. W początkach portugalskiej
w grunty orne, powstały farmy i winnice. Mnisi zajmopaństwowości i mnogości nowo powstających zakonów
wali się ponadto literaturą i sztuką. Zgromadzili imponurycerskich trudno było nieraz przewidzieć, który rodzaj
jącą bibliotekę, jedną z najwspanialszych w całym kraju.
zakonników będzie bardziej przydatny do walk z MauKlasztor szczyci się największym, gotyckim kościołem
rami, a który do pilnowania krajowej infrastruktury.
w Portugalii, w którym znajdują się groby kilku członków
Król Alfons I Zdobywca miał podobno wyrzuty
sumienia, że oferując zatrudnienie w młodym państwie
rodziny królewskiej. Obiekt jest ogromny, bo w opactwie
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Wielka klasztorna kuchnia była też odpowiednio wysoka,
Zaniedbane są tylko dawne klasztorne ogrody i warzywniki

mieszkało niegdyś tysiąc mnichów. Wewnętrzne pełne
zieleni dziedzińce otaczały misternie zdobione krużganki. Mimo takiej liczby mieszkańców raczej nie było
tu gwaru, bo mnisi pracowali w ciszy i skupieniu. Do
dziś wzdłuż dwóch stron korytarzy istnieją wydeptane
przez nich „ścieżki”, wzdłuż których przesuwali się,
udając się np. na modlitwę. Do klasztornej kuchni woda
doprowadzona była bezpośrednio z rzeki Rio Alcoa,
a wraz z nią do kamiennego zbiornika wpływały ryby,
wyłapywane przez kucharzy.
Dla takiej liczby mieszkańców trzeba było przeznaczyć ogromne dormitoria i odpowiedniej wielkości
refektarz. W początkowych wiekach cystersi przywiązywali dużą wagę do respektowania reguł zakonu, ze
szczególnym uwzględnieniem konieczności ubóstwa
i umiarkowania w jedzeniu i piciu. Do dzisiaj zwracają
uwagę pewne bardzo wąskie drzwi, którymi z pomieszczeń kuchennych przenoszono posiłki do refektarza. Zakonnik, który miał trudności z przeciśnięciem się w tych
drzwiach, musiał zacząć stosować głodówkę, bo był za
gruby! Z czasem złagodzono
Ówczesny monitoring BMI
wiele reguł zakonnych, w tym
i tę dotyczącą pilnowania wagi.
Klasztor ma jeszcze jedno ciekawe pomieszczenie. To
stosunkowo niewielka tzw. sala
królów z wyłożonymi błękitnymi azulejos ścianami, gdzie
zgromadzono posągi wszystkich portugalskich królów.
Część posągów jednoznacznie
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miała imponujący komin, obszerne wanny do mycia żywności

i zbiornik na ryby wpadające prosto z rzeki
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Ściany sali królów zdobią obrazy w azulejos

Niektórych władców ścięto lub zginęli na polu bitwy

Koronacja założyciela Portugalii

charakteryzuje odwzorowywaną postać.
Dla przykładu postaci władców, którzy
zginęli w walce pozbawiono głów lub
kończyn. W tej małej sali można prześledzić w skrócie chronologicznie losy
Portugalii, począwszy od obrazów na
ścianach (tych w azulejos) przedstawiających oblężenie
miasta Santarém, ślubowanie króla Alfonsa I Zdobywcy
i założenie klasztoru, aż po losy kolejnych władców
z czterech królewskich dynastii.
Życie zakonne zamarło we wszystkich portugalskich zakonach po roku 1834, kiedy na ogólnoeuropejskiej fali kryzysu politycznego i gospodarczego również
król Pedro I ogłosił kasatę zakonów. Dziś mała Portugalia
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jest w posiadaniu wielu pozakonnych obiektów, które
przynajmniej w części, z powodu braku gospodarza
i z niedoboru środków na konserwację powoli niszczeją. Smutne i ciche są czasami te dzisiejsze klasztorne
krużganki...
Tekst i zdjęcia
Alicja Barwicka
okulistka
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Very old and very new sources
of medical knowledge
Krystyna Knypl

We have different sources of medical knowledge: Personal Experience Based Medicine, Evidence Based Medicine and a new source – Computer Based Medicine.
Personal Experience Based Medicine
The Hippocratic Corpus, the oldest written work
from the years 440-350 BC, remains the original source
of medical knowledge. The Hippocrates’ method was
based on the patient’s examination, observation and the
physician’s personal experience (https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/en/4/44/Vat-gr-277-10v-11r.jpg).
Hippocrates introduced such medical terms as
diagnosis and prognosis. He was a master to his students
and so it was for centuries, as well as an authority for
patients who did not have access to medical knowledge.
The basis of the doctor’s knowledge was: intuition, personal experience and knowledge of clinical
biochemistry and pathophysiology.
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Evidence Based Medicine
Evidence based medicine (EBM) – the name
itself is very perverse and suggests that there is another
medicine based on fiction. ;)
The original roots of EBM reach the epidemiological data and undoubtedly have delivered a lot of
valuable information to medicine (http://jamanetwork.
com/journals/jama/fullarticle/182722).
The greatest contribution in this respect is The
Framingham Heart Study (https://www.framinghamheartstudy.org/about-fhs/history.php), conducted on a selected
group of residents of a small town near Boston. It is on
the basis of such studies that we have learned about the
dangers of smoking and the need to treat hypertension.
The Seven Countries
Study, which provided data on
the impact of diet and lifestyle
on our health, is one of the
pillars of EBM. It is thanks to
this study that we know that
the excess sodium ion in diet
is very harmful to our health.
Further development
of EBM was associated with
big pharmaceutical industry
business. The findings made
on the basis of carefully selected groups of patients participating in the evaluation of
the effectiveness of drugs have
a specific meaning, and stretching them to the whole population is not always accurate.
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It also happens that the clinical trial protocols
based on false pathophysiological knowledge and common sense end tragically, as the history of rimmonabant
or recently the BIA 10-2474 have shown.
Computer based medicine
The prevalence of computers and the internet
have changed the source of knowledge. Patients often
do not ask the doctor what was wrong with them, but
after contacting their personal GP, called Dr. Google,
notify doctors about the diagnosis and expected treatment. Doctors can use more sophisticated sources of
knowledge, such as Medline, Cochrane.
Today, filling out electronic documentation (Electronic Health Record, EHR) is inherent in medical
practice around the world. The doctor who has seen
many patients is an experienced doctor.
Can a computer which gathered data about many
patients turn into a super-doctor? ;)

The temptation to formulate such a thesis can
be strong. The first steps towards the practical use of
information from large databases and an attempt to
draw diagnostic conclusions have been made based on
medical records of 25,000 patients with breast cancer,
but it proved impossible to achieve them automatically.
There is a similar situation with the human genome.
The environment “is exciting, but frustrating”,
says Dr. Barrett Rollins, chief scientific officer at the
Dana-Farber Cancer Institute in Boston. “While we all
see what big data could potentially do, we’re frustrated
because we don’t yet have all the tools or fully understand how to use it.” (http://www.modernhealthcare.com/
article/20160409/MAGAZINE/304099981).
Today we have medical data from different sources: electronic medical records, genomic data, social
media data, medical gadgets data… Will these sources
create “new medicine”?
Text and photos
Krystyna Knypl
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Real and virtual
world of telemedicine
Krystyna Knypl

T

elemedical solutions are very interesting not only
for patients, but also for producers of many devices,
as well as governments. The modern man has up to
160,000 different applications for medical electronic
devices at his disposal. You could say that it is strange
that with such a flood of products supposedly saving
the health of a person is still ill, and the doctors have
nothing to do.
However, the electronic equipment itself does
not make a man healthy. The patient needs a doctor ...
and the doctor for centuries has been used to examining
a patient in person before prescribing something. The
canon of medical practice has always been to examine
the patient personally. The scope and methods of testing
may be different, depending on the specialty, place or the
condition of the patient. Expressing an opinion without
personal examination of the patient has always been
considered shameful. Do we have scientific evidence
that a medical opinion based on the telemedical contact
with the patient is safe? I do not think so!
When is telemedicine
helpful?
Using the capabilities of telemedicine is not limited to creating simple applications. Telemedicine is an
interesting addition to the methodology of practicing our
profession. It makes it ideal for imaging studies. Mutual
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exchange of experience on portals for physicians is also
a valuable kind of telemedicine.
Monitoring the results of treatment when the
diagnosis was previously established in real conditions,
monitoring the progress of rehabilitation, ECG monitoring are the examples in which telemedicine is and
will be increasingly used.
Teleconsultation
Teleconsultations are valuable in relation to
cases and situations when there are no strict guidelines.
It is interesting to read the reports in which
telemedicine included the possibility of complaints to
the US Medicaid insurance system. The frequency of
complaints was very variable in each state (from 0 to
59 complaints per 10 thousand inhabitants). They were
made mostly by elderly patients from 45 to 64 years of
age, and bipolar affective disorder and ADHD were
a frequent diagnosis among applicants.
Virtuality is flooding more and more areas of
the real world, and the boundaries between these two
spaces are not sharply defined. These boundaries can
sometimes be imperceptibly affected by those whose
intentions may be dangerous to others.
The modern world has come up with the concept
of e-health and e-diagnosis, but the disease still remains
real.
■
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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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Fot. Katarzyna Kowalska

Bonjour la France!

Świątynia pieniądza

