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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,

S

tarożytna sentencja łacińska mówi, że omnium artium medicina nobilissima est,
czyli ze wszystkich sztuk medycyna jest najszlachetniejsza. Owa szlachetność,
a także uniwersalność potrzeby korzystania z medycyny powodują, że zdobywszy
zawód lekarza możemy wykonywać go w każdym kraju i na każdym kontynencie.
Żadne granice ani żadne przepisy nie są w stanie zmienić objawów zawału serca
czy ostrego brzucha.

N

iebezpiecznym skutkiem współczesnej przeregulowanej i pełnej wytycznych
medycyny jest zmniejszanie się wiedzy z zakresu fizjologii, patofizjologii czy
farmakologii na rzecz wypełniania procedur. Tymczasem nie ma tak doskonałych
wytycznych, które by pasowały do wszystkich pacjentów.

T

o wiedza medyczna, a nie regulacje organizatora ochrony zdrowia, pozwala
nam udzielać porad w Polsce, Pakistanie czy Nowej Zelandii. Utalentowane,
wytrwałe i rzutkie koleżanki lekarki opisują swoje pobyty i praktyki w tych odległych krajach.

N

a ich przykładzie widać, że nie tylko można, ale i warto zmierzyć się z bardzo
ciekawymi formami wykonywania zawodu lekarza. Jeśli ktoś uważa, że bycie
świadczeniodawcą jest jedyną formą wykonywania zawodu lekarza, to niech siedzi
w kraju i porasta mchem.

Z

arówno medycyna, jak i dziennikarstwo są uprawiane bez granic. Kontynuując
tradycyjne związki Polski z Francją nie tylko w medycynie, ale i różnorodnych
aktywnościach twórczych, poszerzamy nasze pismo o dział francuski. Inspirowały nas też słowa Juliana Ursyna Niemcewicza (patrona warszawskiej ulicy, przy
której mieści się nasza redakcja): Ten sobie ubliża, kto ma za co, a nie chce jechać
do Paryża. Bonjour la France!

Redakcja
Krystyna Knypl, redaktor naczelna
krystyna.knypl@gazeta-dla-lekarzy.com

ISSN 2300-2170

Mieczysław Knypl, sekretarz redakcji
m.knypl@gazeta-dla-lekarzy.com

Wydawca
Krystyna Knypl
Warszawa

Kolegium redakcyjne: Alicja Barwicka, Aleksandra Sylwia Czerny, Krystyna Knypl, Mieczysław Knypl, Katarzyna Kowalska (przew.),
Małgorzata Zarachowicz

Nr 2(57)_2016

Współpraca przy bieżącym numerze
Alicja Barwicka, Jagoda Czurak, Marta Florea,
Katarzyna Kowalska, Rafał Stadryniak,
Ewa Stojek
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zawodu lekarza.
Opinie wyrażone w artykułach publikowanych
Okładka lek. Marta Florea w wersji krajowej, w „Gazecie dla Lekarzy” są wyłącznie opiniami
wersja bez granic na s. 20. Fot. Krystyna Knypl ich autorów.
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„Gazeta dla Lekarzy” jest miesięcznikiem redagowanym przez lekarzy i członków ich rodzin, Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.gazeta-dla-lekarzy.com

Rys. Helena Kowalska

Krystyna Knypl

Statut
„Gazety dla Lekarzy”
W numerze
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy z 26
stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24
z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników i czasopism (poz.
PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 20845685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej w internecie w formacie PDF). Każdy drukowany numer jest przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej (sygnatura
P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją polityczną,
religijną ani żadnym samorządem terytorialnym lub zawodowym.
GdL jest organizacją pozarządową działającą na rzecz lepszej opieki
zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie znaczenia postępu w medycynie oraz roli promocji zdrowia. Ważną
częścią naszej misji jest promowanie wiedzy o chorobach rzadkich.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do
tych, którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód jako
powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony zdrowia,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla tradycyjnie
rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze.
GdL na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną,
ale także nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak
literatura, muzyka, podróże.
III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96,
poz. 873) „Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie
działa w celu osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń
na przyjęcia, lunche i poczęstunki.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie
są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria
autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu,
ale i osobistej satysfakcji.
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Nowości
Atrezja przełyku – wyniki leczenia na kontynencie afrykańskim
Zgodnie z hasłem kluczo- w USG wielowodzie. Jedna
wym bieżącego numeru Medy- ciąża była bliźniacza, przy
cyna bez granic także w dziale czym atrezja przełyku dotynowości prezentujemy donie- czyła tylko jednego z bliźniąt.
sienia spełniające to kryterium. W 38 przypadkach był to III
Na łamach „African Jo- typ atrezji przełyku, który jest
urnal of Paediatric Surgery” najczęstszą odmianą (z towaopublikowano interesujące do- rzyszącą przetoką przełykowoniesienie Oesophageal atresia: -tchawiczą w dolnym odcinku).
diagnosis and prognosis in DaNajczęściej występującykar, Senegal. Autorzy, dr Mbaye mi objawami po urodzeniu
Fall i wsp., przedstawiają dane było nadmierne ślinienie się
kliniczne dotyczące 49 nowo- (69%) i niewydolność odderodków urodzonych z atrezją chowa (40%). Stwierdzano
przełyku (31 chłopców i 18 także w 42% przypadków zadziewczynek). Średnia waga stój w drogach oddechowych
urodzeniowa wynosiła 2100 g. i w 24% cofanie się pokarmu.
Żadne z dzieci nie było zdia- W 12% obserwowano sinicę.
gnozowane prenatalnie. W 41
Jak wiadomo atrezja przeprzypadkach stwierdzano łyku może przebiegać z innymi

wadami wrodzonymi, i tak
w 28% występowały wady
serca, w 6% wady końcowego odcinka przewodu pokarmowego, a w pojedynczych
przypadkach inne wady.
Średni termin przeprowadzenia zabiegu operacyjnego to
5,7 dnia. Jedno dziecko zmarło w czasie zabiegu z powodu
powikłań śródoperacyjnych.
Żywienie przez sondę wprowadzano średnio w piątym dniu
po zabiegu. U 11 dzieci były
problemy dotyczące zespolenia kikutów przełyku, w tym
w dwu przypadkach wystąpiła
nawracająca przetoka przełykowo-tchawicza. Dzieci były
obserwowane przez ośrodek

chirurgiczny średnio przez 22
miesiące.
W podsumowaniu autorzy
podkreślają, że atrezja przełyku jest stanem nagłym i zagrażającym życiu noworodka,
a opóźnienie prawidłowego
rozpoznania zwiększa zagrożenie powikłaniami Do najczęściej spotykanych powikłań
w okresie okołooperacyjnych
zaliczono sepsę, problemy
z zespoleniem, rekanalizację
przetoki i niewydolność serca.
(K.K.)
Źródło: http://www.afrjpaedsurg.
org/article.asp?issn=01896725;year=2015;volume=12;iss
ue=3;spage=187;epage=190;aul
ast=Fall

Zdrowa dieta nie jest modna
„Circulation” opublikowało raport Heart Disease and Stroke Statistics – 2016
Update. A Report From the American Heart Association. Autorzy, D. Mozaffarian
i wsp., szeroko omawiają występowanie
różnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz udaru mózgu
wśród Amerykanów.

W latach 2003-2012 w Stanach Zjednoczonych szeroko propagowano zdrową
dietę, zwłaszcza ograniczenie spożywania
słodkich napojów i zwiększenie spożycia
produktów pełnoziarnistych. Staranne
przestrzeganie takiej diety wzrosło nieznacznie – na początku akcji idealną dietę
stosowało 0,2% dzieci i 0,7% dorosłych. Po

Jak działają kannabinoidy?
Doniesienia prasy codziennej sugerują, że kannabinoidy
działają cudownie i na wszystko. Ta zakorzeniona od dawna wiara była podstawą prób
stosowania konopi indyjskich
w różnych stanach chorobowych, takich jak ból przewlekły, astma oskrzelowa, malaria,
jaskra, nadciśnienie tętnicze.
Do czasu uzyskania
związków syntetycznych
kannabinoidy pozyskiwano
z marihuany, której głównym
składnikiem psychoaktywnym

4

jest Δ9-tetrahydrokannabinol
(Δ9-THC). Został on wyizolowany dopiero w 1964 roku.
Z kolei pierwszy kannabinoid syntetyzowany w organizmie człowieka to anandamid,
odkryto go w 1992 roku. Jest
to związek nietrwały, ulega
rozpadowi pod wpływem
hydrolazy amidowej kwasów
tłuszczowych (FAAH). Przypuszcza się, że działanie aktywne mogą wywierać związki
powstające w wyniku rozpadu
anandamidu.

licznych akcjach promocyjnych wzrost odsetka zdrowo odżywiających się był niestety
niewielki – 0,6% dzieci i 1,5% dorosłych.
Producenci leków kardiologicznych
mają zapewniony zbyt swoich produktów!
(K.K.)
Źródło: http://circ.ahajournals.org/content/
early/2015/12/16/CIR.0000000000000350.full.pdf+html

Dotychczasowe badania
kliniczne nie doprowadziły
do zastosowania syntetycznych

kannabinoidów w praktyce
medycznej.
(K.K.)
Źródło: materiały prasowe

Przekażmy 1% na lekarskie dziecko!
Drodzy Czytelnicy, trwa przekazywanie 1% naszych podatków na szczytne cele. Chcemy Was prosić, abyście po
raz kolejny przekazali swój 1% na potrzeby rehabilitacji Michała Kozaneckiego, syna dr Ewy Dereszak-Kozaneckiej
(@edk na Konsylium24.pl), naszej znakomitej autorki,
m.in. artykułów Lekarz ma kota?, serii Koty malowane
i innych.
Oto potrzebne informacje:
Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
KRS 0000270809 koniecznie z dopiskiem: Kozanecki 889.
Numer konta fundacji 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001.
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Nowości
Tragiczny koniec próby klinicznej nowego leku BIA 10-2474
Krystyna Knypl

5

w trakcie których planowano pobranie
około 40 próbek krwi.
Badaniem klinicznym objęto 90 mężczyzn i kobiet w wieku od 18 do 55 lat,
z BMI od 19 do 30. Otrzymywali oni
początkowo lek codziennie.
Sześciu ochotników mężczyzn w wieku
od 28 do 49 lat rozpoczęło 7 stycznia
2016 przyjmowanie dawek powtarzanych. Podawanie leku przerwano w poniedziałek 10 stycznia
2016 z powodu wystąpienia u 6
pacjentów poważnych działań
niepożądanych. Pacjenci trafili
do szpitala.
Neurolog dr Gilles Edan
z University of Rennes Hôpital
Center powiedział 16 stycznia, że
MRI pacjentów wykazuje zmiany
w mózgu. U mężczyzny, który jest
w stanie najcięższym, stwierdzono w MRI zaawansowane zmiany
nekrotyczne i krwotoczne w mózgu.
Firma prowadząca badanie
kliniczne podała, że pojedyncze
dawki leku otrzymało 108 pacjentów i nie obserwowano u nich
żadnych poważnych objawów
ubocznych.
Przypuszcza się, że lek działa
dodatkowo na innej, dotychczas
nieznanej drodze niż blokownie
FAAH, która ujawniła się przy dawkach
q
powtarzanych.
https://en.wikipedia.org/wiki/BIA_10-2474

Kannabinoidy są związkami che- się w Rennes do podjęcia prób nad inmicznymi, które występują w konopiach nym inhibitorem hydrolazy amidowej
indyjskich i są odpowiedzialne za ich kwasów tłuszczowych, który oznaczono
halucynogenne działanie. Poza natural- kryptonimem BIA 10-2474. Lek został
nymi postaciami są znane kannabinoidy zsyntetyzowany przez firmę Bial-Portela
syntetyczne, czyli stworzone w laborato- & Ca. SA z São Mamede do Coronado
riach oraz kannabinoidy endogenne, czyli w Portugalii (http://www.bioworld.com/
wytwarzane przez organizm.
content/six-hospitalized-bial-clinicalPodejmowane są próby leczenia -trial-france-0). Firma Biotrial Research
związkami wywierającymi
działanie na układ endokannabinoidowy, ale kończą się one
jak do tej pory niepomyślnie.
Kariera rimmonabantu, selektywnego antagonisty receptora
kannabinoidowego CB1, trwała
ledwie 3 lata i zakończyła się
niechlubnie wycofaniem leku
ze sprzedaży.
Także badanie z inhibitorem
hydrolazy amidów kwasów tłuszczowych, znanym pod akronimem PF-04457845, działającym
na układ kannabinoidowy, nie
przyniosło oczekiwanych wyników. Badano pacjentów z bólem
w przebiegu zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych
– pomimo korzystnych efektów
w badaniach doświadczalnych na
zwierzętach, u ludzi nie stwierdzono działania przeciwbólowego.
Hydrolaza amidów kwasów
tłuszczowych (ang. fatty acid amide hydro- SAS spodziewała się, że możliwe będzie
lase – FAAH) jest enzymem blokującym zastosowanie preparatu w leczeniu lęku,
receptory endokannabinoidowe w mózgu zaburzeniach motorycznych w chorobie
i w wyniku tego dochodzi do rozkładu Parkinsona, stwardnieniu rozsianym, noendogennych kannabinoidów. Najbar- wotworach, nadciśnieniu i otyłości.
dziej znany jest anandamid. Przypuszcza
Uczestnicy I fazy badania klinicznesię, że zahamowanie hydrolizy amidowej go przeprowadzanego w Rennes mieli
kwasów tłuszczowych powoduje w rezul- otrzymywać honorarium w wysokości
tacie efekt przeciwbólowy. Możliwe jest 1900 euro oraz zwrot kosztów podróży.
także wiele innych działań, dotychczas Przebywali w ośrodku badawczym od
nieznanych.
4 stycznia 2016, zakończenie pobytu plaWcześniejsze niepomyślne wyniki nowano na 18 stycznia 2016. Mieli oni
nie zniechęciły prywatnej francuskiej zażywać lek przez 10 dni, pozostawać
firmy Biotrial Research SAS znajdującej do dyspozycji badaczy przez 2 tygodnie,

PS 1 Agencja AFP podała, że pacjent
z zaawansowanymi zmianami w mózgu
zmarł w południe 17 stycznia 2016 r.
PS 2 18 stycznia poinformowano, że
4 pacjentów ma objawy neurologiczne,
w tym 3 jest w ciężkim stanie. Są obawy, że
będą trwale niepełnosprawni. Piąty z obserwowanych pacjentów nie ma żadnych
objawów – prawdopodobnie dostawał
placebo.
Źródło: http://www.medscape.com/viewarticle/857379
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Konferencje medyczne
Kongres American Academy of Cosmetic Surgery*

Młodym być i więcej nic!
Krystyna Knypl

Któż z nas nie nucił ze słynnymi wykonawcami, którymi byli między innymi Mieczysław Fogg czy Jerzy Połomski, znanej piosenki:
Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb... dopiero gdy włosy
się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten był wart. Żałujemy tych dni, a po nocach
się śni jedna prawda, a prawda ta brzmi: Że srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym
być i więcej nic! Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic!
No, ale od śpiewania jeszcze nikt młodszy się nie zrobił! Gdy kogoś opanuje przemożna chęć pozostawania wiecznie młodym, wiele gabinetów chirurgii plastycznej
w kraju i za granicą stoi przed nim otworem.
p.n.e. Opisano w nim wiele zabiegów chirurgicznych,
a wśród nich po raz pierwszy w historii rekonstrukcję
chirurgiczną złamanego nosa. Także w starożytnych
Indiach zajmowano się chirurgią rekonstrukcyjną,
a najsłynniejszym jej przedstawicielem był Sushruta
Samhita, żyjący w VI wieku p.n.e., uważany za ojca
chirurgii plastycznej.

https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_surgery#/media/File:Edwin_Smith_Papyrus_v2.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Sushruta#/media/File:Shushrut_statue.jpg

Trochę o historii chirurgii
plastycznej
Może się wydawać, że chirurgia plastyczna jest
dyscypliną powstałą we współczesnych, próżnych czasach. Tymczasem okazuje się, że była znana i praktykowana już w starożytności. Mówi o tym między innymi
papirus Edwina Smitha pochodzący z XVI...XVII wieku
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Konferencje medyczne
Oferta współczesna
dla chcących być młodszymi
i piękniejszymi
Oferta chirurgii plastycznej jest niezwykle bogata. Czy skuteczna i dostarczająca swoim klientkom-pacjentkom trwałego zadowolenia? Na to pytanie
mogłyby odpowiedzieć tylko osoby, które skorzystały
z takiej oferty. Jedno jest pewne: jest w czym wybierać!
Na kongresie uczestnicy mogli zgłębiać wiedzę
teoretyczną i doskonalić swoje umiejętności na zajęciach
praktycznych. Program naukowy kongresu jest dostępny
pod adresem http://c.ymcdn.com/sites/www.cosmeticsurgery.org/resource/resmgr/Annual_Meeting_2016/
AACS_2016_Schedule_web-ready.pdf.
Koszt uczestnictwa w kongresie to wydatek
na opłatę rejestracyjną 1000...1600 dol., warsztatów
praktycznych 2400...2700 dol. Dorzucamy do tego
koszty dojazdu i noclegu w Diplomat Resort and Spa
w Hollywood, gdzie kongres się odbywał. Sumujemy
i już wiemy, skąd się biorą wysokie ceny zabiegów
chirurgii plastycznej. Zabiegi chirurgii plastycznej
w Stanach Zjednoczonych są najdroższe na świecie.
Można oczywiście taniej – piszemy o tym w artykule
o turystyce medycznej na s. 24.

Wśród wykładów zwróciły moją uwagę Social
media mayhem, czyli awantury w mediach społecznościowych oraz Patient loyalty: how to earn it. How to keep it.
Zajęcia praktyczne były przeprowadzane na
świeżych zwłokach ludzkich w dwóch grupach – dotyczących twarzy oraz innych obszarów ciała ludzkiego.
W zakresie twarzy doskonalono umiejętności
zabiegów liftingu, odmładzania powiek, korekty kształtu
nosa orz przeszczepiania włosów.
W zakresie chirurgii innych obszarów można było
nauczyć się liposukcji, plastyki powłok jamy brzusznej,
powiększania lub pomniejszaniu piersi, a także zabiegów
ginekologicznych. Ta ostatnia dziedzina oferuje chirurgię wzgórka łonowego, warg sromowych mniejszych
i większych oraz odmładzanie pochwy (http://www.
cosmeticsurgery.org/?page=CadaverWorkshops).
Po przeczytaniu informacji o tej ofercie z tej
medycyny próżności zaczęłam się zastanawiać, dlaczego
nikt nie oferuje usług z zakresu upiększania mózgu. Brak
urody zwojów mózgowych nikomu nie przeszkadza?
Krystyna Knypl
*Hollywood, Fl., 14-16 stycznia 2016 r.

Nowości
Nowa metoda leczenia chłoniaka z komórek płaszcza
Chłoniak z komórek płaszcza (MCL, ang. mantle cell
lymphoma) jest nowotworem
wywodzącym się z dojrzałych
obwodowych limfocytów B.
Częściej chorują mężczyźni
w wieku powyżej 65 lat. W momencie rozpoznania choroba
jest zwykle w III-IV stadium
zaawansowania. Obecnie nie
istnieje standardowe leczenie
chłoniaka z komórek płaszcza.
Na łamach NEJM ukazało
się doniesienie zatytułowane
Lenalidomid plus rituximab
as initial treatment for mantle
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cell lymphoma autorstwa dr
Jia Ruan i wsp. omawiające
II fazę badania klinicznego
Lenalidomide Plus Rituxan for
Untreated Mantle Cell Lymphoma, rozpoczętego w 2011
roku (https://clinicaltrials.gov/
show/NCT01472562).
W badaniu uczestniczyło
38 pacjentów z rozpoznaniem
chłoniaka z komórek płaszcza,
średnia wieku 65 lat. W pierwszej linii leczenia stosowano
lenalidomid, który jest lekiem
immunomodulującym oraz
rituksimab, przeciwciało

anty-CD20. Lenalidomid
podawano w cyklu rozpoczynającym kurację przez 21-28
dni, w dawce 20 mg przez
12 cykli. Rituksimab podawano raz w tygodniu przez
pierwsze 4 tygodnie i potem
w każdym następnym cyklu
raz aż do uzyskania progresji.
Na leczenie zareagowało 92%
pacjentów, przy czym pełną
odpowiedź uzyskano w 64%.
Okres 2 lat wolnych od progresji choroby uzyskano u 85%
pacjentów, a przeżycie 2-letnie
u 97%.

Najczęstsze objawy uboczne w czasie leczenia to neutropenia (u 50%), wysypka
(u 29%), trombocytopenia
(u 13%), niedokrwistość
(w 11%), łatwe męczenie się
(w 8%).
U wszystkich pacjentów po
leczeniu stwierdzono poprawę
jakości życia.
(K.K.)
Źródło: http://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMoa1505237
http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S0001581415000420
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Down under,
czyli pracuję w Nowej Zelandii
Ewa Stojek

Jeszcze kilka lat temu nazwa Nowa Zelandia kojarzyła mi się, tak jak większości Polaków, z filmem Władca Pierścieni i z tym, że jest to baaardzo daleko. Później, kiedy zaczęłam latać na dyżury do Wielkiej Brytanii i moi znajomi z pracy, pokazując zdjęcia,
opowiadali o wspaniałych wakacjach, brzmiało to jak opis raju na ziemi, do którego
codzienne troski nie mają dostępu.
Spotkałam też sporo młodych angielskich lekarzy, którzy zaraz po studiach pojechali
do Nowej Zelandii, zarobić na spłatę kredytu za studia, a przy okazji podróżować.
Wszyscy byli zachwyceni zarówno krajem, jak i atmosferą w pracy. Wszyscy też podkreślali, że zostaliby tam na stałe… ale jest za daleko. Fakt, że łącznie co najmniej
około 30 godzin spędzone w podróży w jedną stronę potrafi odebrać zapał nawet największym fanom dalekich lotów.
Jak tam trafiłam?
Pracę w Nowej Zelandii znalazłam… właściwie
przypadkiem. Zachwycona opowieściami angielskich
znajomych postanowiłam polecieć tam na wakacje,
a przy okazji z ciekawości pójść na jakąś konferencję
medyczną, posłuchać, jak leczą na końcu świata. Firma,
do której napisałam pytanie o konferencję, okazała się
przy okazji rządową agencją pozyskującą lekarzy do
pracy w „remote areas”, czyli tam gdzie diabeł mówi
dobranoc :). Napisali mi, że gdybym była zainteresowana,
to mają oferty pracy… W tamtym czasie nie wzięłam
tego na poważnie. Miałam bardzo dobrą pracę w Anglii
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i firmę w Polsce. Trudno byłoby zostawić to wszystko.
Potem okazało się, że przy dobrej organizacji da się pewne
rzeczy pogodzić, ale wtedy jeszcze tego nie wiedziałam…
Na wakacje do Nowej Zelandii poleciałam
w styczniu zeszłego roku. Podróżowaliśmy intensywnie przez trzy tygodnie. Zakochałam się w tym kraju.
Widoki zapierające dech w piersiach, mili uśmiechnięci
ludzie, pyszne jedzenie. Ale tamta podróż to temat na
osobny artykuł. Nie myślałam jeszcze wtedy o pracy
w Nowej Zelandii. Chociaż jakiś „Jaś Wędrowniczek”
siedzący w mojej głowie nie dawał mi jednak spokoju…
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Chciałam wrócić do „down under”, jak się tu nazywa
Australię i Nową Zelandię. W marcu ponownie nawiązałam kontakt z firmą, która wtedy proponowała mi
zatrudnienie… i ujmując krótko dłuższy temat – dostałam się do pracy na końcu świata, praktycznie bez
interview, tylko na podstawie życiorysu :), w ślicznym
małym miasteczku na północnej wyspie.

Ciepłe przyjęcie zimą
Moja lekarska przygoda z Nową Zelandią zaczęła
się w lipcu 2015 roku, czyli tamtejszą zimą. Trudno było
tę astronomiczną zimę zauważyć – słońce przepięknie
świeciło, ogromne zielone palmy majestatycznie górowały nad parterowymi drewnianymi domkami, a kolor
oceanu przywodził na myśl szmaragdy.
Natomiast zimę można było zauważyć w pracy, gdzie zakatarzeni i kaszlący pacjenci tłoczyli się
w poczekalni. Może dlatego pierwszy lekarski dzień
przyniósł mi nie najlepsze wrażenia. Owszem, ogromnie miło mnie
powitano, przydzielono opiekuna,
czyli doświadczonego lekarza, który
miał mnie wprowadzić w szczegóły
tej pracy… Ale było tylu chorych,
że wspominam ten dzień jako bieganie od pacjenta do pacjenta bez
chwili odpoczynku. I wrażenie, że
urgent care przypomina po prostu
pracę lekarza rodzinnego w sezonie
grypowym.
Nic bardziej mylnego, o czym
przekonałam się w kolejnych dniach.
Fot. Ewa Stojek

Nie przyjmują w ciemno
Muszę w tym miejscu wspomnieć, że polska
specjalizacja z medycyny rodzinnej nie jest w Nowej
Zelandii uznawana. Polskie studia medyczne zresztą też
nie. Ja mogłam starać się o rejestrację w New Zealand
Medical Council tylko dzięki doświadczeniu w pracy
w Anglii. Moja ścieżka rejestracyjna to tzw. Comparable Healthcare System Pathway. Musiałam wykazać, że
w ciągu ostatnich trzech lat przepracowałam w Wielkiej
Brytanii co najmniej 3960 godzin. Ogromną rolę odegrały
też referencje. Musiałam dostarczyć referencje od trzech
kolegów z pracy, co najmniej dwóch z nich miało mieć
„English origin”. Dostałam rewelacyjne opinie. Angielscy
lekarze, przynajmniej ci, z którymi pracowałam, bardzo
cenią wiedzę i zaangażowanie w pracę polskich doktorów.
W Anglii dyżurowałam jako lekarz rodzinny
(GP), ale nie w praktykach lekarzy rodzinnych, tylko
w out-of-hours service (odpowiednik naszej polskiej
Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej). Nowozelandzkie Medical Council uznało w związku z tym, że
moje angielskie doświadczenie kwalifikuje mnie do pracy

w urgent care, zamiast w poradni lekarza rodzinnego.
Urgent care to trochę jakby nasz odpowiednik pomocy
doraźnej. Napiszę o tym więcej w dalszej części artykułu.
Nie ominął mnie również egzamin IELTS, czyli
sprawdzian moich umiejętności językowych. Nowa Zelandia ma chyba najbardziej wyśrubowane wymagania,
jeśli chodzi o wynik egzaminu. Trzeba uzyskać średnią
co najmniej 7,5 z całości, przy czym Listening i Speaking
musi być zdany też na 7,5, a pozostałe dwie części na co
najmniej 7. Ze zdawaniem IELTS-a miałam już trochę
wprawy, bo zdawałam go kilka lat wcześniej do pracy
w Anglii. Niestety wynik jest ważny tylko przez dwa lata.
Nie musiałam zdawać żadnych egzaminów medycznych. Rejestracja i zdobycie wizy pracowniczej
potrwały łącznie około dwóch miesięcy, czyli poszło
szybko, biorąc pod uwagę moje poprzednie doświadczenia z Wielką Brytanią. I chcąc nie chcąc, nie było
odwrotu…
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Fot. Sławomir Szmorąg

Zdrowy system
Napiszę trochę o systemie opieki zdrowotnej
w Nowej Zelandii. Nie ma tu NFZ (Polska) ani NHS
(Wielka Brytania). Nie ma też ZUS ani składek zdrowotnych. Jedyna składka, która jest obowiązkowa i odprowadza ją każdy płacący podatki, to składka na ACC.
ACC, czyli Accident Compensation Corporation, to
instytucja która ponosi koszty opieki medycznej spowodowane przez szeroko rozumiane „wypadki”. Przy
czym wypadkiem jest zarówno np. złamanie nogi, jak
i ciało obce w oku… ale też zakażone ukąszenie owada.
Wszyscy ludzie przebywający w Nowej Zelandii, także
turyści, mają bezpłatny dostęp do opieki medycznej, o ile
ich problem zdrowotny został spowodowany wypadkiem.
Płaci wtedy ACC. Bezpłatną opieką medyczną mają też
dzieci do lat 13, niezależnie od tego, z jakim problemem
się zgłaszają. Za dzieci płaci rząd.
Bezpłatna jest również opieka szpitalna, łącznie
z wizytami w Emergency Department (czyli SOR) – ale
ten przywilej jest zarezerwowany wyłącznie dla obywateli
Nowej Zelandii. Obcokrajowcy płacą 500 dolarów nowozelandzkich już za samo przyjście do ED w roli pacjenta.
System opieki zdrowotnej bazuje na prywatnych
praktykach lekarza rodzinnego. Pacjenci deklarują się
do lekarza rodzinnego w wybranej GP Practice. Za
każdą wizytę u lekarza płacą. Stawki są ustalane indywidualnie przez praktyki, w moim rejonie wahają się
od 45 do 100 dolarów. Pacjenci płacą też dodatkowo
za każdą procedurę wykonaną przez GP na wizycie, np.
EKG. Nie płacą za badania laboratoryjne, które lekarz
zleci. Za to płaci rząd. Nie płacą też za skierowania
do specjalistów, ale po pierwsze trzeba wspomnieć,
że kierowani są do specjalistów bardzo rzadko, bo
z większością problemów GP radzi sobie doskonale
sam, a po drugie – kolejki do nielicznych specjalistów
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są bardzo długie, więc sporo pacjentów i tak korzysta
z prywatnych usług.
Jeśli chodzi o recepty, jest podstawowa lista leków subsydiowanych przez rząd, za które pacjent płaci
5 dolarów za sztukę leku na recepcie. Pozostałe leki są
w 100 procentach płatne. Nikt nie karze tu lekarza za
„wpisanie niewłaściwej refundacji”.
Nowozelandzki lekarz rodzinny pracuje najczęściej od 9 do 17, z przerwą na lunch. Pacjenci są
rejestrowani do lekarza co 15 minut. I z tego co wiem,
raczej nie ma „dorejestrowywania” pilnych przypadków.
Tacy pacjenci po prostu trafiają do Urgent Care.
Wizyty domowe praktycznie nie istnieją. Myślę,
że głównie z powodu zaporowej ceny wizyty. Szczerze
mówiąc, nie wiem, jak rozwiązany jest problem wizyt
u pacjentów obłożnie chorych i paliatywnych. Rozmawiałam niedawno z jednym z tutejszych lekarzy
rodzinnych. W ciągu 30 lat pracy był tylko na kilku
wizytach domowych.
Wiele praktyk GP, szczególnie w rejonach wiejskich, łączy się w tzw. konsorcja, które mają często też
wybudowany mały szpitalik, który obsługują, pracownię
RTG i czasem własną przychodnię Urgent Care.
Moja działka
Dotarliśmy więc do mojej działki, czyli Urgent
Care. Pracuję w prywatnej firmie, która ma sieć placówek
na północnej wyspie. Zajmują się wyłącznie Urgent Care.
Do takich przychodni jak moja trafiają po pierwsze pacjenci, którzy mają jakąś pilną przypadłość zdrowotną,
a nie mogą się dostać do swojego lekarza rodzinnego.
Za wizytę i każdą procedurę płacą i to dużo więcej niż
u „swojego” GP.
Po drugie i ważniejsze, trafiają pacjenci „urazowi”,
czyli finansowani przez ACC. I to jest ta część mojej
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Nie ma bomisiów
Pacjenci w Nowej Zelandii
są bardzo w porządku. Są mili, lubią
pożartować z lekarzem na wizycie, słuchają zaleceń. Do lekarza
mówi się tu po imieniu. Lekarz do
pacjentów też zwraca się po imieniu. Nie spotkałam tu „bomisiów”
i „jatylków”, bo tutejszy system zdrowotny ich po prostu nie produkuje.
Oczywiście zdarzają się też pacjenci
agresywni (chociaż niesamowicie
rzadko, w okresie kilku miesięcy
kojarzę tylko jednego), ale taki pacjent po prostu nie zobaczy lekarza,
wzywana jest policja. Nie ma tu
przyzwolenia na atakowanie służby
zdrowia, nawet werbalnie.
Kilka miesięcy mojej pracy minęło błyskawicznie.
Święta w pełnym słońcu, z choinkami na plaży wyglądały
trochę nierealnie, ale miały swój niezaprzeczalny urok.
Co przyniesie rok 2016… zobaczymy. Mam nadzieję, że kolejne niezapomniane wrażenia. Niezależnie
od tego, w której części świata będę pracować.
Ewa Stojek
specjalista medycyny rodzinnej

2_2016

luty

Fot. Ewa Stojek

pracy tu, którą ogromnie lubię. Przede
wszystkim dlatego, że zdecydowanie
nie można się tu nudzić, ze względu
na zróżnicowanie problemów, z którymi zgłaszają się pacjenci. Mogę
poczuć się trochę jak chirurg (szycie
ran, usuwanie ciał obcych, drenaż
ropni), ortopeda (złamania, zwichnięcia), okulista (ciała obce w oku,
zapalenia), laryngolog (krwotoki,
ciała obce i dużo innych problemów
laryngologicznych), ginekolog (badanie ginekologiczne i leczenie podstawowych przypadłości). Czyli tak
naprawdę robię to, co każdy szanujący
się lekarz rodzinny, także w Polsce,
powinien umieć robić i mieć możliwość wykorzystania tych umiejętności w codziennej
praktyce. Jak jest w Polsce… wiemy. Lekarz rodzinny
jest najczęściej „sekretarką systemu”. Uważam, że potencjał lekarzy rodzinnych w Polsce jest marnowany.
Jestem ogromną fanką medycyny rodzinnej, ale takiej
prawdziwej, gdzie lekarz rodzinny potrafi pomóc swoim
pacjentom w większości problemów, jest za to sowicie
wynagradzany i nie tonie w stosie papierów. Ale to też
temat na dłuższą dyskusję.

29 grudnia 2015 r.
Choinka w pracy.

Fot. Ewa Stojek
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Lekarska grupa Schengen
Alicja Barwicka

Ludzie zawsze podejmowali próby ułatwienia sobie życia. Jednym się udawało, innym
nie. Niektóre wynalazki funkcjonują od zawsze, niektóre poszły w zapomnienie. Jedne były wynikiem przypadkowego odkrycia, a inne przez długie lata rodziły się w bólach. Część udogodnień ma jednego autora, nad częścią pracowały większe zespoły,
przy czym praca zespołowa służąca wymyśleniu czegoś nowego i lepszego zarazem
rządzi się swoimi prawami i najczęściej składa się z dwóch faz: obrad i przerw w obradach.
Jak obradować efektywnie
Kiedy w czerwcu 1985 roku w miejscowości
Schengen w Luksemburgu trwały obrady Unii Gospodarczej krajów Beneluksu, Francji i Republiki Federalnej
Niemiec, chciano uzyskać porozumienie, które ułatwiałoby obywatelom tych państw przekraczanie wzajemnych
międzypaństwowych granic. Były już wzorce, bo niecały
rok wcześniej Francja i RFN zawarły w Saarbrücken
dwustronną umowę ułatwiającą przekraczanie wspólnej
granicy na przejściach drogowych, a kraje Beneluksu
miały już swoje dobre doświadczenia w funkcjonowaniu
unii paszportowej. Obradowano więc z optymizmem,
bo wszyscy chcieli tego samego. Był jednak problem,
bo takiego porozumienia nie przewidywał wspólnotowy
porządek prawny. Ale od czego są przerwy w obradach?
Niektórzy uważają wręcz, że to najważniejsza część obrad,
bo właśnie wtedy można indywidualnie ustalić strategie
działań, doprecyzować szczegółowe rozwiązania i wyeliminować problemy. 14 czerwca 1985 roku zawarto więc
w Schengen poza wspólnotowym porządkiem prawnym
stosowną umowę o stopniowym znoszeniu kontroli na
granicach pomiędzy krajami Unii Gospodarczej Beneluksu, Francji i Republiki Federalnej Niemiec.
W ciągu następnych 10 lat do wyjściowej grupy
dołączały kolejne kraje i 26 marca 1995 roku kontrola
na ich wzajemnych granicach stała się już tylko wspomnieniem.
Dziś grupa z Schengen obejmuje 22 państwa
Unii Europejskiej oraz Islandię i Norwegię (Związek
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Paszportowy Krajów Nordyckich), a także Szwajcarię
i stowarzyszony z grupą z Schengen Lichtenstein.
Zawsze w dobrym towarzystwie
Kiedy i nam udało się w końcu zza żelaznej
kurtyny wyjrzeć na europejski kawałek świata, bardzo
nam się spodobały wartości wniesione przez grupę
z Schengen i także chcieliśmy przemieszczać się po
starym kontynencie bez granic. Stąd też stosunkowo
szybko, bo po jedynie trzyletnim okresie przygotowań
24 sierpnia Sejm RP uchwalił, a 7 września 2007 roku
prezydent RP podpisał ustawę o udziale Rzeczypospolitej
Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie
Informacji Wizowej. Ostatecznie do układu z Schengen
Polska weszła 21 grudnia 2007 roku.
Lekarska awangarda
To, że przekraczanie granic międzypaństwowych
może być sporym kłopotem, wiedzą wszyscy. Zawsze
też wiedzieli o tym lekarze, którzy chcieli nieść pomoc medyczną ludności terenów objętych konfliktami
zbrojnymi czy klęskami żywiołowymi. Jak wiadomo
poza fachową wiedzą medyczną do ratowania ludzi
niezbędne jest maksymalne skrócenie czasu potrzebnego na dotarcie do miejsca udzielania pomocy. Gdy
priorytetem stają się procedury wizowe i uzyskiwanie
niezbędnych administracyjnych pozwoleń, zdecydowanie pogarsza się rokowanie ofiar. Dlatego znacznie
wcześniej niż powstała grupa z Schengen, skrzyknęła
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Globalna zasadność zasad
MSF to organizacja ogromna, bo działa na terenie
ponad osiemdziesięciu krajów świata, w szczególności
w tzw. Trzecim Świecie, w rejonach klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych czy etnicznych. Każdego roku
w różnych zakątkach świata do udzielania pomocy medycznej ludziom, którzy z rozmaitych powodów zostali
pozbawieni takiej opieki, wyrusza ponad 27 tysięcy
lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych,
członków organizacji. Organizacja jest jedna, więc i jej
członkowie niezależnie od miejsca wykonywanej pracy
są zobowiązani do przestrzegania jednakowych dla
wszystkich zasad działania. Są one następujące:
• Lekarze bez Granic służą pomocą medyczną ludności
zagrożonej utratą zdrowia lub życia, ofiarom epidemii,
katastrof i konfliktów zbrojnych. Pomoc kierują do
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każdego bez względu na rasę, religię, wiarę czy przekonania polityczne;
• Lekarze bez Granic działają neutralnie i bezstronnie
w imię uniwersalnej etyki medycznej oraz prawa każdego człowieka do pomocy humanitarnej, jednak żądają
pełnej, nieograniczonej wolności w zakresie wypełniania
swoich zadań;
• Lekarze bez Granic są zobowiązani do przestrzegania
zawodowego kodeksu etycznego oraz utrzymywania
całkowitej niezależności od władz politycznych, ekonomicznych i religijnych;
• Lekarze bez Granic będąc wolontariuszami zdają sobie
sprawę z ryzyka i niebezpieczeństwa podejmowanych
misji i nie mogą domagać się żadnej innej formy rekompensaty niż zapewniona przez organizację.
Wystarczą dwa kierunki
Prowadząc ponad 360 programów medycznych na
całym świecie, organizacja MSF kieruje się założeniem,
że przyjęcie zbyt licznych kierunków w wykonywaniu
założonych celów może jedynie utrudniać ich realizację.
Ustalono więc tylko dwa główne kierunki działań:
• zapewnienie pomocy medycznej ludności z obszarów
występowania epidemii, następstw klęsk żywiołowych
oraz z rejonów objętych działaniami zbrojnymi czy
konfliktami etnicznymi,
• przedstawianie na publicznym forum międzynarodowym warunków życia mieszkańców regionów świata zagrożonych przez wojny, epidemie lub katastrofy naturalne.

Fot. Krystyna Knypl

się we Francji inna grupa, tym razem złożona z lekarzy
pod przewodnictwem Bernarda Kouchnera i Xaviera
Emmanuelli, by obradować nad sposobami przekraczania granic w aspekcie konieczności ratowania życia
i zdrowia ludzi, których granice państw oddzieliły od
pomocy medycznej. Tak naprawdę były to dwie grupy,
z których każda miała swoje odmienne, ale równie
traumatyzujące doświadczenia z pracy na misjach
medycznych na ówczesnych terytoriach Nigerii i Bangladeszu. Brakowało im nie możliwości fachowych, bo
wiedzieli, w jakich warunkach przyjdzie im pracować,
ale zaplecza i koordynacji działań logistycznych, a także możliwości nagłośnienia tego co widzieli i czego
doświadczyli w trakcie swojej pracy. Oficjalne obrady
i nieoficjalne dyskusje prowadzone przez obie grupy
podczas przerw w obradach doprowadziły do utworzenia w 1971 roku jednej z największych organizacji
humanitarnych na świecie, znanej jako MSF (nazwa
francuska Médecins Sans Frontières, angielska Doctors
Without Borders i polska Lekarze bez Granic). MSF
powstało z przekonania, że wszyscy ludzie mają prawo
do opieki medycznej i że to prawo jest ważniejsze niż
granice państwowe. Prawdopodobnie to proste przesłanie, bardzo konkretne zasady i kierunki działania
oraz czytelny system organizacyjny zadecydowały
o późniejszym sukcesie organizacji.
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Kierunek pierwszy
– opieka medyczna
Zapewnienie pomocy medycznej ludności sprowadza się do ratowania życia i łagodzenia cierpienia
ludzi znajdujących się na obszarze, na którym ich bezpieczeństwo jest zagrożone. Działania są prowadzone
wszędzie tam, gdzie dostęp do pomocy medycznej jest
ograniczony lub system opieki zdrowotnej nie jest w stanie zapewnić jej wszystkim poszkodowanym. W rejonach
ogarniętych konfliktem zbrojnym zapewnia się pomoc
nie tylko ofiarom walk, ale także wszystkim innym, którzy z różnych względów tej pomocy wymagają, a więc
również ciężarnym, noworodkom, dzieciom, osobom
cierpiącym z powodu chorób przewlekłych. Jednym
z ważniejszych zadań jest zapewnienie bezpieczeństwa
sanitarno-epidemiologicznego, w tym szczepień oraz
dostępu do czystej wody,
Innym obszarem działań są tereny rozprzestrzeniania się epidemii. MSF niejednokrotnie reagowało
w przypadkach wybuchu epidemii cholery, żółtej febry
czy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. W krajach
Afryki Środkowej i Zachodniej prowadzono programy,
których celem było opanowanie epidemii odry. W Hondurasie walczono z rozprzestrzeniającą się gorączką
denga, a w Sudanie Południowym z leiszmaniozą trzewną.
W ostatnim czasie prowadzone są programy skierowane
na zahamowanie rozprzestrzeniania się gruźlicy oraz
zakażenia HIV/AIDS. W wielu programach od lat ujęta
jest walka z malarią, śpiączką afrykańską czy chorobą
Chagasa.
Szczególne znaczenie mają programy koncentrujące się na pomocy osobom niedożywionym, zwłaszcza
dzieciom. Szacuje się, że na świecie żyje około 200
milionów niedożywionych dzieci, z czego ogromna
większość zamieszkuje obszary Afryki Subsaharyjskiej
i Południowej Azji. Każdego roku niedożywienie jest
przyczyną śmierci pięciu milionów dzieci! MSF prowadzi centra żywieniowe ratujące dzieci przed śmiercią
głodową. Tylko w samym 2006 roku objęto opieką 150
tysięcy ciężko niedożywionych dzieci, przede wszystkim
za pomocą „jedzenia gotowego do użycia”. To rodzaj
nowego rewolucyjnego produktu, który radykalnie
zmienił procedury postępowania z wyniszczającą dzieci
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chorobą. W gęstym produkcie opartym na mleku lub
w formie sporej kanapki zawarto wysokoenergetyczne
składniki odżywcze oraz minerały i witaminy niezbędne
do prawidłowego rozwoju szybko rosnących dzieci. Fakt,
że „jedzenie gotowe do użycia” może być zabrane do
domu, oznacza, że tym sposobem można dostarczyć
pożywienie znacznie większej liczbie potrzebujących
niż kiedykolwiek wcześniej.
W przypadkach klęsk żywiołowych, gdy czas
dotarcia do ofiar ma kluczowe znaczenie, MSF niosła
pomoc w bardzo wielu miejscach. Zarówno naturalne,
jak i te wywołane sztucznie katastrofy mogą w ciągu
kilku minut całkowicie sparaliżować miejscową opiekę
zdrowotną na szczeblu lokalnym i narodowym. Trzeba
podkreślić, że z uwagi na wiele stałych programów
pracownicy organizacji są prawie zawsze obecni w niektórych regionach świata. I tak podczas trzęsienia ziemi
na obszarze Haiti w 2010 roku personel medyczny mógł
rozpocząć organizowanie pomocy poszkodowanym
zaraz po ustąpieniu kataklizmu, gdyż jest tam obecny
od około 20 lat. Z pomocy Lekarzy bez Granic korzystały
np. w 2005 roku ofiary tsunami na Oceanie Indyjskim
i trzęsienia ziemi w rejonie Kaszmiru, a w 2007 roku
poszkodowani w wielkiej powodzi na terenie Meksyku.
Szybkość działań jest podstawą pomyślnej interwencji
i dlatego MSF poza bieżącą zaplanowaną działalnością
gromadzi w swoich magazynach spakowany sprzęt
medyczny i wyposażenie techniczne, aby w razie pilnej konieczności być w stanie na jego natychmiastową
wysyłkę do obszaru dotkniętego klęską żywiołową.
W miejscu katastrof jednym z priorytetów poza zapewnieniem pomocy medycznej rannym i chorym jest
zawsze pozyskanie i rozprowadzenie czystej wodę pitnej
oraz uruchomienie dostaw podstawowych artykułów
żywnościowych i sanitarnych.
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Jedną z grup odbiorców pomocy świadczonej przez Lekarzy bez Granic są wykluczeni z opieki
zdrowotnej zarówno w czasie wojen i konfliktów, jak
i w stabilnych społeczeństwach. Dzisiaj wiele osób nie
ma dostępu do opieki zdrowotnej tylko ze względu na
to, kim są lub skąd pochodzą. To dzieci ulicy, mniejszości narodowe i etniczne, przesiedleńcy, emigranci
i uchodźcy, więźniowie, bezrobotni, narkomani, a także
część osób chorujących przewlekle, np. na HIV/AIDS
lub gruźlicę, których lokalne społeczności postrzegają
jako stałe źródło ryzyka zakażenia się.

Fot. Krystyna Knypl

Kierunek drugi
– informacja o cierpieniu
Jednym z głównych założeń działalności MSF jest
przekazywanie opinii publicznej informacji o sytuacji,
jaka ma miejsce w strefach działania oraz o realizowanych programach. Podczas wykonywania swoich obowiązków pracownicy organizacji są często świadkami
przemocy, okrucieństwa i lekceważenia ludzkich potrzeb,
zwłaszcza w regionach świata niedostrzeganych przez
międzynarodową opinię publiczną. Dlatego starają się
łączyć bezpośrednią opiekę medyczną z wyrażaniem
na forum międzynarodowym sprzeciwu dotyczącego
cierpienia ludzi oraz przeszkód utrudniających efektywne
dostarczanie pomocy. Organizacja rezerwuje sobie prawo
do zwracania uwagi społeczności międzynarodowej na
niedostrzegane kryzysy społeczne i państwowe Często
jest to zresztą jedyne źródło informacji o obszarach, na
których toczy się konflikt. Dotyczy to nie tylko stanu
bezpieczeństwa, ale także sytuacji epidemiologicznej
czy stanu opieki zdrowotnej. Wszędzie tam, gdzie Lekarze bez Granic prowadzą swoją medyczną działalność,
podnoszony jest równocześnie poziom świadomości
społecznej w zakresie możliwości pokonywania trudnych
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warunków życia ludności dotkniętej biedą, konfliktami
zbrojnymi, epidemiami i głodem. Tam, gdzie jest tylko
możliwe, międzynarodowe ekipy MSF współpracują
z miejscową służbą zdrowia oraz innymi lokalnymi
i międzynarodowymi organizacjami pomocowymi. Nie
do przecenienia jest także tworzenie specjalnych programów edukacji społecznej mających na celu zwrócenie
uwagi odbiorców na skrajnie trudne realia życia bez
dostępu do pomocy medycznej.
Wyniki działalności podczas operacji terenowych
MSF są regularnie publikowane w prasie fachowej.
Organizacja publikuje także specjalne raporty poruszające kwestie mające negatywny wpływ na zdrowie
społeczeństw, takie jak przemoc seksualna czy problem
AIDS u dzieci. Wiedza specjalistyczna, szczególnie w zakresie epidemiologii, prezentowana w prasie fachowej czy
podczas konferencjach naukowych, cieszy się w środowiskach medycznych szczególnym poważaniem i dlatego
przedstawiciele MSF są często traktowani jako wyjątkowej klasy eksperci w monitorowaniu, diagnozowaniu
i kontrolowaniu epidemii chorób, takich jak cholera,
zapalenie opon mózgowych czy odra. Informacje te
dodatkowo pomagają w planowaniu i organizowaniu
pomocy przez inne organizacje humanitarne czy nawet
przez rządy zainteresowanych państw.
Wiele zrobiono, by zwrócić uwagę konkretnych
rządów, ONZ i innych organizacji międzynarodowych,
a także samych społeczeństw i przedstawicieli mediów na
powyższe problemy. W ostatnich latach przedstawiciele
organizacji wielokrotnie na forum międzynarodowym
wypowiadali się przeciwko łamaniu praw humanitarnych.
W roku 1985 MSF występowała przeciwko przymusowym przesiedleniom setek tysięcy ludzi w Etiopii.
W 1994 roku podjęto niespotykaną wcześniej inicjatywę,
wnioskując o międzynarodową odpowiedź militarną
na ludobójstwo w Ruandzie, potępiono serbską masakrę cywilów w Srebrenicy w 1995 roku oraz rosyjskie
bombardowanie stolicy Czeczenii w 1999 roku. Na
forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2004-2005
zwracano wielokrotnie uwagę na konieczność podjęcia
działań mających zażegnać kryzys w Darfurze.
Każdego dnia Lekarze bez Granic muszą pokonywać bariery utrudniające mieszkańcom krajów

2_2016

luty

Medycyna bez granic
rozwijających się dostęp do podstawowej opieki medycznej oraz do skutecznych metod leczenia chorób
przewlekłych, jak malaria i gruźlica. Stąd wśród realizowanych programów znalazły się i te dotyczące
leków, z modelową Kampanią na rzecz dostępu do
podstawowych lekarstw. MSF opowiada się za niskimi cenami leków, inicjuje działania mające na celu
opracowywanie nowych metod terapeutycznych oraz
pokonywanie handlowych barier dostępu do środków
leczniczych. W 1999 roku MSF było jednym z organizatorów szczególnej kampanii dotyczącej leków, którą
nazwano Inicjatywą na rzecz leków na lekceważone
choroby (Drugs for Neglected Diseases Initiative), Celem kampanii było połączenie wysiłków naukowców,
lekarzy praktyków i przedsiębiorstw farmaceutycznych
w określeniu priorytetów badań nad nowymi formami terapii na podstawie rzeczywistych potrzeb, a nie
jedynie analiz ekonomicznych.
Jak organizację
zorganizowano?
Organizacja Lekarze bez Granic składa się z wolontariuszy oraz stałych pracowników, a jej działalność
jest sponsorowana przez osoby prywatne, organizacje
non-profit, firmy i rządy państw. MSF ma swoje placówki w dziewiętnastu krajach. Pięć z nich (Belgia,
Francja, Holandia, Hiszpania i Szwajcaria) to tak zwane
oddziały operacyjne, które bezpośrednio kontrolują realizację programów w terenie, decydując o tym
kiedy, gdzie i jaka pomoc medyczna jest potrzebna
oraz kiedy należy ją zakończyć. Głównymi zadaniami
pozostałych, nieoperacyjnych oddziałów MSF jest
rekrutacja wolontariuszy, zdobywanie funduszy na
działania w terenie oraz przeprowadzanie publicznych
programów pomocowych i edukacyjnych w imieniu
zagrożonych społeczności. Poza oddziałami w Australii,
Austrii, Kanadzie, Danii, Niemczech, Grecji, Hongkongu,
Włoszech, Japonii, Luksemburgu, Norwegii, Szwecji,
Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, MSF ma
także cztery główne biura: w Brukseli, przy siedzibach
ONZ w Genewie i Nowym Jorku oraz biuro w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Główna siedziba,
a zarazem nadrzędna jednostka organizacyjna mieści
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się w Genewie. To tam zapadają kluczowe decyzje
dotyczące harmonogramu i koordynacji działań czy
przepływu informacji. Wszystkie oddziały są odpowiedzialne przed Radą Dyrektorów, wybieraną przez
urzędujących i byłych członków sztabów terenowych
MSF podczas corocznego zgromadzenia ogólnego. Ze
względu na mnogość akcji oraz ich zakres potrzebne
jest wsparcie ogromnej rzeszy pracowników różnych
specjalności. Trzon każdej ekipy stanowią oczywiście
lekarze, ale ich pracę wspierają w szczególności pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni, dietetycy,
psychologowie, farmaceuci, specjaliści w zakresie spraw
finansowych, inżynierowie różnych branż, kierowcy
i mechanicy samochodowi, zaopatrzeniowcy czy odpowiedzialni za działalność logistyczną pracownicy
branży budowlanej.
Międzynarodowe ekipy Lekarzy bez Granic muszą
się liczyć nie tylko z trudnymi warunkami klimatycznymi czy sanitarnymi. Zdarza się, że ryzykują życie, by
udzielać pomocy medycznej ludziom w strefach walk
i katastrof naturalnych, które przedstawiciele innych
organizacji humanitarnych opuścili z obawy o własne
bezpieczeństwo. Zasadą działalności w terenie jest praca
zespołowa, gdzie część zespołu stanowi lokalna ludność,
zróżnicowana kulturowo, wyznająca różne religie.
Poza wynagrodzeniem za pracę MSF zapewnia
wolontariuszom wyżywienie, zakwaterowanie, pokrywa koszty podróży, finansuje niezbędne szczepienia
ochronne, ubezpieczenie oraz przygotowujące do pracy
szkolenia. Prestiż MSF jest wysoki i chętnych do tej
szczególnej działalności nie brakuje. Chociaż w Polsce
nie ma przedstawicielstwa MSF, to naborem zajmuje
się placówka w Berlinie, która dla zainteresowanych
organizuje spotkania informacyjne.
Co udaje się zrobić?
MSF jest jedną z największych organizacji humanitarnych na świecie. W sytuacjach nagłego zagrożenia
zdrowia i życia ludzi uruchamia podstawową opiekę
zdrowotną, tworzy szpitale, przeprowadza zabiegi chirurgiczne, zwalcza epidemie, przeprowadza kampanie
szczepień, organizuje centra żywienia dla niedożywionych dzieci oraz oferuje wsparcie psychologiczne.
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W razie potrzeby zapewnia także czystą wodę pitną
i dostarcza materiałów do budowy schronień. W ramach
programów długotrwałych zajmuje się pacjentami
z chorobami zakaźnymi i przewlekłymi, takimi jak
gruźlica, malaria, żółta febra, odra, cholera, zapalenie
opon mózgowych, HIV/AIDS, a także obejmuje opieką
medyczną grup marginalizowane. Co roku pracownicy
MSF zapewniają opiekę medyczną milionom ludzi,
a statystyki dokonań mówią same za siebie. W 2006
roku zespoły medyczne udzieliły blisko 9 milionów
ambulatoryjnych konsultacji lekarskich, hospitalizowały prawie pół miliona pacjentów, przeprowadziły
64 tysiące operacji chirurgicznych, leczyły 1,8 miliona
osób chorych na malarię, opiekowały się 150 tysiącami
niedożywionych dzieci, zapewniły 100 tysiącom osób
chorych na HIV/AIDS terapię antyretrowirusową oraz
zaszczepiły 1,8 miliona ludzi przeciw zapaleniu opon
mózgowych. Podobnie było w 2012 roku, kiedy to
w ramach programów medycznych ponad 8,3 miliona
osób otrzymało pomoc ambulatoryjną, odebrano 185
tys. porodów, przeprowadzono 78 tysięcy operacji
chirurgicznych, 276 tysięcy niedożywionych dzieci
uratowano przed śmiercią głodową, 1,6 miliona osób
otrzymało leczenie przeciwmalaryczne, a 284 tysiące – antyretrowirusowe. Trudno takich osiągnięć nie
zauważyć.
Działalność MSF jest doceniana na forum międzynarodowym, czemu wielokrotnie dawano wyraz,
honorując organizację prestiżowymi nagrodami, na
czele z przyznaną w 1999 roku Pokojową Nagrodą Nobla.

Fot. Krystyna Knypl

Ile to kosztuje?
Większość kosztów pomocy udzielanej przez medyczne ekipy MSF jest niewymierna, bo jak precyzyjnie
oszacować wiedzę, trud
i wysiłek tysięcy wolontariuszy włożony w działalność wykonywaną
przecież bez zachowania czasowych norm
pracy, często w ekstremalnie trudnych warunkach z narażeniem
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własnego zdrowia i życia? Trzeba jednak mieć świadomość, że ten ogromny ludzki potencjał nie mógłby być odpowiednio wykorzystywany bez nakładów
finansowych. Aby utrzymać niezależność, ale i sprawność
działania, organizacja polega głównie na dotacjach osób
prywatnych, co stanowi blisko 89% jej funduszy operacyjnych. Pozostałe 11% pochodzi od międzynarodowych agencji oraz rządów państw. Według danych z 2006
roku organizację wsparło 3,3 miliona osób prywatnych,
fundacji, korporacji i organizacji non-profit z całego
świata, składając się na dochód MSF w wysokości 714
milionów dolarów. W samych tylko Stanach Zjednoczonych blisko 489 tysięcy prywatnych ofiarodawców
wniosło ponad 118 milionów dolarów na konto amerykańskiego oddziału Lekarzy bez Granic. Ten szczególnie prężny oddział został założony w 1990 roku w celu
gromadzenia funduszy, kreowania świadomości społecznej, rekrutowania pracowników terenowych i przekazu informacji dla ONZ i rządu USA nie tylko o potrzebach w zakresie pomocy humanitarnej, ale i o działaniach MSF. Tylko w 2007 roku zebrał ponad 150 milionów dolarów (20% wpływów całej organizacji ze źródeł prywatnych), do pracy za granicą wysłał 200 wolontariuszy, nawiązał szeroką współpracę z mediami, angażując je w organizowanie regularnych kampanii informacyjnych i konferencji na terenie Stanów Zjednoczonych, a także zainicjował cykl okresowych spotkań
informacyjnych z urzędnikami wysokiego szczebla na
forum ONZ i amerykańskiego rządu.
Nie każdy może pracować dla MSF, ale każdy
może tę organizację wspierać w realizacji jej szczytnych
celów. Bo wsparcie to nie tylko dotacje, to przecież
także rzetelna informacja o działalności, dbanie o dobre imię tych, którzy takich zadań się podjęli. Życzmy
Lekarzom bez Granic,
by granice, które przychodzi im przekraczać
każdego dnia, były dla
nich zawsze przyjazne
i szeroko otwarte.
Alicja Barwicka
okulistka
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Jak zostać Lekarzem bez Granic
Marta Florea

Praca dla międzynarodowej organizacji humanitarnej udzielającej na całym świecie
pomocy medycznej ludziom, którzy jej potrzebują, może być niezwykle satysfakcjonująca i inspirująca ale...

Z

anim wyślesz formularz zgłoszeniowy, zastanów
się, dlaczego praca dla organizacji Mèdecins Sans
Frontiéres (MSF), czyli Lekarze bez Granic wydaje się
interesująca.

Zadaj sobie pytania:
# Kiedy i na jak długo mogę wyjechać? (Zazwyczaj czas
trwania misji dla osoby wyjeżdżającej po raz pierwszy
to ok. 9 miesięcy.)
# Czego się obawiam: malarii? pasożytów? czterdziestostopniowych upałów? pracy w okolicy, gdzie toczy
się wojna? konserwatywnego islamu? mieszkania
w namiocie z gromadą nieznanych mi ludzi? (Jeśli
twoja odpowiedź brzmi: niczego, to na pewno nie
jest to praca dla ciebie!)
# Czy akceptuję w całości zasady i wytyczne obowiązujące w tej organizacji?
# Czy jestem gotowa lub gotów podjąć nowe, nieznane
mi zadania zawodowe, np. leczyć choroby tropikalne?
Gdy odpowiesz sobie na te pytania, być może
pojawią się nowe, te najczęściej zadawane (tzw. FAQ).
Odpowiedzi na nie znajdziesz pod adresem: http://www.
msf.org/work-msf/working-in-the-field#faq-jobs.
Organizacja Lekarze bez Granic
poszukuje:
• lekarzy ogólnych • specjalistów chorób zakaźnych
(w szczególności zajmujących się leczeniem HIV
i gruźlicy) • pediatrów • anestezjologów • chirurgów
• ginekologów i położników • specjalistów medycyny
ratunkowej • ortopedów • psychiatrów
• pielęgniarek
• położnych
• psychologów
• fizjoterapeutów
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• farmaceutów,
• analityków medycznych
• epidemiologów
• logistyków
• pracowników działu kadr, administracji i finansów
• koordynatorów projektów.
Zgłoszenia
dokonuje się przez wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej https://
www.aerzte-ohne-grenzen.de. Zgłoszenie należy wysłać
co najmniej 6 miesięcy przed planowanym wyjazdem.
Po 2...6 tygodniach od wysłania zgłoszenia
otrzymuje się zaproszenie na interwiev do Berlina lub
informację, że aplikacja została odrzucona.
Zaproszenie na interview nie oznacza, że organizacja pokryje koszty przejazdu i ew. noclegu. Trzeba
być przygotowanym na wydatki.
Dalsze procedury
Interview odbywa się zwykle w języku angielskim
i trwa 2-3 godziny. Najczęściej zadawane pytania można
znaleźć pod adresem: http://interview-questions1.co.uk/
Medecins+Sans+Frontieres/interview+questions.
Kolejny krok po interview to dostarczenie referencji, warto więc wysyłając aplikację zastanowić się,
kto nam może takowych udzielić. Osoba udzielająca
referencji wypełnia formularz (w języku angielskim)
przysłany przez MSF.
Jeśli po interview twoja aplikacja została zaakceptowana, dołączasz do grupy profesjonalistów
Lekarzy bez Granic. Organizacja zapyta cię ponownie
o dyspozycyjność. W zależności od potrzeb w poszczególnych programach, dział kadr organizacji będzie
się starał znaleźć odpowiednie dla ciebie miejsce.
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To może zająć trochę czasu, więc należy uzbroić się
w cierpliwość.
W tym samym czasie trzeba poddać się szczepieniu na cały szereg chorób (żółtą gorączkę, polio, wściekliznę i inne). Za szczepienia płaci wolontariusz, ale te
wydatki są refundowane przez MSF (należy przedłożyć
rachunki i faktury).
Otrzymasz również listę dokumentów, które (oryginały lub kopie) należy dostarczyć (prawo wykonywania
zawodu lekarza, zaświadczenie o niekaralności, dyplom
lekarza specjalisty i wiele innych). Niektóre trzeba przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego (na swój koszt).
MSF po przeanalizowaniu kandydatury przysyła
opis przyszłego miejsca pracy. Można je zaakceptować
lub nie.
Preparation for Primary Departure
Osoby wyjeżdżające po raz pierwszy jako wolontariusze MSF, tzw. first time missioners, zostają zaproszone na 6-dniowy kurs przygotowawczy pt. Preparation for
Primary Departure. W czasie kursu poruszane są takie
tematy jak: bezpieczeństwo, praca w wielokulturowym
zespole, zarządzanie personelem, zasady działania MSF,
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organizacja pracy i inne. Koszty przelotu na kurs i pobytu pokrywa MSF.
Po zaakceptowaniu przez wolontariusza konkretnego programu rozpoczynają się przygotowania
do wyjazdu: ubieganie się o wizę, podpisanie kontraktu,
korespondencja z osobami, które pracowały lub pracują
w miejscu, do którego się wybieramy itp.
Przed samym wyjazdem czeka cię spotkanie
w siedzibie MSF (zwykle w stolicy jednego z europejskich
krajów), podczas którego uzyskasz ważne i szczegółowe
informacje na temat swojej przyszłej pracy oraz warunków jej wykonywania.
Ufff...
Przebrnęliście przez wszystkie aplikacje, referencje, interwiev? Nadal jesteście zainteresowani pracą dla
Lekarzy bez Granic? Nie zmieniliście zdania? Gotowi?
Spakowani? Ja tak!
No to jedziemy na misję! Ja do... Pakistanu!
Marta Florea
lekarz specjalista położnictwa i ginekologii
wolontariusz organizacji Lekarze bez Granic
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Jak to jest,
być Lekarzem bez Granic?
Marta Florea

Czy nie boisz się pracować w Pakistanie? To pytanie zadawali mi wszyscy: znajomi,
rodzina, a nawet wielu Pakistańczyków, świadomych wizerunku ich kraju na świecie.
Cóż, szczęśliwie nie mam telewizora, co zapewne ułatwiło mi podjęcie decyzji o wyjeździe. Wychodzę z założenia, że ludzie i świat niekoniecznie wyglądają w rzeczywistości tak, jak przedstawiają to media.

M

oi bliscy oczywiście nie przejawiali entuzjazmu,
gdy podzieliłam się z nimi moimi planami. Na
szczęście zarówno przed wyjazdem, w trakcie niego,
jak i po powrocie zawsze mogłam liczyć na ich pomoc
i wsparcie. Tu, za pośrednictwem GdL, chciałabym im
powiedzieć: mężu, mamo, tato, siostro, DZIĘKUJĘ!!!
ZA WSZYSTKO!!! ZA TO, ŻE BYLIŚCIE, JESTEŚCIE
I BĘDZIECIE ZE MNĄ!!!
Mama krótko przed moim wyjazdem była w Busku Zdroju, zachwalała kożuchy, które tam wypatrzyła,
a nawet deklarowała: może ci kupię, bo wiesz, w Pakistanie są wysokie góry, to może się przyda...
Tak więc w kożuchu z Buska i w hidżabie (22 zł
za sztukę) kupionym na popularnym krajowym portalu
aukcyjnym mogłam śmiało ruszyć na podbój Pakistanu.

Peszawar
W czasie trzymiesięcznego pobytu pracowałam
głównie w Women’s Hospital w Peszawarze. Jest to
szpital położniczy w całości prowadzony, finansowany
i zarządzany przez organizację Lekarze bez Granic.
W służbowym uniformie

Pakistan
Wylądowałam w Islamabadzie 2 września 2015 r.
Pakistan przywitał mnie 35-stopniowym upałem. Gdy
ja wzdychałam, że jest strasznie gorąco, Pakistańczcy
nie rozumieli, czemu nie cieszy mnie miły jesienny
chłodek... Latem temperatury przekraczają tam 45 stopni,
a minione lato było ponoć wyjątkowo gorące.
Po kilkudniowym szkoleniu na temat historii,
geografii, kultury, problemów medycznych, savoir-vivre’u oraz kupieniu stosownych ubrań zgodnych
z tutejszą modą obowiązującą w sezonie lato-jesień
2015, byłam gotowa do wyjazdu do mojego docelowego
miejsca pracy.
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W tym szpitalu przychodzi na świat ok. 500 dzieci
miesięcznie. Znajdują się w nim: izba przyjęć, sala
porodowa, sala operacyjna wraz ze sterylizatornią,
oddział położniczy, sala patologii ciąży, sala pooperacyjna, apteka szpitalna, laboratorium z bankiem krwi
oraz oddział noworodkowy.

i z dzieckiem, to po sześciu godzinach oboje opuszczali
szpital (oczywiście szczelnie zakryci dupattą).
Podczas informowania pacjentki o czekających
ją procedurach medycznych, np. cięciu cesarskim, niezwykle istotne było przekazanie wiadomości rodzinie
pacjentki i uwzględnienie jej roli w procesie leczenia.

Co kraj, to obyczaj
Gdy zobaczyłam po raz pierwszy moje pakistańskie pacjentki, miałam ochotę zapytać: a gdzie piżama
lub koszula? Po kilku dniach przyzwyczaiłam się, że tu
nie ma żadnej ceremonii pt. „przebieram-się-w-koszulę-do-porodu”. Pacjentki zawsze przychodziły ubrane
w swoje codzienne ubrania, rodziły w nich, zdejmując
tylko spodnie noszone pod szalwar kamizem (czymś
w rodzaju tuniki) na moment porodu dziecka, po porodzie przykrywały się chustą, zwaną dupattą, którą nosiły
na głowie, a jeśli wszystko było w porządku z matką

Doskonała szkoła medycyny
praktycznej
Musiałam się również zmierzyć z różnymi problemami położniczymi, które dotychczas znane mi były
wyłącznie z podręczników, np. jak leczyć pacjentkę
z krwotokiem spowodowanym pęknięciem macicy
w donoszonej ciąży albo jak prowadzić poród trojaczków
drogą pochwową...
Pomimo tych odrębności kulturowych i medycznych każdego dnia na sali porodowej przekonywałam
się, że lęk, ból, obawy związane z porodem czy radość
z narodzin zdrowego dziecka niepiśmienne Pasztunki
i Afganki odczuwały tak samo, jak moje polskie pacjentki. No, może z tą różnicą, że po porodzie wystarczyło
im powiedzieć „maszum khadi”, czyli że z dzieckiem
wszystko w porządku i nie dopytywały się o punktację
w skali Apgar ani nie zasypywały pediatry setką pytań
zaczerpniętych z internetowych portali dla mam.

Henna party: henna przygotowana do nałożenia na dłonie pięknych pań

Dłonie ozdobione henną to tradycyjna ozdoba pakistańskich
modnisi
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Pakistańska kuchnia: pikantna, kolorowa, koniecznie bez dodatku
noża i widelca :-)
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Jest różnorodnie
Gdy wpisuje się w Google słowo „Pakistan”, wśród
pierwszych wyników otrzymuje się informacje o zbiorowych gwałtach, morderstwach, atakach amerykańskich
dronów itp. Nie będę zaprzeczać, że tak tam nie jest,
ale te informacje opisują zaledwie ułamek złożonych
i skomplikowanych realiów tego kraju.
Sytuacja polityczna w znaczącym stopniu wpływała na zasady bezpieczeństwa obowiązujące wolontariuszy Lekarzy Bez Granic pracujących w Pakistanie, np.
poruszanie się poza domem, w którym mieszkałam w Peszawarze, było ograniczone w znacznym stopniu. Ale...
Pakistańska codzienność to również kolorowe
„henna party” (odpowiednik naszego wieczoru panieńskiego), w którym miałam okazję uczestniczyć. Mogłam
również zobaczyć, jak muzułmanie świętują Eid al
Adha, czyli Święto Ofiarowania, a duszona koźlęcina
z warzywami, którą mogłam skosztować z tej okazji,
była przepyszna.

Trudności i radości
Nie będę czarować Szanowne Czytelniczki i Szanownych Czytelników: bycie wolontariuszem organizacji
Lekarze bez Granic to trudne zadanie. W tej pracy,
którą wykonuje się często w niełatwych warunkach
klimatycznych, w całkowicie odmiennej rzeczywistości
kulturowej, przychodzi zmierzyć się z ogromem ludzkiego cierpienia, wszechobecną bezsensowną śmiercią,
własnymi ograniczeniami i słabościami. Ale także w tej
pracy codziennie ratuje się ludzkie życie. Radości, jaką
odczuwałam, widząc np. pacjentkę, którą kilka dni
temu przywieziono nieprzytomną z rzucawką, dziś
uśmiechniętą, wychodzącą na własnych nogach, nie
da się z niczym porównać.
Na koniec odpowiem na postawione na początku
pytanie: Jak to jest, być Lekarzem bez Granic? Odpowiedź
brzmi: Nie jest łatwo, ale warto nim zostać!
Tekst i zdjęcia
Marta Florea
lekarz specjalista położnictwa i ginekologii
wolontariusz organizacji Lekarze bez Granic

Nowości
W dniach od 15 do 16 września 2016 (rozmowa z profesorem do przeczytania
roku odbędzie się w Sydney 4th Interna- na naszych łamach: http://www.gazetational Conference on Oesophageal Atresia. -dla-lekarzy.com/index.php/nowosci/8Organizatorzy przygotowali bardzo -artykuly-gdl/270-chorobyrzadkie2) czy
ciekawy program obejmujący wiele prof. Tom Kovesi z Kanady.
najważniejszych zagadnień związanych
Szczegółowe informacje o programie
z diagnozowaniem i leczeniem dzieci są dostępne pod adresem http://www.
z atrezją przełyku. Wykładowcami będą oa2016.com.au/d/OA2016-Program-V2.
najwybitniejsi specjaliści w tej dziedzinie pdf.
(K.K.)
jak prof. Frederic Gottrand z Francji Źródło: http://www.oa2016.com.au/index.php

Fot. Krystyna Knypl

Konferencja o atrezji przełyku

Badania nad chorobami niezdiagnozowanymi
Kanadyjska fundacja Rare Diseases
Foundation prowadzi ciekawe badanie
nad etycznymi aspektami chorób niezdiagnozowanych zatytułowane Best Ethical Practices in Managing Uncertainty
in Medical Diagnosis: An investigation
of ethical principles applied to decision-making. Prośba o podzielenie się swoimi
doświadczeniami jest skierowana zarówno
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do pacjentów, którzy doświadczali co najmniej przez 6 miesięcy w ciągu ostatnich
2 lat objawów chorobowych, które nie
zostały zdiagnozowane (https://www.
rarediseasefoundation.org/research/
best_ethical_practices/best_ethical_practices_in_uncertainty_patients), jak i do
lekarzy, który w swojej praktyce mieli
do czynienia z takimi pacjentami (http://

www.rarediseasefoundation.org/research/
best_ethical_practices/best_ethical_practices_in_uncertainty_physicians).
Im więcej wszyscy będą wiedzieli, tym
diagnozowanie trudnych i nietypowych
przypadków będzie bardziej skuteczne.
(K.K.)
Źródo: https://www.rarediseasefoundation.
org/research/best_ethical_practices
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Turystyka medyczna
Katarzyna Kowalska

Dość powszechne narzekania na jakość opieki medycznej w naszym kraju stosunkowo rzadko generują poszukiwanie usług medycznych za granicą. W Polsce przywiązaliśmy się do hasła „pieniądze idą za pacjentem” i w większości wypadków owe
mityczne pieniądze poruszają się tylko po drogach krajowych.
Wybranie się za granicę w celu skorzystania tam z usług medycznych kojarzy się nam
z leczeniem skomplikowanych schorzeń, publicznymi zbiórkami pieniędzy oraz relacjami telewizyjnymi pokazującymi osoby, które zdecydowały się na ten trudny krok.

Fot. Krystyna Knypl

Coraz większy rynek
Tymczasem w wielu krajach modna jest turystyka
medyczna będąca formą poszukiwania tańszych usług,
często nierefundowanych przez system ubezpieczeń.
Znane są wyprawy obywateli Stanów Zjednoczonych
do Meksyku, Kostaryki, Ekwadoru w celu wykonania
zabiegów chirurgii plastycznej czy stomatologicznych.
Turyści medyczni wielu krajów pielgrzymują do Tajlandii,

gdzie liczba przybywających na zabiegi jest szacowana
na 1,2 mln osób rocznie.
Mimo wysokich kosztów renoma wielu amerykańskich placówek medycznych powoduje, że do
Stanów Zjednoczonych przybywa rocznie około 800
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tysięcy osób w poszukiwaniu lepszych rozwiązań dla
swojego zdrowia. Globalny rynek turystyki medycznej
jest szacowany na 40 mld dolarów. Jest o co walczyć!
Jakie kierunki są teraz modne?
Europejski turysta medyczny może oczywiście
wybrać się za ocean, aby poprawić swoją urodę, ale to
kierunek dla bogaczy. Atrakcyjną ofertę można
znaleźć bliżej. Na rozwój turystyki medycznej
postawiła Turcja i osiąga w tym zakresie dobre
wyniki. W Stambule odbywają się konferencje
międzynarodowe nt. zagadnień turystyki medycznej, a linie tureckie oferują przybywającym
10% zniżkę na bilety. Korzystnie przedstawiają
się również ceny zabiegów. Efekt tych wszystkich poczynań pojawił się dość szybko. W roku
2014 ponad 700 tysięcy osób przybyło do Turcji
w celach medycznych. Głównie są to pacjenci
z Rosji, Bałkanów i krajów arabskich. Koszt
przeszczepienia włosów w Turcji to 5000 lir tureckich (1 lira = 1,32 zł), podczas gdy w Europie
taki zabieg to wydatek 10 000 euro, a w Stanach
Zjednoczonych nawet 30 000 dolarów.
Warto wspomnieć, że do Polski także przybywają
turyści medyczni z innych krajów.
Tak więc mamy jeszcze jedną formę medycyny
bez granic, a jeżeli coś ludzi ogranicza w korzystaniu
z tych usług, to jedynie zasobność portfela.
q
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Muzyka i listy

http://culture.pl/sites/default/
files/styles/facebook/public/
field/works/chopin_podpis.
jpg?itok=NF2ZZYtn

Jagoda Czurak

Jeszcze pamiętamy emocje i wzruszenia
towarzyszące ostatniemu Międzynarodowemu Konkursowi Chopinowskiemu,
a już niedługo melomani będą obchodzić
rocznicę urodzin kompozytora. Potem
przyjdzie lato i muzyka naszego rodaka
będzie rozbrzmiewać co niedzielę w warszawskich Łazienkach. A w październiku
rocznica jego śmierci – okazja do okolicznościowych koncertów nie tylko w Polsce.

U

mierający Chopin wyraził życzenie, by podczas
mszy żałobnej po jego śmierci zagrano Requiem
Mozarta, którego bardzo cenił. Ten swoisty testament
jest spełniany corocznie tak w bazylice św. Krzyża
w Warszawie – gdzie jest jego serce, jak i w Paryżu (vide zapowiedź
koncertu w kościele św. Magdaleny,
z którego 30 października 1849 r.
wyprowadzono ciało kompozytora
w ostatnią drogę).
Wśród muzykologów panuje
opinia, że ducha kompozycji Fryderyka najlepiej może oddać interpretacja polskich pianistów. Co prawda
jurorzy warszawskich konkursów najwyższymi nagrodami wyróżniają nie
tylko Polaków, jednak w stwierdzeniu
tym jest sporo prawdy – ta muzyka
jest zrozumiała dla każdego Polaka.
Przez lata plakaty anonsujące kolejne
Konkursy Chopinowskie utrwalały
to przekonanie, co przejawiało się
w obrazach wierzb, podmokłych łąk, nizinnego krajobrazu z biało-czarną klawiaturą unoszącą się w powietrzu.
Przyznam się, że takie mazowieckie niziny widzę przed
oczami, gdy słucham w Łazienkach ballad czy nokturnów.
Jerzy Duda-Gracz podjął się zadania zilustrowania wszystkich utworów Fryderyka Chopina. Cały cykl
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powstał w latach 1999-2003. Są to akwarele, prace olejne
oraz całuny (interpretujące utwory zaginione) – w sumie
ponad 300 prac (niektóre dłuższe utwory zyskały po kilka
przedstawień). Malarz przygotował się do tego zadania
nie tylko słuchając muzyki. Czytał biografie, jeździł po Polsce
do miejsc, w których Chopin
bywał. Każdą z prac podpisał
tytułem utworu i nazwą miejsca,
w którym powstała. W podpisach pojawiły się również nazwy
miejscowości, w których Chopin nigdy nie był, ale w których
za to malarz odnalazł odpowiedni nastrój do kontemplacji
utworów muzycznych (łącznie
aż 97 miejscowości). Te obrazy,
zgodnie z odczytanym przez
malarza przekazem muzycznym,
ukazują różnorodność polskich
pejzaży (Ballada g-moll – https://
www.youtube.com/watch?v=PMJcI9dMyVI), w których pojawiają się (albo i nie) zjawy
lub postaci w ruchu tanecznym (http://www.wychmuz.
pl/userfiles/2012%20numery%20wychmuz/2.2012/Ballada%20nr%201%20g-moll%20-%20Lubniewice.jpg). Prace
monochromatyczne podkreślają nostalgiczny nastrój
i pewną nierzeczywistość krajobrazu, choć w niektórych,
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nielicznych, postaci ujęte zostały groteskowo, do czego
malarz przyzwyczaił nas w swoich wcześniejszych pracach. Nie brakuje wiejskich krytych strzechą chałup,
walących się płotów, ostępów leśnych (Mazurek a-moll
Notre temps http://www.wychmuz.pl/userfiles/2012%20numery%20wychmuz/2.2012/Mazurek%20a-moll%20notre%20
temps%20-%20%C5%9Awiebodzin.jpg). Postaci ludzkie
noszą stroje z epoki romantyzmu (damy mają suknie
z dekoltami, kapelusze, żołnierze – mundury) lub wiejskie
(chłopi tańczący mazura czy krakowiaka).
Doskonale pamiętam pierwszą wystawę tych prac
sprzed 10 lat. Duda-Gracz wszystkie obrazy malował
w polskich plenerach (Chopin drugą połowę swojego
życia spędził za granicą, ale żadna z tamtejszych miejscowości nie pojawia się w cyklu malarza). Artysta
mawiał o sobie, że jest chory na Polskę, tylko tutaj mógł
żyć i pracować. Tę „chorobę, jaką jest Polska” odkrył
w twórczości Chopina, co zwłaszcza odczuł w kompozycjach, które powstały na obczyźnie.
Przyznam, że odgadnięcie tytułu utworu muzycznego na podstawie obrazu udało mi się tylko w dwóch
wypadkach. Obraz do preludium nr 15, zwanego Deszczowym1. Ukośne kreski, na wzór używanego w japońskich
drzeworytach schematu, sugerują spadające regularnie
krople, jak jedna ręka pianisty uderzająca w klawiaturę
monotonnym kap-kap. Drugi obraz to ilustracja do
etiudy c-moll Rewolucyjnej (http://www.wychmuz.pl/
userfiles/2012%20numery%20wychmuz/2.2012/Etiuda%20
c-moll%20op.%2010%20nr%2012%20-%20Warszawa.jpg) –
jedyna praca cyklu w tonacji czerwono-pomarańczowej,
na której wydęte płaszczyzny przywołują scenę z filmu
Młodość Chopina (z firanką powiewającą w otwartym
oknie).
Jerzy Duda-Gracz przedstawił własną wizję świata
zaklętego w nutach. Znalazł nieliczne wskazówki co do
interpretacji czy genezy powstania utworów w listach
Sam Chopin nie lubił tej nazwy. George Sand napisała we
wspomnieniach: Był wściekły, że używam skojarzeń dźwiękonaśladowczych do interpretacji utworu. Protestował z całych sił – miał rację – przeciw dziecinadzie owych wyobrażeń
o naśladowaniu. Jego geniusz był pełen tajemniczych brzmień
natury przeniesionych w wysublimowane muzyczne odczucia
– a nie poprzez niewolniczą imitację zewnętrznych dźwięków.
M. Tomaszewski Chopin.
1
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kompozytora, który na przykład o drugim koncercie e-moll tak pisał do przyjaciela Tytusa Woyciechowskiego:
Adagio… nie ma… być mocne, jest ono więcej romansowe,
spokojne, melancholiczne, powinno czynić wrażenie
miłego spojrzenia w miejsce, gdzie stawa tysiąc lubych
przypomnień na myśli. Jest to jakieś dumanie w piękny czas
wiosenny, ale przy księżycu. Dlatego też akompaniuję go
sordinami. To jest skrzypcami przytłumionymi gatunkiem
grzebieni, które okraczając struny, dają im jakiś nosowy,
srebrny tonik. – Może to jest złe, ale czemu się wstydzić źle
pisać, pomimo swojej wiedzy – skutek dopiero błąd okaże.
Co zatem można znaleźć w listach
kompozytora?
Czytanie cudzych listów to jak zaglądanie do
cudzego buduaru. Treść listów była przeznaczona dla
konkretnego adresata, chyba że autor zaznaczył inaczej.
Nikt z piszących listy nie miał zamiaru ich upubliczniać,
zwłaszcza że zawierały informacje nie tylko natury
intymnej, ale też pozwalały odgadnąć przekonania
i światopogląd autora2. Z drugiej strony to szczęście,
że listy wielu ludzi przetrwały, są publikowane i czytane. Chopin miał niewątpliwy talent literacki, który
przejawił się już w dzieciństwie, gdy redagował „Kurier
Szafarski”. Były to listy do najbliższych, w formie gazety,
z ilustracjami samego Fryderyka, naśladujące formę
i styl ówczesnego „Kuriera Warszawskiego”, w którym
14-latek opisywał rodzinie wakacyjny pobyt w Szafarach u pp. Dziewanowskich. Z matką, siostrą Ludwiką,
przyjaciółmi-Polakami korespondował oczywiście po
polsku, ze swoim pierwszym nauczycielem Czechem
Żywnym – po niemiecku, z profesorem Elsnerem, ojcem
i wydawcami nut oraz zaprzyjaźnionymi cudzoziemcami
– po francusku. Listy do rodziny były bardzo obszerne, to
w nich zdawał relację z tego, co się w jego życiu działo
od wyjazdu z Polski. Przekazywał informacje o recepcji
jego koncertów publicznych i utworów, o spotkaniach
z rodakami i publicznością, o uczennicach i wielbicielkach. Znajdziemy w nich informacje natury praktycznej:
Chopin wiedział, że niektóre jego listy, pisane do rodziny, będą
udostępniane przyjaciołom, stąd pojawiają się w niektórych
z nich takie dopiski: listu tego wszystkim nie czytać, żeby nie
myślano, żem spyszniał (w relacji o pobycie w Wiedniu w 1830 r.).
2
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za ile wynajmował kwatery czy pokoje w oberżach, ile
kosztował obiad czy białe rękawiczki, które kupował
namiętnie. O zabiegach w organizowanie koncertów,
które przy pomocy listów polecających, otrzymanych
przed wyjazdem w Warszawie, musiał sam wychodzić,
bo impresaria nie miał. W listach do rodziny otwarcie
pisze o rozterkach finansowych (za ile grać publicznie,
bo że za darmo nie można, wszyscy mu mówili). W liście
z Wiednia z 1 grudnia 1830 r. tak opisuje spotkanie z bankierem3, który powiedział mu, że bardzo mu przyjemnie
poznać takiego jak ja Kunstlera, ale że nie życzy dać się
słyszeć, bo tu jest tylu dobrych fortepianistów, iż trzeba
mieć wielką reputację, ażeby coś uzyskać. Dodał w końcu:
że on nie może mi w niczym dopomóc, bo czasy są ciężkie
itp. To wszystko musiałem łykać z wytrzeszczonymi na
niego oczyma. Ale już pół roku później donosił rodzinie:
Cicimara4 mówił, że nie ma w Wiedniu nikogo, co by tak
akompaniował, jak ja. Pomyślałem sobie: Wiem o tym
doskonale. (Cicho!).
Nie brakuje w listach5 opisów miejsc, w których
przebywał: Jestem w Palmie, między palmami, cedrami,
kaktusami, oliwkami, pomarańczami, cytrynami, aloesami, figami, granatami itd. Co tylko Jardin des Plantes
ma w swoich piecach. Niebo jak turkus, morze jak lazur,
góry jak szmaragd, powietrze jak w niebie. W dzień słońce,
wszyscy letnio chodzą, i gorąco; w nocy gitary i śpiewy po
całych godzinach. Balkony ogromne z winogronami nad
głową; maurytańskie mury. Wszystko ku Afryce, tak jak
i miasto, patrzy. Słowem, przecudne życie. I sześć tygodni
później: Palma a raczej Valdemosa o parę mil; między
skałami i morzem opuszczony ogromny klasztor kartuzów,
gdzie w jednej celi ze drzwiami, jak nigdy bramy w Paryżu
nie było, możesz sobie mnie wystawić nieufryzowanego,
bez białych rękawiczek, bladego jak zawsze. Cela ma formę
trumny wysokiej, sklepienie ogromne, zakurzone, okno
małe, przed oknem pomarańcze, palmy, cyprysy; naprzeciw okna moje łóżko na pasach, pod filigranową rozasą
maurytańską. Obok łóżka stary nitouchable kwadratowy
U którego miał zdeponowane pieniądze posyłane przez ojca
przez pierwsze miesiące od wyjazdu z Warszawy.
4
Właściwie Ciccimarra Giuseppe, włoski tenor, w czasach
pobytu Chopina w Wiedniu nauczał śpiewu.
5
Do Juliana Fontany – list z 15.11.1838 r.
3
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Akwarela współczesna przedstawiająca klasztor kartuzów

klak do pisania ledwo mi służący, na nim lichtarz ołowiany
(wielki tu lux) ze świeczką. Bach, moje bazgrały i nie moje
szpargały... cicho... można krzyczeć... jeszcze cicho. Słowem,
piszę ci z dziwnego miejsca...Tutaj natura dobroczynna,
ale ludzie złodzieje, bo nigdy nie widzą obcych, więc nie
wiedzą, co żądać za co. Pomarańcze darmo, a guzik do
portek sumy bajońskie. To wszystko grano piasku przy
tym niebie, przy tej poezji, którą wszystko tu oddycha,
przy tej barwie miejsc najcudniejszych, jeszcze oczami
ludzi nie zatartej.
Chopin przesyłał do przyjaciela – Juliana Fontany,
który był jego sekretarzem osobistym, partytury utworów,
skrupulatnie korygował błędy kopisty. Kwitował odbiór
honorariów za prawo wydania nut.
Otrzymałem od p. Maurycego Schlesingera sumę
czterystu franków na rachunek tysiąca pięciuset franków,
za które sprzedałem mu prawo własności na Francję
4 Mazurków opus [33] oraz trzech Walców na fortepian
z prawem własności na Francję i Niemcy. FF. Chopin.
Paryż, 10 sierpnia 1838.
Chopin był niezłym ekonomistą, targował się
z wydawcami, drogo brał za lekcje gry na fortepianie.
Nie poznalibyśmy go od tej strony, gdy nie listy.
Tęsknota za ojczyzną, żal, że nie mógł brać udziału
w wydarzeniach, jakie były pisane rodakom, przewija się
w wielu listach: największą pociechą w obcym kraju jest
mieć kogoś, kto myślą przenosi nas do ojczyzny, ilekroć
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na niego spojrzymy, pomówimy z nim lub posłuchamy
jego mowy.6
Ach, czemuż choć jednego Moskala zabić nie mogłem! (po 8 września 1831 r. do rodziny na wiadomość
o bitwie, w której pojmano generała Sowińskiego).
Chopin miał cięty język i potrafił w kilku słowach
charakteryzować ludzi. O Anglikach: Żeby ten Londyn nie
był taki czarny, a ludzie nie tacy ciężcy i odoru węglanego
ani mgły nie było, to bym już i po angielsku się nauczył.
Ale ci Anglicy tacy różni od Francuzów, do których jak
do swoich przylgnąłem; tak wszystko tylko na funty
biorą, sztuki dlatego lubią, że to lux; poczciwe serca, ale
takie oryginały, że rozumiem, jak można samemu tutaj
zesztywnieć albo się w machinę obrócić. — Żebym był
młodszy7, to bym się może i na machinę puścił, dawałbym
koncerta po wszystkich kątach i wygrywał najbezgustowniejsze awantury (byle za pieniądze!); ale teraz już
trudno zaczynać z siebie machinę robić. O Szkotach: Lady
Belhaven jest obecnie tutaj, gdzie zresztą bawi prócz niej
około trzydziestu osób, są pomiędzy nimi bardzo piękne,
bardzo inteligentne, bardzo oryginalne, bardzo głuche,
a nawet jeden – noszący bardzo sławne nazwisko (Sir
Walpole) – niewidomy. – Toalety, diamenty, krosty na
nosie, najpiękniejsze włosy, najwspanialsze figury, istoty
szatańsko piękne i szatany pozbawione piękności. Ostatnia kategoria wszędzie najczęściej spotykana. Całe to
towarzystwo udaje się dziś do Edynburga na Caledonian
Rout. (w liście do Marii de Rozières).
Nie brakuje w tych listach humoru i autoironii:
Dziwna rzecz! To łóżko, do którego idę, może już niejednemu służyło umierającemu, a mnie to dziś nie robi
wstrętu! Może niejeden trup leżał, i długo leżał na nim?
– A cóż trup gorszego ode mnie? – Trup także nie wie nic
o ojcu, o matce, o siostrach, o Tytusie! – Trup także nie
ma kochanki! – Nie może się rozmawiać z otaczającymi
go swoim językiem! – Trup taki blady jak i ja. Trup taki
zimny, jak ja teraz na wszystko zimnym się czuję. – Trup
już przestał żyć – i ja już żyłem do sytu.8, które Chopin
zachował do ostatnich dni (w liście do siostry Ludwiki
6
7
8

Do uczennicy, Marii de Rozières.
Chopin miał wówczas 38 lat.
Zapis w albumie-dzienniku, Stuttgart, po 8 września 1831 r.
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25 czerwca 1849 r. … eskulap już od 10 dni nie był, bo
się spostrzegł nareszcie, że jest coś nad jego sciencję.
Nieliczne listy zawierają ironizujące komentarze do artykułów prasowych dotyczących kompozycji
Chopina . Po moich koncertach (pisze w kwietniu 1830 r.
do przyjaciela Tytusa Woyciechowskiego, powiernika
najtajniejszych sekretów z czasów warszawskich) sypnęło
się mnóstwo recenzji, szczególnie w „Kurierze Polskim”:
jakkolwiek już przesadzonymi tchnęły pochwałami, jednakże znieść ich można było. „Dziennik Urzędowy” także
kilka stronic poświęcił moim panegirykom, ale między
innymi w jednym ze swoich numerów takie głupstwa mimo
najlepszej chęci poklecił, żem był w desperacji od chwili,
w której przeczytałem odpowiedź w „Gazecie Polskiej”, jak
najsprawiedliwiej odejmującą mi to, co tamten w egzageracji przydał. Opinia zakwalifikowana przez Chopina
jako „egzageracja” była następująca: jak Mozartem
Niemcy, tak Polacy mną się szczycić będą: nonsens bardzo
jasny. Zasługi tak wysokiej oceny kompozycji młody
Fryderyk przypisuje swojemu nauczycielowi – profesorowi Elsnerowi. O komentarzach z prasy berlińskiej,
dotyczących „Wariacji
b-dur na temat arii La
ci darem la mano”9 parę
miesięcy później do tego
samego adresata: Jest
krótko, ale tak bujnie, tak
wysoko, głęboko a przy
tym filozoficznie, że tłumaczyć tego nie można…
Niemiec mi kompliment
napisał; jak go zobaczę,
to mu podziękuję. Jednakże nie ma nic przesadzonego i tak jest, jak
ja sobie życzę, bo mi tu
samodzielność przyznaje.
Na miesiąc przed
śmiercią Chopin wynajął pokoje od południa
przy pl. Vendôme 12. Front budynku, w którym mieszkał Chopin
9

Wariacje dedykowane Tytusowi Woyciechowskiemu.
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Cieszył się z obecności siostry, przyjaciół, jednak nic
nie mogło go uratować. Ostatnie zapisane słowa Chopina (przed 17 października 1848 r.): Gdy ten kaszel
mnie zadusi, zaklinam Was, każcie otworzyć ciało moje,
żebym nie został pochowany żywcem.10
Zbiór części korespondencji Chopina do rodziny
(listy będące w posiadaniu siostry Ludwiki) zostały
opublikowane w 1862 roku, 13 lat po śmierci kompozytora. Stanowiły one część ilustracyjną pierwszej
biografii kompozytora, obejmującej lata do wyjazdu
z Warszawy, autorstwa Maurycego Karasowskiego.
Pojedyncze listy pojawiały się jeszcze wcześniej w prasie
warszawskiej, „by umożliwić poznanie ich tym, którzy
pragnęliby stworzyć fundament pod źródłową biografie
mistrza”, jak zachęcał do upublicznienia korespondencji
kompozytora pomysłodawca tej akcji, muzykolog Józef
Sikorski. Ta pierwsza część listów była o tyle cenna, że po
pożarze mieszkania siostry Chopina w 1863 r. spłonęły
W oryginale: Comme cette toux m’étouffera je vous conjure
de faire ouvrir mon corps pour je suis pas enterré vif.

10

oryginały (i pamiątki po kompozytorze). Henryk Sienkiewicz opublikował kilka felietonów poświęconych
wydanym listom. Smutne czy wesołe, zawsze są szczere,
lotne, bezpretensjonalne, co częstokroć czyni z nich
prawdziwe perły literackie.11
W muzyce Chopina, jak i w jego listach jest lekkość i siła. Urzeczona ich treścią zachęcam do lektury.
Tekst i zdjęcia
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Grudzień 2015 r.
PS Pod wyróżnionymi niebieskim kolorem adresami internetowymi można obejrzeć reprodukcje prac Jerzego Dudy-Gracza,
o których mowa w tekście.
J.C.
Podaję za „Fryderyk Chopin. Wybór listów” w opracowaniu
Zdzisława Jachimeckiego. Część cytowanych przeze mnie
fragmentów listów pochodzą również ze strony Narodowego
Instytutu Fryderyka Chopina

11

Nowości
Infekcje Clostridium difficile coraz częstsze
Ciężkie i nawracające zakażenia Clostridium difficile stanowią coraz częstszy problem
w szpitalach na całym świecie.
Zagadnieniu temu są poświęcone dwa artykuły w JAMA
z 12 stycznia 2016 roku.
W artykule wstępnym zatytułowanym Expanded evidence for frozen fecal microbiota
transplantation for Clostridium
difficile infection. A fresh take
dr Preeti N. Malani i dr Krishna Rao podają, że w Stanach
Zjednoczonych w 2011 roku
zanotowano około 500 tysięcy
infekcji tym patogenem oraz
29 tysięcy zgonów. Coraz
częstszą metodą leczenia jest
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przeszczep kału od zdrowego
dawcy.
Po raz pierwszy ta metoda
leczenia była opisana w 1983
roku. Spotkała się z – jak piszą
autorzy – powolną akceptacją, ale obecnie zyskała status
rutynowego postępowania.
Jest szczególnie akceptowana w przypadkach nawracających zakażeń Clostridium
difficile, które stanowią 25%
przypadków. Za nawracającym charakterem infekcji przemawiają następujące objawy:
utrzymujące się bóle brzucha,
gorączka >38oC, leukocytoza
powyżej 15 tysięcy mimo leczenia wankomycyną w dawce

500 mg 4 razy dziennie przez
co najmniej 5 dni.
W badaniu klinicznym Frozen vs Fresh Fecal Microbiota
Transplantation and Clinical
Resolution of Diarrhea in Patients With Recurrent Clostridium difficile Infection. A Randomized Clinical Trial zaprezentowanym przez dr Christine H. Lee i wsp. omówionym
w tym samym numerze JAMA
opisano leczenie kałem mrożonym podawanym we wlewach
doodbytniczych i porównano
z wynikami leczenia kałem
świeżym.
Za zastosowaniem kału
mrożonego przemawiały

między innymi względy organizacyjne – nie zawsze dysponowano zdrowym dawcą,
gdy zgłaszał się pacjent z nawracającą infekcją.
W badaniu klinicznym
uczestniczyło 219 pacjentów
(108 otrzymało kał mrożony i 111 świeży). Uzyskano
podobne rezultaty lecznicze,
częstość objawów niepożądanych w obu grupach była
zbliżona.
(K.K.)
Źródło: http://jama.
jamanetwork.com/article.
aspx?articleid=2480991
http://jama.jamanetwork.com/
article.aspx?articleid=2481003

2_2016

luty

Bonjour la France!

Niezwykła kariera
baniek mydlanych
Katarzyna Kowalska

Bliższy kontakt z paryską pediatrią przynosi coraz to nowe odkrycia. Okazuje się, że
Francuzi nie tylko zajmują znaczące miejsce w historii medycyny (dość wspomnieć
takie nazwiska jak Marfan, Laennec czy Widal), ale mają także wybitne osiągnięcia
współczesne w takich dziedzinach jak choroby mięśni, nefrologia, immunologia, genetyka. Francja jest pionierem organizacji opieki nad dziećmi z chorobami rzadkimi.

Z

lektury pisma dla rodziców „Parents” (styczeń-luty 2016 r.) dowiadujemy się, że bańki mydlane,
których uspokajające działanie opisałam w GdL 1/2016,
mają też inne zastosowania w medycynie pediatrycznej.
Christine Allevan w artykule Urgences pédiatriques. Des méthodes douces contre la douleur opisuje, jak
w szpitalu imienia Armanda Trousseau pokazy baniek
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mydlanych są wykorzystywane do łagodzenia bólu. Gdy
mały człowiek widzi coś tak pięknego jak bańki mydlane,
zapomina o dolegliwościach!
Szpital w zwalczaniu stresu i bólu, które nieodłącznie towarzyszą chorobom, posługuje się także innymi
niekonwencjonalnymi metodami. Od trzech lat na izbie
przyjęć dzieciom, które podczas niektórych zabiegów
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Bonjour la France!
muszą pozostawać bez ruchu,- udostępnia się tablety!
Pacjenci używają tych urządzeń pod nadzorem pielęgniarki. Profesor Ricardo Carbajal, szef pediatrycznej
izby przyjęć, potwierdza, że tablety działają kojąco na
pacjentów. Są one cząstką domowej, znanej im rzeczywistości i przez to pozwalają choć na chwilę zapomnieć
o pobycie w szpitalu.
Na wyposażeniu pielęgniarek są nie tylko tradycyjne instrumenty medyczne, lecz kieszenie ich fartuchów skrywają marionetki, gwizdki, zabawne figurki,
książeczki oraz pomniejsze instrumenty muzyczne. Jedna
z pielęgniarek mówi, że zdarza się im także śpiewać,
nawet jeśli nie zawsze robią to czysto.
Mali pacjenci, którzy dzielnie znoszą ból w czasie
pobytu w szpitalu, otrzymują certyfikat odwagi.
Czasopismo „Parents” jest dostępne w wersji
papierowej oraz on-line pod adresem www.parents.fr.
Przy okazji warto wspomnieć, że szpital imienia
Armanda Trousseau (https://pl.wikipedia.org/wiki/Armand_Trousseau#/media/File:Trousseau.jpg) to kolejna
znakomita placówka medyczna w Paryżu zajmująca się
chorymi dziećmi. Mieści się w XII dzielnicy przy ulicy

doktora Arnolda Nettera – innego wybitnego lekarza
francuskiego (https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_Armand-Trousseau#/media/File:Entr%C3%A9e_h%C3%B4pital_Trousseau.JPG).
Obie placówki należą do sieci 39 szpitali uniwersyteckich mających łącznie 22 474 łóżka, w tym 350 łóżek
intensywnej terapii, oraz 300 sal operacyjnych (http://
www.aphp.fr/international).
Szpitale uniwersyteckie udzielają rocznie 5 mln
konsultacji medycznych, 1,5 mln hospitalizacji (co stanowi około 10% wszystkich hospitalizacji we Francji),
przyjmują 40 000 porodów, przeprowadzają 200 000
operacji i 1250 przeszczepów narządów. Ponadto szkolą
młodych lekarzy. Rezydenci mogą zdobywać wiedzę nie
tylko w placówkach francuskich, ale możliwe jest również
spędzenie jednego semestru na szkoleniu za granicą.
Osiągnięcia francuskiej medycyny imponują
– są trwałe i wybitne. A co najważniejsze, nie pryskają po chwili niczym mydlane bańki, choć i one mają
swoje miejsce w medycynie – jak by nie patrzeć –
uniwersyteckiej!  
Tekst i zdjęcie

Katarzyna Kowalska

Nowości
Odległe skutki hipoglikemii
Doraźny charakter zabu- w grudniu 2015 r. na łamach
rzeń związanych z hipoglike- „Circulation”.
mią stwarza fałszywe wrażeDo mało znanych skutków
nie, że jest to tylko chwilowy powtarzających się stanów
problem. Tymczasem wiele hipoglikemii zalicza się zabadań wykazuje, że powta- burzenia w krzepnięciu krwi,
rzające się stany niedocukrze- nasilanie zaburzeń funkcjonia powodują wiele skutków nowania śródbłonka naczyń
odległych. Na negatywne krwionośnych oraz wzrost
oddziaływanie szczególnie skłonności do występowania
jest narażony układ krążenia. stanów zapalnych.
Omówieniu tego zagadnienia
Powtarzające się stany
poświęcone jest doniesienie niedocukrzenia zwiększają
Cardiovascular implications skłonność płytek krwi do agluof hypoglycemia in diabetes tynacji i tworzenia skrzepów
mellitus autorstwa K.A. Con- wewnątrz naczyń krwiononelly i wsp. opublikowane śnych. Tendencja ta występuje
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mimo przyjmowania przez
pacjentów leków przeciwzakrzepowych. Wiąże się to między innymi ze zwiększonym
poziomem we krwi markerów
stanu zapalnego, takich jak
interleukina 6, białko CRP czy
białko CD40.
Pacjenci z powtarzającą się
hipoglikemią mają w większym stopniu upośledzone
funkcjonowanie śródbłonka
naczyniowego oraz zwiększoną sztywność ściany naczyń
krwionośnych. Te stany powodują z kolei zwiększenie ryzyka
powikłań narządowych, takich

jak udar mózgu czy zawał mięśnia sercowego.
Czynnikami ryzyka wystąpienia ciężkiej hipoglikemii są
HbA1c < 6%, nieświadomość
pacjenta co do możliwości wystąpienia hipoglikemii, neuropatia układu autonomicznego,
otępienie, uszkodzenie nerek,
insulinoterapia, występowanie w wywiadzie hipoglikemii
oraz pominięcie spożycia posiłku po wstrzyknięciu insuliny.
Źródło: http://circ.ahajournals.org/content/132/24/2345.
full?sid=1995083e-7e88-4811941a-8f943eb7b005
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Na dyżurze

In human relations kindness and lies are worth
a thousand truths.
(Graham Green, noblista)
To małostkowość okazywać wdzięczność z umiarem.
(Roberto Begnini, jak dotąd bez nobla)

Wdzięczność ludzka
i nieludzka
Rafał Stadryniak = @Grypa

Rys. Zen

Lecząc i dając zaświadczenia na
różne okazje, lekarze narażają się
na tzw. przejawy ludzkiej wdzięczności. Może to być poryw czystego
serca jak wyjęty z kieszeni pantalonów cukierek czekoladowy (lekko
nadtopiony ciepłem wdzięcznego
ciała) lub zostawiana systematycznie
tania i nienadającą się do picia kawa.
Wiadomo, doktorzy piją kawę, żeby
nie usnąć, dlatego też Nasz Doktor
pozawalał na takie karesy, żeby nie
wywoływać dysonansu poznawczego.
Doktor i nie chce kawy? Podejrzany cwaniak. Zresztą odmowa i zwrot tych skarbów
nie wchodzi w grę. Nikt nie chce przecież usłyszeć zranionego „to już mnie pan nie
kocha, doktorze”.

T

ak to snując swoje rozważania i uzupełniając zaległe
wpisy, Nasz Doktor wyłowił charakterystyczne
pukanie w rytmie taranteli.
Na horyzoncie zdarzeń pojawił się dopiero co
upieczony ordynator Luzik. Był świeży jak majowy
poranek, gdyż właśnie zerwał się z łańcucha dyżurowego.
– Szefowi nie wypada dyżurować – dowodził –
a poza tym w nocy i pod presją nawet gwiazdy medycyny
wypadają blado.
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Tym razem pod maską świeżości kryły się prawdziwe dylematy.
– Zobacz – dowodził Luzik, opowiadając o swojej
pracy w poradni przyszpitalnej – leczyłem go, wypisywałem mu tzw. świstki na wszelkie okazje, a to do
sądu, a to po jakieś świadczenia, chociaż jest to robota
lekarza rodzinnego – zaznaczył. – Najdroższe leki mu
pisałem. Wysyłałem go do innych specjalistów kilka
razy w miesiącu.
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Na dyżurze
– Czyli mamy do czynienia z leczeniem ze szczególnym okrucieństwem – wyszeptał Nasz Doktor spieczonymi ustami.
– A teraz przyszła żona rozpieszczonego, żeby
przenieść dokumentację do innej przychodni. Oczywiście w przenośni, bo wystarczy zrobić ksero. Nawet
mogła nie przychodzić i załatwić sprawę na poziomie
rejestracji. Ale nie, chciała, żebym cierpiał. Czego mu
nie dałem? Co przegapiłem, że napuścił ślubną?
– Oj tam, oj tam. – Doktor pocieszał standardowo
kolegę, sam bowiem dobrze znał smak tej zdrady, chociaż
sam odczuwał jedynie ulgę… Jak świat światem pacjenci
przepływali między lekarzami testując ich wiedzę, a także
cierpliwość. W takich wypadkach empatia pruła się jak
za przeproszeniem stare reformy.
Zbytnia lojalność śmierdziała z daleka jakimś
wynaturzeniem. Czasem okazywało się, że pacjent tylko
dlatego nie zmienia lekarza, że nie pasuje mu autobus do
innej przychodni, albo wybiera sobie takiego doktora, który
jest podatny na każda sugestię i chętnie „daje na badania”.
– Muszę się dowiedzieć, do kogo teraz będzie
chodził mój pacjent – desperował Luzik.
– First cut is the deepest – zanucił Nasz Doktor,
odprężając się jeszcze bardziej. – Jak to fajnie, że wpadłeś. Jakbyś miał jakieś kłopoty, to wal, chłopie, do
mnie jak w dym.
Luzik popatrzył się nieco podejrzliwie.
– Muszę jednak cię odwieść od tego fatalnego
pomysłu śledzenia pacjenta. To może podkopać twą
wiarę w medycynę uprawianą przez ciebie. Musisz znieść
to z godnością, a nawet zapomnieć. Najlepiej byłoby,
gdybyś się ucieszył. Ale to nie takie proste. Z czasem
dojdziemy i do tego.
Na początek komunikat dla zrujnowanego ego:
każde dziecko wie, że gorszy pieniądz wypiera lepszy. Co
by to nie znaczyło – chociaż znaczyło co innego, dodał
Doktor na stronie. – Jak chcesz, to podeślę ci tabuny
innych pacjentów. Wszak twa sława dotarła nawet do
naszego skromnego przysiółka.
– Ale ja chcę tamtego – Luzik upierał się jak
dziecko.
No to mamy problem. Kolega zakochał się w pacjencie, a to jest wysoce nieprofesjonalne i nie należy
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tego robić w żadnym wypadku. No może, gdy pacjent
jest pacjentką o wymiarach 90-60-90 prosto z wybiegu
modelek i zna się na piłce nożnej – Nasz Doktor od razu
znalazł wyjątek od reguły. Nawet sobie ten wyjątek dość
dobrze przypominał. W ramach psychoanalizy, którą
czasem uprawiał pokątnie, postanowił także dowiedzieć
się, na co właściwie „poleciał” kolega. Otóż nie było
żadnych prezentów ani porozumienia dusz. Skąd taki
afekt? – głowił się Nasz Doktor.
Luzik przypomniał sobie, że pacjent miał zwyczaj rozbierać się do badania kompletnie, nie pomijając
skarpetek, które zdejmował ciągnąc je od palców. Trzeba
było być niezłym lekarskim cwaniakiem, żeby uchylić
się przed pierwszą strzelającą skarpetą, a następnie
balansem ciała puścić drugą nad głową.
Jednak nie tego brakowało Luzikowi najbardziej.
Nasz Doktor w końcu wyśledził, że cały sekret zauroczenia tkwił w warstwie słownej, czyli związek był czysto
platoniczny. Otóż pacjent miał zwyczaj wygłaszać co
jakiś czas rozdęte komplementy dotyczące kunsztu
medycznego kolegi, jego gustu do ubrań, a zwłaszcza
samochodu, którym jeździł. No to wszystko jasne. Nawet zakonnica by się nie oparła, pomyślał Nasz Doktor,
chociaż o zakonnicach wiedział naprawdę niewiele.
– No to po prostu, kolego, twoja sytuacja jest taka:
przez lata przyjmowałeś, kolego, dowody wdzięczności,
w tym wypadku komplementy. To uzależnia.
Zdiagnozowany Luzik był spokojniejszy i nawet
melancholijny uśmiech zagościł na jego obliczu.
W tymże momencie znienacka, bo bez pukania
pojawił się Nieztych, który z wrodzoną sobie delikatnością zagaił:
– Co, panowie, macie takie miny, jak kot zerkający
przez ramię na swoją kuwetę?
– A nic, nic takiego. Rozmawialiśmy właśnie
o medycynie.
– To by się zgadzało – kiwnął głową Nieztych.
– No to wy sobie rozmawiajcie, a ja muszę lecieć,
bo mi się jakoś śpieszy – rzucił zdawkowo Nasz Doktor
i zostawił Luzika, miejmy nadzieję, w dobrych rękach.
Jeśli chodzi o odegranie roli przewodnika w powrocie
do realu, kolega Nieztych na pewno wywiąże się ze
swojego zadania.
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Na dyżurze
Swoją drogą to niezły dowcip, zostawić w swoim
gabinecie dwóch obcych lekarzy. Pacjenci, którzy wpadają
bez pukania „tylko się zapytać”, na pewno będą zdziwieni.
Następnego dnia w przychodni wrzało, bo zbliżały się kolejne święta. Które to już, zastanowił się Nasz
Doktor filozoficznie i dodał: znowu święta.
Pierwszy pacjent, pan Lucjan, wkroczył na scenę,
wylewając swoje żale podniesionym tonem.
– I to właśnie lubię, że od razu do rzeczy, a nie
takie pieszczoty z komplementami, po których pozostaje
koci zapach – odpowiedział Nasz Doktor, gdy pacjent
na chwilę zamilkł w celu nabrania oddechu.
– Doktorze, jak fatalnie się czuję. Kończę się.
Chyba kwaśnicy jakiejś dostałem. Nic nie mogę zjeść,
bo piecze tu i tu, i tu. – Pacjent podawał wywiad jak na
srebrnej tacy. – A martwię się, bo wszystkie wnuczki
wyjechały do tych Stanów Złajdaczonych – tu mrugnął
łobuzersko i trochę nostalgicznie. – Jak przyjadą na
święta, to nie chciałbym im robić kłopotu. Muszę być
dziadek-całkiem-jak-nowy. Będę wdzięczny – dodał
po namyśle.

– A to dobrze pan trafił – z kamienną twarzą
powiedział Nasz Doktor.
– I co mi pan tam przepisuje – interesował się
pacjent, widząc, że Doktor coś tam bazgrze na recepcie. – Coś żebym bym jak nowy? – zażartował pacjent.
– A zdrowia 5 kg – odżartował Nasz Doktor. Na
seniorki to działało.
– A ja chcę 100 kilo – przechwycił piłkę pacjent.
– Tyle to pan może nie udźwignąć – odbił kręconą
Nasz Doktor.
Pacjent podziękował za wizytę i po namyśle wyjął
jednak z kieszeni nadtopiony batonik. Zawsze nosze na
wszelki wypadek, dla wnuczków.
– Naprawdę nie trzeba – bronił się niemrawo Nasz
Doktor, nie chcąc urazić uczuć pana Lucjana do wnucząt.
– No dobrze – zgodził się w końcu pacjent – dostanie pan Doktor następnym razem.
I to jest właśnie „wdzięczność Lucka”, Nasz Doktor
pozwolił sobie na takie porównanie, bo chyba miał do
tego prawo, a poza tym już czekał na niego obiecany
batonik.
Rafał Stadryniak, internista

Nowości
Słodkie napoje zwiększają ryzyko otyłości brzusznej
„Circulation” opublikowało
doniesienie autorstwa Jantao
Ma i wsp. Sugar-sweetened
beverage consumption is associated with change of visceral
adipose tissue over 6 years of
follow-up, w którym oceniono
wpływ spożywania słodkich
napojów na występowanie
otyłości brzusznej. Obserwacją objęto 1003 badanych

o średnim wieku 45,3 lat, będących trzecim pokoleniem
mieszkańców miasteczka
Framingham uczestniczącym
w badaniach epidemiologicznych.
Uczestnicy byli podzieleni na cztery grupy: 1) niespożywający słodkich napojów, 2) spożywający mniej
niż 1 napój tygodniowo,

3) spożywający 1 napój tygodniowo, 4) spożywający więcej
niż 1 napój tygodniowo.
U wszystkich oceniano
objętość tkanki tłuszczowej
trzewnej i objętość tkanki
tłuszczowej podskórnej.
Wykazano, że największą
objętość tkanki tłuszczowej
trzewnej miały osoby najczęściej spożywające słodkie

napoje – wynosiła ona średnio
852 cm3 , natomiast u osób
niespożywających słodkich
napojów objętość tkanki
tłuszczowej trzewnej wynosiła
średnio 658 cm3. Różnice były
statystycznie znamienne. (K.K.)
Źródło: http://circ.ahajournals.
org/content/early/2016/01/06/
CIRCULATIONAHA.115.018704.
full.pdf+html

Zabiegi chirurgii bariatrycznej i stan psychiczny
W JAMA z 12 stycznia
2016 opublikowano doniesienie Mental health conditions
among patients seeking and
undergoing bariatric burgery.
A meta-analysis dr. Aarona
J. Dawesa i wsp. analizujące
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literaturę poświęconą stanowi
psychicznemu pacjentów leczonych za pomocą zabiegów
chirurgii bariatrycznej.
Przeanalizowano 68 publikacji dotyczących chirurgii bariatrycznej. W 59 publikacjach

(dotyczących 65 363 pacjentów) opisywano problemy psychiczne. Najczęściej występowała depresja i dotyczyła ona
19% pacjentów oraz napady
objadania się, które dotyczyły
17% pacjentów. Po operacji

obserwowano w 7 badaniach
zmniejszenie częstości depresji
oraz zmniejszenie jej nasilenia.
(K.K.)
Źródło: http://jama.
jamanetwork.com/article.
aspx?articleid=2481004

2_2016

luty

Na dyżurze

Czego chce „nowa fala” w filmie? Miejsca po starej. (Jean Cocteau)
Decima unda (dziesiąta fala) – określenie ostatniej niszczącej fali.

Nowa fala w medycynie
Rafał Stadryniak = @Grypa

Pacjenci różnie myślą o swoich chorobach. Jedni swoją wiedzę czerpią z zasobów internetu lub czasopism kolorowych trudnopalnych. Jest jednak grupa „świadczeniobiorców usług medycznych”, która bazuje na swoim własnym rozumieniu chorób.
Zadżumiona

Pacjentka, która właśnie rozebrała się do badania,
zaliczała się niewątpliwie do tej drugiej kategorii.
– A co dolega chorej? – zainteresował się Nasz
Doktor, gdy milcząca niewiasta była już rozebrana
i zaczęła nawet lekko drżeć z zimna.
– Niech doktor sam mnie zbada i powie, co mi jest.
Dopadła mnie epidemia – podpowiedziała półgębkiem.
Nasz Doktor rozejrzał się na wszelki wypadek
po gabinecie, ale poza wymienioną uczestniczką interakcji nie było nikogo, ani chorego, ani tym bardziej
zdrowego. W prasie i innych środkach zmasowanego
rażenia opinii publicznej również było dziwnie cicho
na temat gromadnych infekcji. Ale, jak to mawiają
w medycynie, pacjent wie lepiej. A przynajmniej wie
swoje – podsumował w myślach.
Na epidemię Doktor zalecił syrop, czopek i odpoczynek. Pacjentka nie pogardziła też zwolnieniem z pracy.
– Żeby epidemia się nie rozszerzała – zażartował
Nasz Doktor i demonstracyjnie umył ręce.
Już wyraźnie uspokojona i rozluźniona Zadżumiona zaczęła się dzielić swoimi przemyśleniami na
temat odporności populacyjnej i jakości materiału
genetycznego.
– Moja babka miała kataraktę, a urodziła nas
sześcioro – podała pierwszy z brzegu przykład na to,
że dawniej ludzie byli silniejsi.
Nasz Doktor zbaraniał. Podejrzliwie podszedł
do informacji, że pacjentka została urodzona przez
własną babkę, ale z drugiej strony pacjent ma zawsze
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rację. Czyli mamy typowy paradoks. Coś na kształt
paradoksu dziadka w podróżach kosmicznych.
Czyżby to już była ta zapowiadana nowa fala
pacjentów? Coś jak baby boom, tylko mniej radości
i zero optymizmu.
Inny wniosek był jeszcze bardziej karkołomny.
Prawdopodobne jest, że rzeczona niewiasta bez katarakty
mogłaby jeszcze bardziej podnieść zanikający wskaźnik
dzietności.
Pacjentka przyjęła przedłużające się osłupienie
Doktora za sygnał do zakończenia wizyty. Słusznie zresztą.
Na odchodne zapewniła, że pokaże się do kontroli „jak
katar nie przejdzie do jutra”.
– Dajmy katarowi chociaż dwa dni – negocjował
nieśmiało Nasz Doktor.
– We czwartek nie przyjdę, bo jest targowica –
pacjentka miała wszystko zaplanowane i byle katar czy
inna epidemia nie miały szans naruszyć tego harmonogramu. – Tak się umawiamy: jutro się skontroluję, bo
muszę być szybko zdrowa.
Nasz Doktor znów zbaraniał na skutek kompletnego braku logiki. Można nawet powiedzieć, że się
zawiesił jak komputer.

Dopadnięci

Następna pacjentka nie kryła, że „dopadła ją
miażdżyca”.
– A jak się to objawia?
– Ano marzną nogi i pamięć już nie ta.
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Na dyżurze
Ta historia przynajmniej jakoś trzymała się Arystotelesa. Był sens, była logika.
Prawdziwe utrapienie z tą miażdżycą. Pacjenci
pytani o marznięcie końcówek i zapominalstwo potwierdzali straszny obraz społeczeństwa zaatakowanego
przez chorobę, zwaną dawniej sklerozą.
Na szczęście naukowcy wykryli, że jest taki lek,
etanol, który przeciwdziała miażdżycy. Niestety nie
wszyscy mieli zdrowie, żeby go zażywać.
Kolejni pacjenci odsłaniali nowe oblicza epidemii. Studenci nie pamiętali, czego się nauczyli lub nie
nauczyli do egzaminu, nieco starsi zapominali odebrać
swoje pociechy z przedszkola. Najstarsi mieli déjà vu
śniadania, wypróżnienia, spaceru.
Czyli sytuacja poważna. A gdzie jest sanepid, jak
tutaj rozgrywają się zachorowania na skalę masową?
Nasz Doktor rozdarł symbolicznie szaty…
i wykrakał. Sanepid zapowiedział się na kompleksową
kontrolę przychodni, czyli od początku sprawdzanie
wszystkich pozwoleń, umów, dat ważności, czasu pracy lamp bakteriobójczych, a zwłaszcza procedur. Bo
w świecie nieskrępowanej wolności właśnie procedury
są najważniejsze. Załóżmy, że mamy miażdżycę, a tu
jeszcze spotyka nas jakaś sytuacja, w której trzeba szybko reagować. Nie wyważamy wtedy otwartych drzwi,
nie biegamy, nie krzyczymy, nie grzebiemy nerwowo
w internecie, tylko szast-prast wyjmujemy procedurę
i jedziemy po kolejnych punktach. Żadna miażdżyca
nam nie podskoczy. Nie powstrzyma przed realizacją
punkt po punkcie. Trzeba pamiętać tylko, gdzie są te
procedury.
System działał doskonale. Tony papieru na wszelkie okazje regularnie przydawały się przy kolejnych
kontrolach sanepidu, który za każdym razem wymyślał
coś nowego, żeby nie zardzewieć.
Zresztą przyroda sama podsuwała kolejne nieszczęścia: a to zapalenie opon mózgowych, a to ebola,
a to malaria wiecznie żywa, która wróciła z wakacji
w tropikach…

Oporny edukacyjnie

Kolejny pacjent był schludnym panem tuż po
sześćdziesiątce. Wykryta świeżo cukrzyca wymagała
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starannej edukacji, a tu jak na złość nic nie szło. Pacjent
nie mógł przyswoić sobie podstawowych informacji. Liczne kartki edukacyjne rodziły tylko absurdalne pytania.
Słowem budził podejrzenie o kłopoty intelektualne. Nie
do przeskoczenia było wytłumaczenie, że cukier niższy
po posiłku niż ten na czczo to nie znaczy, że cukrzyca
ustąpiła. Badania biochemiczne nie wykazały innych
odchyleń od normy, TSH też prawidłowe.
Zrozpaczony Nasz Doktor wpadł na pomysł
zebrania wywiadu środowiskowego, żeby ujawnić ewentualny deficyt intelektu. Zwykle tego nie robił, ale z wahaniem w końcu zapytał, gdzie nasz oporny edukacyjnie
pacjent pracował.
Pacjent nie obraził się wcale i z dumą odparł, że
był kierownikiem Kółka Rolniczego.
– Całe życie na kierowniczym stanowisku – dodał z jeszcze większą dumą. – Miałem pod sobą wielu
pracowników. Musiałem ich cały czas pilnować, żeby
czegoś nie popsuli.
– To wiele wyjaśnia – Nasz Doktor aż podrapał
się po głowie z zakłopotaniem. Tak musiał pilnować
innych, że nie nauczył się pilnowania siebie. Zdarza się
to u notorycznych dyrektorów, wiecznych kierowników,
etatowych przywódców i innych altruistów. Też podpada pod zjawisko nowa fala, usiłował oswoić problem
intelektualnie Nasz Doktor.

Efekt motyla

Tak wzburzonego strasznym obrazem oświeconej
miażdżycy zastał Doktora kolega Motyl z sąsiedniego
POZ-u. Motyl miał problem techniczny do rozwiązania:
jak tu odmawiać pacjentom badania cholesterolu, żeby
nie biegali po nie trzy razy roku?
Nasz Doktor próbował wytłumaczyć Motylowi,
że problem jest szerszy i nie dotyczy li tylko cholesterolu,
cholesterolu dobrego i złego. Dotyczy każdych badań
robionych w ramach „dawno się nie badałem”. Przy
czym to „dawno” zwykle wynosi ok. pół roku. I że nie
da się tak odmówić raz na zawsze. Motyl jednak uparł
się rozmawiać wyłącznie o cholesterolu.
– Młodzi przychodzą, żeby sobie zbadać cholesterol, bo nigdy nie mieli. Starsi po świętach. Kobiety
jak przytyją albo schudną w pasie. Mężczyźni jak żony
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Rys. Zen

Na dyżurze
ich wygonią z domu na badania. A wszyscy dwa razy
w roku, bo płacą jakąś składkę. À propos, jest jakaś
specjalna składka na badanie cholesterolu?
Doktor rozumiał kolegę, ale starał się zracjonalizować problem.
– Jeśli przyjście po badanie jest pretekstem do
poważnej rozmowy o zdrowiu, to wszystko porządku
– łagodził.
Motyl nie był tego taki pewien.
– Ale oni nie przychodzą potem z tym wynikiem
do mnie. Stosują diety z kapustą, cudaczą z jedzeniem.
Przy następnej wizycie w celu zlecenia kolejnego cholesterolu okazuje się, że poprzedni wynik został w domu,
„ale chyba był niedobry, a może dobry”. Jak dobry, to
już się nikt nie pofatyguje do lekarza, żeby mu o tym
powiedzieć – poskarżył się żałośnie.
W końcu udało się go jakoś wypchnąć z gabinetu.Od wałkowania problemu jeszcze nikomu się nie

poprawiło. I pozostał ten smutek i zagubienie kolegi
Motyla. Mimo to Doktor odetchnął z ulgą.
– Efekt Motyla* – odkrywczo powtórzył za myślami na głos i uśmiechnął się mimo woli.
A co z nowa falą? Na pewno będzie jeszcze niejedna.
Rafał Stadryniak
internista
*Efekt motyla – przekonanie, że wielkie rzeczy mają swój
początek w małych, odległych i pozornie zaniedbywanych
zjawiskach. Trzepot skrzydełek motyla może prowadzić do
tsunami na drugiej półkuli.

Nowości
Powstała sieć ośrodków badających choroby niezdiagnozowane
Wszyscy znamy choroby
występujące masowo, a od
czasu do czasu spotykamy
się z chorobami rzadkimi.
Pozostaje jeszcze trzeci rodzaj schorzeń – to choroby
niezdiagnozowane, nieznane
do tej pory medycynie.
W Stanach Zjednoczonych w 2008 roku stworzono
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Undiagnosed Diseases Program. Poszukiwanie rozpoznania w trudnych przypadkach
generuje od 3 do 10 razy większe koszty leczenia niż w schorzeniach typowych. Z 6 tysięcy
zgłoszeń rocznie do ośrodka
informacji o chorobach rzadkich 6% dotyczyło osób, u których nie można było postawić

rozpoznania. W ciągu dwóch
lat istnienia programu przebadano 160 pacjentów, a diagnozę postawiono 39 z nich.
W grupie osób zdiagnozowanych wystąpiły dwie nowe,
dotychczas nieznane choroby,
23 ultrarzadkie choroby, a u 9
osób rozpoznano schorzenia
typowe (zaburzenia psychiczne,

fibromialgia, szpiczak mnogi). Obecnie utworzona sieć
ośrodków zajmie się w sposób
bardziej systemowy diagnozowaniem najtrudniejszych
przypadków.
Źródło: http://undiagnosed.
hms.harvard.edu/
http://jama.jamanetwork.com/
article.aspx?articleid=2443106
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https://polona.pl/item/25653108/0/

Wczoraj i dziś medycyny

Jak karnawał, to zabawa!

Te niegdysiejsze bale
Jagoda Czurak

Bal z łezką, bal za mgłą... Minęło ponad 40 lat. Robiąc porządki, na dnie szuflady odnalazłam część swojej kreacji balowej sprzed lat. I ożyły wspomnienia.

M

mnie, pocieszając, że za rok też będzie okazja do tańców
do białego rana. Miał rację.
Przygotowania do TEGO balu zaczęłam od kupienia materiału na kreację. Na początku lat siedemdziesiątych nosiło się mini, modne były bananowe
spódnice albo proste, dosyć obcisłe sukienki. Strojne
kiecki szyto z lamy – to był taki materiał przetykany
błyszczącymi metalowymi nitkami w kolorze złotym lub

Modne były bananowe spódnice

ój pierwszy dorosły bal miał się odbyć w karnawale,
gdy studiowałam w Warszawie. I przytrafiło się
nieszczęście. Poślizgnęłam się na chodniku, upadłam na
kolano. Po kilku dniach, gdy przyjechałam do rodzinnego
miasta, na kolanie wyskoczyła gula. Chirurg naciął ją,
coś wycisnął, zabandażował kolano i na pożegnanie
powiedział: Ale z balu nici. Rzeczywiście, cały wieczór
przesiedziałam za stołem, a mój partner nie odstępował
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srebrnym. Moja tkanina miała wściekle różowe tło, na
którym widniały delikatne złotawe i srebrne kwiatuszki
połączone plątaniną listków. Fason, zapewne wynikający
z inspiracji modowymi felietonami z „Przekroju”, był
dość odważny: prosta sukienka bez rękawów, dopasowana w tali i lekko rozszerzająca się ku dołowi, długa
do kostek, miała pęknięcie od talii odsłaniające szorty
z tego samego materiału. Na nogach lekkie sandałki na
obcasie. Włosy lekko tapirowane, spięte w kok, a z boku
twarzy zwisały po dwa loczki z nakręconych na wałki
pasemek włosów. Szkoda, że nie zachowało się zdjęcie.
Inne panie miały suknie z bistorowych, raczej jednobarwnych materiałów, lamy, jedwabiu. Co druga elegantka
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miała w talii pasek z metalowych kółek, oczywiście
złotego koloru. Taka była moda. Żadnej z tych kreacji
nie można było kupić w sklepach Społem, każda była
wyjątkowa, wyczarowana przez pomysłowe krawcowe.
Słodki zapach Być może mieszał się z męską wonią Przemysławki. W stolicy już można było kupić Old spice, ale
tu, na prowincji, dominowały stare wypróbowane wody
toaletowe. Dominowała woń zakąsek i korniszonów
oraz grzybków w occie.
Sala posiedzeń Rady Narodowej, po przesunięciu stołów pod ściany, okazała się wystarczająca, by
pomieścić prawie setkę balowiczów, którzy wywijali
na parkiecie w parach i w kółeczku. Cała sala śpiewa
z nami, Dwa złote warkocze, Poszłabym za tobą, a nawet
Yellow submarine – orkiestra podkręcała atmosferę przed
północą. Wolne kawałki, tzw. pościelówy tańczono
po północy, gdy grono osób mogących utrzymać się
w pionie, zwłaszcza wśród panów, rzedło. Przebojem
muzycznym balu był utwór Joe Dassina Taka takata
(https://www.youtube.com/watch?v=UVBTNsRF9Tk).
Nie trzeba było znać kroków, by go tańczyć. Rytmiczny
takt, wybijany w oryginale przez kastaniety (na naszym
balu zastąpiły je marakasy) sprawiał, że wszystkich rwało
do tańca. Lata później podobny sukces popularności
odniosły Kaczuszki i Lambada – ale te hity wymagały
choreografii. Taka takata tańczono, jak kto czuł, ważne,
żeby szybko.
Im bliżej północy, tym więcej balowiczów miało
na szyi boa z pasków karbowanej bibułki, której wstęgi
dekorowały salę, podwieszone na linkach pod sufitem.
Pękały baloniki, konfetti sypało się obficie. Koszule
non-iron przyklejały się do ciała, misterne fryzury pań
przekrzywiały się, sala szarzała od dymu papierosowego.
W kącie kilka kobiet w białych fartuchach i kucharskich
czepkach obserwowało rozwój wydarzeń, podpierając
framugę drzwi. To panie kucharki, które na ten jeden
wieczór dostały dodatkowe zajęcie – były kelnerkami.
I tylko one mogły zdać wiarygodną relację z szaleństw
tej nocy. A gdy wyprowadzono do taksówki ostatnich
gości, sprzątały półmiski niezjedzonych wędlin, jajek
w majonezie, salaterki z rybą po grecku, zimnymi nóżkami i sałatką śledziową. A także okruchy szkła z podłogi.
A podczas zmywania talerzy, sztućców i szklanek po
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Sukienki z kolekcji Grażyny Hase prezentowane na wystawie Moda w PRL – Muzeum Narodowe, Kraków

Jak karnawał, to zabawa!

kawie parzonej po turecku mogły plotkować i komentować toalety pań, wymyślne tapiry na głowach, porzucone
byle gdzie krawaty. A jeśli jakaś pani wyszła z kim innym,
niż przyszła, mogły takim wydarzeniem żyć do końca
karnawału. I nie był do tego potrzebny żaden tabloid.
Następnego dnia wielkie powodzenie miały
oranżady i woda sodowa, produkowane przez kilku
miejscowych wytwórców.
Tak bawiono się w karnawale w I połowie lat
siedemdziesiątych.
Tekst i zdjęcia
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Styczeń 2016 r.
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Ten sobie ubliża, kto ma za co,
a nie chce jechać do Paryża.

Bonjour la France!

Debiut w Paryżu

(Julian Ursyn Niemcewicz)

Krystyna Knypl, Katarzyna Kowalska,
Mieczysław Knypl

Przez długie lata Paryż znaliśmy z książek, filmów,
opowieści. W czasach naszego dzieciństwa i młodości
mało kto bywał w europejskich stolicach. Granice były
zamknięte, paszporty w ministerialnych szufladach,
nie mieliśmy dostępu do walut obcych. W latach 90.
wszystko zaczęło się normować. Wyjazdy stały się
dostępne dla każdego zdeterminowanego miłośnika
podróży. Mógł wyjeżdżać z biurem podróży albo
samodzielnie. My latem 1997 r. zdecydowaliśmy się na
samodzielną wyprawę do Paryża.

M

ieliśmy już pewne doświadczenie związane z organizacją dwóch samodzielnych podróży do
Szwajcarii w 1995 i 1996 r. Po powrocie z wyprawy do
Szwajcarii zastanawialiśmy się, gdzie wyruszyć w następne wakacje. Uznaliśmy, że 16. urodziny w Paryżu
i sesja fotograficzna pod wieżą Eiffla to najlepszy pomysł.
Urodziny za granicą zaczęliśmy obchodzić rok
wcześniej w Genewie. Hasłem, które towarzyszyło tym
urodzinowym wyjazdom było: Zawsze w dobrym miejscu,
zawsze w dobrym towarzystwie.
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Przygotowania
Pierwszym etapem przygotowań było rozpoznanie terenu za pomocą książek kupowanych w księgarni
Sklepu Podróżnika w Warszawie. Drugi etap obejmował
zakup biletów lotniczych oraz rezerwację noclegów.
Trzeci etap to zakup waluty obcej – wtedy jeszcze franków francuskich.
Jakie książki kupiliśmy, aby oswoić się z paryską rzeczywistością? Przede wszystkim plan Paryża,
modnego w owych latach wydawnictwa Michelin. Do
dziś tę książkę bierze się z przyjemnością do ręki – jest
w niej nie tylko plan ulic, ale także podstawowe informacje o stolicy Francji. Planowaliśmy chyba intensywne
zwiedzanie, bo znajdujemy ręczne zapiski o numerach
autobusów kursujących do 0.30.
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Bonjour la France!

Trzeba też było dowiedzieć się czegoś o samym
mieście – wiedzę zdobywaliśmy z dwóch poradników:
Twój przewodnik Michael’s Paryż oraz Pierrette Letondor
& Beatrice Berthet-Piomor Przewodnik turystyczny dla
kobiet – Paryż.
Szczególnie urocze rady znaleźliśmy w ponadczasowym, jak się okazuje, przewodniku dla kobiet.
Czytamy w nim:
Nasz przewodnik ma wiele luk. Są one celowe.
(…) Fanatycy zwiedzania być może dojdą do wniosku, że
brakuje informacji o domu, w którym ktoś się urodził albo
umarł. Dla nas ważniejsza jest informacja, jak poruszać
się paryskim metrem. Paryż nie jest tani. Istnieje jednak
wiele adresów, pod którymi można niedrogo mieszkać,
zjeść czy dokonać zakupów. Dlatego też nie powinnyśmy
bezwzględnie rezygnować, mając na uwadze nasz portfel,
z haute couture czy luksusowych restauracji. Kto chce poznać Paryż i rozkoszować się nim, może, jedząc ostrygi czy
kupując piekielnie modny ciuch, doznać tyle przyjemności,
że zdecyduje się oszczędzać na innych rzeczach.
Myśl, żeby oszczędzić na… powiedzmy chlebie,
żeby jeść ostrygi, jest bardzo francuska i wywodzi się
w prostej linii od Marii Antoniny, autorki słynnej kwestii: S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche!

nasz hotelik z lat 90. Jedynie podwórko, na którym
rozstawiono stoliki i krzesełka, zachowało ten sam styl.
Noclegi kosztowały 4500 franków. Frank był
słabą walutą i był wart 0,56 złotego, co daje kwotę 2520
złotych na 3 osoby za 9 noclegów, czyli jedna noc 280 zł
albo 93 zł od osoby. Banknoty franków miały spore
rozmiary i czuliśmy się niczym osoby handlujące walutą,
gdy wpłacaliśmy je do kasy hotelowej.
Postanowiliśmy zapłacić z góry, żeby nie nosić
się z workiem pieniędzy. Otrzymaliśmy pokwitowanie,
na którym było napisane -4500 FRF, co nas nieco zaniepokoiło. Recepcjonistka objaśniła, że jak jest minus,
to w istocie jest plus...
Pokój był maleńki, chyba pierwotnie dwuosobowy
i gdy dodano trzecie łóżko, nie było gdzie postawić nogi.
Równie maleńka była winda. W Paryżu i dziś nas zastanawia, że w tych maleńkich windach zawsze znajdzie
się miejsce na zamontowanie popielniczki oraz to, że
za oknami maleńkich pokoików rozciągają się szerokie
bulwary, aleje i pola.
Urodziny w Paryżu
Następnego dnia po przyjeździe obchodziliśmy
16. urodziny. Odbyła się uroczysta sesja fotograficzna
w paryskich plenerach oraz zakup prezentu.
Oto prezent urodzinowy – Six not so easy pieces
fizyka noblisty Richarda Feynmana.

Podróż i zakwaterowanie
Do Paryża wyruszyliśmy 5 sierpnia 1997 roku,
lot LO 5321 o 12.50, i wczesnym popołudniem byliśmy
na miejscu. Stolica Francji przywitała nas tak rzęsistą
ulewą, że aby strugi deszczu nie zalewały nam mapy,
musieliśmy zejść do stacji metra.
Mieszkaliśmy w hotelu Adix na 30 Rue Lucienn
Sampaix 75010 Paris, dziś obiekt nazywa się inaczej,
jest po generalnym remoncie i niewiele przypomina
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Co zwiedziliśmy?
Każdego dnia rano
wyruszaliśmy w miasto.
Zwiedzaliśmy je pracowicie,
mimo iż nie byliśmy wyspani, bo sen zakłócały nam
długie i hałaśliwe rozmowy
toczone na podwórku.
Nasze poranki miały dwa stałe punkty odniesienia – hałasującą śmieciarkę, pod którą sfotografowałyśmy się, oraz bezdomnego śpiącego w wnęce. Gdy narzekaliśmy na
ciasnotę w naszym pokoiku, mówiliśmy sobie – ten
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facet ma jeszcze mniejszy
metraż! ;))
Kupiliśmy bilety
wieloprzejazdowe. Poruszaliśmy się głównie autobusami, co wynikało z niezbyt fortunnego doświadczenia z używaniem metra. W Przewodniku dla kobiet przeczytaliśmy, że stacja Abbesses linii nr 12 leży
najgłębiej pod ziemią i trzeba do niej zjeżdżać windą.
Zjazd okazał się nieprzyjemny, winda – jak to w Paryżu – ciasna, chybocąca się
na boki. Brrr…
Zwiedziliśmy – oczywiście wieżę Eiffla, Notre
Dame, Sacré Coeur, Montmartre, Łuk Triumfalny. Oczywiście chcieliśmy wiedzieć, czy to prawda, że najlepsze
kasztany są na Placu Pigalle – ale jakoś do degustacji
nie doszło. Pozostając w konwencji frywolnej, obejrzeliśmy z zewnątrz Moulin Rouge, byliśmy zdziwieni
skromnymi rozmiarami obiektu. Przyglądaliśmy się
stateczkom płynącym Sekwaną. Spacerowaliśmy po
Polach Elizejskich i zajrzeliśmy do Galeries Lafayette.
Duże wrażenie zrobiła na nas księgarnia Virgin. Nie
spodziewaliśmy się, że 18 lat później zawita ona na
warszawskie Okęcie.
Finanse i zakupy pamiątek
Nasz budżet był skromny, ale wystarczający na
wszystko co najważniejsze. Podczas pobytów w Szwajcarii
ukuliśmy pojęcie dieta ubogich turystów, na którą składały
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się chleb i woda. W Paryżu dieta była zmodyfikowana
stosownie do miejsca – odżywialiśmy się bagietkami
i zupami w torebkach przywiezionymi z kraju.
Poza prezentem urodzinowym kupiliśmy sobie
nieco paryskich strojów, może nie było to haute couture,
ale okazało się niezwykle wygodne i ponadczasowo
trwałe. Szefowa ekspedycji dostała trzy pary skarpetek
ze sklepu na Polach Elizejskich. Skarpetki bez ściągacza,
wygodne do podróży, odwiedziły pięć kontynentów
i nadal są dobrym stanie. Świetne zakupy zrobiliśmy
też w Tati – bluzy w kratę dziś służą do chodzenia po
domu. Mimo iż magazyn ten miał opinię taniego, to
zachowywał w owym czasie pewien styl. Odwiedzony
po latach okazał się wypełniony marną chińszczyzną.

Wróciliśmy 14 sierpnia 1997 r. rejsem LO336.
A potem wspominaliśmy, wspominaliśmy i planowaliśmy
następne podróże. 18 lat później, jesienią 2015 r., znów
znaleźliśmy się w Paryżu. Wprawdzie po urodzinach, ale
z nadal aktualnym hasłem: Zawsze w dobrym miejscu,
zawsze w dobrym towarzystwie.
Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl, Katarzyna Kowalska,
Mieczysław Knypl
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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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Rys. Zen

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