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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,

L

ekarzami musimy być wszędzie – na lądzie, na wodzie i w przestrzeni powietrznej. Tak nakazują przepisy i sumienie. To, co może się zdarzyć na ziemi, wiemy
z praktyki i teorii.

Podróże drogą wodną nie są teraz szczególnie popularne, więc nie stanowią one dużego
problemu. Świat przemierza się dziś samolotami, z których ludzie korzystają niezależnie
od wieku i stanu zdrowia. Dożyliśmy czasów, gdy na pokładach samolotów ludzie rodzą
się i umierają, a wszystko dzieje się w myśl idei dobrego Samarytanina.
Pragmatyczni Amerykanie rozszerzyli tę ideę o przepisy chroniące lekarza od odpowiedzialności prawnej, gdy zostaje on podniebnym Samarytaninem. Podobnie postąpili Niemcy. Reszta świata udaje, że nie ma tematu. Wprawdzie jeszcze nie czyhają
na lotniskach przedstawiciele agresywnych prawników (jak to bywa pod niektórymi
szpitalami), aby wmówić pasażerowi konieczność podania do sądu lekarza, który uratował mu życie. Dał z siebie wszystko? A co stoi na przeszkodzie, aby oddał wszystko?

W

czasach mojej młodości śpiewaliśmy: Wszystko, co nasze, Polsce oddamy. W piosence nie było żadnej instrukcji, jak to zrobić – oddać i już! Po kilkudziesięciu
latach ten swoisty hymn jawi mi się następującymi słowy:

Wszystko, co nasze, pacjentom oddamy,
W nich tylko życie, więc idziem żyć,
Świty się bielą, otwórzmy bramy.
Rozkaz wydany: Wstań! W słońce idź!
Ramię pręż, słabość krusz,
Ducha tęż, pacjentowi swemu służ!
Na ich zew w bój czy w trud
Pójdzie rad lekarzy polskich ród!
Lekarzy polskich ród!

P
Rys. Helena Kowalska

odobnie do słów piosenki nakazujących bezwarunkowe oddanie sprawa wygląda
z niesieniem pomocy na pokładzie samolotu – nie ma żadnych usystematyzowanych
wytycznych. W literaturze anglojęzycznej spotkamy krótkie informacje, jak postępować
w konkretnych przypadkach. Na dalszych stronach piszemy o tych poradach. Powołanie
powołaniem, ale warto wesprzeć ten stan ducha i umysłu wiedzą szczegółową.
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Statut
„Gazety dla Lekarzy”
W numerze
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy z 26
stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24
z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników i czasopism (poz.
PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 20845685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej w internecie w formacie PDF). Każdy drukowany numer jest przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej (sygnatura
P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją polityczną,
religijną ani żadnym samorządem terytorialnym lub zawodowym.
GdL jest organizacją pozarządową działającą na rzecz lepszej opieki
zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie znaczenia postępu w medycynie oraz roli promocji zdrowia. Ważną
częścią naszej misji jest promowanie wiedzy o chorobach rzadkich.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do
tych, którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód jako
powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony zdrowia,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla tradycyjnie
rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze.
GdL na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną,
ale także nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak
literatura, muzyka, podróże.
III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96,
poz. 873) „Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie
działa w celu osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń
na przyjęcia, lunche i poczęstunki.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie
są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria
autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu,
ale i osobistej satysfakcji.
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Nowości
Różnicowanie zawrotów głowy i udaru mózgu
Nie we wszystkich przypadkach rozpoznanie udaru
mózgu jest oczywiste. Dość
często podejrzenie udaru mózgu bywa wysuwane u osób
z nagłymi zawrotami głowy
oraz trudnościami w utrzymaniu równowagi, zwłaszcza gdy
takie objawy występują nagle
i mają duże nasilenie. W „Annals of Neurology” ukazało się

doniesienie Outcomes among
patients discharged from the
emergency department with
a diagnosis of peripheral vertigo autorstwa dr. C.L. Atzema
i wsp. omawiające to zagadnienie. Autorzy przeanalizowali
losy 41 794 pacjentów, którzy byli badani w oddziale
pomocy doraźnej w Ontario
z powodu ostrych zawrotów

głowy i problemów z utrzymaniem równowagi. W ciągu
30 dni od pobytu na oddziale
pomocy doraźnej udar mózgu
wystąpił u 76 osób (0,18%).
Ryzyko wystąpienia udaru
w tej grupie było większe niż
w grupie kontrolnej, którą stanowili pacjenci bez objawów
laryngologicznych i neurologicznych badani na oddziale

pomocy doraźnej, ale ryzyko
to szybko zmniejszało się wraz
z upływem czasu.
Sporadycznie osoby z nagłymi zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi doznawały upadków (0,01%) lub
złamań kości (0,015%). (K.K.)

służącą do wykrywania 200
pestycydów i ich metabolitów
w miodzie, które to związki
chemiczne są przenoszone
przez pszczoły. Autorzy doniesienia sądzą, że metoda

ta pomoże na dokładniejsze
ustalenie wpływu pestycydów
na nasze zdrowie.
(K.K.)

Źródło: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/ana.24521/
abstract

Pracowite pszczoły i zdrowie
Na łamach „Journal of gas chromatography coupled
Chromatography A” ukazało with tandem mass spectrometry
się doniesienie Multi-residue – Honeybee poisoning incidents
method for the determination of autorstwa T. Kiljanka i wsp.
pesticides and pesticide metabo- Polscy naukowcy opracowali
lites in honeybees by liquid and metodę chromatograficzną

Źródło: http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S0021967316300012

Przeciwnowotworowe działanie warzyw kapustnych
Na naszym wiosennym
talerzu powinny królować
warzywa kapustne: brokuły,
brukiew, brukselka, chińska kapusta, chrzan, chrzan
japoński (wasabia), jarmuż,
kalafior, rukiew wodna rukola,
rzepa, rzodkiewki. Warzywa
te chronią przed rozwojem
nowotworów. Są one bogate

w betakaroten, witaminy C,
E, K oraz minerały. Ponadto
są bogatym źródłem błonnika.
Badanie eksperymentalne
wykazują, że warzywa kapustne chronią komórki naszego
organizmu przed uszkodzeniem DNA, inaktywują
związki kancerogenne, mają
działanie przeciwwirusowe

i przeciwbakteryjne, hamują
apoptozę, migracje komórek
nowotworowych i angiogenezę
w guzach. Szczególnie pomocne w profilaktyce nowotworów prostaty, jelita grubego,
płuca oraz sutka. Naukowcy
z Georgetown Lombardi
Comprehensive Cancer Center
w Waszyngtonie opracowali

metodę wykrywania w moczu substancji pochodzących
z warzyw i mających działanie przeciwnowotworowe.
Szczegółowe wyniki badań
będą przedstawione w kwietni 2016 r. podczas dorocznej
konferencji American Association for Cancer Research
w Nowym Orleanie. (K.K.)

Źródło: http://www.newswise.com/articles/10-minute-urine-test-can-measure-specific-compounds-from-food-consumed
http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/diet/cruciferous-vegetables-fact-sheet

Choroby psychiczne
wśród uchodźców do Szwecji
Na łamach „British Medical Journal” ukazało się doniesienie Refugee migration
and risk of schizophrenia and
other non-affective psychoses:
cohort study of 1.3 million people in Sweden. Autorzy, A.C.
Hollander i wsp., stwierdzają, że częstość występowania
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schizofrenii i innych psychoz nieafektywnych wśród
uchodźców przybyłych do
Szwecji jest 2,3…3,6-krotnie
większa niż wśród wcześniejszych emigrantów lub krajowców.
(K.K.)
Źródło: http://www.bmj.com/
content/352/bmj.i1030

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.

4_2016

kwiecień

Zadaniem wydawców czasopism uzdrowiskowych było przekonanie społeczeństwa o walorach rodzimych zdrojowisk oraz działania na rzecz ich rozbudowy
i unowocześnienia. Doktor Franciszek Chłapowski w latach 90. XIX wieku napisał,
że główna˛ przeszkoda˛ w rozwoju polskich zdrojów sa˛ granice polityczne. Mimo
Nowości
trudności granicznych niektóre z miejsc ka˛pielowych i klimatycznych choćby
w Galicji, jak np. Krynica, Szczawnica, Zakopane, Iwonicz zacze˛ły sie˛ cieszyć
Redaktor naczelna GdL w Polskim
Radiu
24 i systematycznie wzrastaja˛cym napływem gości. Świadcoraz wie˛kszym
uznaniem
czyło
to
o
tym,
że
apele
kierowane
25 marca 2016 r. Krystyna Knypl i w każdym wieku – na przykład
wo- do społeczeństwa polskiego nie pozostały bez
echa.
Wiele
osób
rezygnowało
uczestniczyła w audycji na żywo emito- lontariuszom akcji „Dziadkowie bezz wygody, komfortu i rozrywki byleby pozostać
wśród swoich12. Nie dziwi zatem fakt, iż w obliczu nasilaja˛cych sie˛ działań
wanej przez Polskie Radio 24. Rozma- Granic”.
wWięcej
zakresie
wiano o przesileniu wiosennym – czym
o tejrozpowszechniania
nowej inicjatywie:wiedzy o polskich zdrojach inicjator „Gazety
Lekarskiej”
dr
Polikarp
Girsztowt w 1875 roku podja˛ł decyzje˛ o wydawaniu do niej
się objawia, jak się przed nim chro- http://www.polskieradio.pl/130/3153/
specjalistów
Polsce
powinno
byćMineralne”.
dwa razy więcej
od zmarłych
dawców,
dodatku
„Wody
Już jego pobrań
podtytuł wskazuje,
iż redakcja
miałaniż
na ma
celu
nić,Według
aby zachować
dobrą formę.wTaka
Artykul/1599309,Przejsc-bezbolesnieto miejsce
do być
tej potrzebna
pory. Niekażdemu
jest to więc
liczba nierealna,
pod warunkiem
większej otwartości
natytułowej,
zagad˛ przede wszystkim
popularyzacje
zdrojów wymienionych
w winiecie
forma może
przesilenie-wiosenne.
nienie transplantacji, także w środowisku
medycznym.
szkolenia, których metodologię
˛cych sie˛ na Zaproponowane
a znajduja
ziemiach zaboru rosyjskiego.
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stworzyła instytucja szkoleniowa BLUEFORM we współpracy z doświadczonymi trenerami i koordynatoraCytują
nas!
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˛cych zasadnicze
Birsztany
zakład
wód mineralnych
solankowych
zawierajatrzy
sól glauberska˛ ikwestie:
dwuwe˛glan
Realizując szkolenia w oparciu o wypracowany
model
należy mieć
naourprojects.eu/transplantacja/images/
uwadze
towana– jako
źródło
piśmiennictwa.

żelaza.

Pierwszy z nich
historii dokumenty/PUBLIKACJA%20SKAD%20
9
a. jego zaawansowaną formę-nie możemy
ograniczać
się dotyczy
kilkugodzinnych
˛do
Nowe
Miasto nad Pilica
– zakład
przyrodo-leczniczy.wykładów o podanej temaprasy
lekarskiej
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Polce
(http://osw.
CAA.pdf).
(K.K.)
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„Gazeta Lekarska” (1866-1921), czasopismo o charakterze ogólnolekarskim. Zespół redakcyjny

b. doświadczenie trenerów w
pracy
z pracownikami
służby
zdrowia-szkolenia
dlaSzkoły
tej grupy
się
sie˛ z 14 profesorów
i docentów
Wydziału Lekarskiego
Głównej.różnią
Duże zasługi
e składał
czn
nistyszkoleń
a
m
u
w wydawnictwie „Gazety Lekarskiej”
położyłtrenerzy
P. Girsztowt,znający
od kwietnia
1870 redaktor odpowiedzialny
H
e
ic
zasadniczo
od
tradycyjnych
komunikacyjnych,
zatem
tylko
procedury,
specyfikę
k
Sz
OSW
Szkice Humanistyczne
Tom XV
2 (vol. 37)
i wydawca. Na jego łamach publikowano doniesienia oryginalne, prace pogla˛dowe oraz kazuistyczne,
m XV, nr 12015
Nr 1-2 komunikacyjnych mogą system efektywnie realizować,
pracy szpitali itoopór
w stosunku do szkoleń
zamieszczano przegla˛d piśmiennictwa zagranicznego. Zob. K. Knypl, Nasze korzenie i dziedzictwo,
„Gazetaszkoleniowych
dla Lekarzy” 2013, nrinnych
4(14), s. 8-9;
T. Ostrowska,
Polskie
lekarskie w XIX
c. nie można w systemie pominąć potrzeb
grup
istotnych
dlaczasopiśmiennictwo
procesu transplantacji.
wieku (1800-1900). Zarys historyczno-bibliograficzny, Wrocław [i in.] 1973, s. 58-64.
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Nieświadomość stosowanych procedur,
brakop.wiedzy
F. Chłapowski,
cit., s. 4. czy opór-tak w społeczeństwie polskim, jak
Renata Bednarz-Grzybek
iUniewrsytet
wśród
pozostałego
personelu
szpitalnego,
to
poza
finansowymi
ograniczeniami, najważniejsza bariera
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
SZKOLENIA, KTÓRE MOGĄ OCALIĆ ŻYCIE,
efektywności systemu po jego wdrożeniu.

czyli projekt systemu szkoleniowego „Porozmawiajmy o transplantacji!”

„Wody Mineralne” (1875) – tygodniowy dodatek
„Gazety Lekarskiej”
poświe˛cony propagowaniu
wód źródlanych,
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Skład autorski: BLUEFORM
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Informacyjny”,
nr w:
1 Zdrojowiska.
(22), majZakłady
2014lecznicze i stacje klimatyczne w guberniach
s. 3; H. Dobrzycki,
Słowo wste˛pne,
Królestwa
Polskiego
i
najbliższych
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Pyłki w Phoenix, śnieg w Paryżu
Krystyna Knypl

A

rizona wiosną to atrakcyjne miejsce, które warto
odwiedzić, aby poznać jeszcze jedną z wielu twarzy
Stanów Zjednoczonych. Uwagę europejskiego przybysza
zwracają wszechobecne kaktusy. Spotkamy je nie tylko na
klombach, skwerach czy w wielkich donicach w mieście,
ale także na poboczach dróg. Ba! także pośrodku dróg są
wydzielone pasy, na których panoszą się wielkie kaktusy.
Innym elementem przyrody w Arizonie w marcu
są pyłki, których stężenie bywa bardzo duże. Przemierzając pewnej niedzieli ulice Phoenix z zamiarem zwiedzenia
muzeum, musiałam zrezygnować ze spaceru, ponieważ
atak pyłków na moje spojówki był tak intensywny, że
nie mogłam przedłużać pobytu na świeżym powietrzu.
Do tej pory wiedziałam, że jestem uczulona na pyłki

kasztanowca, teraz wiem, że także na coś, co kwitnie
w marcu w Arizonie.
Gdybym więc drugi raz relacjonowała on-site
konferencję w Phoenix, siedziałbym pewnie pracowicie
na obradach w klimatyzowanych pomieszczeniach hotelu
Hyatt, nie narażając się na kontakt z alergenami. Relacja
off-site nie stwarza także takiego zagrożenia. W Paryżu,
gdzie piszę to sprawozdanie na początku marca, nic nie
kwitnie poza żonkilami, a do prawdziwej wiosny wydaje
się jeszcze daleko, bo za oknem wielkie płaty śniegu na
przemian z kroplami deszczu (http://www.photoblog.com/
mimax2/2016/03/03/).
Konferencja Epidemiology and Prevention (EPI)
Lifestyle and Cardiometabolic Health jest dedykowana

Duże kogresy, gromadzące po kilka tysięcy osób, odbywają się w Phoenix Convention Center, mniejsze w hotelach
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zarówno osobom zajmującym się zdrowiem publicznym,
jak i klinicystom. Jakie tematy poruszano?
Prozdrowotna regulacja cen
Obniżenie cen o 10% na zdrowe produkty spożywcze i taki sam wzrost cen produktów niezdrowych
może wg statystycznych szacunków zapobiec do 2035
roku 515 tys. zgonom z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych oraz uchronić mieszkańców Stanów
Zjednoczonych od około 675 tys. ataków serca i udarów.
Ceny działają na wszystkich konsumentów, natomiast
kampanie medialne czytają tylko niektórzy. Jeżeli kampania będzie trwała 15 lat, to szacowane
obniżenie śmiertelności wyniesie zaledwie 0,3% (23...25 tys. osób).
Jest to ciekawy dowód potwierdzających moje przypuszczenie, że
wyrosłe jak grzyby po deszczu firmy
mediowe masowo produkujące różne
niusy prozdrowotne mają nikły wpływ
na zdrowie społeczeństwa.
Szacunki opracowali badacze
z The Friedman School of Nutrition
Science and Policy na Tufts University
w Bostonie i Harvard Medical School
(http://newsroom.heart.org/news/a-tenpercent-price-change-could-prevent-heartdisease-and-death?preview=98e7).
Podobne rozwiązanie wprowadzono już w Meksyku, gdzie podniesiono podatki na śmieciową żywność i słodkie napoje.
Kraj ten ma jedną z największych populacji osób chorych
na cukrzycę, nadwagę i otyłość. Założenia projektu są
dostępne pod adresem http://www.bmj.com/content/352/
bmj.h6704 .Wyniki poznamy prawdopodobnie za kilka lat.
Jedz każdego dnia owoce i warzywa
w pięciu kolorach
Oto spis owoców rekomendowanych przez American Heart Association w poszczególnych grupach
kolorystycznych.
Czerwone: arbuz, buraki, cykoria czerwona,
granaty, różowy grejpfrut, maliny, jabłka, papryka,
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pomidory (również sos pomidorowy), rabarbar, rzodkiewki, truskawki, winogrona, wiśnie, czerwone ziemniaki, żurawina.
Pomarańczowe i żółte: ananas, bataty, brzoskwinie, cytryny, dynia orzechowa lub piżmowa, żółte
jabłka, kantalupa, morele, marchew, kukurydza, grejpfruty, mango, mandarynki, nektarynki, pomarańcze,
sok pomarańczowy, papaja, papryka pomarańczowa, papryka żółta, słodkie ziemniaki, żółty patison,
kabaczek.
Zielone: awokado, brokuły, brukselka, zielona
cebula, cukinia, fasola szparagowa, gorczyca, groch,

groszek cukrowy, gruszki, kapusta chińska, kapusta
zielona, karczochy, kiwi, limonki, ogórek, okra, papryka,
por, rzeżucha, sałata rzymska, seler, szparagi, szpinak,
winogrona.
Białe: banany, cebula, cebula szalotka, czosnek,
kalafior, pasternak, pieczarki, topinambur (słonecznik
bulwiasty), ziemniaki.
Niebieskie i fioletowe: bakłażan, daktyle, jagody,
jeżyny, porzeczki, fioletowe winogrona, sok winogronowy
fioletowy, śliwki.
(http://www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/Nutrition/Eat-More-Fruits-and-Vegetables_
UCM_320237_Article.jsp#.VtdgmE-T5OQ)
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Alkohol w niewielkich ilościach – tak,
ale… lepsza herbata
Niewielkie ilości alkoholu nieprzekraczające
sześciu drinków na tydzień mogą wywierać korzystne
działanie, jednakże powyżej tej objętości występują
negatywne skutki. Obserwację tę poczyniono, analizując
23 badania, w których uczestniczyło około 30 tys. osób.
Nadmierne spożycie (heavy drinking) to 15 drinków lub
więcej na tydzień dla mężczyzn i więcej niż 8 drinków
dla kobiet. Według zaleceń 2015 Dietary Guidelines for
Americans umiarkowane spożycie to 1 drink dziennie dla
kobiet i 2 drinki dziennie dla mężczyzn (http://newsroom.
heart.org/news/moderate-drinking-has-risks-and-benefitshowever-heavy-drinking-heightens-short-and-long-termrisk-of-heart-attack-stroke?preview=4772).
Lepsza jest herbata, stwierdzają badacze z Johns
Hopkins Hospital w Baltimore, Maryland, po przeanalizowaniu stanu zdrowia 6212 osób, które obserwowano
średnio przez 11,1 lat. U osób pijących herbatę wolniejsza
jest progresja zmian miażdżycowych i rzadziej zapadają
one na powikłania sercowo-naczyniowe. Zalecana objętość herbaty to od jednego do trzech kubków dziennie.
Ruszaj się codziennie,
możesz pogryzać czekoladę
Brak aktywności fizycznej, zwłaszcza w weekendy, powoduje zmiany w kompozycji naszego ciała – wykazały badania
dr. Clemensa Drenawatza z University of
South Carolina, Columbia. Obserwowano
332 dorosłe osoby w wieku od 20 do 35 lat
przez rok. Spędzanie weekendów przed telewizorem sprzyjało zwiększaniu się ilości
tkanki tłuszczowej o 1,6% w ciągu roku.
Korzystne natomiast okazało się
spożywanie czekolady w ilości 100 mg
na dobę – powodowało ono obniżenie
insulinooporności, poziomu insuliny
i enzymów wątrobowych. Badanie przeprowadzono na 1153 osobach w wieku od
18 do 69 lat. Badanie to było przeprowadzone przez Ala Alkerwi z Luxembourg
Institute of Health.
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Nie służy zdrowiu izolacja społeczna. Przeanalizowano losy 545 osób z Południowej Minnesoty, u których zdiagnozowano niewydolność krążenia. Osoby
aktywne społecznie miały lepszy sen, mniejszy poziom
lęku, rzadziej zapadały na depresję, mniej się męczyły,
rzadziej cierpiały na dolegliwości bólowe i były ogólnie
w lepszym stanie zdrowia. Badanie przeprowadziła prof.
Veronique L. Roger z Mayo Clinic, Rochester, Minnesota.
Zalecenie aktywności jest szczególnie ważne dla
kobiet po menopauzie. Przeanalizowano losy 838 kobiet
po menopauzie. Okazało się, że spacer o umiarkowanej
intensywności przez 150 minut tygodniowo zmniejsza
o 57% ryzyko ataku serca. Doniesienie przedstawiła Anna
Gorczyca z Indiana University, Bloomington, Indiana.
Podsumowanie
Nie wszyscy lubią chodzić do lekarzy. Tym, którzy
chcieliby ocenić stan zdrowia bez biegania po placówkach
medycznych, polecamy internetowy test udostępniony
przez American Heart Association: http://mylifecheck.
heart.org/AssessmentTools2/main_en_US.html.
Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl
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Medycyna pokładowa
albo czy leci z nami lekarz?
Krystyna Knypl

Przed kilku laty wracając z konferencji prasowej w Paryżu, usłyszałam z głośników
komunikat: Czy jest na pokładzie lekarz? Jeśli ktoś z państwa jest lekarzem, prosimy
o zgłoszenie się do personelu pokładowego. Ponieważ był to polski samolot, nie miałam
wątpliwości, że powinnam się zgłosić. Z innymi liniami lotniczymi miałabym pewien
kłopot, bo nie jestem pewna, czy moje PWZ jest ważne na pokładzie samolotu np.
amerykańskiego lub koreańskiego.

O

dbyłam nieco ponad 200 podróży lotniczych i pomocy doraźnej udzielałam tylko raz. Szacuję więc,
że ponowne pytanie Czy jest na pokładzie lekarz? mogę
usłyszeć w wieku mocno sędziwym i mam nadzieję
zwalniającym mnie ze spieszenia z pomocą innym.
Podniosłam się z fotela z przekonaniem, że czeka mnie reanimacja i błyskawicznie oceniałam, gdzie
najlepiej ułożyć pacjenta. Wzdłuż foteli, w przejściu
– pomyślałam. Rzeczywistość okazała się nie taka groźna jak podszeptywała mi lekarska wyobraźnia. Jeden
z pasażerów miał niegroźne zaburzenia rytmu i dostał
już tlen od personelu pokładowego. Dolecieliśmy do
Warszawy bez potrzeby wcześniejszego lądowania. Zdarzenie to stało się powodem do pewnych refleksji, które
zebrałam w tekście dostępnym pod adresem http://www.
gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/obchod-porannyblog-redaktor-naczelnej/68-krystyna-knypl-editor-inchief-of-gazeta-dla-lekarzy-about-yourself.
Reagując na komunikat z głośników, zgłosiłam
się niejako odruchowo, raczej nieświadoma, że jest
także druga strona medalu w naszym świecie pełnym
paragrafów, prawników i przepisów. Gdyby dziś żył
dobry Samarytanin, miałby mocno pod górkę.
Jakie problemy medyczne
zdarzają się podczas lotu?
Szczęśliwie dolegliwości medyczne jakie miewają
pasażerowie samolotów na ogół nie zagrażają życiu.
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Najczęstsze są omdlenia lub stany przedomdleniowe –
37,4%. Drugie pod względem częstości są dolegliwości ze
strony dróg oddechowych (duszność) – 12,1%. Trzecie
to nudności i wymioty – 9,5%. Objawy ze strony układu
krążenia stanowią 7,7%. Choć rzadkie, ale zawsze groźne
drgawki – 5,8%. I wreszcie bóle brzucha – 4,1%.
Dane te pochodzą z artykułu zatytułowanego
Outcomes of Medical Emergencies on Commercial Airline
Flights autorstwa D.C. Petersona i wsp. opublikowanego
w 2013 roku na łamach „New England Journal of Medicine”, w całości dostępnego pod adresem http://www.
nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1212052.
Analiza przeprowadzona przez autorów artykułu
objęła 11 920 przypadków medycznych interwencji
na pokładach samolotów. Częstość występowania interwencji medycznych to jedno zdarzenie na 604 loty.
Pasażerowie-lekarze zgłosili się do udzielenia pomocy
w 48,1% przypadków. W 10 914 dostępne były dane
o losach pasażerów-pacjentów po wylądowaniu samolotu – 25,8% zostało przetransportowane przez fachowe
służby medyczne do szpitali i 8,6% zostało poddane
hospitalizacji. Zmarło 0,3% pasażerów. Szacuje się, że
zgon na pokładzie zdarza się 1:3...5 mln pasażerów.
Szczegółowe rozpoznania są dostępne pod adresem http://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1212052/suppl_file/nejmoa1212052_appendix.pdf.
Liczba rocznie przewożonych pasażerów lotniczych na całym świecie to 2,75 mld osób. Autorzy
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artykułu szacują, że każdego roku zdarza się około
44 000 incydentów medycznych na pokładach samolotów.
To dużo pracy, tymczasem statystyczny pasażer
lekarz nie wie wcześniej i co więcej nie ma dostępu do
informacji o zawartości apteczki pokładowej. Służby
prasowe narodowego przewoźnika na pytanie prasowe
o skład apteczki udzielają gładkiej PR-owej odpowiedzi,
że są w niej wszystkie potrzebne leki. Hm… Warto jednak
wiedzieć wcześniej, czym dysponuje przewoźnik, niż np.
w trakcie reanimacji dopytywać o szczegóły.
Jakie wyposażenie, zgodne z międzynarodowymi
przepisami lotniczymi, mają apteczki na pokładach samolotów, dowiadujemy się z cytowanego wyżej artykułu.
Table S2: Medications Used During In-Flight Medical Emergencies (IMEs)

Oxygen
Normal Saline
Aspirin
Nitroglycerin
OTC Analgesic
Anti-emetic
Diphenhydramine
Albuterol
Anti-anxiety
Morphine
Epinephrine
Dextrose/glucose
Atropine
Nalbuphine
Other
None
Unknown

Number of
times used
5,954
625
595
354
311
265
245
128
62
43
39
17
13
12
103
4,815
2

Percentage of time
used during IMEs
49.9%
5.2%
5.0%
3.0%
2.6%
2.2%
2.1%
1.1%
0.5%
0.4%
0.3%
0.1%
0.1%
0.1%
0.9%
40.4%
0.02%

Contained in FAA
Mandated EMK1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
No
----

Jak widać, lekiem pierwszej pomocy jest tlen,
sól fizjologiczna (przypuszczam, że raczej podawana
doustnie niż dożylnie – nie widzę stewardesy wkłuwającej się do żyły i nadzorującej przetaczanie!) i aspiryna.
W dokumencie http://rgl.faa.gov/Regulatory_
and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/list/
AC%20121-33A/$FILE/AC121-33A.pdf znajdujemy
bardziej szczegółowe dane o ilości poszczególnych medykamentów. Ciekawostką jest to, że wymagana tylko jedna
(!) para rękawiczek i nieoficjalne zalecenie posiadania
drugiej pary. Lekarzu, miej ze sobą rękawiczki!
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Table S3: Contents of Emergency Medical Kits (EMK)
Required contents of EMK1
Airways, oropharyngeal
Adhesive tape, 1-inch
Alcohol sponges
CPR mask
IV administration set
Needles
Protective gloves
Sphygmomanometer
Stethoscope
Syringes
Tape scissors
Tourniquet
Manual resuscitation device with 3 masks
Basic instructions on use of the kit

Analgesic, non-narcotic
Antihistamine, 50 mg, injectable
Antihistamine tablets, 25 mg
Aspirin tablets, 325 mg
Atropine, 0.5 mg, 5 cc
Bronchodilator, inhaled
Dextrose, 50% / 50 cc, injectable
Epinephrine 1:1000, 1 cc, injectable
Epinephrine 1:10,000, 2 ml, injectable
Lidocaine, 5 ml, 20 mg/ml, injectable
Nitroglycerine tablets
Saline solution, 500 cc

Additional contents of enhanced EMKs*
Burn dressings
Cord clamps
Disposable scalpel
Endotracheal tubes
Emergency tracheal catheter
Glucometer
Laryngoscope blade
Steri-strips
Thermometer
Tourniquet
Urinary catheter

Calcium chloride
Diazepam
Digoxin
Glucose gel
Furosemide
Lorazepam
Haloperidol
Hydrocortisone
Meclizine
Methylprednisolone
Metoprolol
Morphine
Nalbuphine
Naloxone
Promethazine
Sodium bicarbonate
*Additional contents of enhanced emergency medical kits are airline-specific and may exceed or
deviate from the contents listed. This list includes contents in some kits of airlines that were
involved in this study.

Wiele linii lotniczych wymaga, aby użycie leków
z apteczki pokładowej było skonsultowane z lekarzem
dyżurującym na ziemi.
Jak postępować z chorym pasażerem
na pokładzie?
Choć personel pokładowy często pyta, czy na
pokładzie jest lekarz, to nie opracowano do tej pory
żadnych krajowych ani międzynarodowych wytycznych
w kwestii udzielania pierwszej pomocy na pokładzie
samolotu (http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1161846).
Oczywiście teoretycznie posiadana przez lekarza
wiedza jest podstawą do podjęcia działań, jednak niesienie pomocy odbywa się w niecodziennych warunkach,
bez jakiegokolwiek zaplecza diagnostycznego. Co ciekawe,
w programie specjalizacji z medycyny lotniczej, skądinąd
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zasad, co na ziemi. Warto poznać historię choroby, ale
tu mogą pojawić się bariery językowe. Do opanowania
bólu dobry Samarytanin pokładowy ma nitroglicerynę,
aspirynę, opioidy oraz tlen. Podczas niektórych rejsów
możliwe jest telemonitorowanie ekg
Table 3. Recommendations for Traveling Physicians or Other Health Care Providers during In-Flight Medical
i
konsultacja z lekarzem na ziemi.
Emergencies.
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwihm8WblMDLAhXoa5oKHXdLCMwQFggvMAI&url=http%3A%2F%2Fwww3.med.unipmn.it%2Fpapers%2F2013%2FNEJM%2F2013-05-30_nejm%2Fnejmoa1212052.pdf&usg=AFQjCNFNWlQxkar0FPwjf3tT2vOPnyXJYQ&sig2=ddaXiiGdwHHoumrVBR9Fdw&cad=rja

bardzo obszernych, też nie ma nic o zasadach udzielania
pomocy przez podróżującego lekarza innym pasażerom.
Pewne wskazówki przynosi literatura anglojęzyczT h e n e w e ng l a n d j o u r na l o f m e dic i n e
na (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1676316/).

General Approach to In-Flight Medical Emergencies
Identify yourself and specify your level of medical training to the flight crew.
Patient assessment:
Identify the patient’s chief problem and its duration.
Identify associated and high-risk symptoms (e.g., chest pain, shortness of breath, nausea or vomiting, or unilateral
weakness or numbness).
Obtain vital signs (pulse and blood pressure). If you are unable to assess blood pressure by means of auscultation,
assess it by palpating the radial pulse.
Assess the patient’s mental status and determine whether there are focal neurologic deficits.
If the patient is in cardiac arrest, obtain and apply an automated external defibrillator (AED). For patients with a pulse
but a suspected cardiac problem, consider using an AED if it has monitoring capabilities. (The airline may require contact with a ground-based consultant before use.)
Ask a flight attendant to obtain the emergency medical kit (EMK) and administer oxygen as needed.
Initiate consultation with the ground-based consultant if not already initiated by the flight crew.
Recommendations for interventions, such as administration of medications or intravenous fluids, should be discussed
with the ground-based consultant.
Aircraft diversion, ground-based medical assistance, or both should be coordinated with ground-based consultation.
Document the clinical presentation and care rendered. This information should be provided to medical personnel on
arrival at the destination with the transfer of care.

Utrata przytomności
W razie omdlenia na pokładzie samolotu postępuje się tak
samo jak na ziemi, choć uniesienie
kończyn dolnych ku górze może być
pewnym wyzwaniem przestrzennym. Zaleca się sprawdzenie tętna
i ciśnienia krwi. Jak pisze dr N. Dowdall, zwykle po chwili następuje
samoistne odzyskanie przytomności.
Pacjenci z padaczką są
zagrożeni wystąpieniem napadu
drgawek podczas podróży lotniczej.
Management of Syncope or Presyncope
Zwykle w celu opanowania napadu
Confirm breathing and pulse.
Move the patient to an aisle or galley, place the patient in a supine position with legs raised, and provide oxygen.
drgawek podaje się diazepam dożylCheck vital signs. Most patients will be hypotensive immediately after the episode.
nie – podaje autor artykułu.
If the patient has diabetes, a glucometer from the patient or a fellow passenger may be used for glucose assessment.
(A device may also be available in enhanced EMKs.)
Zatrzymanie krążenia jako
Most patients will recover spontaneously within minutes. Give oral fluids when possible.
przyczyna utraty przytomności zdaConsider intravenous fluids only if the patient is persistently hypotensive and cannot take oral fluids.
rza się w samolotach stosunkowo
Management of Chest Pain or Palpitations
Check vital signs.
rzadko, a personel pokładowy jest
Provide oxygen.
szkolony w zakresie prowadzenia
If chest pain may be cardiac in origin, consider administering aspirin.
If systolic blood pressure is more than 100 mm Hg, consider administering sublingual nitroglycerin every 5 minutes.
reanimacji. Duże linie lotnicze mają
Check blood pressure after each dose.
w samolotach podręczne defibryIf the AED has monitoring capabilities, consider its use to evaluate the cardiac rhythm and evidence of ST-segment
changes in the limb leads.
latory, których obsługa jest znana
If symptoms resolve with the above measures, aircraft diversion is not typically required. Ground-based consultation
can assist with diversion decisions.
personelowi pokładowemu. Rolą
lekarza jest zapewnienie dostępu do
Według brytyjskich doniesień fachowych
żyły i gdy są wskazania, podanie atropiny lub ksylokainy.
included in the analysis. Although all flight crews not available for one airline, although the meditamtejszegoservice
PWZformusi
z pomocą
are instructedposiadacz
to use this consultation
cal ruszyć
problems
encountered by that airline were
pod groźbą
utraty
uprawnień.
jużtoruszy,
może encountered
Duszność
any in-flight medical
emergency,
there
are events Gdy
similar
the problems
by the other
that occur without
notification
of
the
communiairlines.
Differences
among
airlines
in
the likeli- przyczyną duszności na pokładzie
zetknąć się z wielorakimi problemami (http://www.
Najczęstszą
cations center. The medical categories we used hood of diversion, EMS transport, and hospital
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1119071/figure/
samolotu jest nasilenie objawów astmatycznych. Zwykle
were based on descriptions of the passenger’s pri- admission warrant further study.
FN0x9b9b5d8.0x9aa4550/).
Oto
naczęstsze
z
nich.
nasilenie
ataku
mary symptom, not on diagnoses. The data obOn the basis of our findings, we believe
thatnie jest duże i często jego opanowanie
tained as part of these consultations were limited airline passengers who are health
care
profesjest możliwe przez podanie leku przeciwastmatycznego
by the use of radio or satellite-telephone trans- sionals should be aware of their potential role as
Ból w klatce piersiowej
posiadanego przez pasażera w bagażu podręcznym.
mission, communications among multiple people, volunteer responders to in-flight medical emerpisze dr
Dowdall,
cytowanego
do- for systematic
Dostępnytracking
jest także tlen, adrenalina i leki w iniekcji
and the collection of Jak
follow-up
dataN.from
facili- autor
gencies.
We also advocate
ties located across
the world.
Follow-up data
were of allwg
in-flight
medical emergencies,
including
niesienia,
w powietrzu
diagnozujemy
tych samych
rozszerzające
oskrzela.
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Uraz głowy
Nie są zbyt częste, ale jednak spotykane. Przyczyną są wypadające z górnego schowka bagażowego
laptopy, aparaty fotograficzne oraz… butelki alkoholu
nabyte w strefie wolnocłowej. Postępowanie zależy od
stanu klinicznego osoby poszkodowanej.
Problemy psychiatryczne
Mogą być to pasażerowie z niepokojem, fobiami,
rzadziej poważnymi objawami psychiatrycznymi. Zalecane
są doustnie podawane leki, takie jak lorazepam, diazepam.
Dolegliwości w obrębie jamy brzusznej
Najczęściej spotykane to wymioty, biegunka.
Rolą lekarza w takich przypadkach jest ocena stanu
nawodnienia. Podaje się leki przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe. Niektóre linie mają na pokładzie zestawy
do przetaczania płynów dożylnie.
Cukrzyca
Dość często spotyka się hipoglikemię – pasażerowie wstrzykują sobie insulinę w sposób niezsynchronizowany z posiłkiem podawanym na pokładzie. Do
opanowania dostępna jest glukoza w iniekcji, niektóre
linie mają glukagon w zastrzykach.
Alergia
Poważne reakcje alergiczne, łącznie ze wstrząsem
anafilaktycznym, zdarzają się na szczęście stosunkowo
rzadko. W zestawie apteczki pokładowej jest adrenalina, są leki antyhistaminowe, niekiedy kortykosterydy
w postaci iniekcji. Pacjenci mający rozpoznaną alergię
dysponują niekiedy strzykawkami EpiPen. Niektóre linie
też mają ten specyfik w swoich apteczkach pokładowych.
Lek podaje się w zewnętrzną powierzchnię uda, nie
w pośladek! (http://chpl.com.pl/data_files/2013-04-24_
epipen_senior_chpl_23.04.2013.pdf). Po wstrzyknięciu
miejsce iniekcji należy rozmasować.
Ginekologia i położnictwo
Na pokładach samolotów każdego roku rodzi się
kilkoro dzieci. Lekarz jest pomocny w bezpiecznym przeprowadzeniu akcji porodowej, może być potrzebny w celu
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ustalenia wskazań do podania ergometryny (stosowanej
w czwartej fazie porodu w celu obkurczenia macicy).
Odpowiedzialność prawna
Interesująco zagadnienie to omawiają dr B. Shepard i wsp. w artykule In-flight emergencies: playing
The Good Samaritan (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC1676316/).
Sprawa ma się różnie w poszczególnych krajach – na uwagę zasługują rozwiązania amerykańskie
i niemieckie. W Stanach Zjednoczonych od 1998 roku
lekarza wcielającego się w rolę dobrego Samarytanina
chroni prawo. Podobnie postępuje Lufthansa w programie Doctor on board – więcej pod adresem http://www.
lufthansa.com/pl/pl/doctor-on-board.
Podsumowanie
Przysięga Hipokratesa, obowiązki dobrego Samarytnina, powinności doktora Judyma to historia,
przypowieści biblijne lub fikcja literacka niewchodzące
w skład EBM, ale ciągle przywoływane przez publiczność.
Lekarz nie działa jednak według wyobrażeń
pacjentów lub obserwatorów jego pracy. Obowiązuje
go etyka lekarska, wiedza, przepisy. Tak jest na ziemi.
Wiedza o tym, jak powinna wyglądać pomoc lekarska na
pokładzie samolotu, nie jest niestety usystematyzowana.
Czym zatem powinniśmy się kierować, jeżeli
los zetknie nas z koniecznością udzielenia pierwszej
pomocy na pokładzie samolotu?
Oto ciekawe podsumowanie podane przez dr. N.
Dwondalla z British Airways Health Services w artykule
Is there a doctor on the aircraft? (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC1119071/).
Oto jego rady:
• pamiętaj, że około 75% zdarzeń zdrowotnych jest
obsługiwanych skutecznie przez personel pokładowy
• na pokładzie samolotu jest apteczka z podstawowym
sprzętem ratowniczym i lekami
• praktykuj w zakresie swoich umiejetności, zasada
primum non nocere obowiązuje także w przestrzeni
powietrznej
Tekst i zdjęcie

Krystyna Knypl
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Udzielanie pierwszej pomocy
w miejscu publicznym
Beata Wudarska

W przyszłym roku minie 70 lat, od kiedy Peter Safar opublikował podręcznik ABC of
Resuscitation. Pokazał w nim sposób, w jaki przypadkowy świadek zdarzenia może
uratować ludzkie życie, wykonując oddychanie metodą usta-usta i uciskając klatkę
piersiową. Peter Safar zainspirował też norweskiego producenta lalek Asmunda Laerdala do produkcji pierwszego w świecie manekinu do nauki resuscytacji: ResusciAnne.
Zamiast przypominania algorytmów resuscytacji bezprzyrządowej (rewidowanych
co 5 lat przez komitet ILCOR i dostępnych na międzynarodowych stronach European Resuscitation Council oraz American Heart Association, a także na stronach
narodowych komitetów – np. Polskiej Rady Resuscytacji) oraz straszenia artykułem
162 kodeksu karnego (Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie
udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.), chciałabym przedstawić kilka przemyśleń z perspektywy lekarza zajmującego się także nauczaniem pierwszej pomocy od ponad 15 lat.
Po pierwsze
Pamiętaj o bezpieczeństwie! Przede wszystkim
swoim, ale w miarę możliwości także poszkodowanego. Nie masz obowiązku być bohaterem! Dotyczy to
zarówno wyciągania kierowcy z płonącego samochodu
(rzadko), jak i udzielania pomocy sąsiadce zatrutej
tlenkiem węgla w jej własnej łazience (dużo częstsze).
Pamiętaj, że udzielanie pierwszej pomocy nie musi być
skuteczne – czasem to po prostu niemożliwe. Kwintesencją pierwszej pomocy są takie czynności, które bez
narażania ratownika doprowadzą do zwiększenia szans
poszkodowanego na doczekanie przybycia zespołu
ratownictwa medycznego.
Po drugie
Zorganizuj sobie pomoc! Działania ratownicze
rzadko mają powodzenie, jeśli są prowadzone przez
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samotnego ratownika. Gapie na przystanku, sąsiad
z tego samego piętra, kierowca innego samochodu,
kolega przy biurku obok – każdy może być potrzebny
i przydatny. Wytyczne resuscytacji niezmiennie zalecają
częste zmiany, zwłaszcza w wypadku ratownika prowadzącego uciskanie klatki piersiowej – już dwie minuty
ucisków klatki piersiowej powodują zmęczenie, a przez
to obniżenie jakości resuscytacji.
Po trzecie
Wytyczne resuscytacji są nowelizowane co 5 lat
przez ILCOR (międzynarodowy komitet zrzeszający ERC
i AHA). Nawet personel medyczny, który nie pracuje
w oddziałach intensywnej terapii, oddziałach ratunkowych czy zespołach ratownictwa medycznego nie uczestniczy regularnie w szkoleniach dotyczących pierwszej
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pomocy (mimo obowiązku ustawicznego kształcenia czy
wymogów utrzymania ISO w placówkach medycznych).
Nie mamy w Polsce odpowiedników resuscitation officers,
którzy by mieli w swoich obowiązkach prowadzenie
szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników i wszelkiego
personelu pomocniczego w placówkach medycznych.
Można więc przyjąć za pewnik, że przeciętny lekarz czy
pielęgniarka po 3-6 miesiącach od ukończenia kursu BLS
(Basic Life Support) wykaże retencję wiedzy na poziomie
laika. Na szczęście retencja wiedzy dotyczącej użycia
defibrylatora półautomatycznego jest bardzo wysoka –
wystarczy zapamiętać, że trzeba włączyć AED, a dalej
komendy głosowe podpowiedzą, co czynić.
Dlatego należy zapamiętać, że niezależnie od
aktualizacji wytycznych resuscytacji zawsze można
wykonać dwie czynności:
1) skutecznie wezwać pogotowie
2) prowadzić uciskanie klatki piersiowej.
Po czwarte
Najczęstszym błędem w trakcie udzielania pierwszej pomocy jest próba oceny oddechu bez udrożnienia
dróg oddechowych. Należy wykonać dwa pierwsze rękoczyny Esmarcha – odgięcie głowy i uniesienie żuchwy.
U dorosłych drogi oddechowe będą najlepiej udrożnione
przy prawie maksymalnym odgięciu głowy, u dzieci
najbardziej drożna jest pozycja neutralna. Jeśli mimo
prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych klatka
piersiowa nie unosi się w ciągu 10 sekund obserwacji
lub gdy oddech ma charakter gaspingu (pojedynczych
westchnień), należy przyjąć, że poszkodowany nie
oddycha prawidłowo.
Po piąte
Podjęcie oddechów zastępczych u osób nieznanych, często brudnych, zaniedbanych nie stanowi
heroizmu wymaganego od ratownika. Od 2010 roku
wytyczne resuscytacji dopuszczają prowadzenie jej bez
oddechów zastępczych – pod postacią wyłącznie ucisków
klatki piersiowej. Liczne badania potwierdzają, że taki
sposób udzielania pomocy jest równie skuteczny jak
pełen algorytm resuscytacji bezprzyrządowej. Ci, którzy
chcą udzielać pierwszej pomocy w pełnym zakresie,
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powinni zaopatrzyć się w „urządzenie barierowe”, np.
kieszonkową maskę twarzową.
Po szóste
Podjętą resuscytację możesz przerwać wyłącznie
z następujących powodów:
1) poszkodowany zaczyna się ruszać, podejmuje oddychanie, wymiotuje, jednym słowem wykazuje objawy
zachowanego krążenia;
2) przybył zespół ratownictwa medycznego i przejął
resuscytację
3) jesteś u kresu sił.
Ostatni z powodów należy uznać za najmniej
istotny – jeśli są inne osoby do pomocy. Jeszcze jednym powodem do przerwania resuscytacji może być
– niewymieniony przez wytyczne – stan zagrożenia
ratownika, który ujawnił się po rozpoczęciu udzielania
pierwszej pomocy.
Po siódme
Powiadamiając służby ratunkowe – najczęściej
telefonicznie – postaraj się zachować spokój i odpowiedz na wszystkie pytania dyspozytora. Jako pierwszą
podaj informację o miejscu zdarzenia, o ile to możliwe
w miarę dokładnie – bo jeśli połączenie zostanie przerwane, dyspozytor będzie wiedział, gdzie wysłać zespół
ratownictwa medycznego. Nie rozłączaj się – dyspozytor może mieć dodatkowe pytania nawet po wysłaniu
karetki; może też wspomóc ratownika podpowiadając
mu, w jaki sposób postępować. Jeśli jesteś sam, włącz
w telefonie głośnik.
Po ósme
Udrożnienie dróg oddechowych ma priorytet
nad protekcją kręgosłupa szyjnego. Jeśli poszkodowany
jest nieprzytomny, ale prawidłowo oddycha – ułóż go
w pozycji bezpiecznej; jeśli po udrożnieniu nie oddycha –
rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową lub tylko
uciski klatki piersiowej. W przypadku nieurazowych
zatrzymań krążenia zagrożenie pierwotnym urazem
kręgosłupa w odcinku szyjnym, a także wtórnym urazem
– wywołanym manipulacjami związanymi z udrożnieniem
dróg oddechowych – należy do kazuistyki.
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Po dziesiąte
Zadławienie należy do częstych sytuacji, które poprzedzają nagłe zatrzymanie krążenia. U dzieci
w wieku 2-4 lat stanowią pierwszą
przyczynę zgonów. Udzielanie pierwszej pomocy przez przypadkowych
świadków zawiera asystowanie przy
spontanicznym próbach pozbycia się
ciała obcego przez samego pacjenta,
a także manewry Heimlicha i uderzenia w okolicę międzyłopatkową.
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Kiedy zadławiony traci przytomność, należy prowadzić
uciskanie klatki piersiowej jak w nagłym zatrzymaniu
krążenia. Próby uzyskania „chirurgicznej” drożności
dróg oddechowych przez przypadkowych świadków
zdarzenia oraz przy użyciu prowizorycznych przyrządów (jeszcze raz stanowcze NIE! rurce od długopisu
czy słomce do napojów) należy stanowczo odradzić.
Jedynym sposobem rekomendowanym przez kolejne wytyczne resuscytacji pozostaje uciskanie klatki piersiowej
i okresowe sprawdzanie, czy ciało obce nie przemieściło
się w kierunku jamy ustnej – wtedy należy je usunąć,
jeśli jest widoczne i możemy sięgnąć palcem. Trzeba
także pamiętać, że po utracie przytomności niedrożność całkowita dróg oddechowych może się zamienić
w niedrożność częściową – należy w miarę możliwości
spróbować, czy po wykonaniu wdechu klatka piersiowa
poszkodowanego uniosła się.
Na koniec prawo Murphy’ego, które przyszło
mi na myśl podczas prowadzenia szkoleń z pierwszej
pomocy dla Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego: „Jeśli na twoim obozie harcerskim przeprowadzono szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
– wszystkie wypadki zdarzą się w obozie innej drużyny,
obozującej po drugiej stronie jeziora”.
Beata Wudarska
chirurg dziecięcy
i specjalista w zakresie medycyny ratunkowej

Fot. Mieczysław Knypl

Po dziewiąte
Wytyczne resuscytacji bezprzyrządowej zawierają
tylko kilka kroków (sprawdź bezpieczeństwo – sprawdź,
czy poszkodowany reaguje – zawołaj o pomoc – udrożnij drogi oddechowe – sprawdź oddech w ciągu 10 s
– jeśli poszkodowany nie oddycha – wezwij skutecznie
służby ratunkowe – rozpocznij uciski klatki piersiowej
– prowadź resuscytację w algorytmie 30 uciśnięć klatki
piersiowej: 2 wdechy lub wyłącznie uciski klatki piersiowej). Nie ma w algorytmie torebek do oddychania dla
hiperwentylujących ani rurek od długopisu mających
działać jak quicktrach. Pozaszpitalnie, w miejscu publicznym lub w mieszkaniu sąsiada nawet najbardziej
doświadczony anestezjolog , specjalista medycyny ratunkowej czy ratownik medyczny może działać wyłącznie
na poziomie podstawowym, czyli realizować schemat
BLS. Dopiero prawidłowo wezwane służby ratunkowe
będą dysponować sprzętem do udrażniania dróg oddechowych, respiratorem transportowym czy klinicznym
defibrylatorem. Przypadkowi świadkowie zdarzenia
prowadzącego do zatrzymania krążenia stwarzają szansę
na przetrwanie do czasu przybycia służb ratunkowych.
Dla podkreślenia roli przypadkowych świadków udzielających pierwszej pomocy należy podkreślić, że nawet
laik może wykonać dwie z trzech czynności ratujących
życie (1 – udrożnienie dróg oddechowych i wentylacja
zastępcza; 2 – zatamowanie krwawienia zewnętrznego;
3 – odbarczenie odmy prężnej). Świadek zdarzenia może
udrożnić drogi oddechowe i tamować
krwawienie zewnętrzne.
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Laik na pokładzie samolotu
Jagoda Czurak

W gabinecie lekarza: Pani Jagodo, mamy do wyboru różne sposoby postępowania…
mogę skierować panią na badanie ekg oraz usg żył kończyn dolnych… Te słowa usłyszałam podczas rutynowej wizyty, gdy przyznałam się pani doktor do omdlenia podczas
lądowania samolotu. To nie była na szczęście zatorowość płucna. Zanim usłyszałam
standardowe pytanie stewardesy: Czy jest może na pokładzie lekarz? dwójka towarzyszących mi profesjonalistów zajęła się mną troskliwie.*

P

o schodkach schodziłam o własnych siłach, podziękowawszy personelowi LOT za możliwość sprowadzenia wózka na kółkach. Był rok 2002, wracałam
z Londynu. Informacje o nagłych zgonach w dobę po
zakończeniu podróży jeszcze nie pojawiały się w gazetach.
Gdy odzyskałam przytomność, moi towarzysze podróży
spytali: Czy coś dzisiaj piłaś przed lotem? Odparłam, że
szklaneczkę soku pomarańczowego i filiżankę herbaty
do wielkiego angielskiego śniadania. Lot był wcześnie

Fot. Mieczysław Knypl

* Madziu, jeszcze raz przepraszam i dziękuję.

rano, biegliśmy przez Heathrow do naszej bramki, nie
było czasu na zakup wody. Już nigdy nie popełniłam tego
błędu. Nie wsiadam do samolotu, gdy rejs jest poranny,
bez wypicia pół litra. Drugie pół albo i cały litr wnoszę
na pokład. Chodzi o niegazowaną wodę oczywiście. 
Linie lotnicze zrezygnowały z podawania płynów podczas
krótkich przelotów. Ba, nawet podczas startu i lądowania zaprzestano serwowania landrynek pobudzających
produkcję śliny i wymuszających przełykanie.
Inna moja przygoda samolotowa, z wcześniejszego pierwszego transkontynentalnego rejsu do Tokio:
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stewardesa przerwała drzemkę pasażerów i zachęcała
do ćwiczeń przegubów rąk, machania ramionami oraz
do poruszania stopami, pokazując zalecane ruchy jak
nauczyciel wf. Do teraz sama ćwiczę ruchy stóp, nawet
gdy rejs trwa krócej niż 4 godziny.
Telewizja emituje spoty reklamowe leku i suplementów diety, w których stewardesa pyta pasażerów
o środek przeciwbólowy lub probiotyk, bo… pilot potrzebuje pomocy medycznej. Na szczęście leci z nami
jeszcze drugi pilot, a jest i trzeci – automatyczny. Gdy na
pokładzie rozchoruje się pasażer, trzeba działać. Wielu
groźnych dla życia sytuacji można by uniknąć – wystarczy
odpowiednio przygotować się do podróży. Świadomi
pasażerowie mogą zasięgnąć informacji u swojego lekarza.
Pomocą w uzmysłowieniu sobie zagrożeń podczas rejsu
samolotem służą przewoźnicy, publikując formularze
informacyjne dla podróżujących wymagających „autoryzacji medycznej”. Są w tych kwestionariuszach pytania
dotyczące kondycji osób podróżujących np. na noszach,
z butlą tlenową, kobiet w ciąży, niemowląt poniżej 7. dnia
życia (pytanie o problemy z kontrolą oddawania moczu
w tym ostatnim wypadku jest trochę dziwne). Jedna

z linii (British Airways) opracowała wskazówki – porady
dla pasażerów specjalnej troski (po operacjach kardiologicznych, zawale, z kończyną w gipsie, problemami
oddechowymi, anemią itd.), Lufthansa ma program
„Doctor on board” dla zarejestrowanych w systemie
lekarzy, przeszkolonych dodatkowo przez przewoźnika.
Nie zawsze jednak możemy liczyć na obecność takiego
właśnie specjalisty.
Co zrobić, gdy nie leci z nami lekarz? O swoje
bezpieczeństwo najlepiej zadbać samodzielnie, ZAWSZE
zabierając ze sobą do bagażu podręcznego swoje leki. Ja
traktuję je jak biżuterię, która również jest ze mną w kabinie pasażerskiej. Bardzo nieprzyjemne doznania mają
podczas lotu ci, którym akurat trafił się katar. O mało
nie rozsadziło mi zatok! I nie przesadzajmy z alkoholem
– tylko świeża woda zdrowia doda, jak mawiały nasze
prababki na długo przed erą podróży samolotem. A jeśli
leków nie będziemy potrzebować doraźnie? No cóż,
może jak w reklamie – niektóre przydadzą się pilotowi?
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Nowości
Alfasynukleina a choroba Parkinsona
Przyczyna choroby Parkinsona jest złożona i nie do
końca poznana. Bierze się pod
uwagę czynniki środowiskowe oraz genetyczne (mutacje
w genach SNCA i PRKN),
które mogą prowadzić do
zmian w budowie białek

alfasynukleiny oraz parkiny.
Zmiany te mogą prowadzić
do agregacji tych białek wewnątrz komórek oraz tworzenia rozpuszczalnych oligomerów, a w dalszej kolejności
nierozpuszczalnych filamentów i złogów (ciała i neuryty

Lewy’ego) – http://www.wple.
net/plek/numery_2014/numer-1-2014/26-32.pdf.
Na łamach „Proceedings
of the National Academy of
Sciences” 14 marca 2016 r.
opublikowano doniesienie
D. Pinotsi i wsp. zatytułowane

Nanoscopic insights into seeding mechanism and toxicity of alpha-synuclein species
in neurons objaśniające mechanizm toksycznego oddziaływania wspomnianych białek i zmian prowadzących do
rozwoju choroby Parkinsona.

Źródło: http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=162101&CultureCode=en
https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/254408

Viagra zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka
Na stronie internetowej
Uniwersytetu w Tubingen ukazała się informacja prasowa

o badaniach prowadzonych
w tej placówce wskazujących,
że viagra może zwiększać

ryzyko zachorowania na czerniaka. Informację tę oparto na
długoterminowej obserwacji

15 tys. mężczyzn w Stanach
Zjednoczonych i 24 tys. mężczyzn w Szwecji.
(K.K.)

Źródło: http://www.alphagalileo.org/ViewItem.
aspx?ItemId=161930&CultureCode=en
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Charakterystyka produktu
lotniczego
– działania niepożądane
Alicja Barwicka
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Fot. Mieczysław Knypl

Większość z nas lubi podróżować, ale do niektórych miejsc jest dość daleko. Kiedyś
przemieszczanie się już tylko na terenie samej Europy zajmowało ludziom sporo
czasu, a cóż dopiero mówić o wyprawie na inny kontynent. Takiemu Mozartowi na
przykład, który ze względów zarobkowych podróżował wielokrotnie, chociaż na dzisiejsze standardy na bliskie odległości (najdłuższa trasa to Austria-Włochy) zajęło to
taki szmat czasu, że można się bardzo zdziwić, jakim cudem znalazł jeszcze siły, by
w swoim krótkim życiu skomponować tak wiele dzieł. Jeszcze niedawno, w I połowie
XX wieku mało kto korzystał z transportu samolotowego, stąd Polacy udający się za
wielką wodę najpierw przez dwa tygodnie podróży balowali na „Batorym”, zanim
zorientowali się w praktyce, co tak naprawdę ma im do zaoferowania Ameryka. Nieważne więc czy niewygodnym powozem, czy luksusowym statkiem, podróż zawsze
trwała długo i jak na dzisiejsze tempo życia – o wiele za długo. Jak wiadomo ludzkość
od zawsze idzie z postępem, więc dla oszczędności czasu upowszechniono latanie
samolotami, niestety z pojawiającym się w niektórych sytuacjach niechcianym działaniem niepożądanym znanym jako jet lag.

Nieziemska medycyna
Niespodzianki u celu podróży
Teraz mamy zbyt mało czasu i ciągle się gdzieś
spieszymy. Jeśli mieszkaniec Europy ma coś do załatwienia w Japonii albo w Meksyku, to wsiada do samolotu
i już po kilku godzinach jest na miejscu. Przy założeniu,
że z domu wyruszył koło południa, zaliczył zwykłe
oczekiwanie na odprawę i sam lot, to po osiągnięciu
celu podróży jest już bardzo zmęczony i chce tylko
pójść spać. Dla jego organizmu jest już późny wieczór
(w końcu podróż zajęła prawie cały dzień), ale o dziwo
po wylądowaniu w Meksyku dzień dopiero co się zaczął,
natomiast w Tokio jest już grubo po północy, data już od
kilku godzin zupełnie inna i zanim nasz podróżny dotrze
do hotelu, będzie ranek i właściwie trzeba już wstawać.

Czy zawsze lubimy podróże?
Ludzie podróżowali zawsze. Ci, którzy przemieszczali się w kierunku południkowym (północ-południe
i odwrotnie) mogli przy odrobinie szczęścia wcale nie
zmieniać strefy czasowej lub zmienić ją np. o 1 godzinę
nawet podczas pokonywania bardzo dużych odległości. I tak ponad 10-godzinna podróż z Warszawy do
Johannesburga będzie pewnie męcząca, ale po niej nie
powinniśmy mieć objawów zespołu nagłej zmiany strefy
czasowej (z ang jet lag). Po takiej podróży wystarczy
zwykły odpoczynek, jak np. po podróży samochodem
do Włoch. Niestety inaczej wygląda sprawa osób, które
w krótkim czasie (samolotem) przemieszczają się w kierunku równoleżnikowym (wschód-zachód i odwrotnie).
W krótkim odstępie czasu dochodzi wówczas do zmian
stref czasowych. Podróżowanie na wschód jest bardziej
uciążliwe, gdyż podczas przemieszczania się na długich
dystansach następuje skrócenie cyklu dziennego lub
nocnego, podczas gdy podróż w kierunku zachodnim
wydłuża cykl dobowy, a tym samym adaptacja do dłuższej
doby ma bardziej łagodny przebieg. Organizm człowieka

Fot. Krystyna Knypl

Powtórka z geografii
Wszystkiemu jest winna nasza planeta, która
nie wiadomo po co ciągle się kręci. Geografowie już
bardzo dawno chcieli uporządkować tego następstwa
i tak w 1878 roku kanadyjski wynalazca Sandford Fleming zaproponował wprowadzenie czasu uniwersalnego
i stref czasowych. Jego pomysł zrealizowano kilka lat
później i od 1884 roku strefy czasowe na kuli ziemskiej
stały się faktem.
W tym celu wytyczono 24 obszary powierzchni
globu o średniej szerokości 15° (wynik podziału °360 na
24) długości geograficznej rozciągające się południkowo
pomiędzy biegunami, gdzie administracyjnie obowiązuje
jednakowy czas, zwany czasem strefowym. Jest to
ostatecznie średni czas słoneczny środkowego południka takiej strefy i różni się
od czasu uniwersalnego o całkowitą liczbę
godzin. Wszystkie punkty położone na
tym samym południku mają ten sam czas
(lokalny, miejscowy). Oczywiście każda
zmiana długości geograficznej wiąże się
ze zmianą czasu lokalnego, ale w praktyce
strefy czasowe o granicach wytyczonych
przez konkretne południki obowiązują
jedynie na morzach i oceanach. Na lądzie ich kształt jest modyfikowany przez
granice państw, tak by w krajach o małej
i średniej powierzchni obowiązywała tylko

jedna strefa czasowa. Państwa duże, zajmujące odpowiednio większe obszary znajdują się z reguły w kilku
strefach czasowych (Rosja, USA, Kanada, Brazylia czy
Australia). Istnieją jednak wyjątki, bo np. w Chinach
obwiązuje tylko jedna strefa czasowa, chociaż różnica
w czasie słonecznym miedzy wschodnimi i zachodnimi
prowincjami wynosi ponad 3 godziny.
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Fot. Krystyna Knypl
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jest zaprogramowany do funkcjonowania w zgodzie
ze strefą czasową, w jakiej się zazwyczaj znajduje. Jego
rytm okołodobowy kontroluje 24-godzinną rutynę,
w tym uczucie zmęczenia, głodu, a także temperaturę
ciała i trawienie. Podczas podróżowania przez inne
strefy czasowe brakuje czasu na przystosowanie się
i wytworzenie mechanizmu nowej rutyny. Wyliczono, że
potrzebujemy średnio jednego dnia na przystosowanie
się po przekroczeniu jednej bądź każdej kolejnej strefy
czasowej. Ale kto ma dzisiaj tyle czasu?
Z deszczu pod rynnę
Można oczywiście przemieszczać się po świecie
powoli, np. samochodem, statkiem czy koleją, pokonując
w spokojnym tempie określone etapy i wykorzystywać
przerwy w podróży na poznawanie (niekoniecznie
w deszczu) walorów turystycznych odwiedzanych miejsc.
Nie będziemy się wtedy martwić strefami czasowymi
i narażać na wystąpienie nieprzyjemnych objawów
zespołu nagłej zmiany strefy czasowej. Jednak ten sposób ma swoją wielką wadę, bo wymaga bardzo dużo
wolnego czasu i bardzo dużo pieniędzy. Dla większości
potencjalnych podróżników są to warunki zaporowe
i dlatego celem nadrzędnym staje się oszczędność czasu
i pieniędzy. Samolotem jesteśmy szybciej u celu, a podróż
jest tańsza, bo skracamy czas, kiedy nie zarobkujemy.
Skrócenie czasu wyprawy może ponadto oznaczać
oszczędności w podróżnych kosztach utrzymania, w tym
hotelowych. I tym sposobem transport lotniczy (jet to
przecież odrzutowiec) dostarczył nas pod porzekadłową
rynnę, gdzie przy długich podróżach w kierunku równoleżnikowym poza wieloma zaletami wynikającymi
z samego podróżowania nabywamy licznych objawów
chorobowych, chociaż bez obecności choroby.
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Nie ma choroby, ale jest chory
Ciężkość zespołu nagłej zmiany strefy czasowej
(jet lag syndrome) jest uzależniona od liczby przekraczanych stref czasowych oraz kierunku podróży. Podróż
w kierunku na wschód, a więc w kierunku, który skraca
dobę, jest gorzej znoszona od tej w kierunku zachodnim,
bo ta dobę wydłuża.
Główną przyczyną jet lagu są zaburzenia działania
zegara biologicznego. Zmiana strefy czasowej powoduje
dysfunkcję procesów fizjologicznych organizmu zależnych od rytmu okołodobowego (sen-czuwanie, podstawowa przemiana materii, motoryka przewodu pokarmowego). Pogarszają się możliwości organizmu służące
zachowaniu stałych parametrów wewnętrznych, takich
jak temperatura ciała czy wartość ciśnienia tętniczego
krwi. Prawidłowe funkcjonowanie zegara biologicznego
zależy między innymi od rytmu dobowego wydzielania
melatoniny regulującej sen i czuwanie oraz kortyzolu
z jego funkcją regulatora procesów przemiany materii.
W zachowaniu tej fizjologicznej rutyny, w której
bez większych problemów funkcjonujemy, zastępując
cyklicznie regenerującym snem okresy intensywnej
aktywności, pomaga nam sama natura, bo przecież
to wtedy gdy zapada zmierzch, organizm domaga się
wypoczynku. To nie tylko zmęczenie całodzienną pracą. Do oka dociera mniej światła dziennego i zwiększa
się produkcja melatoniny – hormonu, który wywołuje
uczucie senności. Spada nieco temperatura ciała i obniża się ciśnienie krwi. Z badań Oxford University
prowadzonych na myszach wynika, że w procesie zmian
zachodzących w przebiegu jet lagu swój udział ma podwzgórze, a dokładniej – zwiększona w obszarze jądra
nadskrzyżowaniowego produkcja mającego wpływ na
regulację cyklu dobowej aktywności białka genu SIK1
kodującego pewien typ kinazy białkowej.
Chociaż większość ludzi kładzie się spać między 22.00 a 23.00, to nawet najbardziej aktywni z nas
kapitulują między 01.00 a 03.00 w nocy, bo o tej porze
organizm człowieka odczuwa największe zapotrzebowanie na regeneracyjny wypoczynek.
Kiedy szybko przekraczamy kolejne strefy czasowe, nie mamy możliwości zachowania swojego rytmu
dobowego. W następstwie pojawiają się różnego rodzaju
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będę rano – staram się przespać lot, jeżeli natomiast
przylot jest przewidziany na godziny wieczorne – robię
wszystko, by raczej nie spać, zwłaszcza że zawsze można
poczytać, posłuchać muzyki czy obejrzeć film. Wiele to
nie daje, bo jet lag, będący przejściowym niedopasowaniem pomiędzy endogennym rytmem snu i czuwania
a wymogami środowiska zewnętrznego po podróży
samolotem do odmiennej strefy czasowej, i tak dopadnie
każdego podróżnika, niezależnie od zastosowanych
przez niego środków zaradczych. Mimo to poczucie, że
się w pewnym zakresie zadbało o swój własny organizm,
może być uspokajające. U części osób, które szczególnie
źle znoszą objawy jet lagu, można stosować melatoninę.
W wypadku lotów w kierunku na wschód powinno się
zacząć przyjmowanie leku w wieczornej dawce (około
godz. 19.00) już na dwa dni przed planowaną podróżą
i kontynuować przez kolejne cztery dni na godzinę przed
snem, z kolei przy podróżach w kierunku zachodnim
wskazane jest przyjmowanie leku przez kilka dni po
przylocie także na godzinę przed snem. Jeśli jest tylko
taka możliwość, to przewidując wystąpienie objawów zespołu warto zaplanować nieco dłuższy urlop, obejmujący
jeszcze 2-3 dni przed przystąpieniem do codziennych
zajęć. Rozpoczęcie pracy zawodowej tuż po powrocie
w połączeniu z objawami jet lagu zdecydowanie nie jest
dobrym pomysłem.

zaburzenia snu, bóle głowy, niemożność skupienia
uwagi, drażliwość, uczucie przemożnego zmęczenia
i wyczerpania, zaburzenia cyklu miesiączkowego, zaburzenia apetytu oraz żołądkowo-jelitowe. Osoby, które
doświadczają jet lagu są rozdrażnione, nieustannie
zmęczone, sprawiające wrażenie zdezorientowanych
(nie bardzo wiadomo czy jest pora snu, pracy, a może
posiłku). Objawy trwają kilka dni, co przy krótkotrwałych
podróżach jest szczególnie nieprzyjemne, bo wyjście
z jednej fazy zespołu nakłada się na kolejny jet lag, tym
razem dotyczący podróży powrotnej.
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Za postęp przy podróżowaniu trzeba płacić, ale
cena w postaci nawet bardzo niekomfortowych objawów
jet lagu nie jest nigdy na tyle wysoka, żeby ograniczyć
nam możliwości zwiedzania odległych zakątków naszego
wspaniałego świata.
Alicja Barwicka
okulistka po wielu jet lagach
Fot. Krystyna Knypl

Co więc robić?
Jet lag na szczęście zwykle sam mija. Adaptacja
do zmienionych warunków trwa różnie długo u różnych
osób, ale problem dotyczy wszystkich, chociaż najbardziej daje się we znaki osobom o unormowanym rytmie
dobowym i ustalonych przyzwyczajeniach dotyczących
np. pory snu. Jeśli w miejscu docelowym (chociaż podróż
była tak daleka) nie będziemy przebywać długo, nie warto
się specjalnie przestawiać na funkcjonowanie w innym
trybie dobowym. Nic się nie stanie, jak trochę zmienimy
porę posiłków, czy wyspani i wypoczęci o czwartej nad
ranem zasiądziemy do laptopa. Jednak gdy na miejscu
pozostaniemy dłużej, trzeba starać się przynajmniej
pomóc procesom aklimatyzacyjnym. Pomysłów na
to jest wiele, co tylko dowodzi braku ich skuteczności.
Niezbędną po dotarciu do celu aklimatyzację można
wypracowywać już kilka dni przed wylotem, starając
się chodzić spać wcześniej niż zwykle przed podróżą
w kierunku wschodnim lub analogicznie później przy
planowanej podróży na zachód. Z doświadczeń osób,
które na własnej skórze poczuły smak jet lagu wynika
jednak, że zawsze ogromną rolę w stopniu nasilenia
objawów zespołu odgrywa sam komfort lotu. Trzeba
pamiętać o „spacerach” na pokładzie w ramach profilaktyki zakrzepowo-zatorowej, a z uwagi na ciśnienie atmosferyczne panujące w kabinie, klimatyzację
i mniejsze wysycenie powietrza tlenem niezbędna jest
dbałość o właściwe nawodnienie. Osobiście preferuję
przestawienie zegarka na czas docelowy już w momencie rozpoczęcia podróży i wykorzystanie samego lotu
na pierwszy etap aklimatyzacji, czyli jeśli na miejscu
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Czy cięcie cesarskie
może być naturalne?
Barbara Iwanik

Obecnie co trzeci Polak przychodzi na świat drogą cesarskiego cięcia.
Powstało oczywiste pytanie, jak zadbać o jakość pierwszego kontaktu matki i dziecka
po zabiegu oraz czy ten kontakt w warunkach sali operacyjnej jest w ogóle możliwy.

Z

godnie z obowiązującym w Polsce standardem
opieki okołoporodowej kobieta i dziecko mogą być
w nieprzerwanym kontakcie „skóra do skóry” przez co
najmniej dwie godziny po porodzie. Kontakt ten może
zostać przerwany jedynie w sytuacji zagrożenia życia
lub zdrowia któregoś z nich, a fakt ten musi zostać
odnotowany w dokumentacji medycznej. Przecięcie
pępowiny, rodzenie łożyska czy opatrywanie obrażeń
krocza mogą odbywać się, gdy dziecko leży przytulone
do mamy. Ważenie i mierzenie również powinny poczekać do zakończenia pierwszego kontaktu z matką. Na
pełne badanie pediatryczne jest czas do 12 godzin po
porodzie. Takie zasady obowiązują w wypadku porodu
fizjologicznego.
Nie opracowano natomiast standardów postępowania po cięciu cesarskim. Z opowieści kobiet, które
rodziły w ten sposób, wiadomo, że pierwszy kontakt
z dzieckiem trwa bardzo krótko. Często matka i dziecko
są rozdzielani na długie godziny. Czasami czas rozłąki
dziecko spędza z ojcem, wydaje się jednak, że częściej
opiekuje się nim personel medyczny.

S

kąd tyle zamieszania wokół pierwszych chwil po
cięciu cesarskim i czy faktycznie kontakt „skóra do
skóry” jest tak istotny?
Okazuje się, że kontakt „skóra do skóry” niesie
ogrom korzyści zarówno dla kobiety, jak i jej dziecka.
Pod wpływem dotyku mamy wyrównuje się oddech
noworodka oraz temperatura jego ciała. Po położeniu
na brzuchu matki noworodek zostaje skolonizowany
jej bakteriami, a pierwsze karmienie tuż po porodzie
stanowi bezcenną naturalną szczepionkę.
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W tych pierwszych chwilach matka zapewnia
dziecko o swojej czułej obecności, a ono pomaga jej
przezwyciężać trudy zaczynającego się połogu. Szybkie przystawienie dziecka do piersi wpływa bowiem
na obkurczanie macicy i zmniejsza krwawienie poporodowe.
Nie do przecenienia jest również korzyść emocjonalna płynąca z pierwszego, wczesnego kontaktu
z nowo narodzonym dzieckiem. Matki, które miały czas
na tulenie maleństwa tuż po porodzie, rzadziej mają
depresję poporodową i czują się bardziej kompetentne
w nowej roli.
Korzyści te są nie do przecenienia w wypadku
kobiet, które rodziły przez cesarskie cięcie, które samo
w sobie niesie za sobą ryzyko trudności w nawiązywaniu
więzi oraz zmniejsza szanse na udaną laktację.

W

świecie położników pojawiły się głosy, aby uczynić cesarskie cięcie jak najbardziej podobnym
do porodu siłami natury.
Już dziś w wielu krajach istnieje możliwość, aby
kobiecie na sali operacyjnej towarzyszyła bliska, wspierająca osoba, w Polsce takie rozwiązanie jest prawie
niespotykane.
Podczas propagowanej m.in. przez J. Smitha koncepcji „naturalnego cesarskiego cięcia” dziecko nie jest
natychmiast wyjmowane z macicy matki. Gdy głowa jest
już na zewnątrz powłok brzusznych, pozwala się dziecku
nawet przez kilka minut doświadczyć skurczów macicy,
co umożliwia wypływ płynu owodniowego z dróg oddechowych i ułatwia oddychanie. Matka nie jest osłonięta
zasłoną i może obserwować przyjście dziecka na świat.
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Drobne na pozór zmiany i gesty pomagają kobiecie zrelaksować się i poczuć bezpiecznie: w tle płynie
wybrana przez nią muzyka, zgaszone są wszystkie zbędne
światła, a pacjentka może być ubrana we własną koszulę
nocną lub sukienkę.
Pulsoksymetr przyczepiony jest do stopy, aby nie
krępować ruchów rąk, z tego samego powodu wenflon
zakłada się na rękę niedominującą. Po narodzinach
dziecko z rąk położnika ląduje natychmiast w ramionach
matki. W jej objęciach następuje przecięcie pępowiny
oraz dokończenie zabiegu.

K

Nowości

oncepcja „naturalnego” cięcia cesarskiego wzbudza liczne kontrowersje. Wielu doświadczonych
ginekologów obawia się jakiegokolwiek przedłużenia
operacji na otwartym brzuchu z powodu narastającego
z każdą minutą ryzyka powikłań.
Wczesny kontakt „skóra do skóry” na sali operacyjnej wymyka się również spod kontroli zasadom
aseptyki.

Jednak kobiety, które rodziły przez cesarskie
cięcie coraz odważniej przyznają, jak trudna była dla
nich separacja z dzieckiem w pierwszych godzinach
po zabiegu. Zazdroszczą koleżankom, które mogły nieprzerwanie tulić i karmić swoje pociechy po porodach
fizjologicznych.
• Czy współczesna medycyna da dzieciom po cesarskim
cięciu szanse na równie piękne pierwsze powitanie?
• Co zrobić, by poród był przepięknym wspomnieniem, które umacnia i dodaje sił na wyboistej drodze
rodzicielstwa?
Barbara Iwanik
młodszy asystent na oddziale chemioterapii

PS Polecam filmik https://www.youtube.com/watch?v=DvlkksKbQ5s&feature=youtu.be. Ja z różowym szalikiem i rozczochraną fryzurką. ;)

Dym tytoniowy w każdej postaci jest groźny dla zdrowia!
Kontakt z dymem tytoniowym jest szkodliwy dla
zdrowia w każdej postaci – dla
aktywnego palacza, dla osób
przebywających w tym czasie w jego otoczeniu, dla osób
przebywających później w tym
pomieszczeniu. Szkodliwe są
także papierosy elektroniczne.
Pojęcie „dymu tytoniowego z trzeciej ręki” dotyczy
zanieczyszczenia przedmiotów
codziennego użytku substancjami pochodzącymi z palenia papierosów. Ekspozycja
na „dym tytoniowy z trzeciej
ręki” jest szczególnie niebezpieczna dla niemowląt i małych dzieci. Dzieci kontaktując się z takimi przedmiotami
jak meble, dywany, ubrania,

zabawki wystawionymi na
dym tytoniowy lub przebywając w otoczeniu zanieczyszczonym dymem tytoniowym
ponoszą szkody zdrowotne,
do których przyczyniają się
nitrozoaminy. Szczególne
narażenie niemowląt wynika
m.in. z tego, że wkładają one
wszystko do ust.
Zmiany powstałe w wyniku kontaktu z „dymem tytoniowym z trzeciej ręki” to
wzrost stężenia lipidów we
krwi, stłuszczenie wątroby,
nadmierna produkcja kolagenu, wzrost poziomu cytokin
zapalnych.
Najskuteczniejszym sposobem na zagrożenie jest pozbycie się przedmiotów, które

znajdowały się w atmosferze
dymu tytoniowego. Jeżeli nie
jest to możliwe, zmniejszenie
szkodliwej ekspozycji można
osiągnąć, piorąc lub odkurzając takie przedmioty.
Opublikowane 2 marca 2016 r. na łamach PLOS
ONE podsumowanie badania
autorstwa N. Adhami i wsp.
zatytułowane A Health Threat to Bystanders Living in
the Homes of Smokers: How
Smoke Toxins Deposited on
Surfaces Can Cause Insulin
Resistance informują o jeszcze
jednym szkodliwym aspekcie
działania. Jest nim wzrost insulinooporności oraz stresu
oksydacyjnego u zwierząt
doświadczalnych.

Inne doniesienie opublikowane na łamach „Journal of
Molecular Medicine” autorstwa J.H. Hwang i wsp. zatytułowane Electronic cigarette
inhalation alters innate immunity and airway cytokines
while increasing the virulence
of colonizing bacteria mówi
o szkodliwym oddziaływaniu e-papierosów na układ
immunologiczny i zwiększeniu zagrożenia infekcją
bakteryjną.
Ekspozycja na dym tytoniowy z e-papierosów powoduje uszkodzenie komórek
w drogach oddechowych,
wzrost aktywności flory bakteryjnej oraz wzrost markerów
stanu zapalnego.
(K.K.)

Źródło: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0149510#sec014
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00109-016-1378-3

23

4_2016

kwiecień

Dylematy
Biurokracja czy może coś więcej?

Duty of candour
Kryspin Stępień
Pracowity dzień
Londyn, jeden ze szpitali
uniwersyteckich
7.45 rano. Na korytarzu przed blokiem operacyjnym zebrała się spora grupka pracowników do porannej odprawy. Stoimy pod wielką tablicą z nazwiskami
pacjentów wymagających pilnej interwencji medycznej:
zespół anestezjologów, chirurgów, asysty zwanej tu ODPs
(od ang. operating department practitioners, czyli osoby
pełniące jednocześnie obowiązki asysty anestezjologicznej i chirurgicznej), koordynatorzy bloku operacyjnego,

koordynatorzy intensywnej terapii. Czasami zbiera się
około 20 osób.
Zespół anestezjologiczny dzisiaj to consultant
anaesthetist, czyli ja (10), senior registrar (5), registrar (2)
oraz CT/SHO (0-3).1 Liczby w nawiasach oznaczają
[CT to core trainee, specjalizant, najczęściej w pierwszym,
drugim roku pracy po stażu; SHO to senior house officer –
w zasadzie to samo; tutejszy system ma to do siebie, że co
parę lat jest jakaś reforma, zmienia się nazwy, programy, a tak
naprawdę wszystko toczy się po staremu...]

1

Robotic pye

loplasty
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minimalny staż pracy w charakterze lekarza specjalizującego się w anestezjologii.
Zaczyna senior registrar anaesthesia, czyli rezydent, którego szkolenie specjalizacyjne dobiega końca.
– Panowie i panie, proszę o ciszę. Mamy jak na
razie jedenastu pacjentów z urazami oraz innymi pilnymi
stanami wymagającymi szybkiej interwencji.
Referujemy pacjentów, ustalając wraz z chirurgami kolejność zabiegów.
Choć jest nas czworo lekarzy anestezjologów, to
wcale nie oznacza, że wszyscy będziemy w tym samym
czasie kłębić się w sali znieczuleń. Do obowiązków anestezjologicznego zespołu interwencyjnego (Emergency
Anaesthesia Team) należą:
• uczestniczenie w pilnych zabiegach każdej specjalności
chirurgicznej – nie ma u nas neuro- i kardiochirurgii
oraz dzieci poniżej roku]; jest to zadanie priorytetowe;
• interweniowanie w przypadkach nagłego zatrzymania
krążenia na oddziale; każdy specjalizant ma emergency pager i w ciągu dwóch minut musi być na miejscu
wezwania;
• transferowanie pacjentów oddziału z intensywnej
terapii na inne oddziały szpitala;
• i bread and butter młodych anestezjologów – kaniulacje,
punkcje lędźwiowe czy acute pain calls – opanowywanie
ostrych zespołów bólowych (nie tylko pooperacyjnych,
ale na przykład w przebiegu często występującej w Wielkiej Brytanii anemii sierpowato-krwinkowej).
Dni na emergency theatre cover, czyli sali zabiegów nagłych i nieplanowych są wyczerpujące fizycznie
i psychicznie dla wszystkich – dla szkolących się lekarzy
i dla lekarza nadzorującego ich pracę. Będąc głównym
lekarzem nadzorującym pracę młodszych kolegów,
muszę być w pogotowiu i udzielić pomocy każdemu ze
szkolących się (trainees) w każdym miejscu szpitala, gdy
o to proszą albo sami nie są w stanie opanować sytuacji.
Nie są to jedyne obowiązki szefa. Dziś na emergency list
jest jedenastu pacjentów i nie ma szans, żeby wykonano
tyle zabiegów na jednej sali operacyjnej w daytime hours,
czyli 9-17. Ponieważ dobrze znam moich młodszych
kolegów, mogę im zaufać. Gdy oni będą znieczulać,
moim głównym zadaniem będzie zapewnienie pacjentom, których nie będziemy w stanie zaopatrzyć na naszej
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sali operacyjnej, pomocy na innych salach. Będę prosił,
błagał, groził, straszył kolegów z innych sal…
Czas szybko leci
Jest godzina 15.30. Odbyłem kilkadziesiąt rozmów telefonicznych, przebiegłem pewnie ze trzydzieści
kilometrów po szpitalnych korytarzach i… narobiłem
sobie wrogów wśród wielu koleżanek i kolegów. Efekt
tej aktywności jak na razie mierny: w mojej sali właśnie
zakończono drugi zabieg, dla kilku pacjentów udało
się załatwić miejsce na innych salach operacyjnych,
a tymczasem na tablicy jest więcej nazwisk pacjentów
niż było ranem.
Od dwóch godzin czekam na decyzję PACU (Post
Anesthesia Care Unit – oddział o wzmożonym nadzorze
pooperacyjnym) w sprawie następnej na liście pacjentki.
Jest to wiekowa pani ze złamaną szyjką kości udowej,
zaawansowaną demencją i skrajną niewydolnością
nerek. O 15.45 otrzymuję informację, że na PACU nie
ma dla niej miejsca. Po krótkiej naradzie postanawiamy,
że przeprowadzimy operację u nas, bo jeśli nie zrobimy
nic, to pacjentka umrze w mękach. Po operacji pewnie
też niebawem umrze, ale chociaż mniej ją będzie boleć
złamana noga przez te parę dni leżenia na szpitalnym
łóżku. Ponadto od jakiegoś czasu wiadomo, że opóźnienia w leczeniu operacyjnym złamań szyjki kości udowej
(z powodów medycznych czy częściej organizacyjnych)
znacznie zwiększają śmiertelność i zachorowalność
wśród tej grupy pacjentów, zwłaszcza kobiet.
O 16.00 pacjentka jedzie z oddziału na blok
operacyjny. Nagle w drodze staje się pobudzona, splątana, wymiotuje… Kurza twarz, czemu się zgodziłem
na ten zabieg?
Jestem na sali znieczuleń z drugim anestezjologiem i pomagam mu, przytrzymując starszą panią
w trakcie indukcji do znieczulenia. Tymczasem senior
registrar intubuje pacjentkę do przełyku… Za chwilę
wchodzi na salę młodszy registrar z jeszcze młodszą
specjalizantką. Właśnie wrócili z intensywnej terapii.
Młoda pyta, czy może popatrzeć.
– Of course, welcome – mówię... a myślę sobie:
stań w kącie, oddychaj powoli i na miłość boską nic
nie gadaj...
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Senior registrar zaintubował pacjentkę po chwili
tam, gdzie trzeba. Tymczasem młodszy registrar już stoi
gotowy do wykonania blokady powięzi biodrowej (fascia
lata, iliaca block). Ale... mamy wezwanie do nagłego
stanu pediatrycznego.
– Do licha! Zrzuć fartuch i rękawice i biegnij
zobaczyć, o co chodzi z tym dzieckiem, a ja zastąpię cię
na bloku – mówię do młodszego registrara.
Za minutę wracają.
– Fałszywy alarm.
– OK, good...
Tak mogło się zdarzyć
Czas płynie, już prawie 17.00
– Zróbmy to znieczulenie – powiadam i odsłaniam
registrarowi okolice do wykonania blokady przedziału
powięzi biodrowej. Wkłucie igły, znieczulenie, registrar
wyjmuje z ciała pacjentki igłę i wjeżdżamy na salę operacyjną. Chirurg gotowy do zabiegu. Układamy pacjentkę
na stole operacyjnym lewą stroną do góry…
– Zaraz… zaraz… jaka lewa strona??? Przecież
przed chwilą pięknie i bez powikłań znieczuliliśmy
stronę prawą! Nosz kurza twarz…!
Jak dochodzi do błędu medycznego?
Tłumaczy to fenomen szwajcarskiego sera (swiss
cheese phenomenon). Więcej: https://en.wikipedia.org/wiki/
Swiss_cheese_model.

Według tego modelu do działania niepożądanego
czy błędu medycznego najczęściej dochodzi w wyniku
kumulacji błahych lub mało znaczących zdarzeń. Pojedyncze zdarzenie to jak dziura w plastrze sera, czasami
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zdarzenia układają się w uporządkowane serie, a na
końcu tego łańcucha jest nieszczęśnik – w tym przypadku był mój registrar, który znieczulił pacjenta nie
po tej stronie co trzeba.
Skandal w Stafford Hospital
Jak wiadomo natura ludzka jest ułomna na wiele
sposobów. Przykładem tej ułomności jest skandal, jaki
miał miejsce kilka lat temu w Stafford Hospital (więcej
https://en.wikipedia.org/wiki/Stafford_Hospital_scandal).
W szpitalu tym zdarzenia niepożądane często zamiatano
pod dywan, co prawdopodobnie spowodowało pośrednio
bądź bezpośrednio zgon wielu pacjentów.
Na początku 2014 roku zdecydowano się na
radykalny krok. Umowny obowiązek szczerości ma na
celu zapewnić użytkownikowi usług oraz innym osobom
zaangażowanym w ten proces niezbędne wsparcie i wszystkie istotne informacje w przypadku, gdy w sprawozdaniu
jest opisany incydent dotyczący bezpieczeństwa pacjenta.
Co oznacza określenie incydent dotyczący bezpieczeństwa w biurokratycznym języku menedżerów
ochrony zdrowia? Jest to takie zdarzenie w procesie
udzielania usług medycznych, które może spowodować
umiarkowaną lub poważną szkodę zdrowotną albo
śmierć pacjenta.
W razie zaistnienia działania niepożądanego
lub spowodowania powikłania usługodawca ma obowiązek udzielić informacji osobie bezpośrednio tym
zdarzeniem dotkniętej lub osobom spokrewnionym
albo sprawującym opiekę.
Co powinniśmy zrobić
po stwierdzeniu błędu?
W Wielkiej Brytanii w takich przypadkach funkcjonuje zalecenie, aby postępować wg reguł duty of
candour.
Zacznijmy od objaśnienia słowa candour. W znaczeniu słownikowym to szczerość, umiejętność bycia
uczciwym i otwartym. Obowiązek szczerości jest nałożony prawem na wszystkich dostawców usług dla
pacjentów ubezpieczonych w NHS (National Health
Service), korzystających z opieki medycznej w ramach
tej instytucji lub poza nią.
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Zasadniczym założeniem Duty of candour act
jest poinformowanie pacjenta o wystąpieniu działania
niepożądanego, szkody, powikłania i w związku z tym
niemożność ukrycia systemowych lub organizacyjnych
błędów czy niedociągnięć w działalności usługodawcy
Według szacunków Care Quality Comission
(http://www.cqc.org.uk/), instytucji która odpowiada
w Wielkiej Brytanii za nadzór nad jakością oferowanych
usług medycznych, rocznie w National Health Service
(NHS) występuje około 11 tys. niepożądanych zdarzeń
skutkujących trwałym uszczerbkiem zdrowia lub śmiercią (severe harm) i około 100 tys. zdarzeń mniejszego
kalibru, powodujących czasowy uszczerbek na zdrowiu,
nieplanowe hospitalizacje, dodatkowe procedury diagnostyczne i lecznicze. Zdaniem Care Quality Comission zdarzeń takich może być dużo więcej… Można
spotkać się z opinią, że jest raportowanych mniej niż
5% niepożądanych zdarzeń.
Regulacja Duty of candour (http://www.cqc.org.uk/
content/regulation-20-duty-candour) została zatwierdzona
jako akt prawny w listopadzie 2014 r. i obowiązuje nie
tylko osoby fizyczne, ale też wszystkie szpitale, przychodnie, pogotowie ratunkowe i inne jednostki działające
na rynku usług medycznych, włącznie z prywatnymi.
W zasadzie jest to rozszerzenie aktu Being open policy,
który jest przewodnikiem po tym, jak komunikować
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pacjentom zdarzenia niepożądane, w jaki sposób raportować o nich w obrębie
instytucji oraz jakie wyciągać
wnioski na przyszłość. Długofalowym efektem takiej
strategii ma być zmniejszona
liczba błędów medycznych.
W Wielkiej Brytanii
nie ma pracy od-do i biegania
ze szpitala czy przychodni do
innej placówki. Każdy lekarz
konsultant poza zadaniami
ściśle klinicznymi ma także
obowiązki administracyjne.
Nad jakością usług czuwa
Governance Lead.
Nazajutrz, choć mam wolny dzień, dostaję e-mail
od Governance Lead:
Miałeś wczoraj działanie niepożądane. Czy zaraportowałeś w Datix? (software w szpitalnym intranecie
specjalnie do raportowania).
Cały misterny plan spędzenia dnia wolnego od
pracy bierze w łeb. Jadę do szpitala zaraportować zdarzenie niepożądane. W międzyczasie następny e-mail:
Masz tutaj Duty of candour policy, przeczytaj
i zrób co trzeba.
Czytam i oczom nie wierzę…
Poinformuj pacjenta o powikłaniu / działaniu niepożądanym najszybciej jak to możliwe i od razu przeproś!
Moja mocno starsza pacjentka nie dość, że ma
zaawansowaną demencję, to okazuje się, że dziś jest
jeszcze gorzej… bo po operacji jakoś nerki nie chcą
wystartować… Spoko, Duty of candour policy i na to
ma radę:
Przygotuj oświadczenie z dokładnym opisem zdarzenia. Poinformuj o zdarzeniu najbliższego członka
rodziny! Powiedz, co szpital zamierza robić i jakie środki
zaradcze podejmie. Dokładnie opisz to wszystko w dokumentacji pacjenta – w 10 dni od zdarzenia.
Uff, co za ulga…
Poinformuj pacjenta o efektach zakończonego
śledztwa, powiedz o środkach i procedurach, jakie podjęto
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w celu zapobieżenia wystąpieniu takiego zdarzenia w przyszłości… I jeszcze raz przeproś!
Strach się bać?
Myślę sobie… czy teraz każda indukcja do
znieczulenia, gdy ciśnienie spadnie więcej niż 20% od
wartości wyjściowej, będzie okolicznością wymagającą
raportowania? A jak nie uda mi się założyć kaniuli za
pierwszym razem, to też? A jak nie daj Boże ktoś będzie
wymiotował po zabiegu i anestezji? Nie ma mowy, nie
znieczulam już ginekologom – przecież nic nie będę
robił, tylko raportował!
Na szczęście nie jest tak źle. Raportować należy
działania niepożądane, które skutkują umiarkowanymi
lub ciężkimi szkodami albo zgonem. Skala szkód jest
następująca:
1. Bez szkody dla pacjenta (no harm).
2. Mała szkoda (low harm) – na przykład jak ktoś wymiotuje po operacji i z tego powodu wymaga dodatkowej
obserwacji czy podania leku przeciwwymiotnego; na
szczęście takiego zdarzenia nie trzeba raportować.
3. Szkoda o średnim natężeniu (moderate harm) – na
przykład powrót pacjenta na blok operacyjny, bo wystąpiło krwawienie, albo konieczny jest dłuższy pobyt

w szpitalu lub przyjęcie na intensywną terapię, ponieważ
zdarzyło się działanie niepożądane.
4. Ciężka szkoda (severe harm) – przykładem będzie
wykonanie zabiegu chirurgicznego po złej stronie, anoksemiczne uszkodzenie mózgu itp.
5. Szkoda psychologiczna (psychological harm) – ma
miejsce, gdy pacjent zgłasza po zabiegu problemy natury
mentalnej trwające dłużej niż 28 dni.
6. Zgon po zabiegu operacyjnym – raportować trzeba!
Po zaraportowaniu działania niepożądanego,
incydentu, szkody postępowanie wygląda następująco.
1. Incydent jest szczegółowo analizowany w ciągu dwóch
dni roboczych.
2. Jeżeli szkoda jest co najmniej umiarkowana, przeprowadza się rozmowę z pacjentem lub jego rodziną, a także
dokonywany jest wpis do dokumentacji medycznej.
3. Zostaje wysłany list polecony do pacjenta z informacją
o zdarzeniu i przeprosinami.
4. Prowadzona jest w ciągu 20 dni roboczych dalsza
analiza incydentu (root cause analysis), czyli doprecyzowuje się, co się stało i jak można zapobiec takiemu
zdarzeniu w przyszłości.
5. Zostaje wysłany kolejny list do pacjenta z informacją
o wynikach postępowania wyjaśniającego i środkach

Kara jako forma zarządzania
Kary za nieprzestrzeganie prawa są w Wielkiej Brytanii surowe.
Dla pojedynczego lekarza wachlarz kar jest szeroki.
• Na pierwszym miejscu groźba utraty pracy za nieprzestrzeganie regulaminu.
• Grzywna (więzienie jest mało prawdopodobne).
• Dochodzenie prowadzone przez General Medical Council (GMC) i związane z tym sankcje jak:
a) warunkowe kontynuowanie praktyki lekarskiej – takim warunkiem może być np. wykonywanie pewnych
zabiegów pod bezpośrednim nadzorem albo w obecności innego doktora
b) ostrzeżenie – przez 5 lat widoczne dla każdego kto zapyta o przeszłość zawodową doktora
c) czasowe zawieszenie prawa wykonywania zawodu
d) wykreślenie z rejestru lekarzy.
• Inne konsekwencje to podniesienie stawek ubezpieczeniowych działalności lekarskiej, domu, samochodu, odmowa
wizy i wjazdu do niektórych krajów itd.
• Szpitalowi czy innej jednostce nieprzestrzegającej wytycznych grożą grzywny (osobna dla każdego niezaraportowanego zdarzenia!), groźba utraty kontraktu lub niemożność jego odnowienia, wstrzymanie zapłaty za dotychczas
wykonany kontrakt jako konsekwencja jego złamania etc.
• Najczęstszą (i chyba najbardziej dotkliwą dla szpitala) karą jest podniesienie stawek ubezpieczeniowych.
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lub procedurach, jakie zostały podjęte, aby zapobiec
wystąpieniu takiego zdarzenia w przyszłości.
6. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego i wdrożeniu procedur zapobiegawczych następuje zamknięcie
zdarzenia.
7. Po jakimś czasie przeprowadza sie wewnętrzny audyt,
czy wprowadzone nowe procedury są przestrzegane (to
jest esencja Clinical Governance!).
Jednak happy end!
Starsza pani w rozumieniu statystyki medycznej
wyzdrowiała, czyli przeżyła 30 dni i została wypisana
ze szpitala. Chociaż już nie będzie w stanie chodzić, to
parę miesięcy w miarę komfortowo spędzi w łóżku lub
w fotelu w domu z rodziną.
Kilka tygodni po zdarzeniu zostaję poproszony
o przedstawienie case report – przypadku klinicznego
podczas rutynowego M&M meeting (mortality and
morbidity meeting), czyli spotkania podczas którego
dyskutuje się o przypadkach, z którymi coś poszło nie
tak. A więc kolej na mnie… Muszę stanąć na podium
przed sporą grupą kolegów, chirurgów, menedżerów
i streścić, co się stało. Jak do tej pory to ja siedziałem w tej
dużej grupie słuchaczy. Jednak nie było tak strasznie…

Pierwsza miła niespodzianka: przyszedł do mnie
jeden z konsultantów i powiedział:
– Kriss, będę twoim mentorem; na początek opowiem ci, jak to ja przetoczyłem krew świadkowi Jehowy...
Druga miła niespodzianka, jako członek MDU
(Medical Defence Union)2 informuję ją o potencjalnym
problemie. W tym samym dniu (!) po południu dostaję
obszerny, trzystronicowy e-mail od lekarki specjalistki
od prawa medycznego ze wskazówkami krok po kroku
jak mam dalej postępować. Na razie ani słowa o podwyższeniu premium na przyszły rok.
Trzecia niespodzianka to życzliwość i oferty
pomocy od innych kolegów – okazuje się, że większość
z nich ma za sobą prezentację na podium.
Case report przeszedł gładko.
Co usprawniliśmy w szpitalu?
Zmodyfikowaliśmy procedurę „zatrzymaj się,
zanim wykonasz znieczulenie” (stop before you block).
Teraz do samego końca igłę do znieczulenia trzyma
asysta, która poda ją do ręki anestezjologowi dopiero
po głośnym potwierdzeniu miejsca i strony znieczulenia.
Tekst i zdjęcia
Kryspin Stępień, MD, FCARCSI, FRCA, EDRA3
(tutaj im więcej literek po nazwisku, tym lepiej)
Consultant Anaesthetist (Locum)
University College Hospitals, London
kryspin_stepien@yahoo.co.uk

Diabelski młyn

PS Wczoraj w mojej skrzynce e-mailowej wylądował następny
list od Clinical Governance Lead:
Kryspin, za pół roku będziesz odpowiedzialny za audyt – czy
wszyscy przestrzegają nowej procedury „stop before you block”?
Do licha, czy to się nigdy nie skończy?

Por. http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/nowosci/8-artykuly-gdl/72-pilna-sprawa
2

3
MD (Medical Degree)
FCARCSI (Fellow of College of Anaesthetists, Royal College
of Surgeons of Ireland)
FRCA (Fellow of Royal College of Anaesthetists)
EDRA (European Diploma in Regional Anaesthesia)
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Gdyby cierpienie uszlachetniało,
byłoby cnotą je zadawać. (Karol Bunsch)
Musimy kochać aż do bólu, bo prawdziwa
miłość musi boleć. (Matka Teresa z Kalkuty)

Nazwij swój ból
Melvinem
Rafał Stadryniak = @Grypa

Czasy takie, że trzeba uprawiając poletko Asklepiosa czytać i śledzić na bieżąco, gdyż to, co obecnie jest standardem,
może być za chwilę błędem w sztuce...
albo i odwrotnie. Klasycy nauczania zalecają, żeby nie ograniczać się do studiowania podręczników, ale chłonąć medycynę całą powierzchnią ciała. Z pomocą
przychodzą radio, telewizja, internet
i oczywiście prasa, zwłaszcza kolorowa, trudnopalna. Czasem perełka wiedzy trafi się w zgoła niespodziewanych
okolicznościach i jak to perła powstaje
z cierpienia małża lub innego stworzenia.

N

asz Doktor przerzucając strony kryminału z mrocznej Skandynawii natknął się na nieortodoksyjną
metodę walki z bólem. Upraszczając, polegała ona na
spersonifikowaniu, czyli nazwaniu Go (bólu) imieniem.
Potem można było taki Ból opieprzać, gniewać się na
niego, strzelać focha itd.
– Ciekawe, ciekawe – powiedział do siebie głośno
Nasz Doktor, a pomyślał „cuda, cuda ogłaszają”.

Czym jest ból?

Ból jest naprawdę fascynującym zjawiskiem, ale
nie dla osoby doświadczającej go stale. Każdy, kto miał
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Rys. Zen

zwykły przewlekły zespół bólowy czegokolwiek, wie jak
potrafi on przeorać psychikę. Nie ma nic szlachetnego
w cierpieniu, chociaż przez całe stulecia uważano wprost
przeciwnie.
Awangarda biczowała się do krwi i to w czasach
krwioupustów. Bywało, że ból, jak i sama choroba, miał
status kary za grzechy, a jego znoszenie wymagało od
naznaczonego w ten sposób pokory i godności. Z tych
co klęczeli na grochu w celu kształtowania charakteru
wyrosły tymczasem całe pokolenia…
Gdy narkotyki w roli analgetyków zostały oswojone i znieczulenie zaczęło nieśmiało zaglądać nawet na
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porodówki, cierpienie w milczeniu nie jest już domyślnym aktem heroicznym.

Punkty bólowe

Trochę inaczej ma się sprawa z rehabilitacją bólu.
W sensie medycznym, nie moralnym.
Nasz Doktor zauważył, że niektórzy Czyniący
Rękami wręcz uwielbiają tzw. pracę z punktami bólowymi. Niewtajemniczonym szczęściarzom wyjaśnię, że
praca owa polega na namierzeniu najbardziej bolesnego
punktu w strefie leczonej i uciskanie go… aż przestanie
boleć. W tzw. międzyczasie leczony, cały spocony z bólu,
wije się jak przyszpilony robak. Tak z grubsza wygląda
ta metodyka.
Leczony próbuje być sprytny i zataja miejsce –
włącznik bólu, ale terapeuta jest czujny i błyskawicznie
ładuje tam palec.
– Boli? – pada retoryczne pytanie poparte wbijaniem paliczka w ból delikwenta.
– Nie boli – równie retorycznie wysapuje delikwent,
wciskając się w leżankę.
Po sesji zabiegowej leżanka zostaje wytarta z potu,
a to, co pozostało z delikwenta, wlecze się na łóżko
i zasypia wyczerpane.
Dookoła wszyscy oczywiście próbują pomagać.
Sypią się życzliwe porady: weź się w garść, łyknij sobie
antydepresanty etc. Najbardziej rozczulające są tzw.
doświadczenia własne serwowane obolałemu: mnie też
kiedyś bolało, o tuuu i przestało.
Nasz Doktor musiał się solidnie pilnować, żeby
nie stosować tej taniej metody w stosunku do zbolałych
pacjentów.

Ból niespersonifikowany

W tym kontekście nazywanie bólu imieniem
tchnęło świeżością i, że się tak wyrażę, dobrze wróżyło,
czyli rokowało na przyszłość. Nazywanie przedmiotów
i ludzi ma swoją prehistorię i z lekka zalatuje szamanizmem. Ale czy to źle?
Według znawców tematu poznanie prawdziwego
imienia człowieka może go osłabić. Lepiej podawać
imię użytkowe, codzienne. Podanie komuś prawdziwego miana traktowane było jako akt największego
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zaufania i miłości. Robert, Miron, Zenon, Franciszek –
próbował na sobie wyliczać Nasz Doktor, ale to jednak
nie było to. Jako doświadczony lekarz wiedział doskonale, że sprawa jest mocno pogmatwana i dla każdego
cierpiętnika ból może mieć inne imię, a na pewno
niejedno ma imię.
Pacjentka, która pojawiła się w gabinecie, miała
już za sobą bagaż doświadczeń z wielu poradni specjalistycznych, a w tym poradni nomen omen leczenia
bólu. Nie zrealizowała się tam jednak, choćby z tego
powodu, że prowadził ją tu i tam jeden i ten sam lekarz
neurolog. Chodzący ból został przekierowany z jednej
swojej poradni do drugiej, gdzie czekał już ten sam
doktor. Skierowania oczywiście sobie nie wypisał, bo
jednak w jakiś sposób wyczuwał dziwność tej sytuacji.
Skierowanie scedował na doktora rodzinnego. Ten zaś
trochę zżymał się, cóż takiego może wymyślić ten sam
lekarz przesiadając się na inny stołek, ale ostatecznie
skierowanie zostało wydane. „Na wyraźną prośbę pacjenta i lekarza z poradni specjalistycznej” – zanotował
sobie Nasz Doktor na marginesie lekarską cyrylicą.
– Jak ocenia pani dzisiejszy ból w skali od 1 do 10?
– Mocne 7 – odparła pacjentka, która znała wszystkie możliwe skale i inne pomysły lekarzy. – To co mi pan
doktor dzisiaj zapisze? – skracała część badawczą wizyty.
– A gdybyśmy tak nazwali pani ból, np. Melvinem?
– Nasz Doktor użył wyczytanego w skandynawskim
kryminale imienia.
– A co mi tu doktor wyjeżdża z jakąś Malwiną! Ja
tu przyszłam po receptę, po pomoc, a tu jakieś utrudnienia! To ja już chyba pójdę do mojego specjalisty na
dwóch poradniach!
O, psiakość. Może trzeba było od razu użyć
Mirona. Nasz Doktor skrytykował się za naiwność. Nie
trzeba było tak dosłownie. Albo taki Ahab na przykład.
Pacjent nawet nie znając kontekstu chętniej nazwie tak
swój problem. Do tego napisał lek, na wszelki wypadek.
Podał receptę ze słowami Fryderyka Schillera:
– Wypij ten napój pociechy i zapomnij o wielkim
bólu.
Pacjentka skrzywiła się ostatni raz, jakby ją znów
coś zabolało. Opuściła gabinet wyraźnie zniesmaczona,
a przecież jeszcze nie dowiedziała się nic o swoich

4_2016

kwiecień

Wkłucie centralne
emocjach, o pracy z punktami spustowymi bólu i innych
nowościach medycyny.
Cóż, westchnął Nasz Doktor, ludzie jeszcze nie są
gotowi na takie metody. Żyjemy w Epoce Szybkiej Kroplówki. A jeszcze niedawno popularne było ostrzykiwanie
śródskórne kolki nerkowej, czyli wyganianie bólu bólem.
Musi widać upłynąć trochę czasu, nim lekarze nauczą
się, a od nich pacjenci, że poznanie imienia bólu wcale
nie jest takim szaleństwem, na jakie wygląda.
Nasz Doktor wychynął z gabinetu i dostrzegł, że
pacjentka z bezimiennym niestety bólem wciąż stoi przy
rejestracji i rozprawia podniesionym głosem. Doszły go
słowa: dziwny i zmęczony. To chyba o mnie. Może należy
mi się urlop – natychmiast zracjonalizował usłyszaną
opinię Doktor i bolesna rzeczywistość została oswojona.
Grzecznie wrócił do gabinetu i zajął się pracą,
która jak wiadomo lubi niektórych, jest lekarstwem na
wszystko i trzyma w ryzach. Mężczyźni, gdyby nie wyjście do pracy, prawdopodobnie nie goliliby się, a gdyby
nie żony, to i pewnie nie myli. Przynajmniej niektórzy.

Bóle zespolone

– Co słychać? – zagadnął zgrabnie następną pacjentkę, która już wierciła się niecierpliwie na leżance.
– Kończę się, panie doktorze – odparła pacjentka
zupełnie spokojnie. Nasz Doktor znał ją od lat i już nie
reagował nerwowo na takie rutynowe otwarcie. Pacjentka
zresztą nic nie chciała dla siebie. Przyszła w sprawie
córki, a właściwie w celu przedłużenia leków nasennych
dla pociechy. Pociecha, chociaż pełnoletnia, nie miała
zupełnie czasu zajrzeć do przychodni i podobno nawet
tego nie lubiła.
Jakie było zdziwienie Doktora, gdy pociecha
zajrzała jednak jeszcze tego samego dnia wieczorem.
Na pytanie co słychać odpowiedziała spokojnie:
– Coraz gorzej.

Nieodrodna córka, podsumował Nasz Doktor,
który nie lubił być zaskakiwany.
– Ja w sprawie leków dla mamy. Na sen i na bóle
głowy. Ona zupełnie nie ma czasu chodzić po lekarzach
– powiedziała pacjentka na jednym oddechu i prawie już
wyciągnęła rękę po receptę.
Nasz Doktor z początku trochę się spiął, ale zaraz
przyszło zrozumienie.
– A panie się w ogóle widują?
– Doktorze, ja nawet nie mam czasu chodzić po
lekarzach – córka zawiesiła głos, oczekując zrozumienia.
Nasz Doktor coś zrozumiał.
Potem już nie usiłował wyciągać od przychodzących w dobrej wierze imion ich bólów. Sam jednak
przyłapał się, że stosuje metodę automatycznie. I tak na
przykład w dniu dzisiejszym leczył trzech Melwinów,
Ahaba, Mirona i Mironka. Ten ostatni był małym bólem.
Nawet przez chwilę zastanawiał się, czy leczy
chorobę, czy pacjenta. Wyszło na to, że pacjenta z choroby.
Poczuł się spełniony i ważny.
A przed snem nie wiadomo dlaczego, może jako
figiel małpiego rozumu, kilka razy przeleciała mu przez
głowę scenka z serialu Alternatywy 4:
Nad wszystkim czuwa gospodarz domu. Nie da on
krzywdy zrobić nikomu. Nad wszystkim czuwa gospodarz
domu. Nie da on krzywdy zrobić nikomu. Nad wszystkim
czuwa gospodarz domu. Nie da on krzywdy zrobić nikomu.
Zasnął i śniły mu się lwy.
Rafał Stadryniak
internista

PS Skierowanie nie pomogło pacjentce. Rozważała zmianę
lekarza, poradni, a może nawet miejsca zamieszkania. Od
lekarza można uciec, pomyślał smutno Nasz Doktor, patrząc pacjentce w oczy. Od swojego Melwina nie uciekniesz.

Nowości
w jednym zdaniu
Pokrzywkę mogą wywoływać wibracje, więcej: http://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMoa1500611#t=article.
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Wirus opryszczki upośledza funkcje poznawcze, więcej: http://journals.
lww.com/alzheimerjournal/Abstract/

publishahead/Temporal_Cognitive_Decline_Associated_With.99542.aspx.
(K.K.)
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Cudze wiedzieć rzeczy ciekawość jest,
a swoje potrzeba.

(Aleksander Maksymilian Fredro „Przysłowia
mów potocznych”)

Jeśli mnie nikt o to nie pyta, wiem, jeśli
zaś chcę wyjaśnić pytającemu, nie wiem.
(Św. Augustyn)

Człowiek
(odpowiednio)
zorientowany

Rys. Zen

Rafał Stadryniak = @Grypa

Stykając się z nieznanym, niepoznawalnym i zagadkowym, człowiek normalnie jest
gapą. Pewnych rzeczy nie da się wyczytać z książek, nawet medycznych, ani wywróżyć z gwiazd. Wróżenie z fusów, tak popularne wśród lekarzy na długich nocnych
dyżurach, też ma swoje ograniczenia.
Są takie rzeczy, w obliczu których niknie wszelkie doświadczenie i blednie wiedza.
W zetknięciu z takim absolutem za każdym razem człek jest głupi, chociaż z niejednego pieca chleb jadł i z niejednego browaru popijał. Są takie rzeczy ostateczne i nieodwołalne, które spadają nagle i domagają się decyzji: w prawo czy w lewo.
Takie rzeczy, których nie da się ani przeczekać, ani ominąć, które psują się w jednej
chwili.

O

czywiście chodzi między innymi o szlachetne
zdrowie, a raczej poczucie zdrowia (vide definicja
WHO), które niewiele brakuje, a stanie się oficjalnym
dobrem narodowym, wszakże bez zwiększania na nie
nakładów. Dlaczego? A dlatego, że każde państwo, które
chce zrobić wrażenie na wyborcy, ma tylko jedną taką
szansę, głosząc program zdrowia dla wszystkich, by
w teorii doszlusować do europejskich gigantów publicznej medycyny. Bo nakładów na zdrowie przecież
nie podniesie, więc cała para idzie w rozdawnictwo idei
o darmowej służbie zdrowia.
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Pacjenci z ochotą podejmują tę przewrotna grę
i mamy całe tabuny oczytanych beneficjentów POZ,
którym się należy wszystko z prostego faktu bycia ubezpieczonym lub i nawet nieubezpieczonym.

Nasz Doktor wiercił się

niespokojnie na fotelu, słuchając koncertu życzeń, jaki
zapowiedział pacjent. Wiedział, czego żądać, bo świeżo
wrócił z Anglii. I tego wszystkiego niestety mu tam nie
dali. Można nawet zaryzykować tezę, że wrócił jedynie
po badania.
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Fotel Doktora był obrotowy, więc wiercenie się
nie stanowiło większego problemu. Dopiero jak Doktor
wykonał dwa szybkie obroty wokół własnej osi i wyjechał na środek gabinetu, pacjent przerwał na chwilę
artykułowanie swoich potrzeb, a nawet stracił wątek:
– Na czym to skończyliśmy?
– Dawno się wyłączyłem – przyznał szczerze Nasz
Doktor. – Może to, że jest pan ubezpieczony – podsunął
w ciemno.
Teraz zaczynał rozumieć niektóre niewiasty, które
mają na tyle podzielną uwagę, że podczas seksu rozmyślają o kolorze firanek w salonie. Grzeczność jednak
nakazywała wysłuchania człowieka do końca, aczkolwiek
był to osobnik mocno rozbudzony w swoich roszczeniach
i – nie bójmy się tego słowa – zgoła niesympatyczny.
Pacjent powoli zaczynał coś podejrzewać. Wyjechał całkiem niedawno, zaledwie parę lat temu, a w kraju
nie zaznał kontaktów z oficjalną medycyną, bo pechowo
nie było potrzeby. Największy opór stawiała mu świadomość, że składki płacone „na zdrowie” nie kumulują
się w razie tzw. nieskorzystania i w pewnym momencie
nie zapuka listonosz z workiem pieniędzy za bohaterskie
niechorowanie. Młody pacjent ostatecznie okazał się
miłym człowiekiem, który po prostu chciał się rozmnożyć na obczyźnie, ale przedtem czuł potrzebę zrobienia
sobie tzw. wszystkich badań. Termin „wszystkie badania”
okazał się nieprzetłumaczalny na język angielski, który
tym razem pozostał w tyle za polszczyzną.
Gdy młody człowiek wyraził w podobny sposób
troskę o swoje zdrowie w angielskim POZ, został wyśmiany i nawet najzwyklejszego paracetamolu nikt mu
nie przepisał. Po tych upokorzeniach postanowił wrócić
do ojczyzny, żeby się przebadać.
Dobre i to – myślał Nasz Doktor – niektórzy
wracają dopiero żeby zająć się spadkiem lub złożyć
swoje kości na polskiej ziemi.
Nasz Doktor cierpliwie wyjaśniał rzeczy zdawałoby się oczywiste. Zdał sobie jednak sprawę z faktu,
że jak komuś nie na rękę, to nawet i prawdy nie przyjmie jak należy. A słów czasem brakuje, by dotrzeć do
świadomości.
Nasz Doktor mówił i mówił, a młodzieńcowi
wyrywało się od czasu do czasu zdziwione „what”.
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Ten jest z kraju naszego, ojczyzny naszej – pomyślał Doktor, czując, że czas najwyższy zakończyć
dywagacje. – Może gdybym przemówił po angielsku,
skutek byłby lepszy – obwiniał się lekko. – A przy okazji
poćwiczyłbym współczesny ligua franca.
Jednak trud nie poszedł całkiem na marne.
Młodzieniec zapoznał się po polsku z zasadami
rządzącymi tubylczym systemem ochrony zdrowia,
a nawet złożył jego twórcom życzenia, po angielsku
oczywiście, więc Nasz Doktor nie do końca się połapał.
Życzenia były krótkie i treściwe, po czym założył kaszkiet
w kratę na głowę, wsiadł do samochodu z kierownicą
po prawej stronie i wyjechał z parkingu pod prąd, ale
przeżył. Liczni obserwatorzy składali mu jeszcze długo
życzenia na odległość, tym razem po polsku. Głośno
i wyraźnie.

Kolejny pacjent ze światowym
szlifem,

tym razem włoskim, był zupełnie uświadomiony. Wiedział nawet, że nie trzeba z każdą ulotką ze sklepu zielarskiego biec do lekarza w imię znanej mantry: skontaktuj
się z lekarzem lub farmaceutą. Zapytany wprost przez
Doktora, co myśli o owym „skontaktuj”, odpowiedział
z włoską finezją, że to jest taki żart, taka konwencja.
Oczywiście, że żart, jednakowoż wielu się na
niego nabiera, potwierdził Nasz Doktor.
Człowiek z Włoch był bywały w świecie i, jak
to się mówi, wiedział, czym kaczka pije. Chciał jedynie
przepisać sobie viagrę, tak na zapas.
– A serce to ma pan zdrowe? – dopytywał czujnie
Nasz Doktor. Wiadomo, że zaburzenia potencji rzucają
cień na serce, które w czasie wysiłku zwiększa przepływ
krwi kilkakrotnie. A podczas podniecenia przepływ przez
kluczowy narząd rośnie kilkanaście razy, stąd jego praca
jest znakomitym predykatorem niedokrwienia serca.
– A serce ma pan zdrowe? – dopytywał kolejny
raz Doktor zdezorientowanego pacjenta.
– Ale ja nie biorę TEGO na serce, tylko na spanie
– tu pacjent wykonał charakterystyczny oburęczny gest
brania w nawias.
– Na spanie? – zdziwił się Nasz Doktor, ale uznał,
że chyba rozumie, o co chodzi. Ach, ci Włosi.
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Pacjent wyszedł cały w skowronkach. Miał dodatkowo ten komfort, że nikt go tu nie znał. Zapisał
się specjalnie do POZ Doktora, chociaż pomieszkiwał
w daleko poza sąsiednią gminą, żeby użyć określenia
NFZ na określenie odległości.
„Znany z pisania viagry”– pomyślał o sobie ciepło
Nasz Doktor i wrócił do dopieszczania dokumentacji.
Rafał Stadryniak
internista
PS Nasz Doktor starał się uświadamiać pacjentów, co
naprawdę kryje się za słowami „równy dostęp do świadczeń medycznych”. Miał świadomość, że nagle nie stanie
się światłość, zwłaszcza że gazety i inne media uparcie
przeszkadzały w zrozumieniu tych praw, pompując in-

formację, że należy się wszystko. Natychmiast i za darmo.
W praktyce tego nie było widać, ale człowiek wychowany
w duchu rozdawnictwa zawsze wierzy, że końcu dostanie
wszystko i to z dostawą do domu. Może przez tę wiarę świat
jest bardziej przyjazny?
Nasz Doktor nie zrażał się. Wszak praca organiczna, praca
u podstaw była zajęciem szlachetnym. Taki frak to dopiero leży
jak trzeba w trzecim pokoleniu, dajmy sobie i pacjentom trochę
czasu. Szkoda, że pacjenci będą już inni, a ja nie doczekam...
Pacjent od viagry okazał się prawdziwym szczurołapem
z Hameln. Sprowadził tabuny mężczyzn, którzy utrzymywali,
że ich jedyną chorobą jest brak niebieskiej tabletki. Ci nie
chcieli się badać, nie chcieli robić żadnych analiz. Wyciągali
za to ręce po receptę.
Nasz Doktor za każdym razem cytował w myślach klasyka, który definiował średnią: jak masz głowę w piekarniku,
a nogi w zamrażarce, to średnia temperatura ciała wynosi
36,6 stopni Celsjusza.
Coś w tym jest.
R.S.

Rys. Zen

Nowości
Zawały serca dotyczą coraz młodszych
Program tegorocznego
kongresu American College
of Cardiology (2-4 kwietnia
2016 r., Chicago) zawiera wiele nowych doniesień
z zakresu diagnozowania
i leczenia schorzeń układu
sercowo-naczyniowego. Jednym z nich jest analiza wieku
osób chorujących na zawał
serca oraz nasilenia czynników ryzyka u tych osób. Badanie zostało przeprowadzone
przez dr. S. Kapadia i wsp. na
3900 pacjentach leczonych
z powodu zawału serca w latach 1995-2014 w Cleveland
Clinic. Autorzy stwierdzili,
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że w analizowanym okresie
średni wiek osób chorujących
na zawał serca obniżył się z 64
do 60 lat. Odsetek osób z otyłością wśród amerykańskich
zawałowców wzrósł z 31 do
40%. Także zwiększyła się
liczba osób z cukrzycą z 24
do 31% oraz z nadciśnieniem
tętniczym z 55 do77%. To nie
koniec! Stwierdzono ponadto,
że wśród osób zapadających
na zawał serca wzrosła grupa
palaczy papierosów z 28 do
46%, a także osób, u których
rozpoznano wcześniej obturacyjną chorobę płuc z 5 do
12%. Odsetek osób, u których

stwierdzono co najmniej trzy
główne czynniki ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych
zwiększył się z 65 do 85%.
Zdrowie kardiologiczne nie
zależy już tylko od kardiologów. Lekarze rodzinni oraz
pacjenci powinni poczuć się
także odpowiedzialni za ten
problem – powiedział dr S. Kapadia. – Dla pacjentów przyjęcie postawy odpowiedzialnej
oznacza wdrożenie zdrowego
stylu życia. Pacjencie, nie czekaj,
aż dostaniesz zawału serca –
dodał autor doniesienia, który
jest profesorem kardiologii
interwencyjnej.

Ton komentarza sugeruje,
że kardiologia interwencyjna znalazła się pod ścianą,
jeśli chodzi o skuteczność
interwencji wykonywanych
na naczyniach wieńcowych
i poszukuje kogoś, kto zostanie
właścicielem tej ściany. ;( Nie
od dziś wiadomo, że głównym
udziałowcem jest pacjent, ale
ta kłopotliwa prawda z trudem
przebija się na pierwszy plan
w świecie politycznej poprawności.
Krystyna Knypl

Źródło: http://www.alphagalileo.
org/ViewItem.aspx?ItemId=1623
31&CultureCode=en
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O kąpielach z historią w tle
Jagoda Czurak

Pamiętam dreszczyk emocji, gdy udało mi się położyć do łóżka nie umywszy nóg
podczas pobytu na koloniach. I nic się nie stało. Prawda?

W

Starym i Nowym Testamencie znajdujemy świadectwa na to, że w Palestynie często myto nogi,
ubrudzone pyłem i błotem (wszak noszono wówczas
sandały lub chodzono boso). Nogi myto nie tylko przed
pójściem spać, ale i przed posiłkiem. Również gość
przybywający do domu otrzymywał miednicę i ręcznik
do umycia nóg. Obmycie nóg, np. w liturgii Wielkiego
Czwartku ma ważne znaczenie dla katolików. Mycie
rąk, zapewne wywodzące się z wiary w nadnaturalne
właściwości wody, miało znaczenie symboliczne i do dziś
występuje w wielu religiach. Fotografia 1 przedstawia
kamienne korytko z bieżącą wodą, którą nabiera się
1
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czerpakiem i opłukuje dłonie przed wejściem do świątyni
shintō (zdjęcie wykonałam w japońskim kompleksie
sakralnym w pobliżu miejscowości Takachiho na wyspie
Kiusiu). Muzułmanie obmywają oczy, uszy, nos i usta
przed modlitwą. Gdy nie ma w pobliżu wody, czynią to
symbolicznie. Przez zanurzenie (całkowite) w basenie
z wodą o bardzo wolnym przepływie (mykwa) pobożni
Żydzi oczyszczają się przed szabatem i świętami religijnymi (a zamężne kobiety co miesiąc).
Całe ciało dla higieny myto w rzekach lub polewając się chłodną wodą. W pałacach Mezopotamii
i w Egipcie już dwa tysiące lat p.n.e. budowano łazienki.
Starożytni Grecy brali natryski (co potwierdzają rysunki
na wazach) i kąpali się w wannach. W Iliadzie Homera
jest taki fragment (podaję za W. Kopaliński Opowieści
o rzeczach powszednich): weszli do morza, by zmyć pot
z goleni, szyi i ud, a gdy fale zmyły cały pot z ich ciał, i poczuli się rześko, poszli się wykąpać w pięknie wygładzonych
wannach. W kompleksach gimnazjonów istniały sale
kąpielowe, były też w Grecji łaźnie publiczne i prywatne
domy kąpielowe, z których mogli korzystać chętni.
W republikańskim Rzymie po II w p.n.e. zaczynają powstawać termy, czyli publiczne kąpieliska
z głębokimi wannami i basenami, gdzie można było brać
parowe i suche gorące kąpiele. Takie miejsca obrastały
boiskami, bibliotekami, salami odczytowymi dekorowanymi rzeźbami – stanowiły ośrodki kulturalne miasta.
Pomieszczenia były znacznych rozmiarów. W ruinach
części caldarium (sala z gorącą wodą) najbardziej znanych
Term Karakalli, znajdujących się 1 km na południe od
rzymskiego Koloseum, do 1994 roku wystawiano opery.
Mniejsze miasta miały proporcjonalnie mniejsze łaźnie
publiczne w wolnostojących budynkach. Jedną z nich
można oglądać w pozostałościach Herkulanum. Miały
one osobne wejścia i sale dla kobiet i mężczyzn. Najpierw
wchodziło się do przebieralni, gdzie znajdowały się
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kwadratowy kawałek jedwabnego lub bawełnianego
materiału, w którym zanoszono do publicznej łaźni
(sentō) w okresie Edo (1603-1867) akcesoria do mycia.
Furoshiki kładziono na podłodze, by stanąć na nim
podczas zdejmowania odzieży przed kąpielą, po czym
zawijano zdjętą odzież, odkładając zawiniątko na czas
kąpieli. Do dziś w Japonii prezenty lub zakupy można
zawinąć w furoshiki, które opuściło kąpielowe pomieszczenie i zaczęło samodzielne życie (fot. 3 – współczesna
furoshiki, własność autorki, której używała jako apaszki).
3

siedzenia i wydzielone pomieszczenia na ubrania lub
kąpielowe okrycia do owinięcia ciała. Podłogę w jednym z takich pomieszczeń dla kobiet stanowi mozaika
przedstawiająca Trytona niosącego wiosło (fot. 2). Otaczają go cztery delfiny, ośmiornica, kalmary. Jest tu też
postać Kupidyna. W tym samym budynku znajdowały
się sale z ciepłą wodą (tiepidarium) i z wodą zimną
(frigidarium), jak i pomieszczenia do podgrzewania
wody, przygotowania posiłków, schody prowadzące na
taras oraz pokoje dla oczekujących na kąpiel. Publiczne
łaźnie – hammam – są do dziś popularne w krajach
arabskich i w Turcji. Mieszkańcy, tak jak przed wiekami, udają się do tych przybytków higieny nie tylko by
oczyścić ciało, ale by ubić interesy lub po prostu przy
okazji miło spędzić czas na pogawędce.
4
W Japonii obowiązywała (i do dziś obowiązuje)
bardzo specyficzna etykieta związana z zażywaniem
kąpieli w domu, w hotelowym kąpielowym pokoju
lub w łaźni publicznej. Japoński wyraz furo, często
poprzedzany grzecznościowym przedrostkiem „o”,
oznacza zarówno łazienkę, jak i samą kąpiel. Wanna,
kiedyś drewniana, dziś najczęściej z tworzyw sztucznych, służy do relaksującego moczenia się w gorącej
wodzie po uprzednim dokładnym umyciu ciała pod
prysznicem lub po zmyciu mydła wodą nabieraną do
miseczki. Z wody w wannie korzysta cała rodzina, często
przez kilka dni (pod wanną jest system ogrzewania
jej zawartości). Z rekwizytów związanych z kąpielą
japońską karierę zrobiło furoshiki. Był to pierwotnie
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W wielu krajach w pobliżu gorących źródeł powstawały, jakbyśmy je dzisiaj określili, zakłady przyrodolecznicze. W Japonii takie miejsca nazywają się onsen.
Japońska kultura zażywania kąpieli w plenerze wywodzi
się z buddyjskich świątyń z Indii. Do Japonii dotarła
w VIII w. n.e. Do dziś można pojechać do „gorących
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źródeł” (jest ich na Wyspach ok. 2300, woda ma temperaturę powyżej 25oC) po relaks i by podziwiać piękne
widoki. Drzeworyt na wachlarzu (fot. 4), autorstwa
Torii Kiyonagi, pochodzi z końca XVIII w. Przedstawia wodospad z gorącymi źródłami w miejscowości
Hakone (w pobliżu Edo, czyli dzisiejszego Tokio). Jest
księżycowa noc, goście po powrocie z kąpieli wyszli
na taras, by podziwiać szum spadającej wody i zbocza
gór tworzące wąwóz. Kobieta w bawełnianym strojnym
kimonie zwanym yukata (zakładanym po kąpieli; do
dziś goście w zajazdach dostają bawełniane kimona
w paski zamiast piżamy) czesze włosy. Trzej panowie
z oddalonego tarasu podziwiają atrakcyjną kobietę.
Publiczne łaźnie zbudowane u źródeł siarkowych,
działające do dziś, można zobaczyć w Tbilisi (fot. 5).
5

Dokumenty z XIII w. wspominają, że w tej okolicy było
68 łaźni z wodą o temperaturze 24-27o C. Widoczne na
fotografii kopuły z przeszklonymi otworami przykrywają podziemne banie (łaźnie). Dawniej, podobnie jak
w rzymskich termach, zażywano tu kąpieli, jadano posiłki,
spotykano się w interesach. Do łaźni Orbeliani prowadzi
portal z dwoma minaretami (z prawej strony fotografii).
A oto jak Mikołaj Gralewski opisuje swój pobyt w jednym
z takich przybytków w wydanych w 1877 r. wspomnieniach: Gdym wyszedł ze źródła gorącego i siadłem na
szerokiej, położonej na kamiennej posadzce, desce, zbliżył
się do mnie krzepki młody mężczyzna z zapytaniem, czym

38

gotów do omywania. Na znak gotowości mojej, podszedł
zaraz z naczyniem pełnym rozpuszczonego mydła i dmąc
rurkami, tworzył nade mną kłęby chmur mydlanych, które
tęczami błyszczące powolnie spadały na mnie (podaję za
przewodnikiem po Gruzji – praca zbiorowa). A potem
nastąpił masaż całego ciała. Kąpiel w bańkach mydlanych – to ja też poproszę. :)
Publiczne łaźnie straciły na popularności, gdy
zaczęto przestrzegać reguł sanitarnych wobec powracających od połowy ubiegłego tysiąclecia epidemii dżumy.
Ludzie w Europie, ulegając autorytetom ówczesnych
lekarzy, przestali się myć. W XVIII w. dzięki dziełu szwajcarskiego lekarza Simona-Andre Tissota, którego pracę
Rada dla pospólstwa względem zdrowia jego wydawano
wielokrotnie w Europie, sytuacja powoli się zmieniała.
Tissot propagował mycie w zimnej wodzie, również małych dzieci. Tak pisał (cytuję za materiałami z wystawy
Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność zorganizowanej przez Muzeum Historii Polski, wrzesień-grudzień
2015): Grunt zdrowia dobrego jest regularność, z którą
łączy się i transpiracja; żeby tę regularność zachować,
trzeba umocnić skórę, którą ciepłe nacieranie nadwątla
[…] Trzeba dzieci myć w kilka dni po ich narodzeniu
wodą zimną prosto ze źródła, wziętą podczas lata[…]
Nie w samej tylko dzieciństwa porze kąpiele zimne pomagać zwykły. Lecz ile kąpiel zimna pomagać zwykła,
tyle szkodzi ciepłych zażywania kąpieli nałóg, prowadzą
bowiem do apopleksji, puchliny, waporów, hipochondrii.
Te zalecenia powtarzali inni lekarze przez cały XIX
wiek. Dzisiejsze „morsy” zażywają zimnych kąpieli
w morzu czy stawach zimą. W mieszkaniach do mycia
6
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Zapolska), aktorki, prostytutki i panie domu. O ich
imponderabiliach, a także zwyczajach higienicznych
mieszkańców Warszawy pisała pani Maria. Czekam na
kompletne książkowe wydanie – to może być bestseller.
Kluczową sprawą stała się kontrola czystości
wody. Brytyjski „Punch” w 1850 r. przedstawił cuda
kropli londyńskiej wody (fot. 7– plansza prezentowana
na wspomnianej wystawie MHP). Na straży czysto7

ści stołecznego ujęcia wodnego Gruba Kaśka do dziś
stoją małże i rybki pływające w specjalnym basenie
pod nadzorem kamer. Również w Stacji Filtrów jest
taki „zarybiony” basenik. Nie ma to jak rybka, można
powiedzieć.
A gdy już mieliśmy w domach dostęp
do czystej wody, wannę lub prysznic, można
było szerzyć zalety higienicznych zachowań.
Justyna Budzińska-Tylicka (1867-1936), lekarka, pionierka promowania higieny i zdrowia kobiecego, działaczka feministyczna, fundatorka Zrzeszenia Lekarek Polskich (1926)
tak pisała w wydanej w 1909 r. pracy Higiena
kobiety i kwestie społeczne z nią związane:
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służyły miednice, do których wodę wlewano z dzbanka
i ewentualnie przenośne wanny. Zdjęcie eksponatów ze
wspomnianej wystawy (fot. 6) przedstawia fajansowy
nocnik, dzban, misę, wannę z blachy cynkowej z początku XX w. A na pierwszym planie angielska ceramiczna
muszla sedesowa z malowanymi ręcznie, wytłoczonymi
ozdobami, która stanowiła element wyposażenia pokoju
kąpielowego w pałacu jednego z łódzkich fabrykantów.
Dopiero doprowadzenie do mieszkań gazu, bieżącej wody
i kanalizacji pozwoliło na bardziej systemowe rozwiązanie problemu częstych kąpieli. Dla Warszawy mężem
opatrznościowym stał się Rosjanin, były carski generał,
nominowany w 1875 roku na prezydenta miasta Sokrates
Starynkiewicz. Warszawska dziewiętnastowieczna sieć
wodno-kanalizacyjna działa do dziś. Prawdziwą rewolucję wywołało również skonstruowanie prysznica. Na
początku XX wieku w warszawskiej prasie reklamowano
prysznic pokojowy „dla oblewań zimnych i ciepłych”,
który można było bez trudu zamontować w mieszkaniu, domu letniskowym, a nawet używać w podróży.
Zastępował wannę z łaźnią, „zalecany przez lekarzy
jako najlepszy środek zapobiegający przeziębieniom
i chorobom” (z materiałów ww. wystawy).
A jak w praktyce wyglądało przestrzeganie zaleceń
ówczesnych lekarzy? Tajemnicę wyjawiają niedawno
odnalezione zapiski bodaj pierwszej wykwalifikowanej masażystki Marii Jadwigi Strumff, córki lekarza,
bohaterki wystawy w Muzeum Woli Pamiętnik massażystki (oryginalna pisownia) czyli przestrzenie intymne
Warszawy z przełomu XIX i XX w., z której pochodzą
poniższe cytaty. Autorka za radą pewnego lekarza zajęła
się masażem kosmetycznym i manicure. Wyrobiła patent,
a by opłacić ogłoszenia swoich usług, zastawiła obrączkę. Zawód, któremu się oddałam, wymagał śmiałości,
pewności siebie. Niskiego wzrostu, niepozorna – wprowadzić nowość w Warszawie i być przygotowaną na śpilki
doktorów. Chorych trzeba zabawiać, by zapomnieli, co
im dolega, ale ja miałam być ze zdrowymi, trzeba mieć
ogładę towarzyską… by uprzyjemnić przykrości leczenia.
Klientkami pani Marii byli pacjenci szpitali (upatrywałam brudnych dziadów i baby, a najszczęśliwszą chwilą
w moim życiu była ta, kiedy krawiec odzyskał władzę
w ręku…), ale także ludzie z socjety (m.in. Gabriela

Trochę kultury
Higiena powinna stanąć na równi z naukami
przyrodniczemi i być przedmiotem obowiązującym tak
w średnim, jak i wyższym nauczaniu, a nawet w szkołach
ludowych. Jej zasady i wymagania powinny być znane
nie tylko lekarzowi, lecz i prawnik, technik, handlowiec,
a przede wszystkiem profesor, nauczyciel, nauczycielka,
– i nie tylko oni, lecz każdy w ogóle powinien umieć
z wszystkich prawideł i wymagań higieny korzystać;
każdy powinien umieć walczyć z wrogimi nam mikrobami; każdy powinien dążyć do rozwoju zdrowia, sił
i odporności organizmu, i zasady te zaszczepiać w swych
dzieciach i swych najbliższych.

W Indiach widziałam wolno stojące prysznice na
skraju wsi. Widziałam także ludzi, którzy myli i spłukiwali całe ciało wieczorem, na otwartym powietrzu,
zasłonięci ręcznikiem – swoistym parawanem. Łazienka
nie jest niezbędna, by zachować higienę. Ale jakże ułatwia jej utrzymanie!
Tekst i zdjęcia Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Luty 2016
PS W Bydgoszczy jest Muzeum Mydła i Historii Brudu. Chyba
wybiorę się tam.

Nowości
Życie w rytmie kalendarza biologicznego
Przesilenie wiosenne

Nadejście wiosny wszyscy witamy z radością, ale jest to okres,
kiedy nasz organizm po zimowych trudach musi przestawić
się na inny tryb funkcjonowania. Ta zmiana biegów związana
jest z kilkoma czynnikami: zmieniającymi się warunkami
klimatycznymi, innym trybem życia jaki prowadzimy, a także
odmienną dietą.
Czytamy w mediach, że z nadejściem wiosny często odczuwamy osłabienie, zmniejszenie energii, senność, brak entuzjazmu
do podejmowania nowych zadań. Czy to mity powielane przez
prasę kolorową i inne popularne media, czy też są podstawy
naukowe wyjaśniające zjawiska zmiennego samopoczucia?
Pieniądze szczęścia nie dają,
ale serotonina tak!

Czytelnicy wspomnianej prasy znają pojęcie hormonu szczęścia, którego nazwa chemiczna brzmi 5-hydroksytryptamina
albo serotonina. Jest ona neuroprzekaźnikiem, czyli substancją
odpowiedzialną za przekazywanie impulsów między neuronami
oraz pomiędzy neuronami a innymi strukturami organizmu.
Serotonina bierze udział w wielu procesach regulacyjnych
organizmu, jest odpowiedzialna za nasz nastrój. Jej właściwy
poziom zapewnia nam energię życiową, spokojny sen, dobry
nastrój, regularne funkcjonowanie wielu narządów.
Do produkcji serotoniny potrzebny jest tryptofan, aminokwas egzogenny, czyli taki, którego nasz organizm nie może
wytworzyć i musi go otrzymać z zewnątrz w pożywieniu (mleko,
sery, mięso, soja). Ważne jest też światło dzienne potrzebne do

produkcji melatoniny będącej pochodną tryptofanu. Gdy światła
dziennego jest zbyt mało, zwiększa się produkcja melatoniny
i tryptofanu już nie starcza do produkcji serotoniny.
Samopoczucie zależy od pory roku

Psychiatrzy kanadyjscy z Uniwersytetu w Toronto zaprosili
88 osób do badań nad przyczynami zmienności nastroju w zależności od pogody i pory roku. Wyniki badań opublikowali na
łamach „JAMA Psychiatry” w 2008 roku w doniesieniu Seasonal
variation in human brain serotonin transporter binding autorstwa
Nicole Praschak-Rieder i wsp. (http://archpsyc.jamanetwork.com/
article.aspx?articleid=210137).
Osoby uczestniczące w badaniu miały wykonywane okresowo w ciągu roku kalendarzowego badania PET mózgu (czyli
pozytonową tomografię emisyjną), podczas którego oceniano
poziom transportera serotoniny w mózgu. Okazało się, że
poziom jest zmienny, co pośrednio wskazuje na sezonowe
wahania poziomu serotoniny w mózgu. Potwierdzają to także
badania psychiatrów z uniwersytetu w Wiedniu opublikowane
w „Word J. Biol.Psych.” w 2012 roku przez C. Spinderleggera
i wsp. (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15622975.20
11.630405?journalCode=iwbp20) w doniesieniu Light-dependent
alteration of serotonin-1A receptor binding in cortical and
subcortical limbic regions in the human brain – stwierdzili
oni wahania poziomu serotoniny w zależności od pory roku.
W miesiącach zimowych charakteryzujących się mniejszą
ilością światła zaobserwowano mniejsze stężenie hormonu
szczęścia aż o 20-30%.
(K.K.)

W jednym zdaniu
Trwa nabór pacjentów do udziału w badaniach klinicznych w chorobach rzadkich: http://rarediseases.org/for-patients-and-families/information-resources/news-clinical-trials/.
(K.K.)
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Dziennikarz
medyczny
w Paryżu albo
przyjemności
wielkiego świata
Krystyna Knypl

Przez długie lata zajmowałam się tylko
medycyną. Z czasem na pierwszy plan
zaczęło się wybijać dziennikarstwo, które stawało się bardziej pociągające niż hipertensjologia. Pisałam artykuły, bywałam na kongresach i podbijałam salony, także zagraniczne.

W

2005 roku byłam na konferencji Interamerican
Society of Hypertension w Cancun, podczas
której usłyszałam o rimonabancie i układzie endokannabinoidowym. Doniesienie robiło wrażenie – wcześniej
nic na ten temat nie wiedziałam.
Zastosowanie rimonabantu jako leku odchudzającego poprzedziło opublikowanie w 2005 roku na
łamach „The Lancet” wyników badań rocznej obserwacji (http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS014067360566374X/fulltext).
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Rok później zorganizowano konferencję dla prasy związaną
z wprowadzeniem rimonabantu
na rynek. Obrady odbywały się
w Hilton Arc de Triomphe w Paryżu, zaproszono dziennikarzy z wielu
krajów. Lek w opinii producenta
miał być nieomal panaceum na nadmierną konsumpcję współczesnego
świata.
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Dopytywaliśmy o zwiększoną liczbę przypadków
depresji wśród osób przyjmujących rimonabant. Ach,
to nie ma żadnego związku z naszym lekiem, ludzie
mieli depresję z powodu otyłości i nadwagi – zapewniali
przedstawiciele producenta. Rozeszliśmy się do swoich
zajęć nieprzekonani.
Uroczysta kolacja odbyła się w restauracji Le
Safran, znanej ze znakomitej obsługi i pięknego wystroju
w stylu art deco (http://hotelducollectionneur.com/en/
le-safran.html). Przez hotelowe pomieszczenia przemykali kwaterujący w Hilton Arc de Triomphe uczestnicy
turnieju tenisowego French Open, mieszając się z dość
licznymi turystami rosyjskojęzycznymi. W rosyjskim
wydaniu magazynu „Cosmopolitan” o hotelu pisze jedna
z jego bywalczyń:
Pierwsze na co zwracam uwagę przy meldowaniu
się w hotelu to uśmiech recepcjonisty. Zwykle jest on proporcjonalnie szeroki do grubości portfela gościa i pakietu
hotelowego, który on zamówił. Ale są miejsca, gdzie jesteś
po prostu mile widzianym gościem. Szczerze cię witają.
Jednym z takich miejsc jest hotel du collectioneur, czyli
Hilton Arc de Triomphe (http://hotelducollectionneur.
com/download/52201).

Nie zapamiętałam niestety szerokości uśmiechu
recepcjonisty na mój widok, widocznie niczym się nie
wyróżniał, podobnie jak grubość mojego portfela.
W 2008 roku opublikowano wyniki dwuletniej
obserwacji stosowania rimonabantu (http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/29/14/1761), ciągle
chwaląc lek. Natomiast już w styczniu 2009 lek został
wycofany przez European Medicine Agency z powodu
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niebezpiecznych objawów ubocznych, między innymi
zwiększonego ryzyka samobójstw.
Kolejne nowe leki wchodziły na rynek, a producenci nadal urządzali konferencje prasowe. Kontynuowałam karierę
dziennikarską i w 2009
roku zostałam zaproszona na konferencję
prasową poświęconą
prezentacji wyników
badania klinicznego
o akronimie STOPP.
Kolejny wyjazd
był związany z konferencją R3i zorganizowaną w grudniu 2009 roku. Mieszkałam w sympatycznym hoteliku nieopodal Pól Elizejskich.

Wybrałam się na spacer.
Wszędzie panowała przedświąteczna atmosfera. Oglądałam nowinki
w światowej stolicy mody. Było na
co popatrzeć.
Wystarczy wydać 790 euro
i już kobieta jest modna! I okazuje się, są takie kobiety w Paryżu!
No, przy takiej cenie nic dziwnego,
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że kupują tylko jeden
modny but i o tej porze roku ubierają drugą
nogę w praktyczny biały
but na płaskim obcasie
i spodnie. ;)) A jeszcze jak
się uperfumują i do tego
założą biżuterię, i futro
obowiązkowo, to mogą
iść na elegancką kolację
wieczorową porą.
A ja grzecznie wróciłam do hotelu, bo następnego
dnia od rana zaczynały się obrady konferencji R3i.
Po południu wsiadłam do samolotu LOT-u (to
ważne!), aby wrócić do Warszawy.
Czy to koniec opowieści? No nie, to dopiero
początek!

Tekst i zdjęcia

Krystyna Knypl
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Urodzinowy koncert
Jagoda Czurak

Dwa wazony krwistoczerwonych róż na proscenium. Purpurowa kurtyna upięta wysoko. Orkiestra dzisiejszego wieczoru wyszła z kanału i zasiadła przy pulpitach z nutami na scenie głównej. Tylna część sceny to połyskujące gwiazdkami paski srebrno-granatowe – projekt samego Borisa Kudlički. Kamery telewizyjne skierowane na
scenę. Gala! Ponad 1700 słuchaczy przyszło 9 marca br. do Teatru Wielkiego Opery
Narodowej w Warszawie, by swoją obecnością wyrazić uznanie Jerzemu Maksymiukowi. Osiemdziesięciolatek dziarsko wskakuje na podium. Dyryguje z taką energią
jak przed laty.

Z

Jerzym Maksymiukiem łączy mnie swoista bliskość
terytorialna. Urodził się w Grodnie (jak mój ojciec).
Do szkół uczęszczał w Białymstoku (oddalonym od
mojego rodzinnego miasta o 50 kilometrów). Studiował w Warszawie (ja na innej uczelni, ale też w stolicy).
Spotkałam go kilka razy. Ja na widowni (w Filharmonii,
Teatrze Wielkim, kościele, plenerze) – on z batutą. Legendarne są jego dialogi z publicznością, czasem w przerwie między częściami utworu musi coś opowiedzieć lub
zademonstrować, na przykład jak gra jeden instrument
i dlaczego jego obecność jest ważna w danym utworze.
Pamiętam plenerowy koncert przed Królikarnią kilka
lat temu. Orkiestra już nastroiła instrumenty, słuchacze
siedzą na kocykach pod sceną. Maestro odwraca się
do ukłonu, dostrzega parę prowadzącą rowery i mówi:
Możecie swoje rowery oprzeć o ławkę i posłuchać. Nie
będziemy grali długo. Jego szybkie tempa przeszły do
historii. Tak sam wspomina recenzję angielskiego
krytyka po występie Polskiej Orkiestry Kameralnej:
„Choćby się tutaj zebrali wszyscy motocykliści, to i tak
nie mają żadnej szansy, żeby zrównać się z tą orkiestrą,
nie dogonią muzyków”. Dyrygent wspomina te słowa
po zakończeniu jubileuszowego koncertu. I jeszcze
drugie wspomnienie ze spotkania z Mistrzem w Królikarni. Zapowiadając swoją kompozycję, podaje jej
tytuł, spogląda na zielone drzewa okalające skwer ze
słuchaczami i dodaje: Od teraz ten utwór będzie się
nazywał „Przez zieleń”.
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D

o urodzinowego programu bohater wieczoru
wybrał V Koncert fortepianowy Beethovena
i II symfonię Rachmaninowa (ten drugi utwór słyszałam po raz pierwszy, w trzeciej części czuje się
rozmach i przestrzeń; szarpane dźwięki kontrabasów
znakomicie uzupełniają smyczki). Co do koncertu
fortepianowego (przy instrumencie Nikolai Demidenko): Beethoven napisał pięć koncertów na fortepian
i orkiestrę; wszystkich mogę słuchać bez znudzenia.
Części pierwsza i trzecia „Piątego” są energiczne, ich
tempo właściwie marszowe odpowiada temperamentowi dyrygenta; część druga, liryczna przypomina
nastrojem późniejsze o 20 lat koncerty fortepianowe
Chopina. Gdybym planowała kiedykolwiek wyjazd
na bezludną wyspę, zabrałabym ze sobą nagrania
koncertów Beethovena, Chopina, dwóch koncertów
fortepianowych Mozarta (nr 17 i 21) oraz I koncertu
Czajkowskiego. I porządny zapas baterii, by słuchać
tych nagrań bez zakłóceń.

N

a zakończenie urodzinowego koncertu dyrektor
Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Waldemar
Dąbrowski, powiedział: Przyszliśmy tu, bo cię kochamy,
drogi Jerzy. Chór odśpiewał „Sto lat”, Jubilat z przyjacielem Januszem Olejniczakiem zagrali Tamburettę
Jarzębskiego w aranżacji na fortepian na cztery ręce
(w tonacji molowej, następnie durowej). To potrwa
2 minuty i 5 sekund – tak zapowiedział ją w swoim
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stylu Maksymiuk. Gorącymi oklaskami i owacją na
stojąco nagrodziliśmy Dyrygenta. A on skromnie
skonstatował: To dzięki wam jakoś mi się dyrygowało.
Ad multos annos, Maestro! Mam nadzieję, że
spełni się wypowiedziane przez Pana na zakończenie
koncertu życzenie, by poprowadzić na tej scenie orkiestrę w repertuarze Sibeliusa i Saint Saënsa. Ustawiam
się w kolejce po bilet.
Tekst i zdjęcie
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej
10 marca 2016 r.

To zdjęcie zrobiłam jakieś 10 lat temu w kościele przy ul. Hynka
w Warszawie. Bez flesza, z pewnej odległości, na negatywie.
Muzycy są ostrzejsi niż dyrygent, bo on się ciągle poruszał.

Nowości
Kobiety zawsze mają pod górkę?
Gdy nagły wypadek zdarza
się w przestrzeni publicznej,
postronni obserwatorzy zwykle spieszą z pomocą, a nawet
gdy jest taka możliwość, wykonują podstawowe zabieg
reanimacyjne z defibrylacją
serca włącznie. Jak wykazały
badania opublikowane podczas ostatniego kongresu European Society of Cardiology,
kobiety rzadziej niż mężczyźni
otrzymują w takich sytuacja
należną pierwszą pomoc.
Wielu świadków nagłego zatrzymania krążenia w miejscu

publicznym nie wierzy, że poszkodowana kobieta jest krytycznie chora i wymaga pilnej
pomocy. W rezultacie pomoc
do kobiet dociera później,
a to z kolei zmniejsza szanse
przeżycia takiego zdarzenia.
Dr Nicole Karam i wsp.
z The European Hospital Georges Pompidou przeanalizowali losy 11 420 pacjentów, którzy
doznali nagłego zatrzymania
krążenia w Paryżu i okolicach
w latach 2011 -2014. Wszyscy
oni zostali zarejestrowani do
prospektywnej obserwacji

w ramach The Sudden Death Expertise Centre (SDEC).
W grupie tej 60% stanowili
mężczyźni i 40% kobiety.
Wszyscy mężczyźni otrzymali
w miejscu zdarzenia podstawową pomoc reanimacyjną,
a z kobiet tylko 60%. Przeżyło
18% kobiet i 26% mężczyzn.
Autorzy doniesienia przypuszczają, że obserwatorzy takiego zdarzenia w miejscu publicznym nie dopuszczają do
siebie myśli, że kobieta może
być poważnie chora, przypisując tę kategorię jedynie

mężczyznom. Podobne stanowisko prawdopodobnie reprezentuje także część lekarzy,
o czym świadczą inne dane: po
zatrzymaniu krążenia tylko
40% kobiet miało koronarografię w porównaniu z 60%
mężczyzn. Autorzy podkreślają, że częstość występowania
choroby wieńcowej wśród
kobiet wzrasta i dawno schorzenie to przestało być problemem dotykającym wyłącznie
mężczyzn.
(K.K.)
Źródło: materiały prasowe
European Society of Cardiology

Intensywna kontrola glikemii i ryzyko zgonów sercowo-naczyniowych
Na łamach newslettera
Residual Risk Reduction
Initiative ukazała się analiza statystyczna dotyczące

zgonów w próbie klinicznej ACCORD (The Action
to Control Cardiovascular
Risk in Diabetes). Zgony

z powodów sercowo-naczyniowych w grupie intensywnie leczonej wynosiły 7,1%
(364 przypadki), a w grupie

tradycyjnie leczonej 6,0%
(305 przypadków) – różnica
była statystycznie znamienna
(p =0,02).
(K.K.)

Źródło: http://www.r3i.org/landmark-study-63

45

4_2016

kwiecień

Podróże

Mjanma (Birma) i Laos oraz kilka dni w Bangkoku
Część 1

Na farmie słoni

Bangkok, stolica Tajlandii
Izabela Bartoszcze, Artur Bartoszcze, Wojciech Muszyński, Paweł Januszek

Kolejny raz w Bangkoku. Lubimy to miasto, klimat, jedzenie, zabytki i nastrój tu
panujący. Jesteśmy grupą, w której kilka osób jest w mieście pierwszy raz, więc
postanowiliśmy pobawić się w przewodników, pokazując im to, co już widzieliśmy
oraz poznać miejsca, których jeszcze nie znamy.

H

otel mamy na głównej ulicy chińskiej dzielnicy, jest
on bardzo nastrojowy i oddaje klimat miejsca, wystarczy wyjść na ulicę, żeby znaleźć się w tyglu sklepików,
straganów, ulicznych knajpek i tłumu ludzi. Z miejsc,
których jeszcze nie widzieliśmy, odwiedzamy Ayutthayę,
dawną stolicę Tajlandii pełną świątyń i zabytków, po
drodze zatrzymujemy się w farmie słoni i w letnim pałacu
królewskim, odwiedzamy też dom Jima Thompsona.
Oczywiście delektujemy się świetnym tajskim jedzeniem
i korzystamy codziennie z tajskiego masażu. Czas, który
osoby będące pierwszy raz w Bangkoku przeznaczają na
zwiedzanie znanych nam miejsc, my wykorzystujemy
na przesiadywanie w knajpkach, włóczęgę po ulicach
i staramy się chłonąć klimat ulicznego życia.
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Ulica
Bangkoku
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Bangkok widziany z rzeki

Ulica w chińskiej dzielnicy

Już kiedyś opisywaliśmy Bangkok
(http://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2012/gdl_6_2012.pdf s. 44),

więc może teraz kilka rad praktycznych gdzie wynająć
hotel i jak się poruszać po mieście.
Na kanałach
Bangkoku

Letni pałac
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Ayutthaya,
leżący Budda

Naturalną arterią komunikacyjną miasta jest
rzeka Menam. Warto zarezerwować hotel blisko jednej
z rzecznych przystani. Po rzece kursuje cała armada
statków i łodzi. Przepłynięcie wodnym tramwajem
z jednego końca miasta na drugi kosztuje w przeliczeniu
1,3 zł i co najważniejsze, nie stoi się w korkach.
Ayutthaya

Jeden z mieszkańców kanałów Bangkoku
Na ulicach Bangkoku

Ayutthaya

Ayutthaya,
widok z rzeki
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Wat Su Thatsana

Drugi sylwester, chiński Nowy Rok, 8/9 lutego, w Bangkoku jest rok 2559

Wat Arun
– świątynia Jutrzenki

Ayutthaya

Tajemniczy dom
tajemniczego
Jima Thompsona
Tajemniczy dom
tajemniczego
Jima Thompsona

W świątyni
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Większość zabytków, takich jak Wielki Pałac,
Wat Pho, Wat Arun, Wieka Huśtawka, chińska dzielnica
i cała masa świątyń i muzeów oraz oczywiście kanały
Bangkoku są dostępne z przystani przy rzece. Rzecz jasna
trzeba przejechać się tuk-tukiem, ale rzeka zapewnia
szybkie dotarcie do większości wartych zobaczenia miejsc
w Bangkoku, unikamy stania
we wszechobecnych korkach
i najważniejsze: rzeka, przystanie, łodzie, ludzie są atrakcją
samą w sobie.
Tak więc przez kilka dni
i nocy Bangkok wciąga nas bez
reszty i staramy się zobaczyć
i przeżyć jak najwięcej. Po czterech dniach urlopu jesteśmy
wykończeni, najwyższy czas
lecieć do Birmy.

Na farmie słoni

4_2016

kwiecień

Podróże

Mjanma (Birma)
Rangun i świątynia Szwedagon
Lądujemy w Yangon czyli w Rangunie. Droga
z lotniska do hotelu pokazuje, że z Bangkoku przenosimy
się do innej rzeczywistości, cofamy się w czasie. Słaba
infrastruktura drogowa, stare samochody, przy drodze
codzienne życie: stragany, uliczne knajpki, małe zakłady
rzemieślnicze, domy. Wszystko barwne i kolorowe, jest
też dużo zieleni. Docieramy do hotelu i czekamy na
resztę uczestników wyprawy, którzy lecą z Warszawy.
W końcu są, zmęczeni podróżą, ale po powitaniu dajemy
im tylko chwilę na odpoczynek i idziemy do knajpki
na kolację. Jedzenie bardzo dobre, typowa kuchnia
Azji Południowo-Wschodniej, owoce morza, kurczak,
wołowina, dużo warzyw, owoców i oczywiście wszystko
odpowiednio przyprawione. Miejscowe piwo myanmar
smakuje całkiem dobrze. Oglądamy tradycyjne przedstawienie teatralno-baletowo-kostiumowe. Po kolacji
wybieramy się na nocne zwiedzanie największej świątyni
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Swiątynia Szwedagon

Yangon, jednej z najważniejszych miejsc kultu buddystów
birmańskich, wspaniałej świątyni Szwedagon. Według
wierzeń świątynia ma 2500 lat, w środku są relikwie:
osiem włosów z głowy Buddy, wśród niezliczonej ilości
złota, kamieni szlachetnych i skarbów.
Już samo podejście do świątyni oszałamia wystrojem, podchodzimy pod górę pięknymi zadaszonymi
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schodami wśród kramów pełnych wyrobów rzemieślniczych i pamiątek, ściany i sufit wykonane są z rzeźbionego drewna z licznymi zdobieniami i malowidłami.
Docieramy do wejścia na dziedziniec i patrzymy na
przepiękne złote świątynie. Całość jest imponująca,
a w trakcie spaceru wśród wiernych dostrzegamy
przepiękne szczegóły budowli. Wrażenie potęguje
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nastrój zadumy i powagi wiernych, którzy mimo późnej
godziny uczestniczą w modlitwach. Wracamy na to
miejsce rano. Blask złota w porannym słońcu oślepia.

Podziwiamy świątynię i podglądamy obrzędy i zwyczaje religijne mnichów i wiernych. Niezapomniane
wrażenia.

Swiątynia Szwedagon
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Tablica informująca o odjeździe pociągu

Ruszamy do centrum Yangon i spacerujemy wśród kolonialnych budynków.
Większość niestety jest bardzo zaniedbana,
ale ich piękno jest niezaprzeczalne i robi
ogromne wrażenie. Wszędzie kramy i stragany, codzienne życie pełne barw, kolorów
i zgiełku. Oglądamy posąg leżącego Buddy
i udajemy się w dalszą drogę.
Na birmańskiej prowincji
Lecimy na prowincję, do Heho,
skąd jedziemy do Kalaw. To małe miasteczko otoczone górami, nie ma tu dożo
atrakcji poza wspaniałymi widokami, stacją kolejki wąskotorowej wybudowanej
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w czasach kolonialnych na
początku XX wieku oraz
świetnej, nastrojowej knajpki „U siedmiu sióstr”, gdzie
jemy wspaniałą kolację.
Rano ruszamy z plecakami na trekking po malowniczych wzgórzach, wśród
lasów i pól, przechodzimy
przez wsie i osady, przyglądamy się pracy rolników
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i podziwiamy stupy i klasztory obecne prawie w każdej wsi. Piękna przyroda i krajobrazy są ozdobą trasy.
Docieramy do klasztoru buddyjskiego Htithein, gdzie
mamy nocleg. Możemy na własne oczy się przekonać,
jak wygląda życie mnichów buddyjskich. Pierwsze
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zaskoczenie: mecz piłki nożnej rozgrywany między
mnichami i turystami. Wieczorem uczestniczymy
w modłach mnichów, wspaniałe śpiewy i medytacje
w tajemniczym i nastrojowym półmroku nastrajają do
wyciszenia i zadumy. Nocne medytacje kończymy pod
bajecznie rozgwieżdżonym niebem przy klasztornej
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pompie. Rano budzi nas śpiew mnichów i poranne
modły. Po śniadaniu w stylu klasztornym ruszamy do
wioski Thantaung. Oglądamy tu przepiękne pagody
i świątynie. W wiosce zakupy, oglądanie codziennego
życia mieszkańców, pyszny lunch i łodzią dopływamy
do jeziora Inle i hotelu na wodzie.
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Pływająca wioska

Na jeziorze Inle
Od rana poznajemy co to „pływające wioski” i „pływające ogrody”,
zwiedzamy świątynie oraz pływający
targ gromadzący codziennie mieszkańców jeziora. Udaje się tam spotkać także słynne „kobiety-żyrafy”.
Wszystko to w niesamowitej scenerii przyrody. Charakterystyczny dla
tego jeziora jest sposób wiosłowania

57

4_2016

kwiecień

Podróże

mieszkańców, robią to wykorzystując jedną rękę i nogę,
w drugiej ręce trzymają sieć lub klatkę z bambusa, do
której łapią ryby.
Odwiedzamy wytwórnię cygar i tkackie manufaktury, gdzie można zobaczyć sposób wytwarzania
tkanin z lotosu i jedwabiu.
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Świątynie w Bagan
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Bagan
Ruszamy dalej, nasz cel to miasto Bagan. Do
hotelu docieramy wieczorem. Mimo zmroku zauważamy, że jest on położony wśród świątyń nad brzegiem
rzeki Irawadi. Wychodzimy na ulicę do restauracji,
a później na nocny targ i koncert, na którym tańczymy do muzyki na żywo do późnych godzin nocnych.
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Wstajemy po kilku godzinach snu i jeszcze w ciemnościach udajemy się na miejsce startu. Dziś lecimy balonami! Przed świtem zajmujemy miejsca w koszach i balon
startuje o brzasku. Widoki są niesamowite. Wschód
słońca nad tysiącami świątyń, które widzimy z góry,
jest imponujący. Wspaniałe przeżycie i jeśli planujecie
wyjazd do Bagan, to pamiętajcie, że lot balonem trzeba
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zarezerwować kilka miesięcy wcześniej. Po cudownym
poranku i podniebnych atrakcjach wracamy do hotelu
na śniadanie, potem zwiedzamy świątynie Bagan, już
stąpając po ziemi. Dzień kończymy obserwacją zachodu
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słońca, stojąc na jednej ze świątyń. Bajkowy dzień pełen
niezapomnianych wrażeń.
Z Bagan płyniemy łodzią po rzece Irawadi, obserwując życie toczące się nad jej brzegiem, przesiadamy
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Święta góra Popa

się do busa i jedziemy na świętą górę Popa, siedzibę
birmańskich bóstw, Natów, którym oddają cześć tutejsi
animiści. Nie jest lekko, bo góra wysoka i trzeba pokonać
niezliczone schody, a wokół pełno małp czyhających
na nieostrożnych turystów i chcących ukraść coś do
jedzenia. Po drodze zwiedzamy prowincję i podglądamy
codzienne życie, robimy zakupy, delektujemy się świetną
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kuchnią i degustujemy trunki produkowane z soku palm.
Wracamy do Bagan i lecimy do Rangunu. Żegnamy
Mjanmę (Myanmar) z żalem, ale kolejne przygody
czekają, więc w drogę. W kierunku lotniska jedziemy
pociągiem i podglądamy życie Rangunu i przedmieść.
Izabela Bartoszcze, ortodonta
Artur Bartoszcze, kardiochirurg
Wojciech Muszyński, ortopeda
Na plantacji palm
i w wytwórni
bimbru
palmowego

Paweł Januszek, pediatra
Autorzy zdjęć:
Artur Kotulski,
Marek Januszek
Paweł Januszek
W następnym numerze - Laos:
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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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Fot. Katarzyna Kowalska

Bonjour la France!

Morze jest twym zwierciadłem;
ujrzysz w nim twą duszę

