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

Koleżanki i Koledzy,

S

posób narracji jest indywidualną cechą przypisana każdemu z nas, jednakże
jest wiele czynników i okoliczności, które zmieniają, a często wypaczają naszą
pierwotną i naturalną narrację. W początkach komunikacji ze światem źródłem
specyficzności naszej narracji jest najbliższe otoczenie, rodzinny kod językowy.
Z chwilą rozpoczęcia marszu przez życiową ścieżkę edukacyjną podlegamy różnym
naciskom narracyjnym. Inaczej pisało się życiorysy w czasach mojej młodości,
inny kod obowiązuje obecnie. Podobnie jest z medycyną – piękne frazy medycyny
opartej na osobistym doświadczeniu zastąpiono bezosobowym bełkotem, podobno
opartym na faktach.

P

owiedzenie fakt, nie reklama zdecydowanie straciło w ostatnich czasach na
trafności z tego powodu, że otacza nas rzeczywistość wręcz wysycona reklamami, w której faktów jak na lekarstwo.

W

medycynie dominuje żargon EBM zrozumiały tylko dla autorów doniesień,
a i to nie zawsze. Dowiaduję się właśnie, że istnieją naukowi medyczni
ghostwriterzy, którzy piszą te doniesienia pełne wyrafinowanych wskaźników
statystycznych dla nikogo niezrozumiałych.

W

mediach pleni się język marketingowy, który niewiele ma wspólnego z przekazem rzetelnych informacji. Indywidualny styl praktycznie nie istnieje,
a artykuły prasowe są w pocie czoła pisanymi wypracowaniami z niedzielnej szkółki
marketingu i zarządzania, pardon, marketingu i pisania.

N

ie każdy oficjalny styl narracji przekonuje odbiorców tekstów. W dobie powszechnego dostępu do internetu rozwijają się narracje alternatywne. Żyjemy
w czasach, w których daleko więcej odbiorców zrozumie treść zgrabnego mema,
niż akademicki wykład profesora. Nadeszły dla tzw. autorytetów i opinionliderów
ciężkie czasy. Opanowanie nowych zasad komunikacji z pacjentami, rodzinami
jest i długo jeszcze będzie jednym z większych wyzwań dla współczesnej medycyny.
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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
Wirus ptasiej grypy w Polsce nie stanowi zagrożenia dla ludzi
– Wirus H5N8 wykryty w Polsce, co oznacza znikome
u gęsi w okolicach Gorzowa zagrożenie dla produkcji tego
Wielkopolskiego nie stanowi gatunku drobiu.
zagrożenia dla ludzi. Gęsi są
Krajowa Rada Drobiarstwa
ptactwem utrzymywanym na – Izba Gospodarcza przypomina,
zewnątrz i dlatego najprawdo- że ryzyko pojawienia się grypy
podobniej doszło do kontaktu ptaków u drobiu, którego chów
tego stada z dzikimi ptakami, prowadzony jest w zamknięco doprowadziło do zakażenia ciu, jest zdecydowanie mniejwirusem. Początek grudnia to sze właśnie dlatego, że ptaki
tradycyjnie końcówka sezonu nie przebywają na zewnątrz
produkcyjnego gęsi owsianej budynków i co za tym idzie,

nie mają kontaktu z dzikim
ptactwem. W tej chwili wszyscy
hodowcy i producenci drobiu
muszą zachować bezwzględne
zasady bezpieczeństwa, ponieważ gwarantują one, że grypa
ptaków nie przeniesie się na
inne gatunki drobiu.
Zalecamy stosować odpowiednie środki ograniczające
możliwości kontaktu drobiu
fermowego z dzikim ptactwem.

Każdy hodowca powinien zabezpieczyć pasze przed dostępem dzikich ptaków, nie karmić
drobiu poza obiektem, w którym drób jest utrzymywany
oraz stosować w gospodarstwie
odzież i obuwie ochronne – komentuje Łukasz Dominiak,
dyrektor generalny Krajowej
Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.
Warszawa, 4 grudnia 2016 r.
Fot. Krystyna Knypl

„Zdrowie, aktywność i zdolność
do pracy. Wyzwania polityki
zdrowotnej i społecznej wobec osób
niepełnosprawnych”
Pod takim tytułem odby- oraz choroby Leśniowskiegoła się 7 grudnia konferencja -Crohna wynosi 9,5 mld złow Senacie RP szeroko omawia- tych rocznie.
jąca problematykę związaną
Poza dbaniem o stan zdroze zdrowiem osób niepełno- wia ważne są wszelkie działasprawnych. Są to zarówno nia zapobiegające wykluczeosoby starsze, jak i młode. niu społecznemu, zwłaszcza
Niepełnosprawność osób młodych niepełnosprawnych
starszych wynika ze schorzeń osób. Problemem jest niskie
neurologicznych oraz układu zatrudnienie – w Polsce jest
krążenia, natomiast u osób zatrudnionych zaledwie 24%
młodych ze schorzeń uwarun- młodych osób niepełnosprawkowanych genetycznie oraz nych, podczas gdy w innych
schorzeń na tle niedoborów krajach Unii Europejskiej 45%.
immunologicznych.
Liczba osób w Polsce z orzeJednym z problemów są czoną niepełnosprawnością
wysokie koszty związane z le- wynosi 1,3 mln. Ważnym
czeniem przewlekłych chorób elementem poprawy sytuacji
zapalnych uwarunkowanych powinna być między innymi
immunologicznie. Łączny edukacja pracodawców oraz
koszt leczenia reumatoidalne- doradztwo zawodowe.
go zapalenia stawów, łuszczycy
Krystyna Knypl

Palbocyklib zarejestrowany w Unii Europejskiej
Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu palbocyklibu do stosowania u kobiet w leczeniu
hormonowrażliwego, ujemnego pod
względem receptora ludzkiego czynnika
wzrostu naskórka typu 2 (HR+/HER2-),

4

lokalnie zaawansowanego lub rozsianego
raka piersi. Rejestracja leku IBRANCE
obejmuje stosowanie leku w skojarzeniu
z inhibitorem aromatazy. Rejestracja obejmuje również stosowanie leku IBRANCE
w skojarzeniu z fulwestrantem u kobiet

po wcześniejszej terapii hormonalnej.
Charakterystyka produktu leczniczego
dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/health/documents/communityregister/2016/20161109136168/anx_136168_
pl.pdf.
(K.K.)
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Problemy systemu szczepień w Polsce
Zakażenia wirusowe,
możliwości współczesnej
wakcynologii

Głównym zadaniem wszystkich szczepień jest indukowanie odporności na zakażenie. Szczepionka powinna maksymalnie
chronić przed chorobą i być maksymalnie
bezpieczna. Przygotowanie szczepionki
jest często wieloletnim procesem równoważenia obu wymagań z uwzględnieniem
biologii patogenu. Często najbezpieczniejsze szczepionki inaktywowane („zabite”)
okazywały się nie tylko nieskuteczne, ale
mogły powodować cięższy przebieg zakażenia niż szczepionki żywe. Jednocześnie
w ciągu ostatnich lat ciągle podwyższane
są wymogi bezpieczeństwa (eliminacja
czynników dodatkowych). Zjawiska te
powodują, że dziś zapobieganie szczepieniami chorobom wirusowym dotyczy tylko
kilkunastu chorób spośród wielu tysięcy
wywoływanych przez te patogeny. Tym
bardziej należy docenić wyeliminowanie
ospy prawdziwej czy wyeliminowanie
wirusa polio drugiego typu. W tych okolicznościach bardzo niebezpieczne staje się
unikanie szczepień przez wiele osób, które
czynią to na podstawie nieprawdziwych
lub nieaktualnych informacji szerzonych
przez grupy osób pozornie dbających
o zdrowie i wolność obywateli. Przekroczenie progowej liczby nieszczepionych
osób prowadzi w sposób nieuchronny do
epidemii, której ofiarami będą nie tylko ci,
którzy się nie zaszczepili, ale i ci, którzy ze
względu na swój stan zdrowia nie mogli
być zaszczepieni.
Szczepienia przeciw
pneumokokom z obecnej
perspektywy

Od 2007 roku najważniejszym priorytetem zmian w polskim Programie Szczepień Ochronnych (PSO) jest wprowadzenie powszechnych szczepień przeciw
pneumokokom w populacji dzieci do 2.
roku życia. Wynika to z sytuacji epidemiologicznej – zakażenia pneumokokowe są
dominującym problemem zdrowotnym
ludzkości nie tylko w Polsce, ale i na całym
świecie. Choroby związane z zakażeniem

5

pneumokokowym są przyczyną zgonu
około 1,6 mln ludzi w ciągu roku na
wszystkich kontynentach, w tym przyczyną zgonów pół miliona dzieci poniżej
5. roku życia z powodu zapalenia płuc.
Pediatryczny Zespół Ekspertów ds.
Programu Szczepień Ochronnych przy
Ministrze Zdrowia z uwagi na priorytety zdrowotne dla całej populacji, które
wynikają z zakresu działania i efektywności klinicznej zarejestrowanych w Polsce
szczepionek, zarekomendował szczepionkę PCV13 do realizacji powszechnych
szczepień ochronnych u dzieci do 2. roku
życia w ramach obowiązkowych szczepień
ochronnych do PSO na 2017 r.
Od styczna 2017 r. szczepionką
refundowaną w ramach
powszechnych szczepień
obowiązkowych dla dzieci
do 2. roku życia ma być
szczepionka PCV10.

Obie szczepionki istotnie różni zakres działania i efektywność uzyskana
w powszechnych szczepieniach dzieci do
lat 2, jak również wpływ na populacje nieszczepioną. Członkowie Pediatrycznego
Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia
wielokrotnie przedstawiali różnice między
szczepionką PCV13 a szczepionką PCV10,
szczególnie widoczne w warunkach polskich (dane Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Zakażeń Ośrodkowego
Układu Nerwowego – KOROUN, http://
www.koroun.edu.pl/pdf/ICHP_2015.pdf).

Zakres działania
i efektywność kliniczna
szczepionki PCV13 i PCV10

1. Na podstawie raportowanych zgłoszeń inwazyjnych zakażeń pneumokokowych (IChP) do Krajowego Ośrodka
Referencyjnego ds. Zakażeń Ośrodkowego
Układu Nerwowego – KOROUN w 2015
roku wynika, że pokrycie PCV10 stanowi
67,9% w grupie dzieci do 2. r.ż., a szczepionka PCV13 zapewnia ochronę przed
82,1% przypadków IChP.
Natomiast dyrektywa WHO z 2012
roku zaleca wybór szczepionki do

narodowych programów szczepień
ochronnych oparty na jak najszerszym
pokryciu serotypów odpowiedzialnych
za IChP. Różnice w pokryciu serotypów
nie są małe i wynoszą ponad 14% na
korzyść PCV13.
2. Szczepionka PCV13 jako jedyna
ma rejestrację EMA w zapobieganiu zakażeniom wywołanym przez serotyp 19A.
3. Szczepionka PCV10 w dwu badaniach wykazywała krzyżową ochronę
u dzieci do drugiego roku życia. Jednak
ostatnie badania, np. w Chile, tego nie
potwierdzają – zachorowania wywołane serotypem 19A drastycznie wzrosły
w grupie dzieci do 2. roku życia szczepionych od 2011 roku PCV10. Jest to dowód
na brak potwierdzenia tzw. odporności
krzyżowej. W tym kontekście okazuje się
ważne, że szczepionka PCV10 nie uzyskała rejestracji w zapobieganiu zakażeniom
serotypem 19A.
4. Zakażenia wywołane serotypem 19A,
który jest wieloantybiotykooporny, są poważne i w wysokim stopniu śmiertelne.
Szczepionka PCV13 zapewnia teoretyczną 93,8% odporność (dane KOROUN)
przed wszystkimi antybiotykoopornymi
serotypami pneumokoków w Polsce, które
są odpowiedzialnymi za IChP. W krajach,
gdzie wprowadzono szczepienia PCV10, obserwuje się wzrost zakażeń serotypem 19A.
5. Szczepionka PCV13 zawiera serotyp 3, który odpowiedzialny jest za wzrost
zakażeń wśród starszych dzieci, ale przede
wszystkim u osób w wieku podeszłym,
gdzie śmiertelność jest bardzo wysoka.
Ze względu na słabszą immunogenność
wobec serotypu 3 szczepionka PCV13
w pełni nie zabezpiecza przed poważnymi
zakażeniami pneumokokowymi, zapewnia
ochronę od 44 do 86% wg różnych badań.
6. Szczepionka PCV13 jako jedyna
ma rejestrację i rekomendację wszystkich międzynarodowych gremiów opiniotwórczych w grupach ryzyka; w tym
także Pediatrycznego Zespołu Ekspertów
ds. Programu Szczepień Ochronnych
przy Ministrze Zdrowia. Szczepionka
PCV10 rekomendowana jest w grupie
wcześniaków.
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7. Powszechne szczepienia PCV13
u dzieci do lat 2 zapewniają ochronę populacyjną przed zapaleniem płuc we wszystkich grupach wiekowych, co wynika z redukcji nosicielstwa bakterii. Szczepionka
PCV13 istotnie zmniejszyła nosicielstwo
pneumokoków zawartych w szczepionce,
natomiast szczepionka PCV10 ma ograniczony wpływ na nosicielstwo.
Powszechne szczepienia
PCV13 przeciw pneumokokom
u dzieci do 2. roku życia
w Kielcach – spektakularny
spadek zachorowań na
zapalenia płuc w lokalnej
populacji

Mija 10 lat od wprowadzenia w Kielcach powszechnych szczepień przeciw
pneumokokom u dzieci do 2. roku życia.
Początkowo stosowano szczepionkę PCV7,
a od 2010 roku szczepionkę PCV13 zawierającej dodatkowo m.in. serotypy 19A
i trzy szczepy odpowiedzialne w Polsce za
ciężkie zakażenia pneumokokowe. W wypadku serotypu 19A są to zakażenia wywołane szczepem wieloantybiotykoopornym.
Powszechne szczepienia spowodowały
początkowo spadek zapaleń płuc w populacji dzieci szczepionych do 2. roku
życia oraz widoczny stopniowy spadek
nosicielstwa bakterii. Spadek nosicielstwa
bakterii w kolejnych latach miał wpływ na
całą populację mieszkańców Kielc. Efekt
odporności zbiorowiskowej był wyrażony znamiennym spadkiem zapaleń płuc
u osób po 65. roku życia. Warto podkreślić,
że jest to grupa, gdzie występuje bardzo
wysoka śmiertelność z powodu zakażeń
serotypem 3. W rodzinach zaszczepionych
dzieci spadek zapaleń płuc dotyczył młodszego i starszego rodzeństwa, rodziców,
ale najwięcej skorzystali na szczepieniach
wnuków dziadkowie, gdzie redukcja zapaleń płuc była najwyższa.

Dlaczego po powszechnych
szczepieniach PCV10 nie obserwuje się efektu odporności
zbiorowiskowej w odniesieniu
do zapalenia płuc

Jak wykazały badania, dla odporności zbiorowiskowej wobec zapaleń płuc
(tzw. ochrona śluzówkowa) wymagane

6

są wyższe stężenia przeciwciał, a także
wyższa aktywność opsono-fagocytarna,
wyższa niż dla ochrony przed IChP. W wypadku szczepionki PCV13 te parametry
odpowiedzi poszczepiennej są znacznie
wyższe niż po szczepieniu PCV10. Efektu
odporności populacyjnej po szczepieniach PCV10 wobec zapaleń płuc nie
obserwuje się nigdzie na świecie dlatego,
że szczepionka ta ma ograniczony wpływ
na nosicielstwo bakterii. Dlatego PCV10
jest szczepionką dedykowaną praktycznie
tylko dzieciom do 2. roku życia. U dzieci
od 2. do 5. roku życia dla uzyskania ochrony przed zakażeniami pneumokokowymi
wymagane są dwie dawki szczepionki,
w wypadku PCV13 wystarczy tylko jedna,
aby uzyskać ochronę.
PODSUMOWANIE

Wybór szczepionki do narodowych
programów szczepień ochronnych zgodnie z dyrektywą WHO z 2012 roku ma
zapewniać jak najszersze pokrycie serotypów odpowiedzialnych za IChP w danym
kraju. W Polsce, według danych Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Zakażeń
Ośrodkowego Układu Nerwowego – KOROUN (http://www.koroun.edu.pl/pdf/
ICHP_2015.pdf), szczepionka PCV13
zapewnia najszerszą ochronę przed zakażeniami pneumokokowymi, zapewniając
o ponad 14% szersze pokrycie serotypów
odpowiedzialnych za IChP, dając ochronę
przed tak istotnymi w warunkach polskich
serotypami jak 19A i serotyp 3.
Dlatego Pediatryczny Zespół Ekspertów przy Ministrze Zdrowia rekomenduje
szczepionkę PCV13 nie tylko ze względu
na najszerszą ochronę, ale także za efekt
populacyjny szczepionki, która chroni
przed powszechnymi zapaleniami płuc
ludzi w każdym wieku.
Jeszcze do niedawna dzieci były szczepione szczepionką PCV13 w ramach bezpłatnych szczepień obowiązkowych. Od
kilku miesięcy szczepionka PCV13 jest
niedostępna, nie ma jej w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Wzbudziło to
zrozumiałe zaniepokojenie lekarzy POZ
oraz innych specjalności medycznych,
takich jak pediatrzy, lekarze medycyny rodzinnej, hematolodzy, onkolodzy,

transplantolodzy, immunolodzy kliniczni,
diabetolodzy, nefrolodzy. Dzieci z powodu
współistniejących schorzeń są szczególnie
narażone na poważne powikłania w przebiegu zakażeń pneumokokowych, w tym
także wysokie ryzyko zgonu.
Obecnie szczepionka PCV10, zaproponowana do szczepień obowiązkowych
całej populacji dzieci w Polsce, zgodnie
z Charakterystyką Produktu Leczniczego
(ChPL) nie jest przeznaczona dla dzieci
z obniżoną odpornością. Preparat ten nie
ma rejestracji w grupach ryzyka; w ChPL
szczepionki PCV10 (EMA 21.11.2016) na s.
4 jednoznacznie napisano: U dzieci z zaburzeniami odporności wynikającymi ze stosowania leków immunosupresyjnych, wad
genetycznych, zakażeń HIV lub z innych
przyczyn odpowiedź immunologiczna na
szczepienie może być zmniejszona. Nie ma
jeszcze danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i immunogenności szczepionki u dzieci z grup wysokiego ryzyka
wystąpienia zakażeń pneumokokowych
(niedokrwistość sierpowata, wrodzone
lub nabyte zaburzenia czynności śledziony,
zakażenia HIV, choroby nowotworowa,
zespół nerczycowy).
Priorytety szczepień PCV13
i PPSV23 przeciwko zakażeniom
pneumokokowym u dzieci
od 6. r.ż., ludzi dorosłych
i osób starszych powyżej 65 r.ż.
z grup ryzyka

1. Pediatryczny Zespół Ekspertów ds.
Programu Szczepień Ochronnych za najważniejszy priorytet uważa kontynuację
szczepień szczepionką PCV13 w grupach
ryzyka pacjentów z niedoborami odporności od 6. do 18. r.ż.
2. Szczepienia przeciwko pneumokokom należy kontynuować w grupach
ryzyka niezależnie od wieku.
3. Szczepienia przeciwko pneumokokom szczepionką PCV13 u osób dorosłych,
bez obciążeń chorobowych zaleca się już
od 50. roku życia.
4. U osób powyżej 65. roku życia szczepienia PCV13/PPZV23 to stosowany na
całym świecie sprawdzony standard profilaktyki zapaleń płuc.
Źródło: materiały prasowe
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Święta Bożego Narodzenia a przyrost masy ciała
Dotychczasowe przypuszczenia i luźne szacunki
mówiące o tym, że w czasie
świąt Bożego Narodzenia jesteśmy zagrożeni
przyrostem masy ciała
zostały naukowo udowodnione! B. Wansink
i wsp. opublikowali na łamach „New
England Journal of
Medicine” doniesienie Weight Gain over
the Holidays in Three
Countries przedstawiające wyniki badań

dotyczących masy ciała 10 dni
przed świętami i 10 dni po
świętach u 3000 osób z trzech

Najpiękniejsze
polskie kolędy

Opiekę artystyczną nad
Studiem Piosenki Teatru
Polskiego Radia sprawuje dyr.
Janusz Kukuła (na powyższej

krajów: Stanów Zjednoczonych, Japonii i Niemiec. Jak
się okazuje, Amerykanie ważą

po świętach 0,4%, czyli 0,6 kg
więcej; Japończycy 0,5%, czyli
0,5 kg więcej, a Niemcy 0,6%
czyli 0,8 kg więcej.
W Japonii jednak
największy w skali
roku przyrost masy
ciała obserwuje się
w okresie tzw. Złotego
Tygodnia przypadającego między 29 kwietnia a 5 maja. (K.K.)

Fot. Krystyna Knypl

Źródło: http://
www.nejm.org/
doi/full/10.1056/
NEJMc1602012

to tytuł koncertu zorganizowanego z okazji świąt
Bożego Narodzenia
przez Studio Piosenki Teatru Polskiego
Radia. Koncert odbył się w niedzielę
18 grudnia w Studiu
Polskiego Radia im.
Władysława Szpilmana w Warszawie.
Wykonawcami byli:
Anna Federowicz,
Barbara Gąsienica-Giewont, Dominika Majewska, Wioleta
Markowska, Karolina
Wasilewska, Edyta
Wilk oraz zespół The
Jobers.
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fotografii pierwszy z lewej),
autorem scenariusza i reżyserem dotychczasowych
koncertów jest Janusz Gast

(w środku), szef agencji Gast
Media. Koncert prowadził
Paweł Sztompke (po prawej).
Oprócz kolęd wysłuchano
wierszy Ernesta
Brylla w interpretacji Andrzeja Ferenca.
Aranżację muzyczną
koncertu opracował Marcin Partyka.
Koncert był retransmitowany na antenie radiowej Jedynki
w Wigilię po godz.
14.00. Piękne kolędy
na jazzowo zaśpiewane i zagrane. Warto
było posłuchać!
O czym informuje
uczestnicząca w koncercie
Krystyna Knypl
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My na Sermo, amerykańskim i globalnym portalu dla lekarzy
Od ponad pół roku słynny
W grudniu 2016 r. Kryamerykański i globalny por- styna Knypl udzieliła wywiatal dla lekarzy Sermo (www. du, dostępnego na stronach
sermo.com) jest dostępny dla Sermo dla zarejestrowanych
polskich lekarzy. Aktywnym użytkowników, odpowiadając
członkiem tej międzynarodo- na następujące pytania:
wej społeczności jest redaktor • Kiedy zaczęłaś pracować jako
naczelna GdL. Pod nickiem lekarz?
mimax2 aktywnie udziela się • Jaką uczelnię medyczną
na forum oraz pisze w języku skończyłaś?
angielskim cotygodniowe fe- • Co zadecydowało o wyborze
lietony, które są publikowane twojej specjalizacji? Czy jest
w każdy piątek. Autorka nale- z tym związana jakaś historia?
ży do grupy kilkunastu osób • Który przypadek chorobozwanych Sermo community wy z twojej praktyki lekarcolumnist, czyli felietonistów skiej najmocniej zapadł ci
społeczności portalu Sermo. w pamięć?
Felietony cieszą się zaintere- • W jednym z felietonów na
sowaniem czytelników oraz Sermo napisałaś o swojej imadministracji portalu, czego ponującej bibliotece domowej,
wyrazem jest opublikowanie w której jest między innymi
na stronie Facebooka jednego kolekcja 40 wydań Małego
z felietonów zatytułowanego Księcia z całego świata. W jaReleased new guidelines for tre- kich okolicznościach zaczęłaś
ating SERMO-nosis! (http:// kolekcjonować tę książkę? Czy
blog.sermo.com/2016/08/08/ masz ulubiony egzemplarz?
released-new-guidelines-tre- • Co jest największym wyzwaating-sermo-nosis/).
niem dla systemu publicznej

ochrony zdrowia w twoim
kraju?
• Jaką największą bzdurę opowiedział ci pacjent?
• Jakie masz hobby? Jak odpoczywasz po pracy?
• Czy masz ulubioną fotografię spośród tych, które sama
zrobiłaś?
• Kogo z kolegów lekarzy
obecnych na Sermo chciałabyś spotkać w realnym
świecie?
• Z jakiego momentu swojej kariery jesteś najbardziej
dumna?
• Gdybyś mogła pracować
w innym kraju, to jak sądzisz,

w którym byłabyś najbardziej
potrzebna?
• Jakie trzy rzeczy zabrałabyś
na bezludną wyspę?
• Podaj trzy stwierdzenia na
swój temat, z których dwa
będą prawdziwe, a koledzy
z Sermo będą zgadywać, które
jest fałszywe.
Lekarze z Polski mogą
zostać członkami Sermo,
rejestrując się pod adresem
https://app.sermo.com/user/
registrations/enter_account_
information.
Warto zobaczyć, jakie
problemy globalne omawiają
koledzy z innych krajów! ■

Nowy sposób „prześwietlania” ludzi
Świat się zmienia, a wraz
z nim ludzie. Tradycyjna
wiedza o nich nie wystarcza,
potrzebne są pogłębione
analizy postaw, wyborów
i decyzji. Jak na razie najszerzej korzystają z nowych
baz danych politycy w kampaniach wyborczych. Amerykańska firma Cambridge
Analytics zgromadziła 5000
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parametrów dotyczących
220 mln Amerykanów. Umożliwiło to wyodrębnienie tzw.
grup targetowych, których
zachowanie w konkretnych
sytuacjach można z wysoką
trafnością przewidywać.
Zainteresowani szczegółami mogą np. wypełnić test
OCEAN, oceniający następujące aspekty osobowości:

OPENNESS (otwartość)
CONSCIENTIOUSNESS (sumienność)
EXTRAVERSION (ekstrawertyczność)
AGREEABLENESS (ugodowość)
NEUROTICISM (neurotyczność).
(K.K.)
Źródło: https://cambridgeanalytica.org/about

1_2017

styczeń

Konferencje medyczne

4th International Conference
on Oesophageal Atresia w Sydney
Część druga
Krystyna Knypl

Medycyna zawsze potrafi zaskoczyć!
Po opublikowaniu wykładów przedstawionych podczas 4th International Conference on Oesophageal
Atresia w Sydney, które omówiliśmy w GdL 10/2016, sądziłam, że
to koniec materiałów kongresowych
dostępnych w internecie. Gdy po
jakimś czasie zajrzałam na stronę
www.oa2016.com.au, okazało się, że
dostępne są także abstrakty prac prezentowanych w Sydney. Warto się z nimi zapoznać, bo wiedza o atrezji przełyku jest ciągle w naszym kraju bardzo rozproszona,
a losy narodowego programu leczenia schorzeń rzadkich nadal mgliste. Podczas jednej z krajowych konferencji prasowych na temat ochrony zdrowia usłyszałam w kuluarach, że prace nad tym programem są na ukończeniu. Wygląda to na neverending
story, tymczasem inne kraje już publikują wyniki z narodowych rejestrów.
Rejestry dzieci z atrezją przełyku
Pierwszy rejestr narodowy dzieci z atrezją przełyku powstał we Francji w 2008 roku. Dostępne są wyniki
rocznej obserwacji tych dzieci https://ojrd.biomedcentral.
com/articles/10.1186/s13023-014-0206-5.
W książce streszczeń konferencji w Sydney znajduję wyniki leczenia atrezji przełyku zawarte w rejestrze
narodowym Turcji. Przedstawili je Akgun Oral i wsp.
w doniesieniu Evaluation of first year data of turkish
esophageal atresia registry, będącym podsumowaniem
leczenia prowadzonego w 15 centrach pediatrycznych
Turcji. Są to dzieci urodzone między marcem 2015
a kwietniem 2016 r., niestety doniesienie nie podaje
całkowitej liczby dzieci objętych rejestrem. Stosunek
chłopców do dziewcząt był jak 54:46, masa urodzeniowa
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wynosiła średnio 2256,29 (870-3920) g, długość ciała
średnio 45 (33-52) cm. Średni czas trwania ciąży wynosił 35,4 (28-41) tygodni, a wiek matek 28,7 (18-44) lat.
Częstość występowania poszczególnych typów atrezji wg klasyfikacji Grossa była następująca:
A – 14%; B – 4%; C – 80%; D – 2%. Diagnozę prenatalną
postawiono w 34%. Najczęstszym objawem sugerującym
atrezję przełyku było wielowodzie (45%) i niestwierdzenie powietrza w żołądku podczas badania usg (13%).
W trzech przypadkach rodzinnie występował zespół
VACTERL/VATER. W 75% stwierdzono współistnienie
innych wad wrodzonych, najczęstsze były wady serca
(65%); nerek (13%) i wady anorektalne (12%).
Pierwotne zespolenie odcinków przełyku przeprowadzono u 82 dzieci, w tym u 78 przez torakotomię
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i u 4 przez torakoskopię. W 39% wykonano zespolenie
pod napięciem. Średnia odległość między odcinkami
przełyku wynosiła 2,26 (1-5) kręgu piersiowego noworodka. Technikę Fokera zastosowano w jednym przypadku, również technikę Livaditis w jednym przypadku.
Współczynnik przeżycia wynosił 78%, a zachorowalność
w ciągu pierwszego miesiąca 22%.
Przegląd doniesień kongresowych
Znakomita metodologia komitetu naukowego
konferencji przewidziała nie tylko prezentację wyników
poważnych i doświadczonych ośrodków zajmujących
się atrezją przełyku, ale także sesje młodych badaczy
tematu. Floor W.T. Vergouwe i wsp. w doniesieniu
High prevalence of Barrett’s esophagus, esophagitis and
esophageal cancer after esophageal atresia repair: an
update z Holandii przedstawili obserwacje dotyczące 93
pacjentów w wieku średnio 22,2 (16-55,9) lat, u których
stwierdzono prawidłowy wynik badania histologicznego
w 69,9%, a zapalenie błony śluzowej w 4,4%.
Z kolei młodzi badacze z Australii zajęli się problemami emocjonalnymi i społecznymi dzieci z atrezją
przełyku. W doniesieniu Intellectual, academic and
socio-emotional outcomes in school-aged children with
oesophageal atresia R. Hunt i wsp. przedstawili wyniki
badania 48 dzieci (30 chłopców i 18 dziewcząt) pod kątem
funkcjonowania w grupie rówieśniczej, radzenia sobie
w szkole i rozwiązywania problemów społeczno-emocjonalnych. Oceniono także funkcjonowanie rodziców
dzieci z atrezją. Okazało się, że rodzice dzieci chorych
mają znamiennie wyższy poziom niepokoju niż rodzice
dzieci zdrowych (p<0,001). Stwierdzono także nieco
mniejszą aktywność społeczną rodzin dzieci chorych.
Nie obserwowano natomiast istotnych różnic w szybkości
uczenia się dzieci, sprawności pamięci oraz IQ.
Także doniesienie R. Birnbaum i wsp. z Kanady
zatytułowane Parental report of feeding problems in
children with esophageal atresia dotyczyło problematyki,
z którą borykają się rodzice dzieci z atrezją przełyku.
Przeprowadzono ankietową ocenę problemów związanych z jedzeniem u rodziców 25 dzieci, posługując się
The Montreal Children’s Hospital Feeding Scale. Aż
70% rodziców stwierdziło, że ich dzieci jako ostatnie
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kończą posiłek w szkole oraz muszą często popijać
w trakcie jedzenia stałych pokarmów. Niepokój rodziców
zmniejszał się z biegiem lat.
Dysfagię stwierdzono w 55% przypadków u dzieci
< 1 roku w badaniu C. Coppens i wsp. zatytułowanym
Dysphagia in children with repaired oesophagela atresia.
Z biegiem lat częstość dysfagii malała i w wieku 12-18
lat wynosiła 21%.
Młodzi badacze z Kanady w doniesieniu F. Righini-Grunder i wsp. zatytułowanym Gastroesophageal reflux
in young children with esophageal atresia: when is it time
to stop PPI przeanalizowali pod kątem leczenia GERD 86
dzieci. U 53% możliwe było zakończenie podawania PPI
w okresie 57 miesięcy obserwacji. Czynnikami ryzyka
GERD były atrezja typu długoodcinkowego, zwężenie
w miejscu zespolenia, metaplazja żołądkowa lub jelitowa,
eozynofilowe zapalenie przełyku.
Z kolei A.Le i wsp. z Australii w doniesieniu Gastric emptying and myoelectrical activity in children with
oesophageal atresia stwierdzili, że aktywność mioelektryczna żołądka u 66,7% była nieprawidłowa, a u 46,7%
następowało opóźnione opróżnianie żołądka.
Problemy dotyczące przewodu pokarmowego i dróg oddechowych są najczęstszymi schorzeniami wśród dzieci z atrezją przełyku, ale niejedynymi.
W związku z przebytą torakotomią dzieci są narażone na
nieprawidłowości w budowie klatki piersiowej i skrzywienie kręgosłupa. Częstość występowania tego rodzaju
zaburzeń jest od 16,9 do 32,2% wg L. D’hulster i wsp.
ze znakomitego centrum leczenia wrodzonych chorób
przełyku w Lille.
Zagadnienie to analizowali także badacze kanadyjscy. H. Soliman i wsp. w doniesieniu Prevalence
and natural history of scoliosis and associated congenital
vdertebrsl anomalie in patients operatem for esophageal
atresia stwierdzili występowanie skoliozy u 49% operowanych dzieci. W 87% skolioza występowała w odcinku
piersiowym, przy czym w 72% przypadków było to
skrzywienie prawostronne. Torakotomia prawostronna
wykonana w celu leczenia atrezji przełyku była głównym
czynnikiem rozwoju skrzywienia kręgosłupa w dalszych
latach życia dziecka. Zwykle stopień nasilenia zmian
był łagodny.
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Postęp w diagnozowaniu i leczeniu
atrezji przełyku
Mimo licznych problemów jakie napotykają
dzieci i rodzice, dokonuje się znaczący postęp w tej
dziedzinie. W 1992 roku prenatalną diagnozę atrezji
przełyku stawiano w 5% przypadków, a w 2010 roku
w 35% przypadków – dowiadujemy się z doniesienia
K. Malhotra i wsp. zatytułowanego Admissions and
outcomes of infants with oesophageal atresia/tracheo-oesophageal fistula in New South Wales and Australia
capital territory from 1992 to 2010.
Do nowych technik w leczeniu atrezji przełyku
należy zaliczyć zakładanie stentu w miejscu zespolenia
przy nawracającym zwężeniu przełyku. P.E. Putnam
i wsp. z Cincinnati Children’s Hospital Medical Center w doniesieniu Esophageal stents for post-operative
complications after tracheoesophageal fistula/esophageal

atresia (tef/es) repair opisują 5 przypadków leczonych
tą metodą. Wyniki były zadowalające.
Innym przejawem postępu w leczeniu dzieci
z atrezją przełyku jest zastosowanie manometrii wysokiej
rozdzielczości do oceny kurczliwości przełyku. Umożliwia to dokładniejszą ocenę zaburzeń kurczliwości, a także
analizę segmentalnych zaburzeń kurczliwości. Dotyczą
one głównie dolnego odcinka przełyku. W doniesieniu
Evaluation of motor function of the esophagus with
high-resolution manometry in adolescents with esophageal atresia C. Zubiri i wsp. stwierdzili, że zaburzenia
kurczliwości środkowego i dolnego odcinka przełyku
dotyczą 30-40% dzieci.
Następna konferencja na temat atrezji przełyku
odbędzie się w Rzymie w 2018 roku.
Tekst i zdjęcia

Krystyna Knypl

Baza wiedzy o atrezji przełyku przypomina konstrukcją dachu opery
w Sydney – trzeba złożyć wiele pojedynczych elementów, aby powstała
pełna i solidna całość.
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Fot. Mieczysław Knypl

Barwy miłości

Czy kobieta w „pewnym wieku”
JESZCZE interesuje się seksem???
Krystyna Knypl

Należę do pokolenia nazywanego the baby boomers generation, które w języku polskim ma dość bezosobowe określenie powojenny wyż demograficzny. Bardziej odpowiada mi termin amerykański, który po raz pierwszy pojawił się w 1951 roku w felietonie Sylvii F. Porter opublikowanym w na łamach „New York Post”.

W

okresie poprzedzającym moje kolejne urodziny
w dość nietypowych okolicznościach doznałam
chemicznego urazu lewego oka. Konieczna była wizyta
u okulisty. Uraz szybko został wyleczony, ale usłyszane
podczas tej wizyty jedno zdanie zainspirowało mnie do
rozmyślań nad upływem czasu, a mniej eufemistycznie
mówiąc – nad starzeniem się.

Przejściowe trudności
terminologiczne
Postanowiłam temat starzenia się poruszyć
na Sermo – międzynarodowym portalu dla lekarzy
(www.sermo.com), na którym pisuję felietony jako
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@mimax2. Dla porządku dodajmy, że felietony pisuję
w języku angielskim, co z niedowierzaniem przyjmują
do wiadomości niektórzy towarzysze mojej klinicznej
młodości, także reprezentujący pokolenie the baby
boomers generation.
– Niemożliwe, że piszesz po angielsku – oświadczył
jeden z nich. – To musi być po murzyńsku – dodał
w przypływie nagłej potrzeby poprawienia sobie nastroju.
– Teraz murzyńskość i multi-kulti są modne –
odpowiadam zdekompensowanemu emocjonalnie
współtowarzyszowi klinicznej niedoli doświadczanej
pod rządami ordynatora Wielkosza.
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z języków Wikipedii. Posługuję się nieco większym
zasobem słów niż osiemset pięćdziesiąt i w ramach
tych zasobów od czerwca
2016 roku napisałam około
40 felietonów. Obserwuję
bardzo pozytywny wpływ
tej aktywności na poprawę
moich umiejętności językowych. O mojej edukacji w języku angielskim pisałam
w artykule Mogłabyś lepiej mówić po angielsku (GdL
4/2012, s. 32, http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/images/
gdl_2012/gdl_4_2012.pdf).
Fot. Mieczysław Knypl

Skoro już termin
murzyńskości został przywołany, to dla porządku
trzeba zaznaczyć, że był
on w słynnej i udokumentowanej na nośnikach elektronicznych
rozmowie użyty niepoprawnie. Owa pejoratywna niepoprawność
ma jednak swoich naśladowców.
Dla uniknięcia dalszych niejasności terminologicznych przytoczmy definicję podawaną przez Wikipedię: Négritude – ruch literacki i polityczny, zapoczątkowany w 1930 roku w Paryżu w odpowiedzi na rozwój
francuskiego kolonializmu i rasizmu. Jego twórcami byli
Léopold Sédar Senghor (poeta, przyszły prezydent Senegalu), Aimé Césaire (poeta, późniejszy czołowy polityk
martynikański) oraz Léon Damas z Gujany Francuskiej.
Termin négritude oznaczający murzyńskość został
po raz pierwszy użyty w 1935 przez Césaire’a w trzecim
numerze wydawanego przez niego magazynu „L’Étudiant
noir”. Celem ruchu była afirmacja historii i cywilizacji
czarnego człowieka wobec dewaluującej te wartości cywilizacji zachodniej; ochrona dziedzictwa kulturalnego
czarnej ludności zachodnich kolonii, a także czarnoskórych imigrantów i ich potomków w krajach zachodnich
(https://pl.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gritude).
A więc całkiem zacne i do tego literackie korzenie
murzyńskości! Kupuję to określenie!
Na marginesie trzeba zauważyć, że często akademickość wywodu bywa w nie mniejszym stopniu trudna
do zrozumienia, a może nawet jest bardziej ciężkostrawna
niż – posłużmy się już określeniem naukowym – simple
english. Korzenie tej wersji języka angielskiego także
są bardzo zacne – dość powiedzieć, że propagatorem
tej idei był Charles Kay Ogden (1889-1957), angielski
lingwista, pisarz i filozof (https://en.wikipedia.org/wiki/
Charles_Kay_Ogden).
Uważał on, że w codziennej komunikacji wystarczy znajomość 850 słów angielskich. Uproszczonym językiem angielskim posługują się miliony osób
na wszystkich kontynentach, jest on także jednym

Urodzinowy felieton
Felieton zamieszczony na Sermo miał tytuł Przewodnik po upływie czasu oparty na osobiście znanych
faktach, a jego treść była następująca.
Zbliżają się moje kolejne urodziny. Ile mam lat?
Optymistyczna wersja przedstawiona w postaci równania
arytmetycznego wygląda tak:
WIEK = 2 x 35 + 2
Prawda, że formuła wygląda sympatycznie? Tymczasem formalna, tradycyjna odpowiedź brzmiąca mam
72 lata nie wygląd już zabawnie.
Ponieważ nie mam skłonności do zmarszczek
i udało mi się zachować prawidłową sylwetkę, zwykle
nowo poznani interlokutorzy dają mi mniej lat niż mam.
Jak ty to robisz, że wyglądasz, jak wyglądasz? – pytają.
Zwykle odpowiadam: Dzieje się tak pewnie
dlatego, że mam młodszego męża.
Aaaaa, wszystko jasne – odpowiadają i uśmiechają się szeroko.
Ostatnio „dano” mi 58 lat. Brzmi dobrze, ale
czas płynie...
Zauważyłam, że w życiu kobiety czas odmierzają
nieparzyste dekady: 30, 50, 70...
Każda dekada ma swoje charakterystyczne objawy:
• 30 plus: masz dodatni test ołówka; jak się wykonuje
ten test? wkładasz ołówek pod biust i jeżeli pozostaje
on na swoim miejscu, test jest dodatni
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mnie, czy kobieta w pewnym wieku odczuwa JESZCZE
seksualne pożądanie?
Zaciekawionemu amerykańskiemu koledze odpisałam tak: Dlaczego piszesz „jeszcze” w odniesieniu
do seksu, a nie pytasz, czy kobieta w pewnym wieku
JESZCZE oddycha? Seks jest taką samą funkcją życiową
jak oddychanie, jedzenie, sen czy trawienie.
Amerykańskie koleżanki zachwyciły się tą odpowiedzią, pisząc: Błyskotliwy post na 5 gwiazdek, niezwykle
głęboki, dziękujemy ci, @mimax2.
Nieco zdyskredytowany ciekawski kolega komentuje – Pięć gwiazdek? To jest pięć miauknięć starej kocicy.
Jednak szybko dowiaduje się, że pewnie jest posępnym

Fot. Mieczysław Knypl

• 50 plus: miesiączki śpiewają ci goodbye, my love, goodbye (https://www.youtube.com/watch?...)
• 70 plus: twój osobisty okulista komunikuje ci: Mimax2,
masz początki zaćmy...
• 90 plus: napiszę wam o tym za 18 lat. ;) Obiecuję!
To, co zaczęło się dziać po opublikowaniu felietonu, przeszło moje wszelkie oczekiwania! Tekst
w ciągu pierwszych trzech dni zdobył 5 gwiazdek (na
5 dostępnych), które są wyrazem uznania czytelników
oraz wywołał niezwykle ożywioną dyskusję.
Otrzymałam na forum wiele sympatycznych komentarzy, a kilka amerykańskich koleżanek prywatnym
kanałem łączności napisało do mnie gratulacje. Jedna

z nich wyznała: Wiesz, mimax2, ja mam 62 lata, ale to
jest tylko do twojej wiadomości, bo w Ameryce nie jest
modne być starą kobietą. Zawsze myślałam, że w Ameryce
każdy jest dumny z każdej cechy lub okoliczności, a tu
okazuje się, że starość jest passé!
Kobieta w pewnym wieku
Dyskusja pod moim urodzinowym felietonem
stała się jeszcze ciekawsza, gdy pewien uczestnik zapytał
mnie: @mimax2, przepraszam, że pytam, ale ciekawi
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mizoginem, czyli mężczyzną silnie uprzedzonym do
kobiet. Jak to bywa w Ameryce, szybko przeprasza za
swoje niezbyt zgrabnie zredagowane pytanie, ale zaciekawienie na forum pozostaje.
Myślę, że ciekawość tematu istnieje nie tylko na
forum internetowym, a wyrazem tego jest choćby film
Dwoje do poprawki – opisywanie fabuły nie jest wskazane, trzeba obejrzeć trailer (https://www.youtube.com/
watch?v=XKVscoFDzpU). Miłośnicy talentu Meryl Streep
będą bardzo uradowani oglądając film, ja dodatkowo
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Odpowiedź naukowa
na zadane pytanie
W zasobach Medline znajduję kilka interesujących doniesień. W jeszcze gorącym artykule z 2 grudnia
2016 opublikowanym na łamach „The Journal of Ageing
and Human Developmnet” znajduję artykuł zatytułowany Older Women in New Romantic Relationships:
Understanding the Meaning and Importance of Sex in
Later Life autorstwa W.K. Watson i wsp.
Autorzy przeprowadzili pogłębione wywiady z 14
kobietami w wieku od 64 do 77 lat na temat ich seksualności w starszych latach życia. Zacytujmy fragment
z wniosków w oryginale:
In contrast to common perceptions, none of the
participants felt that aging had negatively impacted their
own sexuality. For many, this was a time in their lives when
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they were experiencing
renewed sexual desire
and enjoyment. Even
though sex might not
have held the same priority as when they were
younger, it held a place
of importance in their
romantic relationships.
Ponieważ nie jest
to simple english, przetłumaczmy dla czytelników, którzy opanowali inne języki niż angielski:
W przeciwieństwie do powszechnych wyobrażeń,
żadna z uczestniczek badania nie czuła, żeby starzenie
negatywnie oddziaływało na jej seksualność. Wiele z nich
doświadczało odnowionego pożądania seksualnego i radosnych doznań. Choć seks zajmuje inne miejsce niż
w młodości, to badane kobiety potwierdzają, że nadal
jest ważny w ich romantycznych związkach.
Fot. Mieczysław Knypl

z przyjemnością podziwiałam plenery Maine,
w którym to stanie edukowałam się w języku
angielskim w znakomitej szkole Acadia Center
for English Immersion
(https://www.acadiaenglish.com/about-us/faculty/). Na podstawie
filmu można podjąć
podejrzenie, że kobieta
w pewnym wieku ma JESZCZE potrzeby seksualne.
Jednak czy lekarz może udzielać odpowiedzi innemu
koledze na merytoryczne pytanie na podstawie filmu???
Obowiązuje nas Evidence Based Medicine, a nie
wiedza czerpana z komedii filmowych – odpowiedzą
surowi wyznawcy obowiązku szkolenia podyplomowego
ciągłego. W języku angielskim ten obowiązek to Continuous Medical Education, w skrócie CME, który to skrót
przez złośliwców dostrzegających inwazję Big Pharmy
w naszą edukację jest tłumaczony jako Continuous Marketing Efforts, czyli Ciągłe Wysiłki Marketingu. Wszak
nie otake edukację walczyli nasi mistrzowie w wiedzy
oraz starsi bracia i siostry w Hipokratesie. Sięgnijmy
więc do poważnych źródeł naukowych.

Pora na podsumowanie
Można by tu snuć długie i uczone wywody, ale
ograniczę się do stwierdzenia, niewykluczone że odkrywczego dla wielu panów: kobieta to też człowiek,
którego przy życiu utrzymuje zespół tych samych
funkcji życiowych, jakie występują u mężczyzn.
Liczba oddechów, częstość tętna, długość snu,
efekty trawienia i wreszcie aktywność seksualna jest
osobniczo zmienna, ale to jest komplet, który wszyscy
mamy na wyposażeniu. Defekty zdarzają się u obu płci
i niekoniecznie muszą być pochodną wieku.
Krystyna Knypl
PS Właśnie nadeszła wiadomość, że w minionym tygodniu
otrzymałam na Sermo 51 plusików za szczególnie pomocne
wypowiedzi na forum. W tygodniach poprzedzających opublikowanie urodzinowego felietonu otrzymywałam nie więcej
niż 5 plusików. Czy to oznacza, że seks interesuje nas 10 razy
bardziej niż wszystkie inne tematy??? Odpowiem jak osoba
z akademicką przeszłością i udokumentowanym dorobkiem
naukowym, dostępnym nie tylko na łamach GdL, ale także
w zasobach cytowanych w Medline: Sprawa wymaga dalszych badań.
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W pogoni za snem

Moc atrakcji
Barbara Iwanik

Popełniłam ostatnio ciężki grzech rodzicielski – grzech przestymulowania.
Chciałam być kreatywną matką i pokazać dziecku kilka ciekawych miejsc.
Warszawa
Zaczęło się niewinnie, od odwiedzin u ciężarnej
koleżanki w Warszawie. Dla mojej córeczki wszystko
było ciekawe... w podróży nie zmrużyła oka i przez
bite trzy godziny, ku przerażeniu konduktora, chwiejnym krokiem dreptała po korytarzach rozpędzonego
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pociągu. Na miejscu do upadłego bawiła się z psem
gospodarzy i uważnie, strona po stronie, do późnych
godzin wieczornych przeglądała całoroczną prenumeratę
„National Geographic”. Zamoczyła również nogę w każdej
napotkanej kałuży, bo nawet kałuże w stolicy okazały
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się ciekawsze niż w domu. Drastycznie skróciła dzienną
drzemkę, zamiast dwóch godzin przesypiała niecałe pół
i wstawała jak nowo narodzona, chętna do wygłupów.
Pod koniec pobytu, po kilku dniach intensywnych
szaleństw i zabaw z moją córką, ciężarna koleżanka
wylądowała na izbie przyjęć i została zatrzymana na
obserwacji na oddziale patologii ciąży... cała historia
dobrze się skończyła, ale na wszelki wypadek unikamy
teraz odwiedzania kobiet w zaawansowanej ciąży.
Londyn
Kolejnym punktem na rodzinnej podróżniczej
mapie był Londyn, gdzie mieszka mój brat z żoną i córką.
Dzień przed wyprawą pewna doświadczona mama zachęciła mnie, żeby zabrać do samolotu trochę zabawek
i naklejek, co okazało się strzałem w dziesiątkę, gdyż
moje obudzone o 4 rano dziecko nie zmrużyło oka
podczas ponaddwugodzinnego lotu. Przykleiło za to
300 naklejek w zeszycie z naklejkami i zjadło całą paczkę
kabanosów... Zabawy ze starszą kuzynką i jej kotem
również okazały się atrakcyjniejsze niż sen. Moja córka
chciała towarzyszyć kuzynce we wszystkich czynnościach,
biegała za nią nawet do toalety! Z zafascynowaniem
spoglądała, jak starsza dziewczynka je, ubiera się i bawi.
Zażyczyła sobie własną szczotkę do czesania swojej
skromnej fryzury i denerwowała się, że na jej włoskach
nie da się jeszcze zrobić warkoczyków. Spanie w dzień

w ogóle przestało być atrakcyjne, kiedy dokoła działo się
tyle interesujących rzeczy. Rano, gdy domownicy snuli
się jeszcze w piżamach, próbując wypić poranną kawę,
moja córka trzymała w rękach swoje czerwone kalosze
i biegła pod drzwi w oczekiwaniu na poranny spacer.
Londyńskie ulice chłonęła całą sobą. Fascynowały ją
dzieci w mundurkach szkolnych i spieszący się do pracy
dorośli. Wskazywała z daleka piętrowe czerwone autobusy. Nie chciała wychodzić nawet ze sklepu spożywczego,
że o tym z zabawkami nie wspomnę.
Wieczorami nie dała się zachęcić do spania i prawie każdy dzień kończyła po godzinie 22, kładąc się na
podłodze ze zmęczenia...
Wrocław
Po powrocie planowałam zwolnić tempo, ale
Polskę ogarnęło przedświąteczne szaleństwo. Nawet
w osiedlowym sklepiku puszczają głośno Jingle bells, co
wprawia moją córkę w radosne pląsy. Wszędzie pełno
kolorowych światełek i choinek... a w Rynku wszystkimi
kolorami tęczy mieni się Jarmark Świąteczny, na którym
córka mogłaby spędzić cały dzień i jeszcze byłoby jej
mało. I choć omijam duże centra handlowe, to wrażeń
zmysłowych mamy pod dostatkiem.
Zmysł smaku pobudzają kochający dziadkowie,
którzy w mikołajkowy wieczór zaprosili wnuczkę na
zdrowe przekąski i wręczyli jej cały worek zabawek,
którymi później rozemocjonowana dziewuszka i wykończeni rodzice bawili się do... północy.
#
Wzrusza mnie chłonność półtorarocznego
umysłu, pęd do robienia nowych rzeczy, fascynacja
codziennością: szybkim pociągiem, nową zabawką,
kałużą, kotem, a nawet skórką od pierwszej zjedzonej
mandarynki... Jednocześnie zadaję sobie nieśmiałe
pytanie: Jak to możliwe, że moje dziecko nie potrzebuje
snu...??? Planuję w najbliższych dniach zanudzić córkę,
piekąc pierniczki w domowych pieleszach. Może kojący
zapach cynamonu zachęci ją do krótkiej drzemki?
Tekst i zdjęcia
Barbara Iwanik
młodszy asystent na oddziale chemioterapii
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Już pożegnałem cię – jeszcze bądź zdrowa.

Juliusz Słowacki

Umieram z pomocą zbyt wielu lekarzy.

Ostatnie słowa Aleksandra Wielkiego.
Później plagiatowane nieskończoną ilość razy.

Fot. Katarzyna Kowalska

Jak przeżyć
na dyżurze ,
czyli sztuka
odsyłania
Rafał Stadryniak = @Grypa

Wiało i lało, ale w szpitalu praca nawet na moment nie zwalniała. Karetki dowoziły
kolejnych nieszczęśników. Niektórzy sami najpierw doczołgiwali się, a potem odczołgiwali z oddziału medycyny ratunkowej. Oddziały szpitalne trzeszczały z powodu
przeludnienia. Na korytarzach, zwanych teraz salami „K” zadomowili się pacjenci.
Z tak przeważającymi siłami chorych szpital radził sobie jedynie za pomocą stażystów i rezydentów. Byli też pojedynczy starsi lekarze, którzy nie zauważyli, że minęło
30 lat pracy na SORze.
Zorientują się za jakieś 20 lat, tłu-

maczył sobie Nasz Doktor, który sam był niebezpiecznie
blisko tego rekordu. Na razie wszakże nie dopuszczał do
głowy takich smutnych myśli. Ciekawe swoją drogą, co
się dzieje z myślami niedopuszczonymi do głowy. Może
wchodzą w nogi, może przepadają bez wieści i drążą
podświadomość jak robak?
Tak czy inaczej zaczął się kolejny dyżur. Nasz
Doktor nie krzywdował sobie długich dyżurowych godzin pracy po poz, bo był zwolennikiem tzw. równowagi.
W jednym miejscu człowiek by tyle nie wytrzymał, ale
sprytnie zmieniając dyscyplinę, można było jakby pracować od nowa. Satysfakcję psuła trochę świadomość, że
nie odbywa się to za darmo, ale większość dyżurantów
nie miała z tym żadnego problemu. Pojawiały się nawet
głosy, że płacą za mało.
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Płacący jednak zdawali sobie sprawę, że jak
podniosą stawki, to lekarze się rozleniwią i będą mniej
pracowali i w ten sposób napędzi się gigantyczny rynek
drogich dyżurów.
Póki co dyżurujący nie mieli czasu zastanawiać
się nad niuansami finansów publicznych. Przelatywali
z jednej pracy do drugiej i na dyżur, a potem znowu do pracy. Spotykając się w przelocie, wymieniali
zdawkowe:
– Co na dyżurek, kolego – zagajał jeden przelatujący.
– A tak, taki tam, malutki – odpowiadał rytualnie zagadnięty i wszystko toczyło się utartymi od
lat szlakami.
Nie dzisiaj wszakże. Dzisiaj był, jak na święto
przystało, prawdziwy dzień cudów. Jak to w święto, obsada
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dyżurowa składała się z samych młodocianych nieszczęśników, którzy nie wywinęli się od trefnego dyżuru.
Drugą grupę dzisiejszych dyżurnych szpitala
stanowili lekarze z poz, którzy przy takich okazjach
przekonywali się, jak bardzo są potrzebni.
Napłynęły masowe skierowania na konsultacje
w SORze. Młodzi lekarze weszli w świat SORu i nagle
przygniotła ich grawitacja, tj. siła, której na co dzień
doświadczamy i z przyzwyczajenia ignorujemy.

Święta w szpitalu były w tym roku
dziwne . Nie było pustych łóżek, na które można by

przyjąć napierających. Zwykle pacjenci wypisywali się
do domu na gwałt i przynajmniej nie było problemów
z wolnymi łóżkami. W tym roku na święta kładli się,
o dziwo, młodzi.
Czyżby zanikały tradycje rodzinne, które jak mawiał Nieztych, polegały na transferze uciążliwych seniorów
do szpitala w postaci tzw. bab świątecznych? Określenie to,
acz nieeleganckie, nadal funkcjonowało w świadomości.
Kolejne lata pracy potwierdzały tę tradycję.
Cóż miały wobec tego znaczyć te młode hospitalizacje? A jak seniorzy zostaną tradycyjnie dowiezieni
w ostatniej chwili, to gdzie ich podziejemy, biadał Luzik.
Trzeba będzie pożyczać łóżka, prosić się. Może
nawet odsyłać do domu z braku łóżek. To odsyłanie
zawsze odbywało się z duszą na ramieniu. W środowisku
SOR funkcjonowali lekarze-legendy, którzy specjalizowali
się w ekspediowaniu do domu praktycznie nieodsyłalnych. Nasz Doktor nieraz przechodząc obok mistrza tej
trudnej sztuki, słyszał:
– Co się pani będzie kłaść w szpitalu. Albo tu
coś pani pomogą? Jedzenie gorsze, telewizja tylko za
pieniądze.
– Ale mnie naprawdę bolało – przypomniała
sobie pacjentka
– Tak, oczywiście, ale w szpitalu może się to
wszystko jeszcze pogorszyć – słychać było ciepły głos
zza parawanu.
Okazywało się, że magia działa i pacjent wyperswadowany przez doświadczonego kolegę wracał
ochoczo do domu z przekonaniem, że oto szczęśliwie
uniknął zagrożenia, jakim jest hospitalizacja.
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Zresztą było w tym sporo racji, zwłaszcza gdy
leczyć szpitalnie chcieli się praktycznie zdrowi.
– Właśnie uniknęła pani dużego ryzyka związanego z pobytem w naszych gościnnych progach – słyszał
Nasz Doktor poważny głos kolegi Luzika dochodzący
zza kolejnego parawanu z pacjentem. – O tu, proszę
podpisać, że nie zgadza się pani na hospitalizację.
– No, może i bym się zgodziła – pacjentkę zaczęły
ogarniać wątpliwości, które napadają uczciwych ludzi tuż
przed podpisaniem czegokolwiek własnym nazwiskiem.
– Właśnie uzgodniliśmy, że najlepiej będzie, jak
pojedzie pan do domu, do własnego domu – dopinał
sprawę Luzik. – O tu, podpisać i będzie pani wolna –
kusił jak antyczne syreny Luzik. Wszak wolność jest
niezbywalnym prawem każdej jednostki. – I już nie
boli, prawda?
A jednak trochę bolało, rzucił w myślach Nasz
Doktor, widząc zmagania pacjentki z własnym podpisem.
Branie odpowiedzialności za siebie jest naprawdę męczące.
Ale pacjent podprowadzony, tfu, zganił się w myślach
Nasz Doktor, poprowadzony przez prawdziwego wirtuoza medycyny szpitalnej powinien odczuwać tylko ulgę.

Decyzje odesłać czy zostawić były
zaiste z gatunku tych trudnych . Czy

poważniejszym pacjentem jest ten z dużym poczuciem
choroby, krzyczący i domagający się głośno swoich praw
do łóżka szpitalnego, czy potulny schorowany, który
z rezygnacją zniesie wyroki boskie, w tym odsyłanie
do domu?
Nawiasem mówiąc, prawo do łóżka szpitalnego
jest jak własna działka na Księżycu, którą można kupić
w internecie. Akt własności w domu na ścianie, ale na
wczasy nad Mare Serenitatis na razie nie pojedziesz.
Wracając do pacjenta potulnego i zdyscyplinowanego, istnieje szansa, że zastosuje przepisane leki i nie
pójdzie do lokalnej gazety na skargę.
Odsyłający często z duszą na ramieniu musieli
przeprowadzać różne operacje myślowe, żeby jak najmniej narazić się na ryzyko błędu. Pierwszym z brzegu
narzędziem okazywała się nieco już zardzewiała brzytwa
Ockhama, który uspokajająco zakładał, że wystarczy
wykryć warunek konieczny dla danego zdarzenia, czyli
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objawu lub choroby, i nie trzeba szukać innych wytłumaczeń. Trywializując, najprostsze wytłumaczenie jest
najlepsze.
– I tu jest problem – dowodził Nieztych ściągnięty
na świąteczny dyżur w ramach pomocy. – Najprostsze
wytłumaczenie nie musi być najlepsze. Na przykład
taka dzietność. Najprostszym wytłumaczeniem jest
oczywiście przynoszenie dzieci przez bociany, bo nie
wymaga skomplikowanej wiedzy o anatomii i fizjologii
kobiety, a nawet o współudziale mężczyzny, zresztą
niekoniecznym, jak się coraz częściej okazuje. A gdzie
sfera emocji? Bociany są idealne, ale występuje szereg
ograniczeń tej teorii. Nikt nie widział pojedynczych
bocianów przynoszących dziecko, a tym bardziej bliźniaki. Dlaczego jednym przynoszą, nawet jak nie chcą,
a innym nie? Którędy wlatują bociany? Dlaczego ostatnio
dzietność spadła, a liczba bocianów wzrosła? Dlaczego
przy noworodku nigdy nie znaleziono piór? Dzielę się
tym, co właśnie przeczytałem w filozoficznej analizie
serialu Dr House – uzupełnił Nieztych, widząc zdziwienie kolegów jego nagłym zwrotem w stronę filozofii.
– Nie czytaj tego – przestraszył się nie na żarty
Luzik. – Zrobią ci wodę z mózgu i każdemu będziesz
po dwa razy robił skan całego ciała i badania na toczeń.
– Co w naszych warunkach równa się nierobieniu
niczego – dokończył Nasz Doktor.
– Zauważyliście mimochodem, że w serialu nad
jednym pacjentem pastwią się całe zastępy lekarzy

i personelu, a o odsyłaniu nie ma w ogóle mowy? – zastanawiał się Luzik.
– Nie oglądajcie tej zachodniej zgnilizny – powtórzył z całą mocą Nasz Doktor – bo nie będziecie
w stanie pracować.
Dyskusja toczyła się na pełnych obrotach,
a w międzyczasie, jak zauważył Nasz Doktor kątem
oka, młoda kadra sprawnie oczyściła boksy z pacjentów.
Może nie jest tak źle z naszą medycyną, zastanawiał się pokątnie Doktor, skoro lekarze sobie jakoś radzą?
Rafał Stadryniak
internista
PS Na raporcie z dyżuru przed obliczem dyrekcji dyżuranci
zgłosili wiele zastrzeżeń co do organizacji pracy, sprzętu,
liczebności personelu etc. Wyglądało na to, że czara goryczy
się przelała.
Dyrekcja wszakże nie od tego jest dyrekcją, żeby załamywać
ręce. Na wszystko miała jedną odpowiedź: Ale przeżyliście.
Ale przeżyliśmy, powtórzył w myślach Nasz Doktor, a narybek
lekarski wyjdzie z takich prób nawet wzmocniony.
Przeżyją najlepiej przystosowani, zacytował sobie Doktor jak
zwykle na koniec dyżuru ulubionego darwinistę społecznego,
Herberta Spencera. I to zarówno pacjenci, jak i lekarze.
Czyli tak czy owak jednak sukces.
Nasz Doktor postanowił wyjechać na jakiś czas, żeby odpocząć
od pracy. Jak to mówił, dobrze raz na jakiś czas zerwać się
z łańcucha. Padło na morze, ale nie nad to wspomniane Morze
Jasności, ale nad nasze własne, Bałtyckie. Podobno w sezonie
zimowym jest najwięcej jodu i najniższe ceny, a przecież o te
dwie rzeczy głównie chodzi.

Nadciśnienie tętnicze u dzieci upośledza funkcje poznawcze
Na łamach „Journal of Pediatrics”
ukazało się bardzo interesujące doniesienie Neurocognitive Function in Children
with Primary Hypertension autorstwa
M.B. Lande i wsp., w którym opisano
wpływ nadciśnienia u dzieci na funkcje

poznawcze. W badaniu wzięło udział 75
dzieci w wieku 10-18 lat z nieleczonym
nadciśnieniem oraz 75 dzieci z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. W obu
grupach przeprowadzono testy oceniające funkcje poznawcze. W grupie dzieci

z nadciśnieniem tętniczym stwierdzono
w testach obniżenie funkcji poznawczych,
zwłaszcza w zakresie oceny pamięci, uwagi i zdolności wykonywania zadań. (K.K.)
Źródło: http://www.jpeds.com/article/S00223476(16)30859-9/abstract

Nowe amerykańskie wytyczne w sprawie osób transpłciowych
Na łamach „Obstetrics & Gynecology” ukazały się nowe wytyczne The
American College of Obstetricians and
Gynecologists w sprawie postępowania
z osobami transpłciowymi w okresie dojrzewania. Pełen tekst jest dostępny pod
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adresem http://journals.lww.com/greenjournal/Fulltext/2017/01000/Committee_Opinion_
No__685___Care_for_Transgender.55.aspx.
Według szacunków World Professional
Association for Transgender Health 1 na
11 900 osób określona przy porodzie jako

chłopiec identyfikuje się z płcią żeńską,
a 1 na 30 400 osób określonych przy porodzie jako dziewczynka identyfikuje się
z płcią męską.
(K.K.)
Źródło: http://www.medscape.com/viewarticle/873740
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W poszukiwaniu motywacji
Magdalena Antoszewska*

Studenci doskonale wiedzą, jak wiele korzyści płynie z pilnej i systematycznej nauki.
Robienie porządnych notatek, słuchanie na wykładach czy przeczytanie danego tematu
w podręczniku nie zabiera dużo czasu, ale za to bardzo ułatwia studenckie życie. Wiadomo – przed kolokwiami szybciej przyswaja się wiedzę, gdy już jesteśmy oswojeni z tematem. Szkoda tylko, że rzeczywistość nie wygląda tak idealnie…
Nie wiem, bo wszystkie czekoladki znikły, zanim zdążyłam otworzyć książkę. Ale moja współlokatorka twierdzi, że przy takiej motywacji pewnie bardziej myśli się
o słodyczach, niż o tym, co się czyta.
Przygotowywanie się do kolokwium pochłania
dużo energii i jeszcze więcej czasu. Takie momenty na
studiach są najtrudniejsze do zniesienia. Z jednej strony
nie ma się już siły na naukę, ale z drugiej wiadomo, że
trzeba się uczyć dalej. Nie mam co się oszukiwać. Jeśli
teraz dam z siebie wszystko, to później bez problemu
zaliczę kolokwium. Dzięki temu nie narobię sobie żadnych zaległości, a termin poprawka nie będzie mnie
straszył po nocach.
Koniec roku skłania do refleksji i noworocznych
postanowień. Jeśli o mnie chodzi, chciałabym postawić sobie za cel systematyczną naukę przed każdymi
zajęciami. A co z tego wyjdzie? Sama jestem ciekawa…
Fot. Magdalena Antoszewska

C

o roku obiecuję sobie, że będę na bieżąco uczyć się
do wszystkich zajęć. Niestety, nie zawsze udaje mi
się wytrwać w postanowieniach. Jeżeli w najbliższym
czasie nie ma zapowiedzianej wejściówki ani kolokwium,
trudno zmotywować się do nauki. Mam mnóstwo pomysłów, uwielbiam kreatywnie spędzać czas, dlatego
często wolę porysować, niż uczyć się leków na farmakologię. Zamiast czytać patomorfologię – iść do kina czy
do teatru, a patofizjologię na pewno zdążę przerobić,
jak tylko skończę oglądać kolejny sezon ulubionego
serialu. Prędzej czy później i tak nadejdzie moment,
gdy będę musiała poświęcić większość czasu na naukę
i przygotowanie się do kolokwium. Mój tryb dnia ulegnie diametralnej zmianie. Nauka zajmie pierwszy plan
i zdominuje moje życie. Będę coraz wcześniej wstawać,
a kłaść się spać jeszcze później. Nie zabraknie też kawy,
którą będę pić litrami. Choć nie jestem przekonana, czy
to dobry sposób. Po paru dniach tak intensywnej pracy
wyraźnie odczuwam oznaki przemęczenia. Niestety
materiał do kolokwium z reguły jest tak obszerny, że
trzeba mnóstwo czasu na przerobienie wszystkiego.
Każdemu studentowi zdarza się posiedzieć przy
książkach cały dzień albo dwa. Ale co, jeśli taka mozolna
nauka trwa ponad tydzień? Gdy jedyną rozrywką jest
pójście do sklepu spożywczego czy zrobienie obiadu? Po
pewnym czasie coraz mniej chce mi się uczyć. Wszystko
mnie rozprasza. Dlatego szukam różnych sposobów na
zmotywowanie się do dalszej nauki. Ostatnio próbowałam nagradzać się czekoladkami po każdej przeczytanej
stronie Patomorfologii Robbinsa. Czy jest to skuteczne?

* Autorka jest studentką trzeciego roku medycyny
na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
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„Ostaniec”
Jagoda Czurak

Los rzeczy bywa doprawdy zadziwiający. Coś, co ma trwać lata,
rozsypuje się w pył. Jedynym
świadectwem istnienia pozostają
fotografia i pamięć, choć ta bywa
zawodna. Rzeczy z natury kruche
– żyją nad podziw długo. Trudno
o coś bardziej nietrwałego niż
papier: wystarczy kropla płynu,
tłuszczu, gwałtowny ruch, by
przestał istnieć. Tylko w grze „papier – kamień – nożyce” ten pierwszy może wygrać
z kamieniem. Tak naprawdę jest kruchy niczym porcelanowa filiżanka. A jednak...

P

rzystanęłam przed witryną antykwariatu przy warszawskim Krakowskim Przedmieściu nieopodal
uniwersytetu. Omiotłam wzrokiem okładki starych
książek, wiszące na bocznych ściankach ryciny, świecznik i rzeźbę. Nie mogłam nie zauważyć tego maleństwa
– barwne miniatury japońskie! Mieszczący się w dłoni
zeszycik Przypowieści Dalekiego Wschodu musi trafić
do mojej kolekcji, pomyślałam. Tytuł ułożony z liter
stylizowanych na gałęzie bambusa, litera O przypomina domek z wygiętym dachem, w W stoi taboret,
C przypomina węża z uniesioną głową. Siedząca na
liściu (jak się potem zorientowałam, to był liść morwy)
kobieta z fryzurą japońską z kunsztownie wpiętymi we
włosy szpilkami wysuwa stopę, odsłaniając sandał geta,
a z jej rąk opada zwój papieru. Byłam tak podekscytowana moim przyszłym nabytkiem, że dopiero w domu
zwróciłam uwagę na pozostałe informacje ze strony
tytułowej. To jest kalendarzyk kieszonkowy na 1939
rok! Przetarty grzbiet z dwiema rdzawymi zszywkami
świadczyć może o wieku tego cudeńka. Brzegi kartek
i okładki są ząbkowane, ale żadne z misternych wycięć
nie jest zagięte czy oderwane. Na wewnętrznej stronie
tytułowej okładki niebieskoszary owad zbliża się do liścia
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morwy będącego tłem dla ukośnie biegnącego napisu
Morwitan (jak się okazało, jest to nazwa firmowa zwijek
i bibułek do papierosów bardzo znanej przed wojną
krakowskiej firmy Herbewo). Każda parzysta strona
tego kalendarzyka zawiera spis dat kolejnego miesiąca
(fot. 1), z zaznaczeniem świąt kościelnych i patronów
(po jednym na każdy dzień). Strony nieparzyste zdobią
malunki w konwencji drzeworytów z rymowanym dwuwierszem – sentencją wzorowaną na księdze Szi-king
(właściwie Shih-ching; to najstarszy zbiór chińskich
poematów powstałych pomiędzy XI a VII w. p.n.e.).
Opiewają one zalety picia herbaty i wina, delikatność jedwabiu „snutego przez szarego motyla”, zapach
kwiatów morwy i czasu spędzonego przy małym palenisku. U dołu każdej nieparzystej strony wymieniono
zalety zwijek, znanych palaczom i... malarzom. Nie
jestem pewna, czy P.T. Redaktor Naczelna puści ten
cytat – ryzykuję:
„Choćbyś cesarską dał koronę
Zdrowia nie kupisz – gdy stracone (do tego miejsca
sentencja przypomina znaną fraszkę Kochanowskiego)
Zdrowie to rzecz jest znakomita
Więc w zwijkach tylko pal Morwitan.

1_2017

styczeń

1

Trochę kultury

http://www.miastadawniej.pl/galeria-miast/swietokrzyskie/busko-zdroj/szpital-wmikoaja-5938

Żeby było jasne, ja podpisuję się pod hasłem
znanym z plakatu Andrzeja Pągowskiego, że „papierosy
są do d…”
W domu zaczęłam delikatnie przewracać kartki
kalendarza. Dotarłam do części bez reklam i dat przeznaczonej na notatki, z wpisami dokonanymi zapewne
ręką mężczyzny (wąskie, strzeliste litery stawiane zdecydowanie, czarnym atramentem). Miałam w ręku nie
tylko przykład sztuki reklamowej krakowskiej firmy
z międzywojnia, ale również ślad po kimś, kogo już
zapewne nie ma. Kim był? Co mówią o nim słowa,
które przetrwały?
Wiem, że planował wyjazd do szpitala św. Mikołaja w Busku (fot. 2).

2
Rozważał wyjazd w styczniu, lutym lub marcu. Zanotował, że koszt utrzymania i kuracji wyniesie
7,50-8,50 zł (droższy w lutym). To niewiele. W 1939 r.
miesięczny bilet ulgowy na komunikację miejską w Warszawie kosztował 7 złotych.
Sto lat od otwarcia (w 1836 r.) uzdrowiska Busko
cieszyło się popularnością kuracjuszy. Co prawda za
najlepszy kurort w okresie międzywojennym uchodził
Truskawiec koło Lwowa, w którym do 1939 r. działało
blisko 300 willi, hoteli i pensjonatów. Truskawiec zdobył
trzykrotnie złoty medal dla najlepszego uzdrowiska
w kraju. Tu bywali przezydent Wojciechowski, marszałek
Piłsudski, aktorzy (Bodo), literaci, sportowcy (Halina
Konopacka), jednym słowem cała śmietanka towarzyska, która w czasie wolnym od zabiegów czy picia wody
leczniczej oklaskiwała aktorów lwowskich i krakowskich
teatrów na gościnnych występach. W owym czasie w Polsce było ponad 240 uzdrowisk, w których leczyło się lub
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odpoczywało znacznie więcej Polaków niż dzisiaj. Busko
było położone znacznie bliżej Warszawy, uruchamiano
tam nowe odwierty siarkowej wody leczniczej. Za sprawą
dr. Szymona Starkiewicza uzdrowisko powiększyło się
m.in. o sanatorium dzięcięce. Dziś Busko jest jednym
z najpiękniejszych uzdrowisk, a sanatorium Mikołaj,
dawny szpital, przyjmuje kuracjuszy. Problemem mógł
być dojazd. Najbliższa stacja kolejowa w Kielcach –
a potem autobusem Komunikacji Samochodowej PKP.
Pojazdy saurer czy lancia zabierały kilkanaście osób,
leylandy czy chevrolety (te ostatnie dominowały w taborze) ponad dwadzieścia osób plus posterunkowego,
którego dla bezpieczeństwa pasażerów przydzielano
do dłuższych kursów (mógł też pomóc w wyciągnięciu
autobusu z błota, bo drogi utwardzane to była w Polsce
rzadkość). Stawki przewozowe były wysokie (dostępne
źródła podają, że przewoźnik osiągał bardzo wysokie
zyski). Czy to z tego powodu mój tajemniczy nieznajomy rozważał również wyjazd do Popowa? Popowa
– ale którego? Pan X zawęził obszar moich poszukiwań,
określając odległość od Warszawy – 45 kil (pisownia
oryginalna). Czy to znaczy że mieszkał w Warszawie?
To raczej pewne. Zlokalizowałam Popowo na podstawie tej wskazówki – położony u ujścia Narwi do Bugu
zalesiony teren (dzisiaj w powiecie wyszkowskim) miał
zostać miastem-ogrodem. Przed wojną wybudowano tu
elektrownię, park sportowy i kąpielisko. Na powstałych
parcelach planowano budowę prywatnych domów,
umożliwiając przyszłym właścicielom zakup ziemi na raty.
A może pan X planował też kupno działki w Popowie?
Czego jeszcze dowiedziałam się o właścicielu
kalendarza? Miał znajomego o imieniu Roman (przy
dacie 28 lutego do imienia Leandra dopisał Rom (gdyby
sam tak miał na imię, chyba nie nanosiłby tej notatki?).
Dwa ostatnie dni lutego musiały mieć dla niego jakieś
znaczenie, bo postawił czerwone kreski przy tych datach.
W styczniu, poczynając od 19 numerował kolejne dni,
część z nich przekreślił czerwoną kreską.
I jeszcze jedna notatka dokonana tą samą ręką –
Biuro Prop. Teatrów, ul. Marszałkowska 111 m. 4. Być
może miał do załatwienia jakąś sprawę w tym biurze?
A może tylko chciał spotkać się z pracującym tam znajomym (czy telefon nr 22019 to właśnie do niego?). Ten

1_2017

styczeń

Trochę kultury
kabaretowo-rewiowych. Przy Marszałkowskiej 114 bawił widzów Teatr Lucy Messal, przy Chmielnej 9 – kino
Palace, przy Marszałkowskiej 125 – kino Capitol, przy
Senatorskiej 29, po zamknięciu Qui Pro Quo, działało kino Nil i Sfinks, kabaret Cyrulik Warszawski miał
siedzibę przy Kredytowej 14 (informacje o teatrach podaję za Teatry Warszawy Barbary Król-Kaczorowskiej).
Nie wiem, czy tajemniczy X pojechał do Buska.
Czy może wybrał działkę w Popowie? Czy robił zakupy
przy Marszałkowskiej i czy spotykał się ze znajomym
z Biura Propagandy Teatrów w eleganckiej cukierni
Wielkiej, do której trafiały wyroby z praskiej wytwórni
Franboli (czekoladowe warzywa i owoce, zwierzątka,
kufle z „piwem”, a nawet papierosy i monety wyczarowane z kakaowej masy). Nie wiem, jakie były dalsze losy
pierwszego właściciela kalendarzyka.
Piękne lato 1939 roku skończyło się nagle, cały
świat runął pierwszego września. Kamienica przy ul. Marszałkowskiej 111, podobnie jak sąsiednie na północ
i południe od Dworca Wiedeńskiego po nieparzystej
stronie, mimo że nie zostały całkowicie zniszczone i doczekały wyzwolenia, zostały ostatecznie wyburzone po
wojnie. Nie odbudowano żadnej kamienicy na północ
od Alej Jerozolimskich. Cień socrealistycznego „pałacu”
zbudowanego na wzór moskiewskich monumentalnych
gmachów sięga chodnika po parzystej stronie ulicy. Pod
gigantycznym pustym placem znikła ulica Wielka, część
Zielnej, Chmielnej i Złotej. Znikli prawie wszyscy mieszkańcy tej okolicy, jak i przybysze, którzy spacerowali,
robili zakupy, przeglądali się w wielkich przeszklonych
witrynach szykownych sklepów w centrum miasta.
Nieliczni mieszkańcy po powrocie do ruin uratowali
spod gruzów swoich mieszkań pojedyncze przedmioty
(fot. 4). O takich drobiazgach, nadpalonych, ukruszonych, zdekompletowanych, poświadczających istnienie

http://www.warszawa1939.pl/obiekt_right.php?kod=marszalkowska_111

adres to serce ówczesnej Warszawy, nieopodal Dworca
Wiedeńskiego. Do roku 1914 stał tu pałacyk starosty wartelskiego Teodora Dzierzbickiego, do którego w 1930 r.
nadbudowano dwa piętra (fot. 3).
Na parterze kamienicy mieściła się papeteria,
sklep z wyrobami czekoladowymi firmy Suchard, sklep
firmowy KodaMarszałkowska 111
ka. Pierwsze
około 1937 r.
piętro od strony ulicy zajmował bank, zatem
biuro, do którego wybierał
się pan X, mogło mieścić się
na tym samym
piętrze od strony podwórza.
W sąsiednim
budynku (Marszałkowska 109)
3
znajdowała się
filia Wedla, wejście do której wskazywała strzałka neonu biegnącego od zawieszonego na dachu osiołka z tabliczką czekolady i sklep z kapeluszami znanej firmy
E. Mieszkowski. Był też sklep optyczny Adolfa Strausa i perfumeria Perfection Stefana Pikulskiego. Asortyment sklepu z konfekcją męską Chojnacki mógł zadowolić najwybredniejsze gusta. Północna część najelegantszej warszawskiej ulicy była wysadzana drzewami
w żelaznych koszach. Jak wspominał Stanisław Gieysztor
(na podst. Przed wojną i pałacem Magdaleny Stopy) na
Marszałkowskiej można było najeść się i napić do woli
a od biedy przespać, bo kilka było hoteli w pobliżu dworca. Można było się ostrzyc i golić (panie do fryzjerów nie
chodziły; fryzjerzy chodzili do pań). Można było się leczyć, bo nazwiska z tabliczkami doktorów wisiały prawie
przy każdej bramie. Adwokaci mieli swoje biura, tu również zlokalizowane były apteki. W sklepach przy Marszałkowskiej można było kupić wszystko (i pończochy, i porcelanę, mydło, nici, dywany, firanki i gwoździe). Tu i przy przecznicach Marszałkowskiej działały
kina, sale na parterze rozbudowywano na potrzeby scen
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5
nieobecnych ludzi Zygmunt Bauman mówił „przeżytnicy”.
O przedwojennej topografii miasta świadczą tablice na
chodnikach, jak ta w otoczeniu PKiN (fot. 5).
Czy pan X przeżył wojnę? Czy używał bibułek
Morwitan i dlatego kupił ten reklamowy kalendarzyk?
Czy może stał się jego właścicielem z tego samego powodu, co ja? Jak to możliwe, że tak nietrwały przedmiot
przetrwał tyle lat, gdy wiele bardziej solidnych rzeczy
przepadło na zawsze? Firma Herbewo, która m.in. tak
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promowała swoje wyroby: Wśród wielu gatunków zwijek, tylko i wyłącznie do produkcji zwijek „Morwitan”
stosowane są subtelne włókna morwy, które są podstawą
ich delikatności i trwałości, po wojnie przestała istnieć.
Przed 1939 rokiem samochody oklejone jej reklamami
jeździły po Polsce; firma zatrudniała tekściarzy, którzy
do melodii znanych fokstrotów czy tang układali piosenki, np. Puść wszystko z dymem czy śpiewaną przez
Bodo Tylko Morwitan. Po wojnie majątek firmy przejęło
państwo, a w budynku przy ul. Słowackiego 64 mieściła
się Drukarnia Narodowa. Za to zwijki (tak jak i mój
kalendarzyk) przetrwały prawie 80 lat. Przedwojenne
bibułki można dziś kupić przez internet; blaszane pudełko
– opakowanie bibułek – nosi wyraźne ślady zniszczeń
z przeszłości. Kalendarzyk z japońskimi rysunkami
i chińskimi sentencjami sprzed 77 lat ma się dobrze.
Tekst i zdjęcia

1 września 2016 r.

Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Miesiąc przed wybuchem wojny centrum Warszawy wyglądało
jak na poniższej fotografii fragmentu makiety (eksponowanej
w Teatrze Kamienica) autorstwa Bogny Romańskiej i Michała
Mroczka. Na dole budynki dworca Warszawa Główna przy
skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i Marszałkowskiej.
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Tam, gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna
Część 4

Czy szata może być
z korka?
Alicja Barwicka

Każdy naród ma swoje legendy i karmi nimi kolejne pokolenia. Taka legenda zawiera zwykle
istotne, najlepiej patriotyczne przesłanie. Weźmy
taką Wandę, co nie chciała Niemca… Kto to wie,
pewnie i były nad Wisłą takie Wandy, zwłaszcza
jeśli Niemiec był starszy o 50 lat i niespecjalnie
grzeszył urodą, co zwykle raczej szło w parze.
Poza legendarnymi są też zupełnie nieprawdopodobne historie prawdziwe, które z powodzeniem
mogą legendy udawać. My u siebie mamy sporo takich przykładów, ale żadna z tych naszych
polskich nie ma startu przy niezłym horrorze,
znanym każdemu portugalskiemu dziecku, a dotyczącym tragicznej historii hiszpańskiej damy
dworu Inês de Castro i portugalskiego księcia
Pedro I, późniejszego króla Portugalii.
Horror
z patomorfologią w tle
Wszystko działo się w XIV
wieku. Inês de Castro, prawnuczka
króla Kastylii – Leóna Sancho IV
Odważnego przybyła do Portugalii
jako dwórka w orszaku kastylijskiej
księżnej Konstancji, narzeczonej
portugalskiego następcy tronu, Pedro. Ten jednak zamiast w przyszłej
Inez de Castro była
prawdziwą pięknością...
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Z portugalskiego korka
można nawet
uszyć sukienkę

żonie, zakochał się w Inês, jej damie dworu. Król Alfons
IV zażegnał skandal grożący przecież wojną z wielkim
sąsiadem i wymusił na synu zaaranżowane wcześniej
małżeństwo, zsyłając równocześnie bohaterkę romansu
do jednego z zamków na północy kraju. Książę cierpiał,
ale danego słowa dotrzymał i ślub się odbył. Niestety
księżna zmarła przy porodzie. Po jej śmierci następca
tronu odnowił romans, ale tym razem nie zamierzał
już ustąpić ojcu. W roku 1346 Inês i Pedro wzięli (potajemny z przyczyn politycznych) ślub, a z tego związku urodziło się czworo dzieci. Pamiętajmy jednak, że
Pedro był następcą tronu, a król Alfons IV miał jak
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wojen napoleońskich wspaniałe rzeźby zdobiące sarkofag króla zostały mocno zniszczone, ale na szczęście
oszczędzono sarkofag Inês. Dziś oba gotyckie arcydzieła
są wspaniałą ozdobą opactwa (wpisanego oczywiście na
listę UNESCO) w Alcobaça, w którego świątyni praktycznie pozbawionej innych ozdób udało się zachować
surowy, gotycki styl, co jakoby wynikało z cysterskiego
zamiłowania do prostoty.

... Został po niej piękny sarkofag i legenda

wszyscy portugalscy królowie zakodowany wręcz lęk
przed wielkim hiszpańskim sąsiadem, nie mógł więc
spać spokojnie, wiedząc, że po jego śmierci Portugalia
będzie miała hiszpańską królową. I to właśnie względy
polityczne, a dokładnie możliwy w przyszłości wpływ
Kastylijczyków na księcia zadecydowały o tym, że po
historycznej naradzie ze sztabem zaufanych doradców
w zamku Montemor-o-Velho król postanowił zlecić
zamordowanie synowej. Zasztyletowano ją w Coimbrze
w 1355 roku. Czas zemsty nadszedł bardzo niedługo.
Dwa lata później, po śmierci Alfonsa i koronacji na
króla, Pedro już oficjalnie ogłosił, że Inês była jego
żoną, a tym samym powinna być królową Portugalii.
W 1361 roku zarządził ekshumację zwłok i sześć lat po
tragicznej śmierci Inês de Castro została pośmiertnie
ukoronowana. Ubrane w królewskie szaty ciało posadzono na tronie, a król zmusił dwór do oddania hołdu
i całowania królewskiej dłoni (czy to jeszcze była dłoń,
biorąc pod uwagę stan daleko posuniętego rozkładu?).
Sprawców zasztyletowania Inês uwięziono i wydarto
im serca. Ostatecznie ciało Inês de Castro spoczęło
w pięknie zdobionym białym sarkofagu w opactwie
cystersów Mosteiro de Santa Maria w Alcobaça, a vis
à vis niego w tej największej portugalskiej świątyni
stanął podobny grobowiec dla Pedra I. Oba gotyckie
sarkofagi pokryte wspaniałymi rzeźbami i uważane
za najpiękniejsze w Portugali znajdują się na swoich
miejscach po dziś dzień, a ustawione są po przeciwnych
stronach transeptu, by w dniu sądu ostatecznego Inês de
Castro i Pedro I mogli się od razu zobaczyć. W okresie
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Na co można wydawać unijną kasę?
Można odnieść wrażenie, że Portugalia składa się głównie z zamków, klasztorów i opactw, bo te
obiekty z uwagi na gabaryty zawsze się w krajobrazie
pojawiają. Nie jest to w pełni prawda, bo współczesna
nam Portugalia jest krajem nowoczesnym, rozwijającym
wiele gałęzi przemysłu, korzystającym z dobrodziejstw
nowych technologii i szeroko wykorzystującym fundusze
europejskie. Kiedyś tych funduszy było znacznie więcej,
ale przyszedł rok 2004, do Unii Europejskiej przystąpiły
państwa relatywnie biedniejsze i to im dostała się większa
część kasy. Minął więc dla Portugalii piękny czas, kiedy
głównie wydawano, teraz znowu jest czas oszczędzania.
Z unijnych dotacji odrestaurowano mnóstwo zabytków, ale np. dużą część funduszy pochłonęła budowa
autostrad. Powstała imponująca ich sieć (licząca ponad
3000 km), jednak z uwagi na wysokie ceny użytkowania
mieszkańcy raczej je omijają, są więc wygodne i dość
pustawe. Dlatego po opuszczeniu mnisich krużganków
w dalszą podróż (tym razem w celu poznania portugalskich sposobów na zdobycie wiedzy) udamy się
pociągiem, bo sieć kolejowa jest doskonale rozwinięta,
połączeń dużo, a bilety są dość tanie. Jeśli jednak naszą
podróż zaczniemy w przemysłowym Porto, drugim co
do wielkości mieście kraju, to z kupnem biletu możemy
mieć pewne kłopoty.
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Hala dworcowa jak z bajki, z obrazkową historią Portugalii na azulejos

Coś dla miłośników podróżowania
koleją
Rzecz w tym, że na wyjątkowej urody dworcu
kolejowym Porto São Bento, położonym w samym
centrum miasta, architekt José Marques Da Silva zapomniał usytuować kasy biletowe. Trzeba je było później
zaaranżować, chociaż faktycznie nie bardzo tu pasowały, bo hala dworcowa raczej dworca nie przypomina,
chyba że jest to dworzec bajkowy. Ponad 500 m² ścian
wyłożonych jest płytkami azulejos przedstawiającymi
historię Portugalii. Nic więc dziwnego, że stacja Porto
São Bento (nazwa pochodzi od klasztoru benedyktyńskiego istniejącego tu w XVI wieku) jest uważana za
jedną z najpiękniejszych w Europie.
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José Marques Da Silva zapomniał co prawda o kasach, ale swój autograf na
murze dworca zamieścił

Ale to ciągle prawdziwy dworzec
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Wnętrze jest zawsze zatłoczone, zwłaszcza
schody

Rozeta na suficie

Wejście do księgarni Lello

Ponieważ samo oglądanie widoków z okien pociągu może nam nie wystarczyć, zajrzymy do księgarni,
bo przecież w podróż dobrze jest zabrać książkę.
Czy księgarnia może zadziwić?
Porto nie jest wielkim miejskim molochem, więc
spacer do tej szczególnej księgarni nie zajmie wiele czasu.
A warto się tam wybrać. Wnętrze starej księgarni Lello
jest dość ciemne, a w samym jej centrum usytuowano
kręte, drewniane, wręcz pałacowe schody, na których
niezmiennie tłoczy się tłum kupujących i zwiedzających.
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Ściany zdobią portrety i płaskorzeźby
Jak to w księgarni, jest tu sporo książek...
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strojem. I nie jest to strój
galowy, strój na specjalne
okazje, strój na egzamin,
strój do zajęć sportowych
czy każdy inny jego rodzaj. Nie jest to również
element stroju, np. rodzaj
... w tym z gatunku fantasy, no i Harry Potter
czapki o właściwym kroju
Na te schody trzeba się wspiąć chociażby po to, by
i barwach przypisanej do konkretnego kierunku studiów.
w miejscu zwykłego sufitu zobaczyć piękną rozetę. Ściany
Portugalskiego studenta zdobi bowiem SZATA.
pomieszczeń zdobią płaskorzeźby i portrety osób zasłużonych dla portugalskiej literatury, ale nie tylko, bo
znajdziemy tu również międzynarodowe grono pisarzy,
poetów i krytyków literackich. Jak to w księgarni, jest
tu też całkiem sporo książek. Tematyka różnorodna,
ale zwraca uwagę mnóstwo pozycji z gatunku fantasy
z Harrym Potterem J.K. Rowling na czele. Ta brytyjska
pisarka spędziła w Porto sporo czasu, nauczając języka
angielskiego (w końcu z wykształcenia jest filologiem
klasycznym) i to tu powstał pomysł przygód małego
czarodzieja, który później zaowocował serią powieści
o Harrym Potterze. Charakterystyczne wnętrze księgarni
Lello było J.K Rowling dobrze znane, stąd jego opis
Królewski uniwersytet w Coimbrze prezentuje się wspaniale
znajdziemy również na kartach jej dzieła.
Czy szata zdobi człowieka
(studenta)?
J.K. Rowling jest w Portugalii postacią lubianą
i szanowaną. Jej pobyt w tym kraju zaowocował nie
tylko jedną z najbardziej popularnych współczesnych
powieści. Wykonując pracę lektora języka angielskiego,
równocześnie umiejętnie obserwowała charakterystyczne
tylko dla Portugalii zwyczaje środowiska studenckiego.
Niektóre zwyczaje i zakorzenione w portugalskiej tradycji elementy kultury akademickiej przeniosła na karty
właśnie Harrego Pottera. Chcąc w powieści w sposób
szczególny i jednoznaczny wyróżnić uczniów czarnoksięskiej akademii, skorzystała z żywego wzorca, jakim
są studenci w Portugalii. Wiedziała dobrze, co robi, bo
jak w żadnym innym kraju portugalskiego studenta nie
da się pomylić z przedstawicielem innej grupy społecznej. Portugalski student w każdym zakątku tego kraju
widoczny jest już z dużej odległości, bo wyróżnia się
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Można tu studiować medycynę, można i prawo
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W czasie wakacji na wielkim dziedzińcu studentów raczej nie widać, ale kiedy już ich spotkamy nie można ich nie zauważyć

Studenci prawa zdali właśnie ostatni egzamin!

Skąd to się wzięło?
W niedalekiej przeszłości, kiedy Portugalia nie
miała już większości kolonii, a nie była jeszcze beneficjentem unijnych środków, za czasów dyktatury Salazara
i jeszcze długo po niej w kraju było wielu analfabetów.
Priorytetem w doszlusowaniu do poziomu europejskiego
stało się co prawda szkolnictwo na etapie podstawowym,
ale szybko podnoszono edukacyjną poprzeczkę. Dzisiejsza edukacja to przedszkole dla dzieci w wieku 3-5
lat, potem dziewięcioletnia szkoła podstawowa. Nauka
w szkole średniej trwa cztery lata i zależnie od zainteresowań można wybrać profil ogólny, techniczny lub
zawodowy. Ten etap edukacji kończy się podsumowującym egzaminem, odpowiednikiem naszej matury. Studia
mają charakter dwupoziomowy i po 3 latach licencjatu
możliwa jest kontynuacja nauki na dwuletnich studiach
magisterskich. Pozornie nic nowego, ale tylko pozornie.
Jeszcze nie tak dawno studiowanie w Portugalii było
na tyle elitarne, że np. w Coimbrze, gdzie funkcjonuje
najstarszy (założony w 1290 roku) uniwersytet, uczelnia
dysponowała własnym aparatem sądowniczym i miała

46

nawet własne więzienie! Studiowanie było luksusem,
stąd status studenta wyróżniano strojem.
Jak cię widzą…
Tradycje dotyczące studiowania są w Portugalii
nadal bardzo żywe, a współcześni studenci wcale nie
zamierzają ze swoich tradycyjnych zwyczajów rezygnować. Przede wszystkim w Portugalii studenci noszą
wyróżniające ich nie mundurki, nie krawaty, nie symbole.
Szaty. Dzięki J.K. Rowling mamy je skopiowane do
Harry’ego Pottera, każdy więc już je poznał. Tradycyjny
strój studencki to zdecydowanie powód do dumy. Nie
mogą go nosić studenci-cudzoziemcy oraz studenci
pierwszego roku, którzy nie przeszli rytuałów „chrzczenia”
i „kocenia”. Tradycyjne studenckie szaty są zakładane
na wszelkie możliwe uroczystości, a niektórzy chodzą
w nich stale. Portugalia to kraj ciepły, a tymczasem
studencka brać przemierza kraj w czarnych, długich
pelerynach, narzuconych na precyzyjnie zaprojektowany
ubiór. Dla dziewcząt jest to czarna spódnica średniej
długości (do kolan – nie dłuższa i nie krótsza), czarne
rajstopy, pantofle na niewielkim obcasie (zdecydowanie
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nie szpilki!) biała koszula i czarna marynarka. Koszula
jest zapięta pod szyję, a krawat wpuszczony w spódnicę.
Strój męski oprócz białej koszuli i krawata składa się
z czarnej kamizelki, długiej czarnej marynarki i (oczywiście czarnej) peleryny. Dodatkiem do każdego stroju,
zarówno kobiecego, jak i męskiego, jest spiczasta czapka.
Zgodnie ze zwyczajem zabronione jest noszenie zegarka
czy też parasolki. Na poły wierzchniej peleryny przyszywa się rozmaite odznaki mające wygląd kolorowych
wstążek, przy czym kolor jest przypisany kierunkowi
studiów. I tak np. studenci prawa mają wstążeczki koloru czerwonego. Odznakę można dostać „za wszystko”,
czyli zarówno za zdany egzamin czy najlepszą pracę
teoretyczną, sesję bez poprawek, jak i za „bycie zajętym”.
Kiedy kończy się znajomość, odznaka zostaje odcięta.
Gdy ostatnim zdanym egzaminem studia zostały zakończone, odznaki – wstążki zostają ostatecznie usunięte
i (najlepiej publicznie) spalone. Jednym z większych
sprawdzianów stojących przed studentami pierwszego
roku studiów są rytuały „chrzczenia” i „kocenia”. Niewiele
mają wspólnego z jednodniowymi obchodami immatrykulacji w innych krajach. W Portugalii trwają miesiącami
i polegają na wykonywaniu zadań i poleceń starszych
(a więc mających prawo do noszenia studenckich szat)
kolegów. Takim zadaniem może być nie tylko niewinne
śpiewanie piosenek czy paradowanie w czapce z oślimi
uszami, ale np. pokonywanie na kolanach najeżonego
przeszkodami dystansu, kąpiel w niebezpiecznej zatoce,
wspinanie po nasmarowanym tłuszczem słupie czy
zjadanie „niejadalnego”. Inwencja autorów zadań jest
na tyle duża, że na niektórych uczelniach zaczęto takie
zabawy poddawać ograniczającej kontroli. Pewnie też
dlatego ci, którym udało się tradycji dochować, pozostając przy życiu, z dumą noszą w drugim roku nauki
odznaki za „przeżycie kocenia”.
A ci, co przeżyli…
W wielu krajach uczelnie wyższe stają się przedłużeniem edukacji szkolnej Studenci idą „do szkoły”,
odrabiają lekcje, piszą kartkówki. W Portugalii natomiast
proces studiowania ma swoje inne charakterystyczne
cechy. Zdecydowanie kładzie się nacisk na zdobywanie
wiedzy praktycznej, w tym szczególną cenę mają różne
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rodzaje aktywności, których celem jest wyzwolenie
działań innowacyjnych. Dlatego na ulicach portugalskich
ośrodków akademickich tak bardzo studentów widać,
nie tylko z powodu niecodziennych strojów. Ciągle coś
robią, nieraz zarobkowo, nieraz pro publico bono dla
lokalnej społeczności. Taki sposób zdobywania wiedzy
rodzi też znacznie bardziej przyjazne relacje pomiędzy
kadrą dydaktyczną a studiującymi. Skoro umiejętności
praktyczne są priorytetem, to także ich nabycie musi być
oparte na bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. Na
konkretnych kierunkach studiów są określone moduły
przedmiotów obowiązkowych stanowiących rodzaj
wiedzy bazowej. Cała reszta to już ćwiczenia w praktyce, podczas których student ma rozwiązać konkretny
problem. Skala możliwych do uzyskania ocen z danego
przedmiotu to przedział 1-20, przy czym żeby uzyskać
zaliczenie, trzeba uzbierać więcej niż 14 punktów. Biorąc pod uwagę zdobywanie punktów za różne rodzaje
aktywności, nie jest to wcale takie trudne.
A poza nauką…
Tak jak na całym świecie, tak i w Portugalii studenci imprezują i są dość hałaśliwi. Jednak to, co tych
portugalskich wyróżnia, to cisza i spokój w miastach
uniwersyteckich w weekendy. Od piątku do niedzielnego
popołudnia studenci odwiedzają swoje rodzinne domy,
jako że tradycja spędzania wolnego czasu z rodziną jest
naprawdę respektowana nawet w tym środowisku. Kiedy
już jednak zjadą do swojej „republiki” utworzonej przez
kilkanaście osób wynajmujących wspólnie mieszkanie
w kamienicy (trochę na wzór małego akademika), końca
imprezowania (aż do najbliższego piątku oczywiście)
nie widać. Portugalską studencką imprezę wyróżnia
już mniej sympatyczna, chociaż bardzo charakterystyczna cecha, jaką jest powszechne śmiecenie. Papierki,
ogryzki owoców, kubki czy talerzyki, nie mówiąc już
Ta meduza wykonana z odpadów ma przypominać o ochronie środowiska
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o puszkach, wyrzuca się tam, gdzie chwilowo znajdował się ich dotychczasowy posiadacz. Nikt nie zawraca
sobie głowy koszami na śmieci, natomiast miejsce
imprezy tonie w śmieciach. Świadomość ekologiczna
jest tu ciągle bardzo niska, chociaż władze centralne,
lokalne i wiele organizacji pozarządowych podejmują
wiele działań, w szczególności organizują happeningi,
spotkania, wydają materiały informacyjno-edukacyjne
o tematyce ekologicznej, by zmienić nastawienie mieszkańców w zakresie dotyczącym dbałości o poprawę
jakości środowiska naturalnego przez zmniejszenie
zanieczyszczenia ziemi powietrza i wody.

przeciwpożarowych stanowią wielki ogólnokrajowy
problem. W ciepłym klimacie, szczególnie zaś latem,
pożary lasów wybuchają bardzo często, a w związku
z administracyjnymi opóźnieniami w każdorazowym
uzyskiwaniu pozwoleń właścicieli na wkroczenie na
prywatny teren w celu rozpoczęcia akcji gaśniczej rozprzestrzenianie ognia następuje niezwykle szybko. Żywioł
trawi każdego roku ogromne obszary leśne, niszcząc
przecież także sąsiadujące z lasami obszary rolne. Szczególnie łatwopalne są eukaliptusy. Jest ich w Portugalii
bardzo dużo. Te wysokie, smukłe drzewa rosną szybko,
więc na szczęście ten gatunek łatwo się odnawia.

Niełatwo być
portugalskim strażakiem
A jest o co dbać, bo chociaż Portugalia to kraj
morski, to również jej pełna zieleni część lądowa zasługuje na ochronę. Wśród wielu skarbów przyrody na
szczególną uwagę zasługują lasy. Jest ich naprawdę dużo,
bo zajmują ok. 40% powierzchni kraju. W większości są
własnością prywatną. Nie jest to wcale zaleta, bo ograniczenia wynikające z dostania się do prywatnej własności
i egzekwowanie od właścicieli respektowania przepisów

Ekologiczny skarb
Portugalia ma swoje Porto, ma swój kawałek
Atlantyku, ma niezliczone zamki, pałace i opactwa, ale
ma też zupełnie niezwykły skarb, jakim są korkowe dęby.
To piękne, długowieczne drzewo wybrało sobie akurat ten
kawałek świata na miejsce do życia i ma się tu całkiem
dobrze. Na terenie Portugalii jest ponad 730 tysięcy ha
lasów korkowych, co pokrywa ponad połowę światowego
zapotrzebowania na korek. Z grubsza biorąc co drugi
korek, który wyciągamy z butelki, może pochodzić z tego

Pożarów jest mnóstwo i widać je z każdego miejsca
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Z korka można wykonać wiele użytecznych przedmiotów

kraju. Ale korek to nie tylko zakończenie procesu butelkowania win, bo z tego w pełni ekologicznego materiału
można wykonać mnóstwo przedmiotów niezbędnych
w codziennym użytkowaniu.
Dąb korkowy jest wielkim rozłożystym drzewem
i może osiągnąć wysokość do 20 metrów. Ma na to sporo
czasu, bo żyje około 200 lat. Przez pierwsze lata tylko
sobie rośnie, a człowiek go troskliwie dogląda, licząc
na późniejsze profity. Potencjał jakim dysponuje to
drzewo odkryli już Rzymianie, a potem kolejne pokolenia ulepszały jedynie metody zachowania gatunku.
Dzisiaj, kiedy świadomość potęgi ekologii zawitała pod
strzechy, korkowy skarb robi furorę. Niby każde drzewo
tworzy korę, ale nie każdy gatunek kory nadaje się do
wykorzystania na skalę przemysłową. Zewnętrzna kora
dębu korkowego to przede wszystkim doskonały izolator, odporny na wysokie i niskie temperatury,
wilgoć, pleśń, a nawet na ogień. Gdy drzewo
osiągnie odpowiedni wiek, zostaje poddawane
raz na dziewięć lat procesowi okorowania.
Czynność wykonują ręcznie specjalnymi toporkami wyszkoleni pracownicy. Czas dziewięciu
lat przerwy pozwala na odbudowanie nowej
warstwy kory bez uszczerbku dla zdrowia drzewa. Dzięki zatrzymywaniu wody w warstwach
kory wewnętrznej jest zapewniona równowaga
wodna i drzewo rośnie dalej, odbudowując korę
zewnętrzną. Płaty zdjętej kory są segregowane
zależnie od ich jakości i poddawane dalszej
obróbce, dzięki której powstaje wyjątkowo
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trwały i elastyczny materiał, z którego można zrobić
praktycznie wszystko. Dlatego w portugalskich sklepach
można kupić mnóstwo różnych (w 100 % naturalnych
i ekologicznych) produktów z korka, w tym drobną
galanterię, czapki, buty, torebki, a nawet sukienki!
Dlatego też, kiedy już znajdziemy się w tym pięknym kraju, posłuchamy fado, zachwycimy się azulejos,
skosztujemy sardynek i bacalhau, obejrzymy architektoniczne cuda wpisane na listę światowego dziedzictwa
ludzkości UNESCO, zróbmy sobie przyjemność, kupując
obok najwspanialszej na świecie kawy także korkową
pamiątkę z podróży do tego niezwykłego miejsca.
Tekst i zdjęcia
Alicja Barwicka
okulistka rozmiłowana w Portugalii
(do czasu kolejnej podróży)
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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).

1_2017

styczeń

Bonjour la France!

Fot. Katarzyna Kowalska

Wszystkim
jest wesoło,
gdy kręci
się koło

