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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,

W

globalnym świecie wszystko ma inny wymiar – podróże międzykontynentalne są codziennością, emigracja do innego kraju normą, a koledzy i znajomi
internetowi z odległych miejsc standardem towarzyskim.

T

aka konstrukcja rzeczywistości skłoniła nas do zajęcia się czymś innym niż te
codzienne, globalne wzorce. Postanowiliśmy majowy numer poświęcić regionowi,
który nas otacza, czyli Mazowszu.

O

kazuje się, że historia regionu jest niezwykle ciekawa, w nie mniejszym stopniu
wciągająca niż wszystkie pięciominutowe newsy współczesne, które zapominamy
jeszcze przed wyłączeniem telewizora. Czyż pamiętamy, co było przed rokiem na
czołówkach gazet? Raczej nie. Trwałość tych wszystkich nowości wymyślonych na
potrzeby licznych wydań mediowych jest taka sama jak mydlanych baniek.

W
Z

arto więc skupić się na wartościach bardziej trwałych, jak nasza historia, wielcy
władcy, realne osiągnięcia i prawdziwe wyzwania.

przyjemnością odkryliśmy, że Mazowsze ma dobre wskaźniki demograficzne.
Najmłodszych mieszkańców naszego kraju witają neonatolodzy i zakładają im
dokumentację medyczną.

I

have a dream… żeby neonatolog zakładał elektroniczną dokumentację medyczną
ulokowaną w chmurze dostępnej dla wszystkich uprawnionych osób. Dokumentację
tę kontynuowałyby pediatra, potem lekarz rodzinny, a w razie potrzeby lekarz szpitalny.
Gdyby dostęp do takiej dokumentacji miały wszystkie zakłady diagnostyki obrazowej
oraz laboratoria, i mogły tam zamieszczać wyniki aktualnie wykonywanych badań…

N

o cóż, pomarzyć o dobrych rozwiązaniach jest miło, zwłaszcza gdy nadciąga
mało miła RODO – rzeczywistość z nadmiernymi uregulowaniami i wygórowanymi karami. Twórcom tych uregulowań warto przypomnieć, że kary i kontrole
nie czynią rzeczywistości lepszą, lecz jedynie bardziej uciążliwą.
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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
2084-5685 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.

Problemy neonatologii
Potrzeba wielkiej wiedzy i doświadczenia
Z Marią Wilińską rozmawia Krystyna Knypl ..................... 8

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.
Nie są udzielane patronaty medialne wydarzeniom publicznym
ani nie są wydawane zgody na przedruki artykułów z logo GdL
w innych mediach.
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
oświadczenie komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności

Powszechna opieka zdrowotna dla wszystkich
Dostęp do opieki zdrowotnej jest
jednym z większych osiągnięć powojennej Europy. Urzeczywistnia on ideę,
zgodnie z którą wszyscy ludzie, bogaci
i biedni, powinni móc czerpać korzyści
z wysokiej jakości opieki medycznej bez
obaw, że choroba zrujnuje ich finansowo.
Przy okazji Światowego Dnia Zdrowia możemy z satysfakcją przyjrzeć się
postępom poczynionym na naszym
kontynencie w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Unii Europejskiej
i podniesienia oczekiwanej średniej długości życia. Jestem kardiochirurgiem.
Lecząc moich pacjentów widziałem,
jak ważna jest powszechna opieka zdrowotna, zwłaszcza dla osób najbardziej
potrzebujących. Poznałem również wielu inspirujących lekarzy, naukowców,
badaczy i pracowników społecznych,
którzy powszechną opiekę zdrowotną
realizują na co dzień. Jestem dumny
z tego, że mogę być jednym z nich.
Jednak jeśli chodzi o zdrowie – choroby nie uznają granic. Dlatego właśnie
UE ustanowiła europejski korpus medyczny, który w sytuacjach zagrożenia
zdrowia, takich jak epidemie lub choroby zakaźne, zarówno w Europie, jak
i poza jej granicami, wysyła odpowiednich specjalistów. UE jest również głównym inicjatorem inicjatyw zdrowotnych,
które pobudzają badania naukowe i pomagają walczyć z poważnymi chorobami na całym świecie. Na przykład

dzięki finansowaniu w obszarze rozwoju
międzynarodowego UE przeznaczyła
ponad 475 mln euro na Globalny Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą
i Malarią. Co roku w ramach pomocy
humanitarnej UE przeznacza około
200 mln euro na wsparcie programów
ochrony zdrowia, których celem jest
ograniczenie umieralności, niepełnosprawności i chorób związanych z kryzysami humanitarnymi.
Nie można jednak zapomnieć, że
na całym świecie, a także w UE, nadal utrzymują się znaczne różnice pod
względem oczekiwanej długości życia
i zagrożeń dla zdrowia. Na przykład
wskaźnik przedwczesnej umieralności
z powodu chorób przewlekłych jest co
najmniej dwukrotnie wyższy od średniej
UE w Bułgarii, na Węgrzech i na Łotwie.
Tego rodzaju nierówności często wiążą się z nierównościami społecznymi
i są w pewnym stopniu powodowane
różnicami w dostępie do wysokiej jakości opieki ze względu na koszty oraz
nierówny rozkład geograficzny lekarzy
w państwach UE i między nimi. Dlatego
dążenie do sprawiedliwej i społecznie
równej Europy jest dla Komisji Europejskiej jednym z podstawowych priorytetów. Celem niedawno przyjętego
Europejskiego filara praw socjalnych
jest zapewnienie wszystkim pracownikom i osobom pracującym na własny
rachunek dostępu do ochrony socjalnej.

Jest to ważny krok w kierunku realizacji
naszego zobowiązania do zapewnienia
wszystkim mieszkańcom UE dostępu do
opieki zdrowotnej – nie tylko do leczenia,
lecz również profilaktyki.
Zapewnienie każdemu mieszkańcowi
UE dostępu do opieki zdrowotnej powinno być priorytetem dla wszystkich
organów krajowych. Mając to na uwadze, ciągły rozwój europejskich sieci
referencyjnych przyczyni się również
do zacieśnienia współpracy między
naszymi systemami opieki zdrowotnej.
Te wirtualne sieci ułatwiają dostęp do
specjalistycznej opieki zdrowotnej pacjentom cierpiącym na choroby rzadkie i mało rozpowszechnione choroby
złożone.
To, czy opieka zdrowotna stanie się
rzeczywiście powszechna, zależy ostatecznie od państw członkowskich, które są odpowiedzialne za definiowanie
i organizację swojej polityki zdrowotnej,
usług zdrowotnych i budżetu na ochronę
zdrowia. Mimo to Komisja będzie nadal służyć radą i pomocą w osiąganiu
celu, jakim jest zmniejszenie różnic
w zakresie zdrowia w poszczególnych
krajach UE. Wspólnie dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim
powszechną opiekę zdrowotną, w Unii
Europejskiej i na całym świecie.
Vytenis Andriukaitis

Bruksela, 6 kwietnia 2018 r.
Źródło: Komisja Europejska

Metformina łagodzi objawy związane z odstawieniem nikotyny
Podwzgórzowa kinaza białkowa aktywowana przez AMP,
czyli AMPK odgrywa ważną
rolę w regulacji naszego apetytu nie tylko na pokarmy, ale
także na papierosy. Badania

doświadczalne na zwierzętach wykazują, że aktywacja
AMPK wywołana przez metforminę zmniejsza objawy
głodu nikotynowego. Wyniki tych doświadczeń zostały

opisane przez Julię K. Brynild- of the National Academy of
sen i wsp. w doniesieniu Acti- Science of the United States
vation of AMPK by metformin of America”.
(K.K.)
improves withdrawal signs preŹródło: http://www.
cipitated by nicotine withdrapnas.org/content/earwal na łamach „Proceedings
ly/2018/03/30/1707047115

Prenatalna diagnostyka atrezji przełyku – nowy parametr usg
Na łamach „Journal of
Pediatric Surgery” ukazało się doniesienie S. Tracy
i wsp. z Boston Children’s
Hospital zatytułowane The
Distended Fetal Hypopharynx:

4

A Sensitive and Novel Sign
for the Prenatal Diagnosis of
Esophageal Atresia, w którym
autorzy omawiają nowy parameter prenatalnego usg przydatny w diagnostyce atrezji

przełyku. Jest nim rozdęta
dolna część gardła. Parametr
ten oceniano u 27 kobiet
w ciąży, u których dzieci podejrzewano atrezję przełyku.
Rozpoznanie potwierdziło się

w 78% przypadków. Parametr
ten jest szczególnie pomocny,
gdy jest stwierdzany po 28
tygodniu ciąży.
(K.K.)
Źródło: http://www.jpedsurg.org/article/S0022-3468(18)30158-1/fulltext
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Nowości
Atrezja przełyku w Polsce w latach 2010-2017
Opracowanie „Atrezja przełyku – historycznie, statystycznie i geograficznie
ujęta” (http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.
php/choroby-rzadkie/269-choroby-rzadkie)
opublikowane na naszych łamach w 2016
roku spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem czytelników, czego wyrazem
jest ponad 2300 odsłon tego artykułu. Powracamy do tematu, publikując dane z lat
2010-2017, które otrzymaliśmy z NFZ.

Liczba noworodków z atrezją przełyku urodzonych w Polsce
Oddział NFZ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dolnośląski

10

6

8

5

11

5

8

6

Kujawsko-Pomorski

2

3

3

6

1

11

5

8

Lubelski

2

1

3

2

3

2

0

3

Lubuski

1

1

3

1

3

1

0

0

Łódzki

10

9

4

8

5

2

2

5

Małopolski

9

14

11

8

7

4

10

6

Mazowiecki

9

9

11

10

10

10

13

7

0

3

2

Opolski

Omówienie

2

0

1

0

0

Częstość atrezji przełyku w poszczególnych latach przedstawiała się nastęPodlaski
3
2
3
1
0
2
0
0
pująco: 1/5102 urodzeń (2010); 1/4916
Pomorski
6
8
6
3
1
1
1
5
urodzeń (2011); 1/4828 urodzeń (2012);
Śląski
9
7
10
5
8
4
6
6
1/5356 urodzeń (2013 );1/5002 urodzeń
Świętokrzyski
2
2
1
1
1
0
0
1
(2014);1/6967 urodzeń (2015); 1/6371
Warm.-Mazurski
1
1
3
4
6
1
4
0
urodzeń (2016); 1/6200 urodzeń (2017).
Wielkopolski
12
7
8
10
8
3
10
12
Częstość urodzeń dzieci z atrezją
Zachodniopomorski
2
5
1
1
3
2
0
1
przełyku w poszczególnych krajach jest
zmienna (http://gazeta-dla-lekarzy.com/
Razem
81
79
80
69
75
53
60
65
index.php/wybrane-artykuly-1/artykulyCałkowita liczba
413,3 388,4 386,3 369,6 375,2 369,3 382,3 403,0
pogladowe/656-epidemiologia-atrezjiurodzeń w tys.
przelyku). Według danych Depaepe
i wsp. z 1993 roku – w Europie częstość urodzenia dziecka Wniosek
Nasze dane pochodzące z lat 2010-2017 wskazują, że
z atrezją przełyku wynosi 1/3499 urodzeń; wg Robert i wsp.
także z 1993 r. – na świecie 1/3914 urodzeń; wg Torfs i wsp. dwadzieścia kilka lat później częstość urodzeń dzieci z atrezją
przełyku w Polsce nieco zmalała.
z 1995 r. – w Kalifornii 1/3545.
Podkarpacki

1

4

4

4

5

3

1

4

Krystyna Knypl, Katarzyna Kowalska

Atrezja przełyku w Polsce – wyniki leczenia ośrodka wrocławskiego
Na łamach „European Journal of
Pediatric Surgery” 10 kwietnia 2018 r.
ukazało się doniesienie Anny Rozensztrauch i wsp. Congenital Esophageal
Atresia–Surgical Treatment Results in
the Context of Quality of Life, które

omawia jakość życia 73 dzieci urodzonych z atrezją przełyku. Autorzy piszą,
że 23% dzieci w badanej grupie ważyło
poniżej trzeciego centyla, a 36% urodziło
się pomiędzy 33 a 37 tygodniem ciąży.
W 56% przypadków była co najmniej

jedna towarzysząca wada wrodzona.
Zdaniem autorów – dzieci, zwłaszcza
przedwcześnie urodzone, powinny być
objęte opieką psychologiczną. (K.K.)
Źródło: https://www.thieme-connect.
com/DOI/DOI?10.1055/s-0038-1641597

Alkohol a zdrowie
Okazuje się po raz kolejny,
że nie bez powodu wznosząc
toast mówimy „na zdrowie!”.
Są ku temu podstawy naukowe. Po raz pierwszy dostarczyły ich wyniki badania The
7 Countries Study (https://
www.sevencountriesstudy.com/)
podjęte w 1956 roku i zakończone pierwszą publikacją
w 1978 roku. W następnych
latach ukazywały się kolejne

5

doniesienia dokumentujące na zdrowie. Badaniem obję- nadciśnieniem tętniczym;
pozytywny wpływ na zdrowie to 599 912 osób, w grupie tej 1,09-krotnie niewydolnością
niewielkich dawek alkoholu. było 40 310 zgonów i 39 018 serca; 1,24-krotnie nadciśnieNa łamach „The Lancet” incydentów sercowo-naczy- niem tętniczym; 1,15-krotnie
ukazało się doniesienie An- niowych. Osoby spożywające tętniakiem aorty zakończogeli M. Wood i wsp. Risk thre- tygodniowo około 100 g al- nym zgonem. Osoby spożysholds for alcohol consump- koholu lub mniej były zagro- wające więcej niż 100 g alkotion: combined analysis of in- żone: 1,14-krotnie udarem; holu na tydzień były zagrożodividual-participant data for 1,06-krotnie chorobą wień- ne 0,94-krotnie zawałem ser599 912 current drinkers in 83 cową bez zawału mięśnia ser- ca. Górna granica bezpieczprospective studies, w którym cowego;1,09-krotnie niewy- nej konsumpcji alkoholu to
omówiono wpływ alkoholu dolnością serca; 1,24-krotnie 196 g na tydzień.
(K.K.)
Źródło: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30134-X/fulltext
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Komunikat prasowy
Komisji Europejskiej

Szczepienia
Komisja apeluje o ściślejszą
współpracę UE przeciwko
chorobom, którym można
zapobiegać

Komisja wydaje zestaw zaleceń dotyczących tego, jak UE może zacieśnić
współpracę w dziedzinie zwalczania
chorób, którym można zapobiegać
przez szczepienia. Jest to odpowiedź
na wyrażone w orędziu o stanie Unii
w 2017 r. wezwanie przewodniczącego
Jeana-Claude’a Junckera do działania
w celu zwiększenia odsetka osób objętych szczepieniami oraz zapewnienia,
aby wszyscy obywatele UE mieli dostęp
do szczepień.
Komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis
zaapelował: Szczepienia, wynalezione już
w XX wieku, są wciąż jedną z najbardziej
skutecznych i oszczędnych metod stosowanych w dziedzinie zdrowia publicznego.
Gdy widzę, jak dzieci umierają, bo nie
udało im się skorzystać ze szczepień, zabrakło dla nich szczepionki bądź ich rodzice uchylali się od szczepień, przygnębia
mnie to jako lekarza. Choroby zakaźne
nie zatrzymują się na granicach państw.
Osłabienie immunizacji w jednym państwie członkowskim zagraża zdrowiu
i bezpieczeństwu obywateli w całej UE.
Zatem współpraca w tej dziedzinie leży
w interesie nas wszystkich. Chrońcie swoje
dzieci, szczepcie je!
Dzięki szczepieniom można co roku
ocalić 1…3 milionów ludzi na świecie.
Według Światowej Organizacji Zdrowia
w najbliższym dziesięcioleciu szczepionki uratują życie 25 milionom osób.
Jednak według Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
(ECDC)z powodu niewystarczającego
stanu zaszczepienia w kilku krajach
UE występują niespotykane wcześniej
ogniska odry i powracają inne choroby
zwalczane drogą szczepień. Wciąż dochodzi w UE do zgonów dzieci i dorosłych z powodu tych chorób.
Wniosek Komisji skupia się na trzech
głównych filarach działania: 1) zwalczanie zjawiska uchylania się od szczepień
oraz zwiększenie odsetka osób objętych
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Konferencja prasowa (live) na temat szczepień.
Przemawia komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis.

szczepieniami; 2) zrównoważona polityka szczepień w UE; 3) koordynacja na
szczeblu UE i wkład w ochronę zdrowia
na świecie.
We wniosku zaapelowano do komisji
i państw członkowskich o podjęcie 20
działań, w tym:
• Opracowanie i wdrożenie do 2020
r. krajowych lub regionalnych planów
szczepień, zakładających co najmniej
95-procentową wyszczepialność w wypadku odry.
• Wprowadzenie rutynowych kontroli statusu szczepień i regularnych
możliwości zaszczepienia się w różnym
wieku, np. w szkołach czy w miejscu
pracy.
• Przedstawienie opcji wspólnej karty
szczepień w formacie elektronicznym,
która miałaby zastosowanie trans graniczne.
• Ustanowienie do 2019 r. europejskiego portalu informacyjnego na temat szczepień, aby zapewnić dostępne
on-line obiektywne, przejrzyste i aktualne informacje naukowe na temat
korzyści ze szczepień i bezpieczeństwa
szczepień.
• Ograniczenie ryzyka niedoborów
przez stworzenie wirtualnej hurtowni danych UE dotyczących zapasów
szczepionek i zapotrzebowania na nie,
tak aby ułatwić dobrowolną wymianę
informacji na temat dostępnych zapasów
i niedoborów niezbędnych szczepionek.
• Zapewnienie wszystkim pracownikom służby zdrowia niezbędnego
przeszkolenia, tak aby mogli śmiało
przeprowadzać szczepienia i reagować
na uchylanie się od szczepień.
• Powołanie koalicji na rzecz szczepień, aby zrzeszyć europejskie stowarzyszenia pracowników służby zdrowia oraz
stowarzyszenia studenckie zajmujące

się tą kwestią; celem koalicji będzie
zobowiązanie się do dokładnego informowania opinii publicznej, zwalczanie
mitów i wymiana najlepszych praktyk.
• Ustanowienie europejskiego systemu wymiany informacji, aby zgromadzić wiedzę i opracować do 2020 r.
wytyczne na potrzeby podstawowego
unijnego kalendarza szczepień, obejmującego dawkowanie i przedziały wiekowe, wspólnie przyjęte przez wszystkie
państwa członkowskie.
• Zacieśnienie partnerstwa i współpracy w dziedzinie szczepień z partnerami międzynarodowymi.
Aktualna sytuacja: kluczowe luki
w szczepieniach w UE
Według najnowszych danych zgromadzonych przez ECDC liczba przypadków odry nadal wzrasta w wielu
krajach UE i EOG. W 12-miesięcznym
okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego
2018 r. w ramach europejskiego systemu
nadzoru zgłoszono 14 813 przypadków
odry. Spośród przypadków o znanym
statusie szczepień 86% osób nie było
zaszczepionych. Co więcej, ECDC szacuje, że co roku co najmniej 40 tys. osób
umiera z powodu grypy, częściowo z powodu niskiego odsetka osób objętych
szczepieniami.
Co dalej?

Wniosek komisji będzie omawiany
przez radę i ma zostać przyjęty przed
końcem 2018 r. oraz natychmiast wejść
w życie. Komisja będzie następnie co
trzy lata składać sprawozdanie z postępów w realizacji zalecenia. Komisja sporządzi ponadto sprawozdanie w sprawie
poziomu zaufania do szczepień w UE
w ramach procedury Stan zdrowia w UE,
aby monitorować stosunek do szczepień.
Źródło: materiały prasowe
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Nowości

Badacze z University of Florida postanowili naukowo podejść do zachowań pasażerów lotów międzykontynentalnych oraz zagrożeń zdrowotnych
związanych z długimi podróżami lotniczymi. Wyniki omówili V.S. Hertzberg
i wsp. w doniesieniu Behaviors, movements, and transmission of droplet-mediated respiratory diseases during transcontinental airline flights na łamach „Proceedings of the National Academy of
Science of the United States of America”.
Z lektury artykułu dowiadujemy się,
że 38% pasażerów nigdy nie opuściło
swoich miejsc podczas lotu, 38% opuściło je raz, 13% dwa razy, a 11% więcej
niż dwa razy.
Średni czas spędzony poza siedzeniem wynosił dla każdego pasażera 5,4 min. Połowa pasażerów nie

korzystała z toalety podczas lotu, 38%
skorzystało raz, 9% dwa razy i 3% więcej
niż dwa razy. Średni czas oczekiwania
na wejście do toalety – wg obserwacji
orwellowskich badaczy – wynosił 4,3
minuty. Dłużej czekano na wejście do
toalety w tylnej części samolotu.
Zbadano też 229 próbek powietrza
pokładu samolotu pod względem zawartości 18 typów wirusów obecnych
w tym okresie w powietrzu naziemnym.
Badacze nie znaleźli w żadnej z próbek
wirusów następujących typów:
wirus grypy typu A, wirus grupy
typu B, wirus grypy typu A podtyp
H5N1, wirus RSV podtyp A, wirus RSV
podtyp B, wirus paragrypy podtypu 1,
wirus paragrypy podtypu 2, wirus paragrypy podtypu 3, wirus paragrypy
podtypu 4, rynowirusy podtypu F1,

Fot. Krystyna Knypl

Orwell by tego nie wymyslił!

rynowirusy podtypu F2, koronawirusy
podtypu 229E, koronawirusy podtypu
OC43, koronawirusy podtypu NL63,
ludzki metapneumowirus, adenowirus
podtypu F1, adenowirus podtypu F2.
Wirusy najwyraźniej zamknęły się
w toalecie i wzorem części pasażerów
siedziały w niej przez cały lot! (K.K.)
Źródło: http://www.pnas.org/content/
early/2018/03/13/1711611115

Kondycja pacjentów z chorobą wieńcową
Podczas kongresu European Society of Cardiology,
który odbył się w kwietniu
2018 r. w Lublanie, przedstawiono między innymi wyniki badania EUROASPIRE V.
Objęto nim 8261 pacjentów
z chorobą wieńcową zamieszkujących 27 krajów, w tym

26% kobiet i 74% mężczyzn,
średni wiek wynosił 64 lata.
Otyłość stwierdzono
u 38% badanych, przy czym
odsetek pacjentów z nieprawidłową masą ciała był
zmienny w poszczególnych
krajach – na przykład w Serbii było 18% otyłych osób,

a na Litwie 47%. W grupie
osób otyłych aż 45% nie nosiło się z zamiarem znormalizowania masy ciała.
Nadciśnienie tętnicze
stwierdzono u 46% ankietowanych, a leki obniżające ciśnienie krwi zażywało 78%
z nich.

Hiperlipidemia dotyczyła
71% pacjentów, a 84% z nich
zażywało leki obniżające lipidy. U 29% stwierdzono cukrzycę, a 54% z nich miało
HbA1c mniejsze niż 7%.
(K.K.)

Źródło: materiały prasowe
European Society of Cardiology

Na łamach „Daily Mail
Megan Sheets” napisano o finansowaniu EBM w głównych czasopismach medycznych publikujących wyniki
współcześnie prowadzonych
badań. Na przykład 52% budżetu czasopisma „Journal
of American Medical Association” pochodzi z opłat za
publikowanie wyników badań przeprowadzonych przez
firmy farmaceutyczne. Z kolei „Journal of American College of Cardiology” otrzymuje
każdego roku 15 mln dolarów
za publikowanie wyników badań zleconych przez przemysł
farmaceutyczny.
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Dr Jason Fung, nefrolog, na łamach portalu Media (https://medium.com/@
drjasonfung/the-corruptionof-evidence-based-medicinekilling-for-profit-41f2812b8704)
pisze: „Korupcja Evidence Based Medicine zabija korzyści.
Idea EBM jest znakomita, rzeczywistość już nie tak bardzo”.
Dr Marcia Angell (https://
en.wikipedia.org/wiki/Marcia_
Angell), pierwsza kobieta na
stanowisku redaktora naczelnego „New England Journal
of Medicine”, znana z krytycznych wypowiedzi pod adresem Big Pharmy, w 2009 roku
napisała: „You simply can not

Fot. Krystyna Knypl

Twarde dane o finansowaniu EBM

believe in many clinical trials
Cóż można dodać więcej
that have been published or do tego wyznania opartego
rely on trusted doctors or au- na faktach…
(K.K.)
thoritative medical guidelines.
Źródło: http://www.dailymaI do not like the conclusion
il.co.uk/health/article-5609901/
that I slowly and reluctantly
Top-medical-journals-accusedreached for twenty years as
skewing-research-receivingan editor.”
MILLIONS-bribes.html
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Fot. Ktystyna Knypl

Problemy neonatologii

Potrzeba
wielkiej wiedzy
i doświadczenia
Dr hab. med. Maria Wilińska, neonatolog i pediatra,
kierownik Kliniki Neonatologii SPSK im. prof. Witolda
Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie,
odpowiada na pytania „Gazety dla Lekarzy”.
• Artykuł Nadciśnienie płucne u noworodków, który
napisała pani przed dwoma laty dla GdL, ma obecnie
ponad 3800 odsłon (http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.
php/choroby-rzadkie/271-chorobyrzadkie3). To pokazuje, jak olbrzymie jest zapotrzebowanie na wiedzę
doświadczonych neonatologów i jej popularyzację
zarówno wśród lekarzy, jak i wśród rodziców nowo
narodzonych dzieci. Nadciśnienie płucne to groźna,
ale na szczęście rzadka choroba u noworodków. Z jakimi problemami spotyka się najczęściej neonatolog
w swojej pracy? Czy dzieci, które obecnie przychodzą
na świat, są w dobrej kondycji zdrowotnej?
Co do mojego doświadczenia, to rzeczywiście
od ponad 30 lat życia zawodowego obserwuję rozwój
neonatologii w Polsce i na świecie. Początkowo jako
lekarz wspinający się na kolejne stopnie specjalizacji
w zakresie pediatrii i neonatologii, od 23 lat jako ordynator zespołu neonatologicznego, w przeszłości ośrodka
III poziomu referencyjnego w szpitalu wojewódzkim,
teraz oddziału klinicznego. Ogólnie patrząc, wspaniały
rozwój neonatologii od lat 90. ubiegłego wieku ma niewiele sobie równych w innych dziedzinach medycyny.
Rozwój techniki i postęp w zakresie leczenia farmakologicznego stawiają przed neonatologami wielkie
zadania w zakresie poszerzania wiedzy i doskonalenia
umiejętności. Obserwujemy tu olbrzymi postęp, ale
i duże zróżnicowanie. Wiedza wymaga standaryzacji
i monitorowania jej wdrażania w szpitalu. Monitorowanie powinno być analizowane, a wnioski – służyć
korekcie pierwotnego standardu.
Ujednolicenie metod pracy jest bardzo ważne,
ale przecież jednocześnie pojawia się potrzeba indywidualnego podejścia do pacjenta i jego rodziny, co
wymaga od lekarza wielkiej wiedzy, doświadczenia i odpowiedzialnego dystansu do obowiązujących procedur.
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Jest wielki postęp, ale też są bariery we wdrażaniu
nowoczesnej wiedzy do codziennej praktyki. Myślę tu
o strukturze zatrudnienia w oddziałach, wyposażeniu
oddziałów w sprzęt, ograniczeniach finansowych i limitowaniu dni szkoleniowych dla personelu medycznego.
Nadal wielkim problemem i celem jest ujednolicenie
wiedzy i praktycznych umiejętności neonatologów,
położników, pediatrów i lekarzy rodzinnych, a także
położnych i pielęgniarek pracujących z kobietą na
wszystkich etapach jej życia, zwłaszcza ciąży, porodu,
połogu i opieki nad dzieckiem.
Jest duży kłopot we wdrażaniu w opiece okołoporodowej, w tym przede wszystkim w szpitalu podczas
porodu i wczesnym okresie laktacji, istniejących od
wielu lat wytycznych WHO przyjaznych matce i dziecku. Co prawda większość tych zasad znalazła miejsce
w obowiązującym Standardzie Opieki Okołoporodowej,
jednak brak systemu nadzoru nad ich wdrażaniem skutkuje niepełnym przestrzeganiem zaleceń. Dzieje się tak
mimo udokumentowanej skuteczności medycznej i lobbującego działania wielu organizacji prozdrowotnych.
Obecnie obserwujemy tendencję wzrostową
liczby urodzeń. Zmienia się też „struktura zdrowotna”
noworodków. Wśród rzeszy noworodków zdrowych rodzą się d
 zieci chore, wymagające diagnostyki i leczenia.
Trzeba się liczyć z coraz większą liczbą noworodków
z wrodzonymi wadami rozwojowymi. Tu pojawia się
problem diagnostyki prenatalnej, właściwego miejsca
dla urodzenia takiego dziecka, zapewnienia wielospecjalistycznego zespołu do diagnostyki i leczenia, opieki
nad rodziną i zapewnienia dalszego optymalnego funkcjonowania dziecka w środowisku po wypisie do domu.
Nadal wiele problemów przysparza noworodek
urodzony przedwcześnie. Mimo wysiłków perinatologii
odsetek wcześniactwa pozostaje niezmiennie od kilku lat
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na tym samym poziomie – w Polsce jest to 6-7%, w USA
jeszcze więcej: 11-12%. Istniejący w Polsce system trójstopniowej opieki perinatalnej reguluje postępowanie
w ciąży zagrożonej wystąpieniem przedwczesnego porodu,
ale nadal zbyt wiele dzieci rodzi się na niewłaściwym
poziomie referencyjnym. Wielkie wyzwanie stwarza noworodek matki uzależnionej, kobiety z chorobą przewlekłą, po transplantacji narządu, z chorobą nowotworową
i wieloma, wieloma innymi zaburzeniami zdrowotnymi.
Noworodek zdrowy jest tylko pozornie bezproblemowy. Na każdym poziomie opieki neonatologicznej
i położniczej konieczne są perfekcyjnie realizowane
działania profilaktyczne, przede wszystkim promocja
karmienia naturalnego, szczepienia ochronne i badania tzw. przesiewowe. Ich wdrażanie wymaga wiedzy
i współpracy całego zespołu medycznego opiekującego się rodziną, przede wszystkim matką i dzieckiem. 
Owocem tej pracy jest poprawa zdrowia dziecka i redukcja przyszłych problemów w zakresie alergologii,
endokrynologii, gastrologii, kardiologii, laryngologii,
chorób zakaźnych i wielu innych dziedzin medycyny.

złudny. Po pierwsze tę liczbę tworzą w dużym stopniu
lekarze będący w trakcie procesu specjalizacji. Tymczasem na oddziale intensywnej terapii noworodka lekarz
rezydent pod nadzorem doświadczonego specjalisty
dopiero uczy się postępowania z pacjentem w stanie
zagrożenia życia. Nauka ta pochłania więcej czasu niż
samodzielne wykonywanie tych samych czynności przez
doświadczonego lekarza. Mimo że NFZ w kryteriach do
kontraktowania traktuje lekarza w trakcie specjalizacji
jako równoważnego specjaliście, to praktycznie młody
lekarz tej roli nie odgrywa.
Po drugie, co jest znacznie groźniejszym zjawiskiem, lekarze specjaliści (a nawet osoby przed specjalizacją) podejmują dyżury w innych jednostkach i zaraz
po nich wracają do oddziałów macierzystych, gdzie
kontynuują pracę w godzinach normalnej ordynacji.
Taki przemęczony lekarz, pracujący ponad 24 godziny,
może podejmować nieoptymalne decyzje co do postępowania z pacjentem.
Brak neonatologów szczególnie daje się we znaki
w szpitalach pierwszego poziomu referencyjnego. Tam
sytuację ratują lekarze pediatrzy, dyżurujący jednocześnie na oddziale dziecięcym i noworodkowym.
Połączenie dyżurów to dobre rozwiązanie pod warunkiem odbycia przez tych lekarzy kursu resuscytacji
noworodka. Niezbędne jest także poszerzenie wiedzy
z zakresu laktacji i karmienia naturalnego oraz podstaw
wentylacji mechanicznej.
Jak widać, jest konieczność dalszego szkolenia
lekarzy w kierunku neonatologii dla zapewnienia ciągłości pracy oddziałów neonatologicznych.

• Mamy wzrost liczby urodzeń, co wszystkich nas
cieszy, zarówno tych, którzy są rodzicami, jak i tych,
którzy są dziadkami. To również satysfakcja dla
lekarzy ginekoloów, położników, neonatologów i pediatrów, ale także więcej pracy. Ile dzieci rodzi się
w województwie mazowieckim w ciągu roku, ilu mamy
neonatologów i pediatrów? Czy jest wystarczająco
dużo lekarzy tych specjalności?
Rocznik statystyczny podaje, że w 2016 r. w województwie mazowieckim urodziło się około 60 tysięcy
noworodków, najwięcej wśród wszystkich województw. • Wszyscy wiemy, że będąc lekarzami, musimy uczyć
Spośród wszystkich dużych miast w Polsce najwięcej się przez całe nasze życie zawodowe. Poszczególne spedzieci przyszło na świat w Warszawie. Zjawisko to jest cjalności lekarskie mają swoje konferencje, kongresy.
konsekwencją olbrzymiego napływu młodych ludzi do Które z tych wydarzeń edukacyjnych są szczególnie
naszego miasta. Mazowieckie jest jednym z czterech ważne dla neonatologów i pediatrów?
województw w Polsce z dodatnim przyrostem naturalKongresy i konferencje organizowane przez
nym, z największą spośród nich tendencją wzrostową konsultantów krajowych oraz towarzystwa naukowe
od roku 2000.
neonatologiczne i pediatryczne to najważniejsze miejTak zwany syntetyczny wskaźnik rozwoju de- sca wymiany wiedzy i rekomendacji zaleceń. Zjazdy te
mograficznego dla województwa mazowieckiego odbywają się zazwyczaj co dwa lata. Ponadto odbywa
wynoszący w 2015 roku 66,2 osiągnie wartość 91,2 się wiele konferencji, którym towarzystwa te udzielają
w 2050 roku (https://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktu- patronatu, poświadczając ich wysoki poziom merytoalnosci/33568,Demografia-Mazowsza-wyzwania-spoleczne-i- ryczny. Organizatorami tych spotkań są kierownicy
gospodarcze.html). To oznacza, że musimy być przygoto- klinik, pasjonaci nauczania, wybitni specjaliści w okrewani do zaspokojenia wzrastających potrzeb. Pozornie ślonej węższej dziedzinie. Konferencji tych jest bardzo
liczba lekarzy pracujących w oddziałach neonatologicz- dużo, oczywiście nie da się uczestniczyć we wszystkich.
nych zapewnia ciągłość pracy. W istocie jest to obraz Można jednak wybrać najbardziej interesujące.
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Dużym powodzeniem cieszą się towarzyszące od 10 lat pracować. Klinika, którą kieruję, jest organikonferencjom warsztaty będące okazją do podniesienia zatorem kilku obowiązkowych i kilku doskonalących
umiejętności praktycznych w bezpośrednim kontakcie kursów dla lekarzy. Tematyka tych kursów obejmuje
z wykładowcą.
głównie problemy neonatologii, ale tematy dedykujemy
Niektóre ze spotkań organizowane są cyklicznie. też lekarzom pediatrii, położnictwa, ginekologii oraz
Coroczne Wiosenne Biebrzańskie Spotkania Neonato- medycyny rodzinnej. Mam też przyjemność prowadzić
logiczne, konferencja organizowana od wielu lat przez wykłady na kursach CMKP organizowanych przez inne
mój zespół w dolinie Biebrzy, gromadzi pasjonatów uczelnie w Warszawie.
wiedzy i jednocześnie fanów biebrzańskiej przyrody.
W bieżącym roku będą to już dwudzieste pierwsze • W imieniu Czytelników „Gazety dla Lekarzy” dzięspotkania.
kuję za przybliżenie bieżących problemów polskiej
Współtwórcą i realizatorem programów wszyst- neonatologii.
kich specjalizacji lekarskich jest Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego, w którym mam zaszczyt
Rozmawiała Krystyna Knypl

Nowości
Demografia województwa mazowieckiego
W styczniu 2017 roku odbyła się konferencja Demografia Mazowsza – wyzwania
społeczne i gospodarcze. Na
stronie internetowej poświęconej konferencji czytamy:
„Województwo mazowieckie
jest jednym z czterech województw w kraju (obok pomorskiego, małopolskiego

i wielkopolskiego), w których w porównaniu z 2014
r. odnotowano przyrost
ludności. Na Mazowszu był
on relatywnie największy
i wyniósł 0,27% w 2015 r.
Województwo zamieszkuje
ponad 5 mln osób. W latach 2011-2015 najwyższy
wzrost liczby mieszkańców

odnotowały powiaty: piase- był w powiecie garwolińskim
czyński (6,51%), wołomiński (1,64), a najniższy w gosty(5,64%) i grodziski (4,85%), nińskim (1,15).” (K.K.)
z kolei spadek dotyczył poŹródło: https://www.
wiatów: lipskiego (-3,16%),
mazowieckie.pl/pl/
sokołowskiego (-2,58%) i łoaktualnosci/aktualnsickiego (-2,47%). W 2015 r.
osci/33568,Demografiawspółczynnik dzietności wyMazowsza-wyzwanianiósł 1,41 – na wsi był wyższy
spoleczne-i-gospodarcze.
niż w miastach. Najwyższy
html?search=298

Międzynarodowa ankieta na temat jakości życia osób z atrezją przełyku
Na łamach „Journal of Pediatric Surgery” w kwietniu 2018 r. ukazało się
doniesienie A patient led, international
study of long term outcomes of esophageal atresia: EAT 1 autorstwa E. Svobody i wsp. o jakości życia osób z atrezją
przełyku. Przeprowadzono badanie
ankietowe 1100 pacjentów z 25 krajów,
przy czym analizie końcowej poddano
928 ankiet. U 80% pacjentów była to
atrezja typu C, 19% typu A i 1% typu E.
Wiek pacjentów: <5 lat (42%), 5-10 lat

(26%), 11-17 lat (16%), 18 lat i więcej
(16%). U 49% pacjentów wykonywano
zabiegi poszerzenia przełyku. Refluks
zołądkowo-przełykowy dający objawy
kliniczne był u 58%, dysfagia u 50%.
Refluks częściej występował u pacjentów
z atrezją przełyku długoodcinkową niż
krótkoodcinkową (p< 0,005). Częstość
infekcji dróg oddechowych i innych
objawów ze strony układu oddechowego
malała z wiekiem. Średnie BMI u dorosłych wynosiło 21,5. Jakość życia była

znacząco obniżona u 18% badanych,
a 25% nie stwierdzało żadnych zmian
w jakości życia.
Z uwagi na częste i długotrwałe objawy chorobowe występujące nie tylko
w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
u osób urodzonych z atrezją przełyku,
zdaniem autorów konieczne jest tworzenie ośrodków obejmujących tych pacjentów opieką w wieku przejściowym. (K.K.)
Źródło: http://www.jpedsurg.org/article/S0022-3468(17)30352-4/fulltext

Profil infekcji wirusowych u dzieci
Metapneumowirus ludzki (hMPV) został odkryty
w 2001 roku. Jest to drugi
po RSV wirus powodujący
zakażenia górnych i dolnych
dróg oddechowych głównie
u niemowląt i dzieci. Szczególnie podatne na zakażenie
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wirusem hMPV są dzieci do 5
roku życia. W 5-10% konieczna jest hospitalizacja w czasie
takiej infekcji. Często spotykane są także zakażenia wirusem RSV i hMPV, stanowią
one 60-70% infekcji. W wypadku infekcji mieszanej jest

10-krotnie większa konieczność hospitalizacji dziecka
oraz konieczność wdrożenia
oddechu wspomaganego. Wirus hMPV występuje także
często z wirusem grypy A i B,
adenowirusami, wirusami
paragrypy, enterowirusami.

Lista wszystkich znanych
wirusów jest bardzo długa
– https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_virus_species. (K.K.)
Źródło: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/zakazeniametapneumowirusem-czlowiekahmpv-u-malych-dzieci?lang=pl
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Co dziś dzieci robią w sieci?
Aleksandra Zasimowicz

Dawno, dawno temu istniał świat bez komputerów i internetu. W tych zamierzchłych czasach każde z dzieci chodziło do szkoły i każde znało zjawisko przemocy rówieśniczej, zupełnie nie mając pojęcia, iż taką nosi nazwę. Chłopcy ciągnęli koleżanki za włosy, siłowali
się, przepychali lub umawiali się na solówki, z których nie zawsze wracało się zwycięzcą. Mama koiła ból porażki. Nie było to trudne, bo wszystko było jasne, młodzian trenował funkcjonowanie w grupie, oberwał, ale następnym razem on wygra i wystarczy talerz
ciepłej zupy i bezpieczny kąt, a łzy obeschną. Obowiązywał archaiczny kodeks, który nie
pozwalał dwóm (a cóż dopiero więcej!) atakować jednego. Nie wchodziło w grę bicie koleżanki, a rodzic był gwarantem bezpieczeństwa. Problem rósł wraz z dziećmi, przybierając
coraz mniej humanitarną postać aż do słynnej fali w wojsku.
Zgubne produkty uboczne
mentalności naukowo-technicznej
Czas zrobił swoje i dawni uczniowie stali się
dzisiejszymi… dziadkami. W tzw. międzyczasie, kiedy
byli w roli rodziców, jakoś tak przypadkiem wszedł
w życie całego pokolenia rewolucyjny internet, ale sam
w sobie nie stał się rewolucją. Dokonały tego portale
społecznościowe. Każdy człowiek kocha swoje dzieci,
tak samo jak kochali go jego rodzice i dziadkowie, ale
dzisiaj jest mu obiektywnie dużo trudniej. Tempo życia,
poziom stresu, rozmycie norm i osłabienie relacji to
wszystko, z czym oprócz zwykłych trosk rodzicielskich
mierzy się współczesny rodzic. Nie jest rzeczą dziwną,
że łatwiej sięgnąć po relaks w wirtualnym świecie niż
żmudnie budować relacje w świecie rzeczywistym. Każdy
z nas widzi mamusie, które nie rozmawiają ze swoim
maluchami, tylko wygłaszają kwestie do smartfonów.
Czasem widzimy, że dziecko trzyma w ręku drugi taki
gadżet.
Albert Einstein mówił: Jestem przekonany, że
przerażający upadek moralności, jakiego jesteśmy świadkami w dzisiejszych czasach, jest rezultatem mechanizacji
i dehumanizacji naszego życia – zgubnych produktów
ubocznych mentalności naukowo-technicznej. Boję się
dnia, w którym postęp techniczny zakłóci interakcje
międzyludzkie. Wtedy świat zyska pokolenie idiotów.
Wielu wybaczało mu te wizjonerskie wywody, wszak
był mistrzem i mentorem. Ponadto nie mówił o nich,
lecz o ich bliżej nieokreślonych potomkach.
Dzisiaj postęp naukowo-techniczny związany z internetem poważnie zakłócił relacje między
ludźmi. Nie stanowi żadnego problemu, poza zgodą
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fotografowanych, udokumentowanie tego faktu. Bez
wchodzenia do twierdzy (oby chociaż dom nią pozostał)
zobaczmy przerwę międzylekcyjną w przypadkowym
liceum – uczniowie z zerową potrzebą aktywności
fizycznej po 45-minutowym bezruchu w ławce siedzą pod ścianami pochyleni nad ekranami i-padów,
smartfonów czy tabletów, a dyżurujący nauczyciel
też z komórką w ręku. Wejdźmy do kawiarni – przy
tym samym stoliku siedzą ludzie pochyleni nad ekranami, nierozmawiający ze sobą. W muzeum siedzący
na ławce, każdy nad swoim ekranikiem, nawet na
wystawie EXPO 2017, zamiast buź rozdziawionych
nad geniuszem ludzkiego umysłu, upozowane selfie
krążących po niej ufoludków.
Przemoc dawniej i dziś
Przemoc jest stara jak świat, lecz dziś wszyscy
obserwujemy narastanie agresji, nawet u najmłodszych.
Kiedy w marcu 2016 roku portal Juniorowo opublikował rezultaty przeprowadzonego przez Instytut Badań
Edukacyjnych badania, które miało określić rozmiar
i rodzaj zjawiska przemocy w polskiej szkole, wyniki
zaskoczyły wszystkich. Okazało się bowiem, że skala
zjawiska w klasach I-VI jest większa niż w gimnazjach.
Grupę badawczą stanowiło 10 993 uczniów, 528 wychowawców, 242 psychologów i pedagogów szkolnych, 4092
pozostałych nauczycieli oraz 185 dyrektorów. Już wiemy,
że problem agresji przybiera różne formy i zaczyna się
wcześniej, niż przypuszczamy. Kolejnym kamyczkiem
w tym odkryciu jest ewaluacja form przemocy. Nie
zanikła tradycyjna forma fizyczna. Kiedyś łączono
ją raczej z chłopcami, ale dzisiaj internet ma swoje
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strony, na których dziewczęta chwalą się zbiorowymi i odejście od pierwotnego tematu rozmowy, pojawiają
napaściami na koleżankę. Obecnie wśród aktywności się uszczypliwości, obelgi, a nawet groźby.
przemocowej słabej płci dominują, a nawet dalej się • Grooming – uwodzenie przez internet. Bardzo często
rozwijają działania w sferze słownej i relacyjnej. Im w serwisach randkowych profile nieletnich składają
starsze dzieci, tym aktywniejsza w ich życiu staje się się jedynie ze zdjęć oraz znajdujących się pod nimi
agresja elektroniczna, inaczej – cyberprzemoc. To nowe komentarzami, które stanowią główną oś internetowych
oblicze przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem takich znajomości. Nie tylko młodzież, ale i dzieci zamieszczają
narzędzi informacyjno-komunikacyjnych jak poczta upozowane erotycznie zdjęcia. Komentarze zamieszczaelektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, ne przez innych użytkowników pod fotkami są bardzo
blogi, a przede wszystkim serwisy społecznościowe. dosłowne i wulgarne. Świadomość, do jakich nadużyć
Akty cyberprzemocy przyjmują różne formy: nękanie, może to doprowadzić, jest wśród użytkowników portali
straszenie, szantażowanie z użyciem sieci internetowej, czysto teoretyczna.
publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompro- • Phishing – wyłudzanie danych osobistych i informacji
mitujących zdjęć, filmów oraz podszywanie się pod majątkowych (rzadko dotyczy ono dzieci) jako zjawisko kradzieży ważnych poufnych danych jest realnym
kogoś wbrew jego woli.
Wymienię tylko hasłowo najczęstsze, zdefinio- zagrożeniem dla każdego.
• Spoofing – zbiór technik zmierzających do podszycia
wane formy cyberprzemocy:
• Stalking – uporczywe nękanie innych, np. zakładanie się pod kogoś innego w sieci.
fikcyjnego profilu w celu ośmieszenia poszkodowanego,
usuwanie tego profilu i ponownie zakładanie.
Dlaczego nie możemy czuć się
• Trollowanie – różnego typu nieprzyjazne zachowania bezpiecznie?
wobec innych użytkowników internetu, które mają na
Mówiąc o samym zjawisku cyberprzemocy chciacelu rozbicie prowadzonej dyskusji.
łabym podkreślić, dlaczego jest się czym niepokoić.
• Flaming – celowe zaognianie wymiany zdań między Statystyki bowiem porażają.
użytkownikami w różnego typu serwisach dyskusyjnych,
Coraz szerzej prowadzone badania wskazują,
prowadzące niejako do wojny, w której wszystkie chwyty że co roku tysiące dzieci na całym świecie padają
są dozwolone. Bardzo szybko następuje eskalacja agresji ofiarą przestępstw o charakterze seksualnym. Jakby
Cyberprzemoc – skala zagrożenia

12

5_2018 maj

Internet
tego było mało, okazuje się, że to dopiero początek
koszmaru. Część sprawców dokumentuje krzywdę
dziecka w formie zdjęć lub filmów, które umieszczane
w internecie zaczynają żyć swoim życiem. Sieć nie
ma granic, a pedofile nie mają skrupułów, więc jedna
krzywda powiela się przez tysiąc odsłon. Pomimo
tak przerażającej rzeczywistości jedno na pięcioro
dzieci samo zamieściło w internecie lub przesłało
swoje rozbierane zdjęcie. Niemal identycznie statystyki
wyglądają w Unii Europejskiej czy Kanadzie. W co
czwartym wypadku dzieci stają się ofiarami ataków
podczas rozmów w chatroomach, w takiej samej skali
za pośrednictwem e-maili i na stronach internetowych,
ale najwięcej ataków – aż 67% ma miejsce na portalach
społecznościowych.
Albert Camus mówił, że szkoła przygotowuje
dzieci do życia w świecie, który nie istnieje. Tym bardziej warto odnotować, iż wyjątkowo dużo miejsca
poświęca dzisiaj sektor edukacji problemom bezpieczeństwa, każda placówka musi mieć program profilaktyczno-wychowawczy, procedury postępowania
w sytuacjach nagłych typu uczeń pod wpływem środków
psychoaktywnych, atak terrorystyczny itp. Nauczyciele
szkolą się, jak rozpoznawać stany depresyjne wśród
uczniów, aby zapobiegać samobójstwom. Spośród
wielu organizacji mających świadomość wielkości
problemu i próbujących z nim walczyć warto wymienić
Fundację Dzieci Niczyje, Fundację Dajemy Dzieciom
Siłę, SaferInternet, NASK.

W

arto pokazać, że pomimo tak
trudnych problemów zawsze
można coś zrobić, żeby je rozwiązać.
Przykładem takiego działania jest kampania społeczna Cartoon Network pod
patronatem merytorycznym Instytutu
Badań Edukacyjnych i Fundacji Dzieci
Niczyje adresowana do dzieci, nauczycieli i rodziców. Honorowy patronat
nad kampanią objął Rzecznik Praw
Dziecka. Stacja chce uświadamiać
dzieciom, jak bolesne i krzywdzące
mogą być niekoleżeńskie zachowania,
jak miło jest mieć kumpli i nie bać się
dokuczania. Co bardzo ważne, wykorzystane są też krótkie filmy animowane
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Na liście sukcesów tych organizacji są:
• rozbite międzynarodowe siatki pedofili,
• utworzenie całodobowej pomocy on-line dyżurnet.pl
(https://dyzurnet.pl/), który uratował niejedno młode życie,
• szkolenia uczniów i nauczycieli jak radzić sobie w sieci,
• stworzenie bezpłatnej i anonimowej pomocy telefonicznej dla uczniów,
• stworzenie bezpłatnej i anonimowej pomocy telefonicznej dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują
wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności
wynikające z problemów i zachowań ryzykownych,
• stworzenie bazy mniejszych i większych filmików
edukacyjnych uświadamiających nie tylko rodzaj czy
skalę zagrożenia, ale i zawierających realne wskazówki
pomocowe.
Chwila refleksji…
Skoro problem jest już zdiagnozowany i podjęto
wiele konkretnych działań mających na celu ochronę
potencjalnych ofiar, to po co ten artykuł?
Chciałabym, żeby nie był potrzebny. Żebyśmy
już nigdy nie słyszeli o kolejnym dziecku, które popełniło samobójstwo z powodu wyśmiewania go w internecie, z powodu zarzucania sieci obrażającymi go
zdjęciami, memami, komentarzami. Brutalna prawda
jest taka, że gdyby nie takie sytuacje, cyberprzemoc
nie byłaby przestępstwem, a jednak jest i jest ścigana
z mocy prawa.

przedstawiające problem dokuczania
z różnych perspektyw (przecież dzieci
nie tylko wchodzą w rolę sprawcy czy
ofiary, ale i obserwują). Ta bardzo potrzebna akcja dostarcza nauczycielom
narzędzi, które pomagają prowadzić
lekcję na temat dobrych relacji w klasie.
Kampania trwa od 2015 roku, kiedy to wyniki badań IBE wskazały, jak
duży jest problem przemocy relacyjnej
wśród najmłodszych uczniów. Prawie
połowa dzieci w najmłodszych klasach
szkół podstawowych jest ośmieszanych, wyśmiewanych i poniżanych,
a ponad połowa (54%) w szkołach
podstawowych doświadcza co najmniej raz w miesiącu niemiłego zachowania swoich kolegów w postaci:
nastawiania klasy przeciwko sobie,
izolowania czy obgadywania. Ponie-

waż ten problem zmniejsza się wśród
starszych dzieci (przenosi się do sieci),
dlatego kampanię skierowano do szkół
podstawowych.
Do współpracy przy kampanii
Cartoon Network zaprosiło psychologów, a ambasadorami akcji są znani
polscy sportowcy, jak: Krychowiak,
Lewandowski, Szczęsny, Gortat, Błaszczykowski. Wszyscy oni podkreślają,
jak ważne jest uczenie dzieci szacunku
dla innych, zasad fair play i przyjaźni.
Dzieci powinny nie tylko nie dokuczać,
ale i nie pozwalać robić tego innym.
Na potrzeby kampanii uruchomiono
stronę internetową BadzKumplem.CartoonNetwork.pl z materiałami eksperckimi, a Fundacja Dzieci Niczyje służy
swoimi telefonami zaufania dla ofiar
dokuczania.
■
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Tak jak wspomniałam na początku, kiedy przed wrażliwą obserwację możemy uratować choć jedno
laty ktoś dokuczał dziecku w szkole, to po lekcjach młode i już skrzywdzone życie, to nie wolno nam
wracało ono do domu, gdzie mama z talerzem cie- tego zaniechać.
płej zupy i czułością ocierała łzy i przywracała tak
Aleksandra Zasimowicz
konieczne do życia poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj
siostra lekarki, nauczyciel dyplomowany informatyki,
często zapracowanej mamy nie ma w domu, a jeśli jest,
trener programu Teach to the Future,
to często bardziej zatopiona w sieci niż obecna obok
edukator MEN ds. informatyki,
dziecka. Większość ofiar cyberprzemocy nikomu nie
doradca metodyczny ds. informatyki w MSCDN.
mówi o swoim problemie. To pokolenie bardziej istZwolenniczka koncepcji Life Long Learning.
nieje w świecie wirtualnym niż rzeczywistym. Kiedy
Uwielbia podróże bliższe i dalsze.
po dawce upokorzeń w szkole wraca do domu i otwiera
telefon, wylewa się z niego atak, wchodzi na portal Bibliografia
społecznościowy i hejt leje się z każdego postu (a je- • J. Pyżalski (2015): Przemoc rówieśnicza w szkole – badania
śli z rozpaczy dziecko usunęło konto, to wyobraźnia retrospektywne studentów pedagogiki. Studia Edukacyjne,
podpowiada mu jeszcze gorsze scenariusze). Internet 34, 177-196.
ma wiele czarnych stron, fora samobójców namawiają • http://badzkumplem.cartoonnetwork.pl/
do radykalnych rozwiązań, to ten wirtualny świat jest • Dzieci się liczą (2017). Raport o zagrożeniach bezpieczeńdla nich realny, bo za drzwiami swojego pokoju nie stwa i rozwoju dzieci w Polsce. Fundacja Dajemy Dzieciom
Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)
widzą nic.

• K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski (red.) (2015): Dys-

kryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O buCzy jest jakaś recepta?
dowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji
Skoro wiemy, że problem jest bardzo poważny,
formalnej w Polsce. Raport z badań. Warszawa, Towarzystwo
może spróbujmy coś z tym zrobić. Postawmy komputer Edukacji Antydyskryminacyjnej.
w miejscu ogólnodostępnym, kontrolujmy czas, jaki • M. Malinowska-Cieślik (2015): Cyberprzemoc. W: J. Mazur
członkowie rodziny spędzają w sieci. Zainstalujmy (red.), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej
kontrolę rodzicielską, filtry antyspamowe, programy w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych.
antywirusowe itp., a przede wszystkim rozmawiajmy ze Wyniki badań HBSC 2014 (s. 212-219). Warszawa, Instytut
sobą, z naszymi dziećmi po to, żeby w razie problemu Matki i Dziecka.
nigdy nie zwątpiły, że mogą na nas liczyć i nie zamknęły • A. Małkowska-Szkutnik (2015). Przemoc w szkole (bullying). W: J. Mazur (red.), Zdrowie i zachowania zdrowotne
się w swojej samotności.
młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań
Oczywiście nie wszyscy doświadczają przemo- socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014 (s. 205-211).
cy w sieci czy świecie realnym, ale jeśli przez naszą Warszawa, Instytut Matki i Dziecka.

Nowości
Źródła wiedzy o zdrowiu
dla amerykańskich studentów
Na łamach „Journal of Medical
Internet Research” S. Kim i wsp.
opublikowali doniesienie Analysis
of College Students’ Personal Health
Information Activities: Online Survey
o tym, z jakich źródeł studenci amerykańskich uczelni czerpią wiedzę
o zdrowiu. W badaniu uczestniczyło 1408 studentów. Preferowanym
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(67,9%) źródłem wiedzy o zdrowiu
była rodzina, na drugim miejscu
(26%) znaleźli się profesjonaliści
medyczni, a na trzecim internet
(11,15%). Tylko 1,91% badanych za
wiarygodne źródło wiedzy uważało
swoich kolegów.
(K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29678798
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Szlakiem praskich odkryć,
tajemnic i wspomnień
Krystyna Knypl

Podróże w dalekie strony grożą spotkaniem oko w oko z cyklonem, tajfunem, powodzią,
chmurą radioaktywną, a w najlepszym wypadku z rabusiem. Trochę świata zobaczyliśmy...
pora na refleksję w duchu cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.
Bazar Różyckiego
Kierujemy więc swe kroki na Bazar Różyckiego,
ikonę praskich klimatów. Bywałam na bazarze już
w latach pięćdziesiątych z moją matką Haliną, wyprawiałyśmy się tam po wielokroć w związku z zamiarem
kupienia modnego wtedy kołnierza ze srebrnego lisa.
Inwestycja była poważna i w dodatku ryzykowna. Niektóre egzemplarze miały bowiem miejsca pozbawione
włosów, jednak były one zamaskowane przez włosy
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z sąsiedztwa. Do dziś pamiętam, jak matka mówiła
do mnie – dmuchaj pod włos i szukaj łysin. Z właściwą
sobie dociekliwością dmuchałam i dyskwalifikowałam
kolejne egzemplarze kołnierzy ze srebrnych lisów ku
irytacji bazarowych oferentek. Za kolejną wyprawą
kołnierz z lisa został nabyty.
Innym dobrem luksusowym, po które wyprawiałam się na Bazar Różyckiego, były dżinsy. W moich
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studenckich latach był to
ubiór niepowszechnie dostępny. Pokusa ogarniała
mnie zwłaszcza po odebraniu wypłaty za dyżury.
Przechadzałam się alejkami bazaru, spoglądałam
tęsknym wzrokiem na liczne egzemplarze dżinsów.
Realizacja marzeń nastąpiła jednak nie w wyniku
zakupu na bazarze, lecz
w komisie na Ochocie.
Kolejne wyprawy na
Bazar Różyckiego odbyłam w latach siedemdziesiątych, gdy towarzyszyłam studentom rosyjskim
odbywającym pod moim
kierunkiem praktyki wakacyjne w Państwowym
Szpitalu Klinicznym nr 1.
Dobrze rozumiałam ich tęsknotę do posiadania dżinsów.
Emocje towarzyszące zakupom wywoływały w uczestnikach wyprawy hipoglikemię, którą opanowywali
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konsumując nabyte na bazarze pyzy. Nawoływanie
pyzy, gorące pyzy pamięta
każdy, kto tam bywał.
Wyprawy
fotograficzne
Praga to miejsce
ciekawych plenerów fotograficznych, jakich nie
spotkamy w innych dzielnicach Warszawy. Jako fotoblogerka bywałam tam
wielokrotnie, fotografując między innymi Szpital
Praski – ważne dla mnie
miejsce. Wspominam
ćwiczenia oraz egzamin
z chirurgii zdawany u prof.
Zdzisława Łapińskiego.
Mijamy szpital i kierujemy się na ulicę Ratuszową, gdzie mieści się warszawski ogród zoologiczny.
Było to miejsce częstych wypraw w związku z tym, że
jestem zaprzyjaźniona z rodziną państwa Landowskich,
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a zwłaszcza z Marią („Doką”) Landowską oraz Janem
(„Tutkiem”) T. Landowskim od 1962 roku.
Ostatnio często z Tutkiem wspominamy nasze młode lata. Jest on znakomitym ginekologiem
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położnikiem, rozpoczynał praktykę lekarską w Szpitalu
Praskim. Dalsze etapy jego pracy to Instytut Gruźlicy,
a następnie za granicą – w Niemczech, Republice Południowej Afryki, Chile oraz Austrii. Tutek to lekarz
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Oto jak graficy Superstacji przedstawili komentatorkę

z pasją i talentem operacyjnym, dzięki któremu podczas
pracy w okresie wstępnym w Kapsztadzie i potem Johannesburgu niósł pomoc wielu osobom. Wykonywał
zabiegi chirurgiczne między innymi w historycznej sali

operacyjnej, w której Christiaan Barnard przeszczepił
po raz pierwszy w historii serce.
Czas płynie… w latach osiemdziesiątych bohaterowie tych wspomnień kontynuowali swoją praktykę
lekarską poza granicami kraju, ja zaś rozpoczęłam
karierę dziennikarską. W związku z tym bywałam
na Pradze jako komentator telewizyjny w Superstacji.
Przedmiotem komentarzy były zmiany w ochronie
zdrowia, jakie wywołała ustawa refundacyjna.
Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl

Nowości
Wernisaż wystawy na 90. urodziny warszawskiego zoo
W Muzeum Warszaw- zoologicznego. Spotkania na naszych łamach, kilka- Landowskim, dyrektorze zoo
skiej Pragi 17 kwietnia 2018 z historią możliwe są także krotnie pisaliśmy o dr. Janie L. w latach 1951-1972 (http://
r. odbył się wernisaż
gazeta-dla-lekarzy.com/
wystawy poświęconej
index.php/zloty-dyplom90. rocznicy powstania
lekarza/621-jan-le onmiejskiego ogrodu zoolandowski-syn-dekarzalogicznego. Wystawa
ojciec-lekarzy, http://
pokazuje zwierzęta, ich
gazeta-dla-lekarzy.com/
opiekunów oraz dyrektoindex.php/zloty-dyplomrów zoo. Możemy spotkać
lekarza/622-komentarzsię z wielbłądem, słoniem,
redaktor-naczelnej, http://
hipopotamem i innymi
gazeta-dla-lekarzy.com/
ładnie odtworzonymi
index.php/wazniejsze-nopostaciami zwierząt. Dla
wosci/640-tez-mam-takiemiłośników historii przy-zdjecie
(K.K.)
gotowano wiele pamiątkoŹródło: informacja własna
wych fotografii z ogrodu Krystyna Knypl z Anną Mizikowską, kuratorem wystawy
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Łakomy kąsek
z wierzbą w tle
Alicja Barwicka

Położone w centralnej i północno-wschodniej części Polski Mazowsze stanowi historyczną krainę ulokowaną w środkowym
biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów.
W państwie Piastów już bardzo wcześnie
(prawdopodobnie 960…991 r.) miało miejsce przyłączanie ziem mazowieckich do
wielkopolskiego państwa Polan. Chociaż
czasy były zamierzchłe, to tempo budowania polskiej państwowości mogło imponować. Szykując się do przyłączenia Mazowsza, planowano od razu jego stolicę i już
w połowie X wieku na płockim Wzgórzu
Tumskim Mieszko I założył gród książęcy.
Chrzest Polski w 966 r. pociągnął za sobą
potrzebę organizacji administracji kościoła
i w 1075 roku Płock jako historyczna stolica Mazowsza stał się siedzibą rzymskokatolickiej kurii diecezjalnej. Niedługo potem
nastąpił kolejny awans Mazowsza i w latach 1079-1138 Płock był już stolicą Polski.
Wprawdzie dzisiejszy Płock utracił znaczenie polityczne, ale Mazowsze, ze swoją historyczną stolicą wciąż fascynuje.
Po co komu Mazowsze?
Skoro już tak dawno zabiegano o posiadanie tego
kawałka ziemi, to widocznie było o co walczyć. Gleby na
Mazowszu są niskiej jakości, ale za to jest płasko, więc
były dobre warunki do orki, zawsze było tu dużo lasów
(no, może teraz już mniej), a las dawał drewno na opał
i karmił, bo dostarczał nie tylko leśnych jagód i grzybów,
ale przede wszystkim zwierzyny łownej. Jednak przede
wszystkim Mazowsze miało Wisłę, a szeroka, spławna
rzeka to przecież droga handlowa i komunikacja ze
światem przez pośredni dostęp do morza oraz wielkie
możliwości dla nadbrzeżnego budownictwa i zakładania
siedzib ludzkich. Szczególnie uprzywilejowane były
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Na rozległym Mazowszu...

porośniętym wierzbami...

nad środkową Wisłą...
... Mieszko I założył książęcy gród obronny

5_2018 maj

Mazowsze

Wisła tu szeroka i ma nawet jedyne w Europie rzeczne molo

miejsca z wysokim brzegiem dającym naturalną ochronę
nie tylko przed wrogim najazdem, ale przede wszystkim
przed powodzią. Wszystko działo się w okresie, kiedy
ówcześni mieszkańcy Mazowsza dobrze pamiętali
czasy pogańskie i niekoniecznie akceptowali wejście
w zasięg chrześcijaństwa. Wybuchały więc okresowe
konflikty, miały też miejsce próby oderwania Mazowsza
od piastowskiego ośrodka władzy państwowej. Jedna
z takich prób została w 1047 roku udaremniona przez
Kazimierza Odnowiciela, ale też stała się początkiem
wzmożonego zwalczania przez Piastów pozostałych
jeszcze miejsc pogańskiego kultu. Równocześnie intensywnie rozbudowywano administrację kościelną,
odbudowywano zniszczone lub porzucone kościoły.
Państwo Piastów umacniało się, a Mazowsze ciągle było
terytorialnym łakomym kąskiem, pilnowali go skutecznie Władysław Herman, a potem jego syn Bolesław
Krzywousty. Utworzenie w 1079 roku w Płocku stolicy
kraju zapowiadało świetlaną przyszłość Mazowsza, ale
testament Krzywoustego po jego śmierci w 1138 roku
zapoczątkował erę rozbicia dzielnicowego i zmienił
dalsze losy tych ziem.
Później też było ciekawie
Rozbicie dzielnicowe pewnie nie było najszczęśliwszym posunięciem Bolesława Krzywoustego, ale
w średniowiecznej Europie takie rzeczy się zdarzały.
Przyczyna była prozaiczna. Rosło znaczenie możnowładztwa dążącego do niezależności i tworzenia własnych środków władzy. Generalnie największe prawa
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Bolesław Krzywousty nadal pilnuje swoich ziem

do sukcesji miał zawsze pierworodny syn, ale ponieważ
rodziny były raczej wielodzietne, a nie było programu
500+, to kochający swoje pociechy (może jednak głównie
synów) tatuś starał się być równie szczodry dla każdego dziecka. I tak przez lata scalane z wielkim trudem
ziemie tworzące trzon państwowości polskiej na mocy
testamentu władcy rozdzielono między jego synów.
Jak to w rodzinie…
Osobne dzielnice otrzymali najstarsi. I tak pierworodny Władysław II otrzymał Śląsk z Wrocławiem
i Małopolskę z Krakowem, Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze z Płockiem, a Mieszko, zwany później Starym
– Wielkopolskę z Poznaniem. Raczej nic (na razie) nie
dostał małoletni wówczas Kazimierz, zwany później
Sprawiedliwym, natomiast jego nieco tylko starszy
brat Henryk – jedynie ziemię sandomierską. Bracia
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Mazowsze
nim najmłodszemu bratu, księciu wiślickiemu Kazimierzowi, ale apetytem i szybkością decyzji wykazał
się trzeci w kolejności starszeństwa brat – Mieszko
Stary, zajmując szybko Małopolskę z Krakowem. Miał
więc poza Wielkopolską również stolicę kraju i znowu
się wydawało, że to koniec awantury. Jednak do końca
było jeszcze daleko, bo urażony najmłodszy z braci,
Kazimierz Sprawiedliwy wyrzucił Mieszka z Małopolski
i sam zajął Kraków. Mieszko Stary walczył o powrót
Krakowa do końca życia, ale rezultat był taki, że na
początku XIII wieku polskie ziemie były podzielone
na więcej dzielnic, niż to ustalił testament Krzywoustego. Bratobójcze walki trwały nadal i przeniosły się
na kolejne pokolenie. W połowie XIII wieku władzę
nad Mazowszem i Kujawami sprawował młodszy syn
Kazimierza Sprawiedliwego, Konrad Mazowiecki (ten
sam, który do walki z najazdami Prusów wezwał na
pomoc Krzyżaków). Jego potomkom przypisuje się
dalsze rozbicie Mazowsza na małe odrębne księstwa.

oczywiście natychmiast zaczęli się kłócić o sukcesję.
W wyniku lokalnych wojen Władysław II, mimo że był
najstarszy i najwięcej posiadał, poniósł ostatecznie tak Wreszcie razem z Koroną
wielką klęskę, że jedynym rozwiązaniem stała się dla
Rozbicie dzielnicowe, powstawanie nowych pańniego ucieczka z kraju (stąd jego późniejszy przydomek – stewek feudalnych przy jednoczesnym narastaniu ich
Wygnaniec). Obie jego dzielnice zasiliły stan posiadania samodzielności politycznej znacznie osłabiło pozycję
Bolesława Kędzierzawego, który jednak konsekwentnie Polski na arenie międzynarodowej. Rozmaite lokalne
dążył do scalenia (w swoich rękach) jak największego interesy dominowały i coraz rzadziej się zdarzało, by
obszaru ziem będących spuścizną po ojcu. Miał w tym dawne państwo Krzywoustego występowało na zewnątrz
trochę szczęścia, bo jego młodszy brat Henryk zmarł jako jeden organizm polityczny. Próby zjednoczenia
młodo, więc ziemię sandomierską otrzymał niejako Mazowsza były okresowo podejmowane, ale kończyły
z automatu. Co prawda musiał się szybko podzielić jej się niepowodzeniem i do 1526 roku było to lenno
częścią z najmłodszym Kazimierzem Sprawiedliwym, Polski. Dopiero w latach 1526-1529 poszczególne rektóry w tzw. międzyczasie osiągnął wiek gotowości do giony Mazowsza zostały ostatecznie przyłączone do
walki „o swoje”, ale i tak nie było powodów do narze- Królestwa Polskiego, zachowując jednak na pewien
kań na stan posiadania. Jedynym kłopotem Bolesława czas swoją odrębność, np. do 1540 roku działał właKędzierzawego w tamtym okresie był Śląsk, o który sny sejm Mazowsza, a do roku 1577 – odrębne dla tej
toczyły się nieustanne walki z cesarskim dworem nie- dzielnicy prawo.
mieckim, gdzie schronienia udzielono Władysławowi II
Wygnańcowi. Ostatecznie śląską ojcowiznę odzyskano Co nam zostało z tych lat?
pod koniec XII wieku, ale już rozbitą na trzy kolejne
Chociaż w kolejnych wiekach Mazowsze dzieliło
dzielnice.
burzliwe losy całego kraju, to jego zwłaszcza kulturowe
znaczenie powoli rosło, stając się podłożem podjętej
kilkadziesiąt lat później przez Zygmunta III Wazę decyzji
Nie było dobrych decyzji
Kiedy zmarł Bolesław Kędzierzawy, terytorium o przeniesieniu do Warszawy stolicy Polski. Dzisiejsze
polskiej państwowości było już na nowo prawie zupełnie Mazowsze tak jak w średniowieczu ma dość słabe,
scalone (ciągle brakowało Pomorza) i wydawało się, kamieniste gleby, nie ma ważnych dla gospodarki boże to koniec rodzinnych waśni, zwłaszcza że był tylko gactw naturalnych, ale ma za to stolicę kraju i ma swoją
jeden spadkobierca (małoletni wówczas), dziedzic szczególną historię. Już w XVI wieku była to najgęściej
dzielnicy mazowieckiej – Leszek. Co prawda w swoim zaludniona część kraju, a po usytuowaniu tu stolicy
testamencie Bolesław Kędzierzawy polecił opiekę nad liczba ludności nadal rosła. Dzisiaj poza Warszawą
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Po ogromnym zamku zostały do dzisiaj dwie wieże: szlachecka i zegarowa oraz resztki starego muru

na terenie Mazowsza znajduje się kilkadziesiąt miast,
począwszy od historycznej stolicy, Płocka (ok. 130 tys.
mieszkańców), aż po blisko 20-tysięczny Pułtusk. Mniejszych miasteczek i wsi jest oczywiście znacznie więcej.
Ludności jest więcej, lasów znacznie mniej, ale tak jak
przed wiekami dominuje krajobraz nizinny z łagodnymi
morenowymi wzgórzami otaczającymi niewielkie jeziora. No i często widoczne są tak charakterystyczne dla
polskiego, a w szczególności mazowieckiego krajobrazu
wierzby, te płaczące i te rosochate. Nadal można je spotkać na wielu wsiach. Sadzono je na miedzach, a nawet
w środku pola, by pozyskać drewno na opał, wyplatać
kosze czy też budować płoty. To o nich w żołnierskich
piosenkach śpiewano, że Rozszumiały się…, to o nich
pisał płocczanin Władysław Broniewski w wierszu
Przycupnęły wierzby za obejściem, a Fryderyk Chopin
temu wydawałoby się nudnemu, monotonnemu krajobrazowi i ludowym tańcom regionu poświęcił swoje
tworzone praktycznie przez całe życie miniatury, znane
na całym świecie jako mazurki.
Dwie stolice
O dzisiejszej stolicy Polski, a więc i Mazowsza
napisano wiele, a jej historia gościła też na łamach
„Gazety dla Lekarzy” (nr… i nr…). Zajmijmy się więc
Płockiem – pierwszą historyczną stolicą Mazowsza,
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Płocka XII-wieczna majestatyczna katedra ma bogaty wystrój i piękne witraże

który już w 1237 roku uzyskał prawa
miejskie. Grubo ponad 1000 lat temu
na wysokim brzegu Wisły, zwanym
Wzgórzem Tumskim istniało pogańskie miejsce kultu, natomiast
Mieszko I, założyciel warownego
grodu książęcego miał na uwadze
przede wszystkim aspekt obronny
późniejszego miasta, bo trudno na
Mazowszu znaleźć inne miejsce z tak
wysokim brzegiem rzeki. Na wysokim Wzgórzu Tumskim w połowie X
wieku powstał więc pierwszy (jeszcze
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Prawdziwie królewski wystrój ma królewska kaplica z miejscem pochówku Władysława Hermana
i Bolesława Krzywoustego

Znalazło się też miejsce
dla współczesnej historii

romański) zamek, długo potem rozbudowywany i prze- arcydzieło romańskiej sztuki odlewniczej, są starsze
budowywany przez kolejnych władców, aż do powstania i większe od drzwi gnieźnieńskich, ale równie piękne
ostatecznie w XIV wieku, już za panowania Kazimierza i równie bogato zdobione płaskorzeźbami. OrygiWielkiego rozległej budowli gotyckiej. Zamek, który nał zdobi… sobór św. Zofii w Nowogrodzie Wielkim,
do końca XV wieku był siedzibą książąt mazowieckich, a wieloletnie starania Polski o ich zwrot nie przyniosły
a po włączeniu Mazowsza do Królestwa miał ponadto dotychczas pozytywnego rezultatu. Prawdopodobnie
status zamku królewskiego, musiał być dobrze chroniony, zostały zrabowane w 1262 roku podczas najazdu wojsk
stąd podwójny pierścień murów obronnych. Niestety litewskich. Dzisiaj w katedrze można podziwiać jedynie
skarpa nie wytrzymała wagi tej ciężkiej budowli i po ich kopię.
osunięciu się jej części w 1532 roku zamek uległ poważnemu uszkodzeniu. Został odbudowany, ale już Historia, historia, historia…
nigdy nie osiągnięto pierwotnej bryły, a dodatkowo
Płock to miasto zabytków. O najstarszej polskiej
potop szwedzki 100 lat później dokończył dzieła znisz- szkole założonej w 1180 roku przy kolegium jezuitów
czenia. Do naszych czasów pozostały po nim jedynie była już mowa w „Gazecie dla Lekarzy” (nr…). Nawet
dwie potężne baszty: starsza, bardziej przysadzista jeżeli zostawimy
Wieża Szlachecka i wyższa, smuklejsza Wieża Zegarowa na chwilę śrez barokowym hełmem, pamiętająca czasy Kazimierza dniowiecze, to
Wielkiego. Dokładnie naprzeciw stoi monumentalna od historii nie
XII-wieczna katedra, która w pierwszych dziesięcio- da się tu uciec.
leciach była największą świątynią w Polsce. Wnętrze Z bazyliki katejest dość mroczne, ale trzeba dostrzec piękne witraże dralnej jest już
i polichromie. Zwiedzających zachwyca pieczołowicie bardzo blisko do
odrestaurowana kaplica królewska, w której spoczywają Starego Rynku.
bohaterowie tej opowieści: Władysław Herman, Bole- Wystarczy krótsław Krzywousty, Bolesław Kędzierzawy oraz piętnastu ki spacer staryksiążąt mazowieckich, w tym Konrad Mazowiecki.
mi, urokliwymi
uliczkami, by
Drzwi są, ale ich nie ma
Katedra płocka wiąże się ponadto z historią
Wśród wielu
zabytków zwraca
bezcennych drzwi płockich. Zostały odlane z brązu na
uwagę piękna
wieża ciśnień...
polecenie biskupa Aleksandra z Malonne. Stanowią
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... urocza prawosławna cmentarna kapliczka

W starej części miasta pełno urokliwych uliczek...

biograficznym można zobaczyć celę
świętej oraz dokumenty i pamiątki dotyczące kultu Bożego
Miłosierdzia.

... oraz bryła grobu Nieznanego Żołnierza

... chociaż i żołnierskich nekropolii tu nie brakuje

znaleźć się przy klasycystycznym ratuszu z pierwszej
połowy XIX wieku, który był ostatnim miejscem obrad
Sejmu Królestwa Polskiego. Innym ciekawym miejscem
jest niepozorna dwupiętrowa kamienica domu zakonnego, gdzie w 1931 roku św. siostra Faustyna Kowalska
miała swoje objawienia. Dziś w niewielkim muzeum
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Odrębna,
nieliczna
wspólnota
Poza wieloma
starymi świątyniami
znajduje się w Płocku bardzo szczególny
obiekt sakralny. To
katedra Mariawitów.

... prowadzących do historycznego ratusza

Budynek zbudowany w stylu neogotyku jest już mocno
zniszczony, ale nadal pięknie się prezentuje również
z uwagi na strzeliste wieże. Wyznawcy tej wspólnoty
założonej przez Feliksę Kozłowską w 1893 roku to około
25 tys. wiernych w Polsce i około 5 tysięcy w Paryżu.
Nie uznają między innymi dogmatu o nieomylności
papieża, a duchownych nie obowiązuje celibat.
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Siedziba wspólnoty Mariawitów, chociaż mocno zniszczona, nadal zachwyca
W tej secesyjnej
kamienicy znajdziemy
między innymi
kolekcję arcydzieł
rzemiosła

Miejsce objawień św. siostry Faustyny Kowalskiej

Historia (i nie tylko) w pigułce
Jeśli nie mamy zbyt wiele czasu na analizę wydarzeń historycznych, dobrze jest odwiedzić Muzeum
Mazowieckie mieszczące się w pięknie odrestaurowanej
secesyjnej kamienicy przy ulicy Tumskiej. Placówka ma
nie tylko ciekawe, bogate zbiory odnoszące się do historii
regionu i miasta, ale szczyci się największą w Polsce
kolekcją sztuki secesyjnej, zawierającej między innymi
absolutnie unikatowe zbiory biżuterii, medalierstwa,
wyrobów ze szkła, cyny czy srebra.
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W Muzeum Żydów Mazowieckich zgromadzono bardzo ciekawe zbiory

Współcześnie miasto nie tylko się uczy,
ale przetwarza ropę naftową...

A dzisiaj…
Gdy już nasycimy się powiewem dawnych wieków i napatrzymy na muzealne arcydzieła secesyjnego
rzemiosła, warto dostrzec współczesne oblicze miasta
nowoczesnego, z przemysłem rafineryjno-petrochemicznym, stoczniowym (stocznia rzeczna w dzielnicy Radziwie), licznymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi,
muzeami, siedzibami kilku wyższych uczelni, w tym
z największą Politechniką Płocką. Miasto jest pełne zieleni, a z racji swojego położenia (bo tu od czasów Miesz- ... buduje jednostki żeglugi śródlądowej,
ka I nic się
nie zmieniło)
nadal szczyci
się pięknymi
widokami na
Wisłę z zadbanego parkowego Wzgórza
Tumskiego. Ten
widok z pewnością służy też
zwierzętom zamieszkującym
... korzysta z dóbr kultury, chodząc na koncerty, do kina, teatru,
tutejsze zoo. uczestnicząc w imprezach sportowych, albo odwiedza mieszkańców zoo
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Lokalizacja wielkiego, częściowo zadrzewionego obiektu
na zboczach wiślanej skarpy może bardzo odpowiadać
niektórym żyjącym tu dzikim gatunkom, natomiast
okazom zamkniętym w ogromnych terrariach i akwariach widoki ze skarpy są pewnie obojętne.
#
Chociaż w ostatnich dziesięcioleciach tylko na
krótko Płock ponownie zaistniał na mapie ośrodków
władzy administracyjnej, będąc w latach 1975-1998
stolicą województwa, to mieszkańcy nie sprawiają wrażenia specjalnie tym zmartwionych, chociaż

niewątpliwie mają świadomość historycznej wagi
miejsca, w którym żyją. Cieszą się spokojem średniej
wielkości miasta zapewniającego możliwość pracy
w różnych gałęziach gospodarki i bogatą ofertą kulturalną. Kochają swoje Mazowsze i swoje zachowane
jeszcze tu i ówdzie pod miastem przydrożne wierzby.
Łakomy kąsek terytorialny jest nadal dobrze pilnowany…
Tekst Alicja Barwicka
okulistka nostalgicznie związana z Płockiem
Zdjęcia Aleksandra Zasimowicz

Nowości
Przyczyny opornego na leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego
Refluks żołądkowo-przełykowy (GERD) jest najczęściej występującym schorzeniem górnego odcinka
przewodu pokarmowego.
Jeśli leczenie inhibitorami
pompy protonowej we właściwej dawce w ciągu 12 tygodni
nie przynosi poprawy, mówimy o GERD opornym na
leczenie. Zagadnieniu temu
poświęcony jest artykuł Proton pump inhibitor-refractory
gastroesophageal reflux disease: challenges and solutions
autorstwa J. Mermelstein
i wsp. opublikowany na łamach „Clinical and Experimental Gastroenterology”.

Mimo stosowania inhibitorów pompy protonowej
objawy utrzymują się u części
pacjentów, przy czym odsetek
zgłaszanych przez poszczególnych autorów przypadków nieskuteczności leczenia
jest bardzo różny. Zawsze
konieczna jest ocena, czy
pacjent stosuje się do otrzymanych zaleceń. Wykazano,
że regularnie stosuje w ciągu
4 tygodni zlecone dawki inhibitorów pompy protonowej
od 53,8 do 67,7% pacjentów.
Ważny jest też czas stosowania leku – 30-60 minut przed
posiłkiem. Ten aspekt stosowania leku przestrzega tylko

8% pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej.
Druga przyczyna utrzymywania się dolegliwości to
inne schorzenia niż GERD
dające podobne objawy –
mogą to być takie jednostki
chorobowe jak eozynofilowe
zapalenie przełyku, polekowe uszkodzenie przełyku,
bakteryjne zapalenie przełyku lub achalazja. Przyczyną utrzymujących się
dolegliwości może też być
nadwrażliwość przełyku na
bodźce, takie jak kwaśność
pokarmowa, temperatura,
mechaniczne rozciąganie
oraz impulsy elektryczne.

Także stres może zmieniać
przetwarzanie bodźców płynących z autonomicznego
układu nerwowego przełyku do centralnego układu
nerwowego. Pacjenci z depresją lub dużym poziomem
lęku mogą inaczej odbierać
bodźce płynące z przewodu pokarmowego. Ponadto
przyspieszony metabolizm
inhibitorów pompy protonowej może osłabiać ich działanie. Dodatkowo opóźnione
opróżnianie żołądka z treści
pokarmowej może nasilać
objawy GERD.
(K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC5868737/

Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Zmiany dotyczą monitorowania szkolenia podyplomowego oraz

e-PWZ. Planowany termin wprowa- -ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zawodachdzenia zmian to 1 stycznia 2021 roku. -lekarza-i-lekarza-dentysty-oraz-ustaw.
Więcej pod adresem https://bip.kprm. html.
(K.K.)
gov.pl/kpr/form/r336114821201,Projekt-

Nowe czynniki ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych
Na łamach „Evolution,
Medicine, Public Health” ukazało się doniesienie Unstable
employment and health in
middle age in the longitudinal
1970 British Birth Cohort Study autorstwa D. Waynforth,
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z którego dowiadujemy się,
że współczesne zwyczaje
ekonomiczne związane z zatrudnieniem pracowników
(częste zmiany pracy lub
zwolnienia, samozatrudnienie) są nowymi czynnikami

ryzyka schorzeń sercowonaczyniowych. Utrata pracy przez osoby w wieku 30
-42 lata związana jest z1,39-krotnym wzrostem ryzyka
zachorowania na cukrzycę
i 1,28-krotnym wzrostem

rozwoju nadciśnienia tętniczego. Ponadto niespłacone
zadłużenie powyżej 100 000
funtów powodowało przyrost masy ciała o ponad 5 kg
u posiadaczy kart kredytowych.
(K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29692897
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Uczucia muszą mieć
swój wyraz
Krystyna Knypl

ZŁOTY DYPLOM

LEKARZA

Uczucia muszą mieć swój wyraz, uczucia bez wyrazu nie istnieją –
to stałe powiedzenie mojego wieloletniego pacjenta, księdza Jana,
który po wygłoszeniu tego zdania wręczał mi ów wyraz uczuć.

W tamtych czasach wyrazy bywały różne, najpopularniejsze z nich to kawa, czekoladki, zwykle marki E.
Wedel, w dalszej kolejności ptasie mleczko oraz baryłki.

Te ostatnie z alkoholem. Pewnej niedzieli miałam spokojny dyżur. Ułożyłam się na kanapie w pokoju lekarza
dyżurnego i czytając jakąś zajmującą książkę, pochłaniałam kolejne baryłki. Błogość ogarniała kolejne partie
mojego młodego lekarskiego organizmu… no, prawie
odlot. Tymczasem nadeszła godzina 15, a wraz z nią
odwiedziny rodzin, które niekiedy pragnęły zasięgnąć
informacji o stanie zdrowia swoich bliskich.
– Stuk, stuk – rozległo się w dyżurce.
– Proszę wejść! – zawołałam dziarskim głosem
i poderwałam się na nogi… Hmm… w wyniku spożycia
licznych baryłek utrzymanie idealnie pionowej pozycji
ciała okazało się poważnym wyzwaniem.
Przed laty pracowałam w przyszpitalnej poradni specjalistycznej, która miała również kontrakt na
* Zamieszczamy kolejny fragment książki przygotowywanej
na 50-lecie uzyskania dyplomu lekarza przez Krystynę
Knypl. Całość licząca ok. 50 rozdziałów będzie udostępniona w ramach Biblioteki GdL na naszej stronie internetowej.
Przewidywane jest także ekskluzywne wydanie w twardej
oprawie, drukowane w nakładzie kilkunastu egzemplarzy.
Redakcja
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prowadzenie ćwiczeń ze studentami VI roku. Na kontrolną wizytę przybył pacjent ze wschodnich rubieży.
Zbadałam go, wydałam zalecenia i poleciłam studentom
zapoznanie się z przebiegiem choroby oraz samodzielne
zbadanie. Dodałam, że gdy studenci skończą badanie,
pacjent może opuścić poradnię. Sama udałam się na
oddział, aby załatwić bieżące sprawy. Gdy po półgodzinie
wróciłam do gabinetu, pacjenta już nie było. Studenci
zaś oznajmili:
– Pani doktor, już skończyliśmy, pacjent pojechał
do domu, ale prosił, aby przekazać pani upominek.
– Jaki upominek? – zapytałam nieco zaniepokojona przekroczeniem uprawnień przez studentów, wszak
mieli za zadanie zbadać pacjenta, a nie wcielać się w rolę
agencji przyjmującej podarunki od moich pacjentów.
– Stoi w kącie – odrzekli z beztroską charakterystyczną dla młodości.

Serwetkę wyhaftowaną przez moją pacjentkę wiele lat temu otrzymałam jako
okolicznościowy wyraz uczuć. Od tego czasu zawsze jest obecna na moim
świątecznym stole…
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Mam w swojej bibliotece półkę książek z autografem, a wśród nich wyrazy uczuć od pacjentów

Spojrzałam i zdrętwiałam. W kącie stała spora
paczka o nieregularnych gabarytach, owinięta w gazety.
Nie wiem dlaczego, ale wyobraźnia podsunęła mi myśl,
że w paczce znajduje się nieoskubany drób większych
rozmiarów. No tak, to pewnie jest indyk! – gorączkowałam się w myślach – i ja będę musiała go skubać!
Zejdę na zawał, zanim pozbawię ptaka piór! W mojej
rodzinie od lat krążyła barwna opowieść o tym, jak to
Kolejny wyraz uczuć od pacjentki służący do dekoracji stołu

Wyraz uczuć od pacjenta
– artysty rzeźbiarza
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Wyraz uczuć od pacjentki
– słynnej witrażystki
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moja matka w odległych latach dostała w prezencie
żywy drób. Historia lubi się powtarzać – mruknęłam
pod nosem. – Szczęśliwie mój prezent nie biega po
gabinecie – pocieszyłam się.
– A co tam jest w środku? – zapytałam.
– Nie wiemy – wyszeptali studenci.
– Panowie, jeżeli w moim imieniu przyjęliście
nieoskubany drób, to warunkiem zaliczenia ćwiczeń
będzie oskubanie tego ptaka-nieboszczyka.
Desperacko ruszyłam do kąta. Wzięłam paczkę
i umieściłam ją na blacie biurka. Powoli odwijałam
papier, spodziewając się wszystkiego najstraszniejszego.
Po chwili miła niespodzianka – moim oczom ukazał się
dorodny… sękacz przywieziony z Podlasia, słynącego
z produkcji tego przysmaku.
Nie była to jedyna przygoda z drobiem w moja
gabinecie.
Również przychodnia przyszpitalna, tyle że pod
innym adresem. Tłum pacjentów kłębi się od rana.
Około południa wchodzi do gabinetu uboga kobieta
z Mazur. Proszę, aby usiadła, ale ona z nieznanych
powodów szybkim krokiem podchodzi do okna za
moimi plecami, po czym wraca i siada na krześle. Ten
samowolny spacer po gabinecie wydaje mi się dziwny,
ale jestem już tak skotłowana pacjentami, że nawet nie
pytam, po co kobieta podeszła do okna.
Wywiad, badanie, recepty i „następny, proszę”.
Mijają dni, a atmosfera w moim gabinecie dziwnie gęstnieje. Chodzę, obwąchuję i lokalizuję źródło

dziwnej woni w przedpokoju. Wołam służby techniczne
z prośbą o pomoc.
– Może jaki szczur wlazł do rury, zaklinował się
i zdechł – orzeka pan z działu technicznego. – Mieliśmy
już taki przypadek.
Wizja rozpruwania rur lekko mnie osłabia w determinacji oczyszczenia atmosfery. Ustalamy, że poczekamy jeszcze parę dni.
Kolejnego dnia siadam na brzegu kozetki, aby
zmienić obuwie zewnętrzne na szpitalne, i tym razem
czuję, że zapaszek dociera z okolic okna. A to co za licho?
Podchodzę do okna. Całkowicie rozsuwam firanki
i zasłony, i znajduję na parapecie paczkę zdeponowaną
przez wdzięczną pacjentkę przed tygodniem. Zaglądam
do środka i widzę tam kurczaka.
Co robić? – rozmyślam gorączkowo. – Siedzieć
z kurczakiem cały dzień, wrzucić do kosza na śmieci?
Żaden pomysł nie wydaje się dobry. Ponieważ do rozpoczęcia przyjęć mam jeszcze kwadrans, zakładam buty,
biorę „wyraz wdzięczności” i szybkim krokiem opuszczam budynek. Podchodzę do pobliskiego przystanku
tramwajowego i z miną pokerzystki umieszczam kurczaka w koszu na śmieci. Wracam, z ulgą wietrzę gabinet.
Otwieram drzwi i wygłaszam tradycyjną formułkę:
– Proszę, kto z państwa jest pierwszy?
Przejściowy zawrót głowy udało mi się opanować, ale nie na długo, trafiłam bowiem na inny rodzaj
czynnika wytrącającego lekarza z równowagi… o czym
w kolejnym rozdziale.
Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl

Nowości
Bakterie probiotyczne i leczenie inhibitorami pompy protonowej
Długotrwałe leczenie inhibitorami
pompy protonowej może zmieniać
skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, co powoduje zakłócenia
w funkcjonowaniu bariery śluzowo-alkalicznej (https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82%C4%85dek#/media/
File:Stomach_mucosal_layer_pl.svg) i może
sprzyjać występowaniu biegunek. Na
łamach „Journal of Gastroenterology
and Motility” ukazało się doniesienie Is
It Useful to Administer Probiotics Together

With Proton Pump Inhibitors in Children With Gastroesophageal Reflux?”
autorstwa O. Belei i wsp. omawiające
te dokuczliwe objawy.
Przeprowadzono test oddechowy
przed i po 12 tygodniach leczenia inhibitorami pompy protonowej (PPI)
u 128 dzieci z refluksem żołądkowo-przełykowym (GERD) w wieku 1-18
lat i grupą kontrolną (120 zdrowych
dzieci). Dzieci z GERD zostały losowo podzielone na dwie grupy: placebo

(64, otrzymywały PPI i placebo przez
12 tygodni) i grupę probiotyków (64,
otrzymywały PPI i probiotyki przez
12 tygodni).
Po 12 tygodniach leczenia dysbiozę stwierdzono u 56,2% dzieci z grupy
placebo (36/64) w porównaniu z 6,2%
dzieci z grupy otrzymującej probiotyki
(4/64, P <0,001). Autorzy stwierdzają,
że podawanie probiotyków zmniejsza
częstość występowania dysbiozy u dzieci
leczonych PPI.
(K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5753903/, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003139391170511X
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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.
1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych.

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.

1.3. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię,
1.8. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu
rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórprzez autora wszystkich dokonanych przez redakcję
czości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.
zmian.
1.4. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno
1.9. Materiał prasowy może być opublikowany pod
zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe
imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem.
nie są przyjmowane.
W razie sygnowania materiału pseudonimem imię
1.5. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia ma- i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości
teriału prasowego bez podania przyczyny.
redakcji.
1.6. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi speł- 1.10. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania
niać podane dalej wymogi edytorskie.
materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym
1.7. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu dla „Gazety dla Lekarzy”.

redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycz- 1.11. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla
nym, jak i poprawności językowej. W wypadku tek- Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie
stów merytorycznych przyjęcie do druku poprzedza lub w internecie, informując o takim zamiarze rerecenzja artykułu dokonana przez specjalistę z danej daktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu
dziedziny medycyny. Niejasności i wątpliwości mogą pierwszej publikacji musi zostać poinformowana
być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja czasem redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do
zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za długi, kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu
dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu GdL) pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej
oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać (elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie
artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.
PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym 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.

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
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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”.

5_2018 maj

Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie 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).
4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach
informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.
4.2. Ilustracje
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.

4.2.1.5. 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.
4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być na- W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do
desłane w oryginalnej rozdzielczości, bez zmniejszania. uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie
4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być wysokiej roz- w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy
dołączyć jej adres internetowy.
dzielczości (jak do druku na papierze).
5. Uwagi
5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

Rys. Zen

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

Nowości

A koty harcują!

40

5_2018 maj

