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Ból głowy

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

Koleżanki i Koledzy,

B

ól głowy – któż go nie zna! Objaw równie powszechny, co tajemniczy. Bywa, że
jest codziennym towarzyszem, zmorą i utrapieniem. Budzimy się z nim i zasypiamy. Ma tysiące twarzy, dziesiątki odmian i przyczyn. Tolerancja tej dolegliwości
jest bardzo zmienna. Osobiście mam znikomą tolerancję bólu głowy. Gdy moje
ciśnienie krwi zaczyna zmierzać do 130 mmHg, pojawia się ból głowy, więc staram
się utrzymywać je w granicach ortodoksyjnej normy. Nie uważam, że „norma” to
140 mmHg, jak głoszą „nowoskorygowane” wytyczne leczenia nadciśnienia europejskie i amerykańskie.

P

oranny ból głowy to częsty, nieomal typowy objaw związany z nadciśnieniem
tętniczym. Zjawisko jest związane z tzw. morning surge, czyli poranną zwyżką
ciśnienia, której towarzyszy także wzrost krzepliwości krwi. Te zmiany w układzie
krążenia są jedną z przyczyn sercowo-naczyniowych powikłań narządowych. Zakres
porannej zwyżki cienieni krwi jest związany ze sprawnością naszych baroreceptorów
– im są one sprawniejsze, tym zwyżka mniejsza.

W

iększość pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zgłasza ból głowy w okolicy
potylicznej, ale mogą być też inne lokalizacje bólu, a także niebanalne jego
opisy. Pewnego razu moja pacjentka oświadczyła: jedna i druga półkula głowy mnie
boli (więcej na https://gdl.kylos.pl/wp/?p=11566)… To nie jest codzienna dolegliwość,
taki ból głowy!

W

akacje są porą roku, w której teoretycznie jesteśmy w mniejszym stopniu
narażeni na ból głowy. Co robić, aby uniknąć zagrożeń sprzyjających jego
wystąpieniu? Dobrze się do wakacji przygotować, a potem już tylko leżeć i pachnieć…
I takich wakacji bez bólu i zawrotów głowy życzę wszystkim Czytelnikom!
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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.
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II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie ważnych dla zdrowia publicznego zagadnień: postępu w medycynie,
promocji zdrowia oraz 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.
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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

Większość świeżo rozpoznanych nowotworów występuje u osób po 65. roku życia,
a największa częstość zachorowań dotyczy osób w wieku
80-84 lata. Powyżej 85. roku
życia częstość występowania
nowotworów zmniejsza się.
Starsze osoby będące
w tym samym wieku różnią
się między sobą stanem zdrowia i dlatego dobór terapii

https://am.asco.org/sites/am.asco.org/files/styles/daily-news-infographic-half/public/AM18-Williams-Figure-1-Image.jpg?itok=Ymd39g8k

Częstość nowotworów wzrasta z wiekiem
onkologicznej powinien być
indywidualny, uwzględniający stan fizyczny i psychiczny
oraz schorzenia współistniejące, a także stan odżywienia
i wsparcie społeczne, na jakie
może liczyć pacjent. Konieczne jest też uwzględnienie przy
wyborze terapii onkologicznej innych leków stale przyjmowanych przez pacjenta
geriatrycznego.
(K.K.)

Źródło: https://am.asco.org/assessing-older-adult-cancer?j=40382102&sfmc_sub=960981205&l=18416124_HTML&u=710027444&mid=10831468&jb=146&et_cid=40382102&et_rid=960981205&linkid=Assessing+the+Older+Adult+With+Cancer

Dokładniejsza ocena mikrokrążenia mózgowego w badaniu CT
Pacjenci z cukrzycą są często narażeni na schorzenia
układu sercowo-naczyniowego. Jednym z takich schorzeń
są zmiany w mikrokrążeniu
mózgowym, mogące prowadzić do zaburzeń pamięci
oraz zespołów otępiennych
(choroba Alzheimera), a także udaru mózgu. Wczesne
rozpoznanie zmian w mikrokrążeniu mózgowym jest
bardzo trudne, nawet przy
zastosowaniu tak dokładnych

metod jak tomografia komputerowa. Objawy związane
z wczesnymi fazami, będące wynikiem niedokrwienia
struktur mózgu, stwierdzane w badaniu tomografii
komputerowej, określane
są mianem tzw. leukoarajozy. Zmiany te występują
w istocie białej, wokół komór
mózgu.
Na łamach czasopisma
„Radiology” L. Chen i wsp.
przedstawili doniesienie

Rapid automatem quantification of cerebral leukoaraiosis
on CT images: a mulicenter
validation study, w którym
omówili nową metodę diagnozowania zmian w tomografii komputerowej prowadzących do otępienia. W diagnostyce wykorzystywane
jest nowe oprogramowanie
komputerowe, które pozwala
na odczytanie zmian niewidocznych dla ludzkiego oka.
Oprogramowanie testowano

na 1082 wykonanych badaniach tomografii komputerowej, czas analizy pod kątem
zmian w mikrokrążeniu mózgowym wynosił średnio 109
sekund (79-140 s).
Zdaniem badaczy metoda pozwoli na dokładniejsze
i szybsze diagnozowanie stanów zagrożenia udarem mózgu oraz otępieniem. (K.K.)
Źródło: https://pubs.rsna.org/doi/
abs/10.1148/radiol.2018171567?journalCode=radiology&

Związek BMI z cukrzycą i chorobami nowotworowymi
Cukrzyca i wysoki wskaźnik masy
ciała (BMI) wiążą się ze zwiększonym
ryzykiem zachorowania na niektóre nowotwory, których częstość występowania
nasila się w wielu krajach. Na łamach
„The Lancet Diabetes & Endocrinology”
J. Pearson-Stuttard i wsp. opublikowali
artykuł Worldwide burden of cancer attributable to diabetes and high body-mass
index: a comparative risk assessment

analizujący to zjawisko w odniesieniu
do 12 nowotworów rozpoznanych w 175
krajach w 2012 roku. Analizą objęto
804 100 nowych przypadków chorób
nowotworowych. Stwierdzono, że 5,7%
wszystkich nowotworów dotyczyło osób
z cukrzycą i wysokim BMI. Najczęstszymi nowotworami w tej grupie był
rak wątroby (24,5%) oraz rak macicy
(38,4%). Inne nowotwory, które częściej

występowały u osób z cukrzycą i otyłością, to rak jelita grubego, pęcherzyka
żółciowego oraz trzustki. Także rak jajnika, żołądka oraz tarczycy częściej dotyczyły osób z wysokim BMI i cukrzycą.
U większości pacjentów z rozpoznanymi
chorobami nowotworowymi cukrzyca
i otyłość trwały od około 10 lat. (K.K.)
Źródło: https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(18)30150-5/fulltext

Przyrząd do prognozowania profilu glikemii
Podczas kongresu American Diabetes
Association jedną z sesji poświęcono
nowym urządzeniom elektronicznym
dla pacjentów z cukrzycą. Wśród nich
jest glukometr z funkcją prognozowania
stężenia cukru we krwi. Użytkownik
przyrządu o nazwie One Drop otrzyma
prognozę na następne 12 godzin. Prognoza będzie opracowana na podstawie

4

pomiarów glukozy zanotowanych w pamięci przyrządu, spożytych posiłków
i wykonanych ćwiczeń fizycznych. Przyrząd będzie dostępny w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie 2018 roku.
Na rynku jest także wiele aplikacji na
smartfony wspomagających podejmowanie decyzji w cukrzycy. W jednym
z doniesień napisano, że najczęściej

z takich aplikacji korzystają rodzice
dzieci chorujących na cukrzycę typu 1.
Rzadziej tą formą wsparcia posługują
się dorośli cierpiący na cukrzycę typu 1.
Natomiast pacjenci z cukrzycą typu 2
są najmniej chętni do posługiwania się
nowinkami elektronicznymi.
(K.K.)
Źródła: http://tiny.pl/gs2q4
https://diatribe.org/apps2018
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Nowości
Czy suplementy diety zmniejszają zagrożenie
chorobami układu krążenia
Szacuje się, że w Stanach
Zjednoczonych ponad 70%
osób w wieku powyżej 64
lat zażywa przynajmniej
jeden suplement diety lub
preparat ziołowy. Na witaminy i zioła Amerykanie

wydali w 2015 roku 21 mld
dolarów z przekonaniem, że
w ten sposób zapobiegają
chorobom. W czasopismie
„Circulation: Cardiovascular Quality and Uutcomes”
10 lipca 2018 r. J. Kim i wsp.

opublikowali artykuł Association of Multivitamin and
Mineral Supplementation and
Risk of Cardiovascular Disease.
A Systematic Review and Meta-Analysis, w którym opisali
wyniki analizy 18 artykułów

nt. stosowania suplementów.
Okazało się, że spożywanie
suplementów diety nie wpływa na ryzyko schorzeń sercowo-naczyniowych. (K.K.)
Źródło: materiały prasowe
American Heart Association

Przebyte leczenie onkologiczne w dzieciństwie
Przewidywany czas życia
osób dorosłych, które w dzieciństwie były leczone z powodu nowotworu, jest krótszy
niż osób zdrowych, ze względu na ryzyko wznowy nowotworu lub odległe działania
niepożądane chemioterapii,

jak na przykład częstsze występowanie chorób sercowo-naczyniowych.
W badaniu, którego wyniki opisali J.M. Scott i wsp.
w artykule Association of
Exercise With Mortality in
Adult Survivors of Childhood

Cance na łamach „JAMA Oncology”, przeanalizowano
wpływ intensywnego wysiłku fizycznego na umieralność u 15 450 dorosłych
osób, które w dzieciństwie
przebyły leczenie przeciwnowotworowe. Wykazano,

że osoby wykonujące intensywny wysiłek fizyczny przez
co najmniej 8 lat były o 40%
mniej zagrożone zgonem
z jakiegokolwiek powodu
w porównaniu z osobami
ćwiczącymi mało i nieregularnie.
(K.K.)

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2683624

Stała opieka tego samego lekarza wydłuża życie
Naukowcy z Uniwersytetu w Exter (Wielka Brytania) przejrzeli 726 artykułów naukowych, szukając odpowiedzi na pytanie,
czy pozostawanie pod stałą

opieką tego samego lekarza
ma wpływ na długość życia pacjenta. Do ostatecznej
analizy wyselekcjonowano
22 artykuły opublikowane
w 9 krajach.

Wyniki pracy opisali D.J.
Pereira Gray i wsp. w artykule
Continuity of care with doctors
– a matter of life and death?
A systematic review of continuity of care and mortality.

W 18 z przeanalizowanych
badań stwierdzono statystycznie istotne zmniejszenie
śmiertelności w przypadkach,
gdy pacjentem opiekował się
ciągle ten sam lekarz. (K.K.)

Źródło: https://bmjopen.bmj.com/content/8/6/e021161

Kawa i migotanie przedsionków
Czy osoby zagrożone wystąpieniem migotania przedsionków, np. w przebiegu
nadciśnienia tętniczego prowadzącego w razie niepełnej
kontroli do powiększenia jam
serca i będącego najczęstszą
przyczyną tego zaburzenia

rytmu, mogą sobie pozwolić
na tradycyjną małą czarną?
R. Abdelfattah i wsp. opublikowali na łamach „Cardiology” doniesienie zatytułowane
Does Caffeine Consumption
Increase the Risk of New-Onset
Atrial Fibrillation? Autorzy

przeanalizowali dane 176 675
pacjentów. Migotanie przedsionków stwierdzono u 9987
(5,7%). Nie wykazano statystycznie znamiennych różnic
w częstości występowania
migotania przedsionków
pomiędzy osobami pijącymi

mniej niż dwa kubeczki kawy
dziennie a osobami pijącymi więcej kawy. Zawartość
kofeiny w kubeczku wynosi
od 40 do 180 mg; do celów
obliczeniowych przyjęto, że
„statystyczny” kubeczek kawy
zawiera 140 mg kofeiny. (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29966128

Hybrydowa sztuczna trzustka wkrótce w Europie
Prace nad sztuczną trzustką trwały wiele lat i zakończyły się pomyślnie. Urządzenie
zostało zarejestrowane do
użytku początkowo w Stanach Zjednoczonych, a pod
koniec roku 2018 będzie dostępne także w krajach Unii

Europejskiej. MiniMed 670G
firmy Medtronic składa się
z pompy insulinowej oraz
systemu ciągłego monitoringu glikemii z sensorem
Enlite 3 CGM. Urządzenie
samodzielnie oblicza zapotrzebowanie na insulinę na

podstawie dokonywanych co
5 minut odczytów poziomu
glukozy we krwi, a następnie dozuje lek. Gdy dochodzi do hipoglikemii, system
zamyka podawanie insuliny.
Jest to pierwsze tego rodzaju
urządzenie na świecie, które

zostało oficjalnie zarejestrowane i dopuszczone do użytku. Poza poprawą komfortu
życia ważną korzyścią przy
jego użytkowaniu jest znaczące zmniejszenie epizodów
hipoglikemii, zwłaszcza w godzinach nocnych.
(K.K.)

Źródła: https://www.diabetes.co.uk/news/2018/jun/minimed-670g-system-to-be-made-available-in-europe-95744426.html
http://tiny.pl/gs2qk
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Nowości
Gorączka Zachodniego Nilu w Europie – sezon 2018
w latach 2011-2014. We Włoszech jeden potwierdzony
przypadek wystąpił w Rovigo,
w którym notowano przypadki gorączki Zachodniego Nilu
w poprzednich latach.
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC ) monitoruje
występowanie przypadków

gorączki Zachodniego Nilu
w Europie przez cały okres
transmisji (od czerwca do
listopada). Cotygodniowa aktualizacja z interaktywnymi
danymi dotyczącymi przypadków ludzi i koni w UE
i krajach sąsiadujących jest
udostępniana w każdy piątek.
Celem tych cotygodniowych

aktualizacji jest dostarczenie
władzom odpowiedzialnym
za bezpieczeństwo służby
krwi w Europie aktualnych informacji o zagrożeniu.
(K.K.)
Źródło: https://ecdc.europa.eu/
en/news-events/west-nile-fevermonitoring-first-cases-reported-eu2018-season

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-1-7-july-2018-week-27

Pod koniec czerwca 2018 r.
stwierdzono w Unii Europejskiej pierwsze przypadki gorączki zachodniego Nilu. Grecja zgłosiła cztery przypadki
(trzy potwierdzone i jeden
prawdopodobny) w regionie
Attiki. Wcześniej w tym regionie zgłaszano przypadki
gorączki Zachodniego Nilu

Source: European Centre for Disease Prevention and Control. Communicable Disease Threats Report, week 27. Stockholm: ECDC; 2018

Antybiotykooporna Klebsiella pneumoniae ST392 w Skandynawii
Karbapenemazy są to enzymy wyRyzyko związane z zarażeniem Klebtwarzane przez bakterie gram ujemne siella pneumoniae ST392 wytwarzającą
hydrolizujące wszystkie rodzaje anty- OXA-48 bez kontaktu ze służbą zdrowia
biotyków β-laktamowych, w tym karba- jest bardzo niskie.
(K.K.)
penemy, stosowane jako leki ostatniego
Źródło: https://ecdc.europa.eu/en/news-events/
rzutu w leczeniu wielolekoopornych
carbapenemase-producing-oxa-48-klebsiellapneumoniae-st392-found-travellers-previously
zakażeń.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antybiotyki_beta-laktamowe#/media/File:Lactamase_Application_V.1.svg

Między styczniem a kwietniem 2018 r.
Szwecja i Norwegia zgłosiły grupę powracających podróżnych, którzy byli zakażeni
Klebsiella pneumoniae ST392, wytwarzającą karbapenemazę (OXA-48). Wszystkie
przypadki były związane z wcześniejszą
hospitalizacją na Gran Canaria.

Dekarboksylacja
antybiotyków betalaktamowych przez
beta-laktamazy
wytwarzane przez
bakterie
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Nowości
Program wczesnej interwencji w cukrzycy
Problemy dnia codziennego związane z rozpoznaniem cukrzycy typu 1
mogą być u wielu pacjentów trudne do
rozwiązania, a ich nasilenie jest często
obserwowane w okresie dojrzewania.
Na łamach „Diabetes Care” ukazało się
doniesienie Preventing Diabetes Distress
in Adolescents With Type 1 Diabetes:
Results One Year After Participation in
the STePS Program autorstwa K.K. Hood

i wsp. omawiające zapobieganie takim
problemom. Opisano wyniki badania, którym objęto 264 osób będących
w okresie dojrzewania zamieszkujących
Chicago i San Francisco. Uczestniczyły
one w specjalnym programie edukacyjnym trwającym 4,5 miesiąca. Kontrolę
stanu zdrowia przeprowadzono po 8, 12
i 16 miesiącach. Oceniano, jak pacjenci
radzą sobie w życiu, w szczególności

zwracano uwagę na objawy depresji.
Sprawdzano także parametry kontroli
cukrzycy oraz częstość występowania
hipoglikemii. Stwierdzono, że po zakończeniu programu edukacyjnego pacjenci
lepiej radzili sobie z problemami dnia
codziennego i w mniejszym stopniu byli
zagrożeni depresją.
(K.K.)
Źródło: http://care.diabetesjournals.org/content/
early/2018/06/04/dc17-2556

Poszukiwanie przyczyny stwardnienia rozsianego
Przyczyna stwardnienia rozsianego
ciągle pozostaje nieznana i prowadzone
są badania mające na celu jej ustalenie. Na łamach „Neurology” 3 lipca
2018 r. Anna Karin Hedström i wsp.
z Karolinska Institutet w Sztokholmie
opublikowali artykuł Organic solvents
and MS susceptibility Interaction with

MS risk HLA genes, w którym opisali wyniki dociekań, czy ekspozycja
na rozpuszczalniki organiczne może
sprzyjać zachorowaniu na stwardnienie
rozsiane.
Przeanalizowano parametry 2042
osób ze stwardnieniem rozsianym i 2947
osób stanowiących grupę kontrolną.

Okazało się, ze ekspozycja na rozpuszczalniki organiczne zwiększa 1,5-krotnie ryzyko wystąpienia choroby. Rozpuszczalniki organiczne (na przykład
aceton) znajdują się m.in. w dymie
tytoniowym.
(K.K.)
Źródło: http://n.neurology.org/content/early/2018/07/03/WNL.0000000000005906

Czy można zapobiec rozwojowi cukrzycy typu 1 u dzieci?
otrzymywać sproszkowaną
insulinę doustnie, druga grupa otrzyma placebo.
Prace prowadzone będą
przez The Global Platform

for the Prevention of Autoimmune Diabetes (GPPAD),
która została utworzona
w 2015 r. (https://www.gppad.
org/en/). Celem tej organizacji

Odkrywcy insuliny – Frederick Banting i Charles Best

https://pl.wikipedia.org/wiki/Insulina#/media/File:C._H._Best_and_F._G._Banting_ca._1924.png

Naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie mają pomysł, aby „wyszkolić” układ
odpornościowy niemowląt
zagrożonych wystąpieniem
cukrzycy typu 1 przez podawanie doustne sproszkowanej
insuliny.
Kobiety w ciąży w hrabstwach Berkshire, Buckinghamshire, Milton Keynes
i Oxfordshire są zachęcane do
zapisania się do uczestniczenia w wielkim eksperymencie
Primary Oral Insulin Trial
(POInT). Ma on objąć 30 000
dzieci w wieku od 6 miesięcy
do 3 lat. Połowa z nich będzie

jest przeprowadzanie badań
klinicznych, które pozwolą
na zapobieganie rozwijaniu
się cukrzycy typu 1. Szacuje
się, że jedno dziecko na sto
rodzi się z genami zwiększającymi ryzyko wystąpienia
cukrzycy typu 1. Identyfikację tych genów można by
przeprowadzać przy okazji
wykonywania rutynowego
testu w kierunku fenyloketonurii.
(K.K.)
Źródło: https://www.diabetes.co.uk/
news/2018/jul/uk-research-project-aims-to-prevent-high-riskbabies-from-developing-type-1diabetes-96778443.html

Kalendarium aktywności dziennikarskich redaktor naczelnej
„Gazety dla Lekarzy” w lipcu 2018 roku
Publikacja felietonów na www.sermo.com

6 lipca. Grandmother on duty (https://app.sermo.com/posts/posts/429038).
13 lipca. Contaminated medicines with walsartan (https://app.sermo.com/posts/posts/429536).
20 lipca. Neurodiversity and autism spectrum disorders (https://app.sermo.com/posts/posts/430322).
27 lipca. Doctor as a mother (https://app.sermo.com/posts/posts/430986).
Ponadto
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23 lipca. Spotkanie kolegium redakcyjnego GdL.
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Fragment ekspozycji w Centrum Nauki Kopernik. Fot. Krystyna Knypl
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Neurodiversity,
czyli neuroróżnorodność
Krystyna Knypl
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Przyczyny zaburzeń ze spektrum
autyzmu oraz objawy
Uważa się, że przyczyną zaburzeń ze spektrum
autyzmu są zaburzenia neurologiczne spowodowane
przez bardzo różnorodne czynniki, takie jak zmiany genetyczne (gen EN2, chromosomy 3,4, 7,11), zaburzenia
metaboliczne, urazy okołoporodowe, zaburzenia flory
bakteryjnej jelit i inne.
Objawy są bardzo różnorodne – izolacja społeczna, przymus stałości otoczenia, niezdolność do
interakcji społecznych, zaburzenia rozwoju mowy
u dzieci i wiele innych.
Leczenie
Popularną metodą terapeutyczną jest tzw. integracja sensoryczna (SI). Została opracowana przed 40
laty przez psychologa dr Jean Ayres. Metoda polega na
nauce „porządkowania” bodźców sensorycznych napływających do mózgu przez różne receptory. Zakłada się
przy tym, że neurony są „plastyczne”, a każde dziecko
ma w sobie naturalną chęć do rozwoju.
Jednakże metoda integracji sensorycznej spotyka
się z krytycznym stanowiskiem
American Academy of Pediatrics
(http://pediatrics.aappublications.
org/content/129/6/1186).
W naszym kraju działa
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
(http://www.pstis.pl/pl/html/index.
php?v2=block&str=podstrona_terapia).
■
https://www.autismspeaks.org/science/science-news/cdc-increases-estimate-autism%E2%80%99s-prevalence-15-percent-1-59-children

Termin neuroróżnorodność (ang. neurodiversity)
został użyty po raz pierwszy w połowie lat 90. przez
przedstawicielkę nauk społecznych Judy Singer w jej
pracy licencjackiej (http://www.myspectrumsuite.com/
meet-judy-singer/). Kryjąca się pod tą nazwą koncepcja
spotkała się z zainteresowaniem psychologów i socjologów, a także grup pacjentów i w 2011 roku podczas
sympozjum na temat neuroróżnorodności w Syracuse
University (https://pl.wikipedia.org/wiki/Syracuse_University) zaprezentowano stanowisko, że różnice w funkcjonowaniu osób z dysleksją, ADHD, zaburzeniami ze
spektrum autyzmu, dyskalkulią, zespołem Tourette’a są
szeroko rozumianą odmianą normy funkcjonowania
ludzi.
Zaburzenia ze spektrum autyzmu obejmują wg
ICD-10:
• F 84.0 autyzm dziecięcy
• F 84.1 autyzm typowy
• F 84.5 zespół Aspergera
• F 81.9 upośledzenie zdolności niewerbalnego uczenia
się
• F 84.9 całościowe zaburzenia rozwoju.
A me r y kańskie Centers
for Control Diseases and Prevention stwierdzają wzrost
częstości rozpoznań „zaburzenia ze spektrum
autyzmu”.
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Nużeniec nigdy się nie nuży
Alicja Barwicka

Jeszcze 10…15 lat temu okuliści nie interesowali się nużeńcami. Był to natomiast od lat
problem lekarzy weterynarii, bo nużyca może być śmiertelnie groźną chorobą niektórych
zwierząt, w tym naszych domowych psich i kocich pupili. Dzisiaj, kiedy do patologii obejmujących aparat ochronny oka i jego przednią powierzchnię przywiązuje się znacznie
większą wagę, upatrując w nich między innymi przyczynę zaburzeń w funkcjonowaniu
także głębiej położonych struktur gałki ocznej, do łask badaczy wróciły zagadnienia dotyczące ciągle jeszcze nie w pełni poznanych funkcji powiek, w szczególności patofizjologii
gruczołów Meiboma i kanałów odprowadzających ich wydzielinę. Przypomniano też sobie, że brzegi powiek z mieszkami włosowymi rzęs i ujściem kanałów gruczołów łojowych
mogą stanowić idealne, bogate w pokarm środowisko dla bytowania nużeńca.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nu%C5%BCeniec_ludzki#/media/File:Haarbalgmilbe.jpg

O czym mówimy?
gruczołów Meiboma. Pasożytujące u człowieka nużeńce
Mowa o nużeńcu (Demodex), wszechobecnym, umiejscawiają się również w okolicy nosa, dookoła
niewielkim pasożycie (typ – stawonogi, gromada – oczu, na czole, brodzie, w bruździe nosowo-wargopajęczaki, rząd – roztocza) występującym u zwierząt wej, natomiast na skórze innych okolic (np. dłoniach,
i ludzi, wykazującym wysoką specyficzność gatunkową, stopach) – znacznie rzadziej.
dlatego każdy gatunek zwierzęcia ma typowy dla siebie
gatunek nużeńca i nie dochodzi do zakażeń między- Nie nuży się nawet nocą
gatunkowych. Obecnie znamy ponad 100 różnych
Roztocza Demodex bytują u przedstawicieli
gatunków roztoczy Demodex. W cyklu rozwojowym wszystkich ras ludzkich bez względu na szerokość geowyróżnia się jaja, stadia larwy, nimfy i postaci dorosłej. graficzną. Istnieje jednak wyraźna korelacja pomiędzy
Osobnik dorosły ma cztery pary odnóży krocznych, występowaniem nużeńców a wiekiem żywiciela i stąd
natomiast larwa – odpowiednio trzy pary. Są to za- w różnych populacjach częstość zakażeń jest różna.
wsze organizmy bezwzględnie związane ze swoim Obecności nużeńców raczej nie stwierdza się u nowogospodarzem. Termin demodex stworzył angielski rodków, u dzieci i młodzieży wykrywane są rzadko
uczony sir Richard Owen. W celu podkreślenia cech i dotyczą głownie stanów immunosupresji, natomiast
nużeńca użył kombinacji słów pochodzenia grec- znacznie częściej objawy demodekozy ocznej stwierdza
kiego: demos – tłuszcz i dex – kornik (robak żyjący się u osób starszych. Do zakażenia dochodzi zwykle
w tłuszczu). Chorobotwórcze dla człowieka są dwa przez kontakt bezpośredni (nużeniec ma ograniczone
gatunki nużeńca: Demodex folliculorum i Demodex
brevis pasożytujące w torebkach mieszków włosowych
i ujściach gruczołów łojowych. Oba gatunki mają obły
kształt z nieco zwężoną częścią tylną i ciało pokryte
chitynowym oskórkiem. Większy z nich Demodex
folliculorum, dł. 300-380, szer. 40-45 µm, bytuje głównie w mieszkach włosowych rzęs i brwi, gdzie tworzy
skupiska składające się z kilku, kilkunastu osobników,
natomiast Demodex brevis, dł. 250-280 µm, o kształcie
bardziej wrzecionowatym, ma krótsze odnóża, a miejscem jego (zwykle samotnego) bytowania jest tkanka
gruczołów Meiboma lub ujścia ich kanałów. Co ważne,
odżywiając się komórkami tkanki gruczołowej, niszczy je i powoduje pogorszenie funkcji wydzielniczej
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możliwości życia poza organizmem gospodarza) oraz
za pośrednictwem kurzu, w którym mogą bytować jaja.
Powszechną formą przenoszenia infekcji jest stosowanie
tych samych ręczników, ubrań, przyborów toaletowych
i kosmetyków. Udowodniono, że aktywność nużeńca jest
znacznie większa w nocy i to właśnie wtedy dochodzi
do przemieszczania się osobników. Kurz zawierający
jaja może dodatkowo osiadać na materiale bielizny
pościelowej, indukując dalsze rozszerzanie się infekcji.

musi wpływać negatywnie na zachodzące tu procesy
i w następstwie dochodzi w szczególności do:
• zaczopowania mieszków włosowych i kanałów odprowadzających gruczołów łojowych, odczynowej
hiperkeratynizacji i hiperplazji nabłonka;
• mechanicznego nadkażenia bakteryjnego w wyniku
przenoszenia bakterii z powierzchni pasożyta oraz
jego endobakterii (Bacillus oleronius);
• stymulowania odpowiedzi immunologicznej na obecność Bacillus oleronius przez zwiększenie liczby limfocytów i nasilenie miejscowego stanu zapalnego;
Skąd wiadomo, że to nużeniec?
Bytowanie nużeńca w okolicy brzegów powiek • wypadania rzęs i brwi w związku z uszkodzeniem
może się wiązać z dużym dyskomfortem manifestująmieszków włosowych;
cym się pieczeniem, kłuciem, świądem, łzawieniem, • pobudzenia humoralnych odpowiedzi żywiciela i kozaczerwienieniem, uczuciem obecności ciała obcego
mórkowych reakcji immunologicznych pod wpływem
lub „piasku pod powiekami”. Brzegi powiek są często
obecności roztoczy i ich wydalin;
obrzęknięte, przekrwione, pojawia się potrzeba ciągłe- • inicjacji dodatkowej reakcji zapalnej żywiciela na
go pocierania powiek. Powodem dolegliwości jest nie
obecność chityny.
tylko mechaniczna aktywność pasożyta, ale dodatkowo
odczyn toksyczny wywołany przedostaniem się do Co z tym robić?
tkanek jego wydalin. Żeby jednak ocenić, czy zgłaszane
W razie potwierdzenia obecności pasożyta sposób
dolegliwości wywołuje nużyca brzegów powiek, trzeba leczenia zależy od stanu klinicznego, jednak terapia
wykonać badanie potwierdzające lub wykluczające jest zawsze długotrwała (nawet kilkumiesięczna) i wyobecność pasożyta. Do badania pobiera się kilka rzęs, magająca systematycznego stosowania leków. Najczęktóre zostają ocenione pod mikroskopem świetlnym ściej stosowane są preparaty miejscowe zawierające
standardowymi metodami parazytologicznymi. Za w szczególności olejki eteryczne (z drzewa herbacianego,
wynik uzasadniający rozpoznanie nużycy przyjmuje miętowy, lawendowy i szałwiowy), siarkę, rtęć białą czy
się zwykle obecność przynajmniej jednego osobnika permetrynę. Nie zawsze jednak leczenie miejscowe jest
dorosłego, larwy, nimfy lub też kilku jaj Demodex wystarczające i terapia ogólna staje się nieodzowna
folliculorum albo Demodex brevis.
(metronidazol, tetracykliny). Niezbędne są też kontrolne badania parazytologiczne dla oceny skuteczności
leczenia. Kiedy natomiast ustąpią objawy miejscowe,
Ideał środowiska do bytowania
Tkanka gruczołowa jest zawsze producentem a badanie parazytologiczne potwierdzi skuteczność
bogatej w lipidy i proteiny wydzieliny, dlatego brzegi terapii, niezwykle ważne stają się działania profilakpowiek to wręcz idealne środowisko do bytowania tyczne w postaci rygorystycznego przestrzegania zasad
pasożytów. Odpowiednie unaczynienie zapewnia wła- higieny, zwłaszcza brzegów powiek.
#
ściwą temperaturę, tłusta, bogata w lipidy i proteiny
Chociaż nużeńce wykazują imponującą aktywwydzielina gruczołów – wysokoenergetyczną dietę,
systematyczne zwilżanie powierzchni gałki ocznej – ność w znajdowaniu żywiciela, a środowisko w jakim
niezbędną do życia porcję płynów oraz wymaganą żyje współczesny człowiek (zakurzone, niewietrzone
wilgotność. Warto pamiętać, że niewielkie powieki są pomieszczenia, długotrwała praca przy komputerze,
szczególnie dobrze wyposażone w tkankę gruczołową, powszechna praktyka w perfumeriach oferowania darbo znajdziemy tu i gruczoły potowe (Molla) i łojowe mowego makijażu z użyciem tych samych kosmetyków
(Zeissa) i przede wszystkim zlokalizowane w tarczce dla nieraz setki chętnych jednego dnia) bardzo mu to
łojowe gruczoły Meiboma, których to wydzielina ma ułatwia, to dbajmy o higienę, w tym również powiek,
natłuścić brzegi powiek, uszczelnić zamkniętą szparę by demodekozę oczną znać wyłącznie z literatury.
powiekową, a podczas mrugania rozprowadzić na powierzchni gałki ocznej najbardziej zewnętrzną warstwę
Alicja Barwicka
okulistka
filmu łzowego. Obecność nużeńca w takiej okolicy
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Ból głowy
przy czytaniu wytycznych
leczenia nadciśnienia tętniczego
Krystyna Knypl

Wszyscy wiedzą, że objawem nadciśnienia tętniczego jest m.in. ból głowy. Trwają dyskusje,
od jakiej wartości ciśnienia boli pacjenta głowa. Cierpiący na nadciśnienie i doświadczeni
lekarze praktycy wiedzą, że wystarczy 140 mmHg, aby niejedną osobę rozbolała głowa. Niektórzy neurolodzy uważają, że dopiero od 180 mmHg głowa ma prawo boleć, a przypadki
poniżej tej granicy powinny być diagnozowane za pomocą badań obrazowych. Nie podzielam
tej opinii. Granica ciśnienia, przy której pojawia się ból głowy, jest indywidualnie zmienna.
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https://jamanetwork.com/data/Journals/JAMA/10525/jama_LXIII_20_013.pdf.gif

R

ok 2017 przyprawił o ból głowy niejednego lekarza
W odpowiedzi na amerykańską nowelizację zapraktyka zajmującego się leczeniem nadciśnienia brali głos europejscy kardiolodzy i hipertensjolodzy
tętniczego, naukowca badającego to schorzenie, a tak- – pierwsza prezentacja dotycząca nowych wytycznych
że producenta leków hipotensyjnych. Stało się tak za European Society of Cardiology (ESC) i European
sprawą nowych wytycznych, których pełny tytuł brzmi: Society of Hypertension (ESH) została przedstawiona
2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ na konferencji ESH w Barcelonie 9 czerwca 2018 r.
ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management
of High Blood Pressure in Adults. A Report of
the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical
Practice Guidelines.
Nowa amerykańska klasyfikacja nadciśnienia powstała za sprawą badania SPRINT,
do którego kwalifikowano osoby powyżej 50.
roku życia, przy czym efekty leczenia omówiono odrębnie dla dwu grup: do 75. roku życia
i powyżej 75. roku życia (http://jamanetwork.
com/journals/jama/article-abstract/2524265).
W obu grupach większe korzyści odnosili
pacjenci bardziej intensywnie leczeni.
Jednak wiedza lekarzy praktyków
o tym, że trzeba obniżać RR bardziej niż
tylko do 140 mmHg nie jest nowa. Już w 1917
roku dr J. W. Fischer na zjeździe Association of Life Insurance Medical Directors of
America przedstawił wyniki swoich obserwacji, z których jednoznacznie wynikało, że
optymalne dla długości życia jest RR skurczowe 90-110 ± 11 mmHg. Ci, którzy mieli
ciśnienie krwi wyższe, żyli krócej i towarzystwa
ubezpieczeniowe musiały wcześniej wypłacać
rodzinom odszkodowania.
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Europejscy kardiolodzy i hipertensjolodzy uważają, że
Bardzo obrazowo przedstawił to dr Kenrick
nadciśnienie zaczyna się przy wartościach > 140 mmHg Berend z St. Elisabeth Hospital na Antylach Holenderskurczowe i lub > 90 mmHg rozkurczowe, w odróż- skich, internista i nefrolog. Nie znacie tych przemyśleń?
nieniu od nowej definicji w ACC/AHA z 2017 r., wg Ponieważ korespondencja dr Berenda zatytułowana
której nadciśnienie jest rozpoznawane przy wartościach Can we treat patients according to the latest hypertensial
>130/80 mmHg. Pełna prezentacja wytycznych odbędzie trias? została opublikowana na samym końcu numeru
się podczas kongresu European Society of Cardiology „Journal of Hypertenison” 2008, vol.26, no 4, 828-829,
warto przytoczyć jej fragmenty.
pod koniec sierpnia 2018 r. w Monachium.
„Wyobraźmy sobie lekarza, dr Jonesa, który z entuzjazmem studiuje duże próby kliniczne dotyczące
Medycyna zmienna jest
Evidence Based Medicine (EBM) opiera się na leczenia nadciśnienia i stosuje ich wyniki w swojej
wynikach dużych prób klinicznych, których interpretację praktyce. Dr Jones ukończył studia w 2000 roku. Jego
gotową do przełknięcia podają nam co chwilę różne pierwszy pacjent z nadciśnieniem tętniczym, pan Smith,
międzynarodowe komitety ekspertów. Nic trudnego 65-letni mężczyzna rasy białej, powinien otrzymać
przełknąć taką interpretację i wypluwać ją z siebie diltiazem (https://www.thelancet.com/journals/lanw postaci zleceń dla pacjentów. Co z tego ciągłego cet/article/PIIS0140-6736(00)02526-5/ppt), a w 2001
połykania nowych wytycznych wynika?
roku mieć lek ten zamieniony na perindopril (https://
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www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(01)06178-5/fulltext), w 2002 roku zamieniony na
chlorthalidon (https://jamanetwork.com/journals/jama/
fullarticle/195626). W 2003 roku pan Smith powinien
mieć dotychczasowe leczenie chlorthalidonem zamienione na ACE inhibitor, jeśli dr Jones wyjaśnił swojemu
pacjentowi, że ACE inhibitory w porównaniu z diuretykami dają lepszą ochronę przed komplikacjami naczyniowo-sercowymi u białych mężczyzn (https://www.
nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa021716). Pan Smith
powinien być bardzo zadowolony z takiej informacji.
W 2004 roku dr Jones ucieszył się niezwykle,
że może powiedzieć swojemu pacjentowi, iż leczenie
nadciśnienia powinno być starannie dobierane na podstawie faktów medycznych, bowiem badania kliniczne
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1098359704800784?via%3Dihub, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025712503001299?via%3Dihub) wykazują, iż diuretyki, kalcium blokery i ACE
inhibitory mają zbliżone działanie ochronne przed powikłaniami sercowo-naczyniowymi. W 2005 zwyciężają
jednak diuretyki, ale pan Smith otrzymał amlodypinę,
która może obniżać częstość powikłań sercowo-naczyniowych oraz śmiertelność (https://www.thelancet.
com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67185-1/
fulltext). W 2006 roku pacjent odmówił zapoznania się
z wynikami nowych badań klinicznych, więc dr Jones
musiał posługiwać się starymi wynikami.
W 2007 roku dr Jones przeczytał, że badania
duńskie, w których porównano 21 prób klinicznych,
zwróciły uwagę na fakt, że pacjenci do tych prób nie są
rekrutowani z praktyk lekarzy rodzinnych, są młodsi,
mają mniejsze ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych oraz krócej chorują na nadciśnienie. Co więcej,
wyniki prób klinicznych nie mogą być bezpośrednio
przenoszone na poszczególnych pacjentów, nawet tych
biorących udział w danym badaniu klinicznym! Choć
randomizacja teoretycznie zapewnia porównywalność

grup jako takich, to bardzo ważne pozostają indywidualne różnice, które mogą znacząco wpływać na
efekty terapii (https://jamanetwork.com/journals/jama/
article-abstract/208701). Wyniki prób klinicznych
mogą wyprowadzać lekarza na manowce, bo przecież
nie leczy on pacjenta uśrednionego statystycznie, lecz
indywidualnego, konkretnego.
Koniec końców pan Smith skrajnie niezadowolony i zły zdecydował się poszukać innego lekarza,
który będzie w stanie leczyć tak proste schorzenie,
jakim jest nadciśnienie. Doktor Jones, odprowadzając
pacjenta do drzwi gabinetu, powiedział: – Panie Smith,
zawsze miałem mieszane uczucia, czytając wyniki tych
prób klinicznych, ale może w przyszłym roku będę mógł
powiedzieć panu coś więcej…
Co robić? – zapytają czytelnicy
Moja odpowiedź jest następująca. Najważniejsze
jest świadome inwestowanie w swoje zdrowie na każdym
etapie życia. Powinniśmy zachować dystans nie tylko
do pojawiających się co chwila wytycznych, ale także
do pieniędzy, kredytów oraz nowobogackich upodobań.
Ważnym elementem profilaktyki jest dieta bogata
w warzywa i owoce, nieprzetwarzane przemysłowo,
gdyż wtedy są one bogate w antyoksydanty.
Istotna jest także odpowiednia długość snu w typowej porze. Praca w nocy oraz na zmiany powoduje
już po 2 tygodniach odwrócenie dobowego rytmu
ciśnienia krwi, a to sprzyja powikłaniom narządowych.
Zdrowy rozsądek nigdy nie wyszedł z mody, tylko
międzynarodowe komitety o nim nie piszą.
Krystyna Knypl
internista hipertensjolog
PS Autorka słowem i czynem podziela
pogląd wyrażony przez dr. J.W. Fischera
oraz w amerykańskich wytycznych z 2018
roku w kwestii norm ciśnienia krwi – oto jej
własne RR po zakończeniu pisania artykułu.

Paracetamol w postaci rozpuszczalnej podnosi ciśnienie krwi
Na łamach „Journal of Hypertension”
opublikowano artykuł Effect of effervescent paracetamol on blood pressure:
a crossover randomized clinical trial
autorstwa M.Benitez-Camps i wsp.,
w którym opisano wpływ paracetamolu
na wyniki dobowych pomiarów ciśnienia krwi. Paracetamol był zażywany
w dawce 3 x 1,0 g na dobę z powodu
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dolegliwości bólowych układu kostnego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów. Pacjenci zażywali
lek naprzemiennie w postaci rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej. W badaniu uczestniczyło 46 pacjentów z RR
150/95 mmHg (lub niższym) stwierdzanym w gabinecie lekarskim oraz średnim RR 140/90 mmHg w pomiarach

dobowych w ciągu dnia. Okazało się,
że pacjenci zażywający paracetamol
rozpuszczalny mieli RR wyższe średnio o 3,99 mmHg w porównaniu z pacjentami zażywającymi paracetamol
w postaci nierozpuszczalnej.
Źródło: https://journals.lww.com/jhypertension/
Abstract/2018/08000/Effect_of_effervescent_paracetamol_on_blood.8.aspx
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Myślenie się opłaca, a liczenie
jeszcze bardziej
Krystyna Knypl

Opóźnienie w realizacji Narodowego Programu Chorób Rzadkich osiągnęło wszelkie
możliwe rekordy. Opieszałość, bezmyślność, beztroska, cynizm, krótkowzroczność – to
tylko niektóre z przyczyn. Nie mają znaczenia nazwiska ani barwy polityczne kolejnych
ministrów zdrowia i wszystkich innych decydentów. Tkwienie w fałszywym przekonaniu,
że przedsięwzięcie będzie kosztowne, uspokaja kolejnych zatroskanych inaczej lokatorów
pałacu Paca przy ulicy Miodowej.

J

est bardzo konkretny przykład, że merytoryczne podejście i wdrażanie nowych, skutecznych leków to dobra decyzja nie tylko medyczna, ale także
ekonomiczna. Obrazuje to opublikowany niedawno
i przedstawiony dziennikarzom medycznym podczas
konferencji prasowej raport Ekonomiczno-społeczne
skutki stwardnienia rozsianego w aspekcie zarządzania
chorobą w Polsce. Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka i wsp. z Uczelni Łazarskiego piszą w nim:
„Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia
(NFZ) w analizowanym okresie 2008-2016 średnioroczna liczba pacjentów z SM była stabilna i wynosiła
ok. 43 tys. Na terapię pacjentów NFZ wydatkował
w 2008 r. – 137 mln zł, natomiast w 2016 r. – 400 mln zł.
Średnie wydatki na pacjenta wzrosły z 3,5 tys. zł w 2008 r.
do kwoty ponad 9,2 tys. zł w 2016 r. Odsetek pacjentów,

dla których NFZ finansował terapię w ramach programów lekowych wyniósł ok. 43 proc. (10 717 pacjentów)
w 2016 r. W 2008 r. NFZ wydatkował na programy
lekowe w SM ok. 74 mln zł, a w 2016 r. ok. 312 mln zł.
Średnia wartość terapii jednego pacjenta wyniosła ok.
28,7 tys. zł. W analizowanym okresie, od 2008 do 2016 r.,
znacząco wzrosło finansowanie świadczeń zdrowotnych
w ramach NFZ dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Poprawił się dostęp chorych do nowoczesnej
terapii, ciągle jednak
występują kolejki do
świadczeń, problemy
z kwalifikacją chorych

Wysokość finansowania terapii pacjentów
z SM przez NFZ w latach 2008-2016.08 (zł)
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Zmiana średniej wartości sfinansowanych świadczeń na pacjenta z SM w Polsce w latach
2008-2016.08 (zł)

do programu lekowego oraz znaczące różnice w finansowaniu świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z SM
pomiędzy województwami.”
Jak to sensowne finansowanie odbiło się w powracaniu pacjentów do pracy? Otóż zmniejszyła się
częstość rent z tytułu niezdolności do pracy!
Tymczasem kolejni decydenci Ministerstwa
Zdrowia wytrwale modyfikują znaną zasadę „umiesz
liczyć, licz na siebie”, na jej nieprzynoszącą im chluby
wersję „umiesz liczyć, licz DLA SIEBIE”.
■

Udział procentowy absencji chorobowej,
świadczeń rehabilitacyjnych oraz rent
w SM w latach 2012-2016

Rok
2012
2013
2014
2015
2016

Absencja
chorobowa
%
15,54
15,01
16,01
16,60
18,35

Świadczenia
rehabilitacyjne
%
2,24
2,69
3,10
3,31
3,63

Renty z tytułu
niezdolności
w latach, %
82,22
82,29
80,80
80,09
78,01

Nowości
Główne problemy w diabetologii
Na łamach „Diabetes Care” opublikowano artykuł redakcyjny, w którym
przedstawiono główne problemy diabetologii w Stanach Zjednoczonych. Za
numer jeden uznano standardy w opiece
diabetologicznej. Zawsze może być lepiej
– to wniosek, do jakiego dochodzą autorzy – zwłaszcza że ciągle powstają nowe
leki i urządzenia medyczne. W 2018 r.
amerykańska Food and Drug Administration zarejestrowała do użytku dwa
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nowe leki: semaglutyd (analog GLP1)
i ertugliflozyn (inhibitor kotransportera
2 glukozy zależny od jonów sodowych).
Ważna jest współpraca ze specjalistami z innych dziedzin, zwłaszcza
z lekarzami rodzinnymi i kardiologami – podkreślono w doniesieniu. Wiele
nadziei wiąże się z urządzeniami do ciągłego monitorowania poziomu glikemii.
Wielkim globalnym problemem
jest wzrost kosztów leczenia osób

chorujących na cukrzycę. Kolejne
zagadnienie poruszone w artykule
dotyczy ciągle rosnącej roli internetu, telefonów komórkowych, mediów
społecznościowych oraz dużych baz
danych komputerowych dotyczących
zdrowia i choroby nie tylko w naszym
życiu codziennym, ale także w medycynie.
(K.K.)
Źródło: http://care.diabetesjournals.org/content/41/7/1327
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Fot. Jakub Machoń

Czy podróżom z małymi dziećmi
musi towarzyszyć ból głowy?
Liliana Machoń

W drugim i trzecim roku życia dziecka bardzo intensywnie rozwija się pamięć. Dwulatek
potrafi zapamiętać przez kilka tygodni, a trzylatek przez kilka miesięcy, jak posługiwać się
daną zabawką. Tak samo długo będzie pamiętał podróż na wieś czy wypad nad jezioro.
Przed wyjazdem zadaję sobie kilka pytań: Dokąd, czym jedziemy i co zabieramy ze sobą?
Środek transportu
Małe dziecko nie ma jeszcze dobrze rozwiniętego
zmysłu orientacji i trudno mu ocenić odległość. Tak
samo daleka i uciążliwa jest dwugodzinna podróż autem
do dziadków, jak i dwugodzinny lot samolotem czy
przejazd pociągiem. Moim ulubionym środkiem transportu stał się pociąg. Dlaczego? Pociąg jest świetny dla
maluchów, ponieważ podczas jazdy mogą spacerować.
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Dzieci do lat 4 jeżdżą za darmo w przedziałach dla
rodzin. Dla ruchliwego dwulatka nie ma nic gorszego
niż zapięcie w pasy na długie godziny. W podróży samolotem sama wizyta na lotnisku i oglądanie samolotów
też sprawia dzieciom mnóstwo frajdy. W ogóle najlepiej
przedstawić dzieciom wycieczkę jako coś ciekawego
i powiedzieć wcześniej, co planujemy zwiedzić, a do
planu wpisać też atrakcje dla dzieci.
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Atrakcje
Czym zająć dziecko w podróży? Jeszcze w domu
wybieramy wspólnie książeczki do czytania i oglądania,
książki z naklejkami, kolorowankę. Jako pamiątkę z podróży przywozimy książkę dla dzieci w języku wybranego kraju. Nasza biblioteczka staje się międzynarodowa,
a dzieci wiedzą, że za granicą mówimy w innym języku.
Po wycieczce do Berlina czterolatek oznajmił babci:
– Jak urosnę, to będę strażakorycerzem w Berlinie, bo
znam już słowa po niemiecku. Babcia: – Jakie znasz
słowa? Syn: – Danke.

spodenek, długie spodnie, 3 pary skarpet, 5 par majtek, na siebie bluza, czapka z daszkiem, okulary od
słońca, adidasy i sandały, pasta, szczoteczka, strój do
pływania, 3 zabawki lub gry. Słowo klucz w ostatnim
zdaniu to „lista” – dzień wcześniej poprosiłam synka
o przygotowanie tych rzeczy. Jaki był dumny z siebie,
że potrafi już policzyć do 5, że taki duży i samodzielny
i że mama pozwala mu SAMEMU wybrać ulubione
ubrania. Chętnie uczestniczył w przygotowaniach do
wyjazdu. Przed ostatnim weekendem u dziadków sam
zwinął ubrania i zapakował je do swojej połowy walizki.
Pozostaje mi spakowanie dwulatka. Lista jest taka
sama jak dla starszego dziecka. Dodatkowo dopisuję pieluchy i chusteczki nawilżane. Jeszcze czekam na chwilę,
kiedy spakuje się sam (jest tuż, tuż), ale na razie do jego
hobby zalicza się wyrzucanie rzeczy z toreb i walizek.
Na dłuższe wyjazdy zabieram tyle samo ubrań
i zwykłe mydło w kostce. Lubimy jeździć w ciepłe
miejsca i ubrania uprane ręcznie schną błyskawicznie.
Podczas ostatnich wakacji w Rumunii nocowaliśmy
w Konstancy i można było tam skorzystać z pralki.
Do dziś pamiętam to miłe uczucie, kiedy pakowałam
do plecaka same czyste i pachnące ubrania w połowie
wycieczki.
Magiczna sztuczka: rzeczy zwinięte w rulon
zajmują mniej miejsca.

Bagaż
Zbliża się dzień wyjazdu. Najpierw odliczaliśmy
miesiące do wakacji, potem tygodnie, dni, aż wreszcie
dziecku został do skreślenia już tylko jeden dzień w kalendarzu. Czas spakować walizki. Bardzo lubię pakowanie.
Jest to prosta operacja, którą opanowałam w pełni po
kilku wyjazdach krótszych i dłuższych. Najważniejsze, by nie zabierać rzeczy, których i tak nie użyjemy.
Początkujących podróżników poznaję po ogromnych
walizkach pełnych przydasiów. Jeżeli zwiedzamy cywilizowane kraje, to w każdym miejscu na świecie
można kupić rzeczy, które nagle okażą się potrzebne.
Spróbujcie następnym razem ułożyć na podłodze rzeczy
do spakowania i przy każdej zadać sobie pytanie: czy
naprawdę tego potrzebuję? Ręczę, że połowa odpadnie.
Dzięki temu można podróżować tylko z plecakiem jako Aprowizacja i pierwsze wspomnienia
bagażem podręcznym, przemieszczać się sprawnie, nie
Jedzenie w podróży to podstawa, zwłaszcza jeśli
kłopotać się o swoją własność i skupiać na spędzaniu ma się na stanie takich dwóch głodomorów jak moi.
czasu ze sobą. Dla własnego zdrowia psychicznego, żeby Zjedzą wszystko, ale najchętniej jabłka, banany, wafle
wyjść bez szwanku z tej bagażowej próby, polecam wy- ryżowe, jogurt, płatki owsiane, domowe kanapki, orzechy,
słać męża z dzieciakami na pobliski plac zabaw na dwie bakalie. Kupiłam pojemniki w atrakcyjnych kształtach:
godziny (jeżeli pada deszcz, wysupłuję złotówki i płacę auto, motylek i dzieci mają z tego ogromną frajdę.
za salę zabaw). Zakładam, że mąż pakuje się sam – ma Podczas podróży robimy przystanek, żeby zjeść drugie
w końcu dwie ręce i głowę na karku, za coś go przecież śniadanie na świeżym powietrzu. Rozkładam szal na
kocham i zostają mi trzy bagaże do spakowania.
trawie i już powstają pierwsze wspomnienia z wycieczki
Dla mnie zwykły plecak jako bagaż podręczny, – wspólny piknik z rodzicami, oglądanie samochodów
dzieci pakuję w małą walizkę z dwiema przegródkami. na parkingu czy autostradzie. Gazeta o motorach kuZwykle zabieram dokumenty, bilety, telefon, ładowarkę, piona na stacji benzynowej dla dwuletniego pasjonata
pieniądze w lokalnej walucie, kartę płatniczą, krem od jednośladów. Ten wakacyjny numer „Świata Motocykli”
słońca, duży szal (wielofunkcyjny), kapelusz i okulary, był oglądany z przejęciem codziennie (!) przez cały rok,
kurtkę od deszczu, grzebień, kosmetyki (żel dla dzieci, a syn nauczył się odróżniać suzuki od kawasaki, czym
mały szampon, pastę i szczoteczkę). Z ubrań 5 koszulek, zaskoczył mnie niejeden raz podczas spaceru.
2 sukienki, 4 pary spodenek, spodnie, sandały i klapki,
bieliznę. Z ważniejszych rzeczy dla dzieci biorę nosidło Pozytywy
i wózek spacerowy, przekąski, bidony z wodą.
Co zostanie po naszych wycieczkach poza tonaDla czteroipółlatka mam stałą listę ubrań (na mi zużytych mokrych chusteczek i pampersów, które
4-10 dni) – 5 koszulek z krótkim rękawem, 5 par rozłożą się za miliony lat? Zdjęcia na dysku twardym
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i że możemy na siebie liczyć. Pewnego ranka biegłam
wzdłuż plaży niedaleko Ałbeny i trafiłam na część
przeznaczoną dla naturystów. Moje tempo biegowe
bardzo się poprawiło po tym treningu.
Jak widać podróże wpływają pozytywnie na
rozwój dziecka. Nowe otoczenie, smaki, zwyczaje to
bogactwo, którym napełniamy bagaż dziecka na dalsze
lata życia.
Liliana Machoń
matka lekarka
miłośniczka wypraw bliskich i dalekich
neurolog in spe

Fot. Jakub Machoń

lub jeszcze lepiej – wywołane w albumie, kieszenie
pełne piasku i kamyków zwiezionych znad morza oraz
wspomnienia. Dla małego dziecka najważniejszymi
osobami (tzw. znaczącymi) są rodzice i to czas spędzony z nimi będzie pamiętało najbardziej. To nic, że
zdarzały się trudne chwile i małe nóżki bolały, a twarz
wykrzywiał niekiedy grymas złości, gdy odmawialiśmy
kolejnej gałki lodów lub przejażdżki na karuzeli. Kiedy
po trzech latach wyjęłam zdjęcia z wakacji w Bułgarii
z naszym 1,5-rocznym wtedy synem, z rozrzewnieniem wspominałam, jak jechaliśmy w trójkę nocnym
pociągiem z Sofii do Warny, a stukot kół pomagał
nam zasnąć. Łamanym rosyjskim rozmawialiśmy
z Bułgarami i odkrywaliśmy pieszo Wielkie Tyrnowo
czy delfinarium w Warnie. Nauczyliśmy wtedy syna
kilku bułgarskich słówek, otwartości na inne kultury.
Pokazaliśmy, że na każde kłopoty jest rozwiązanie

PS Najważniejsze jest pozytywne nastawienie. Zadałam
pytanie tytułowe mężowi. Odpowiedział krótko: – Musi!

Nowości

Konieczne jest
podjęcie MOCZOWEGO
z nowotworami pęcherza mo- która opracowała raport
NOWOTWÓR
PĘCHERZA
działań
na
rzecz
poprawy
waczowego.
Zagadnieniem
Nowotwór pęcherza moRekomendacje w zakresie kompleksowej
opieki nadtym
pacjentem
runków leczenia pacjentów zajmuje się grupa ekspertów, czowego – rekomendacje
Liczba hospitalizacji w oddziałach urologicznych poszczególnych w zakresie kompleksowej
województw (malejąco) w 2016 r.
opieki nad pacjentem.
Przewidywany jest
Liczba
Lp. Województwo
wzrost zachorowań na
hospitalizacji [tys.]
nowotwór pęcherza mo1. mazowieckie
43,2
czowego w ciągu najbliż2. śląskie
27,6
szej dekady o blisko 25%
3. wielkopolskie
24,8
– to istotna przesłanka
4. łódzkie
23,6
wskazująca na koniecz5. podkarpackie
18,6
ność podjęcia działań
zapewniających dostępność których powinny zostać zor6. dolnośląskie
17,9
do leczenia pacjentom do- ganizowane ośrodki chemio7. pomorskie
17,8
tkniętych tym schorzeniem. terapii i radioterapii – pisze
8. małopolskie
17,1
Konieczne jest zapewnienie na stronach raportu dr hab.
9. kujawsko-pomorskie
15,9
kompleksowego leczenia pa- n. med. Artur A. Antonie10. lubelskie
15,2
cjenta chorego na nowotwór wicz, konsultant krajowy
11. świętokrzyskie
12,6
pęcherza moczowego przez w dziedzinie urologii.
zmianę
organizacji
12. zachodniopomorskie
10,1
Tabela
4. Liczba opieki
hospitalizacjiCzęstość
[w tys.] hospitalizacji
zdrowotnej.
Kluczowym
z
powodu
w oddziałach urologicznych poszczegól-nowotworu pę13. warmińsko-mazurskie
9,2
elementem
jest tworzenie
nych województw
(malejąco) cherza moczowego w po14. opolskie
8,5
w zakresie leczenia chirur- szczególnych wojewódz15. lubuskie
7,6
Źródło: Opracowanie
własne na twach
podsta-przedstawiono w tagicznego
specjalistycznych
wie
map
potrzeb
zdrowotnych
w
zakresie
16. podlaskie
6,4
ośrodków
leczących dla
okrebeli.
(K.K.)
lecznictwa szpitalnego
poszczególnych
Razem
276,1
ślone
typy nowotworów, przy
województw
Źródło: materiały prasowe
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Wzrost zachorowań na nowotwory pęcherza moczowego

Fot. Mieczysław Knypl

Zdrowe Zasady

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Wakacyjny zawrót głowy
Aleksandra Zasimowicz

Bardzo wcześnie ludzkość przypisywała głowie znaczenie priorytetowe, nie tylko ze względu na lokalizację zmysłów, ale również dlatego, że w wielu kulturach tu umieszczano duszę. Bólów głowy doświadczył każdy z nas – bywają różne, to nikt za nimi nie tęskni. Mam ten luksus, że informacje o tym
zjawisku czerpię tylko z literatury i to całkiem niemedycznej. Nie mając wiedzy lekarskiej na ten temat,
a i doświadczeń w tej materii niewiele, chcę napisać kilka wakacyjnych refleksji na temat bólu głowy.
Co można robić podczas wakacji?
Przeglądając liczne oferty wakacyjnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież, wśród których coraz
więcej jest takich, gdzie płacimy między innymi za
to, że nasze dzieci są skutecznie odseparowywane od
smartfonów, znalazłam kilka ogłoszeń bibliotek. Okazuje się, że wbrew pesymistycznym przewidywaniom,
iż książki znikną z życia obecnego pokolenia, świeci
promyk nadziei. Tytułowy Wakacyjny zawrót głowy
to dość szeroka akcja promująca aktywne spędzanie
czasu w miejscach stałego zamieszkania, czyli namiastka
półkolonii. Cenne, że oprócz wątpliwej jakości atrakcji
o nazwie „malowanie buziek” przewiduje się zajęcia
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plastyczne, ceramiczne, spotkanie z dobrą książką,
warsztaty teatralne czy taneczno-ruchowe.
Po co czytaliśmy szkolne lektury?
Jako zdrowa czytelniczka szkolnych lektur myślałam, że nie istnieje coś takiego jak migrena, ulubione schorzenie znanych literackich postaci. Eliza
Orzeszkowa w Nad Niemnem wykreowała postać Emilii
Korczyńskiej, której nieustanne migreny wymagające
stosowania sól trzeźwiących i „połykanych z wdziękiem” pigułek, będące przejawem kaprysu rozczarowanej życiem kobiety, stały się usprawiedliwieniem
zwolnienia z aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny.
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Globus, bo tak nazywały tę przypadłość panie Emilia
i Terenia, nie wydawał się rzeczywistym schorzeniem.
Izabela Łęcka z Lalki Bolesława Prusa „chorująca na
migrenę” kazała wierzyć czytelnikom, że to w końcu
niezła, a nieraz i jedyna ucieczka przed konsekwencjami
własnych decyzji. Panie Dulska i Juliasiewiczowa, czyli
obłudne mieszczki z utworu Gabrieli Zapolskiej także
z upodobaniem udawały, że są „chore na migrenę”.
Witold Gombrowicz w Ferdydurke zastąpił ludowe
porzekadło „paluszek i główka to szkolna wymówka”
– migreną, którą deklarują nieudolnemu Bladaczce niesforni uczniowie nieprzygotowani do lekcji. W Sklepach
cynamonowych Brunona Shulza postać matki leżącej na
sofie z obwiązaną głową jest obrazem tak nieprzyjemnie
drażniącym i utrwalonym, że nie pozwala na reakcję
w razie faktycznego jej cierpienia.

w klasztorze, zmarła po wielu latach w Krakowie, wciąż
myśląc o ukochanym. W Mistrzu i Małgorzacie Michała
Bułhakowa jest bardzo długi i szczegółowy opis migreny
Poncjusza Piłata, który dla mnie był tak sugestywny, że myślałam, że sama mam migrenę. Dopiero po
wielu latach dowiedziałam się, że autor cierpiał na tę
przypadłość. Kiedy czytałam serię przygód Harry’ego
Pottera, nie z potrzeb kanonu czytelniczego, ale by być
na bieżąco z lekturami własnych dzieci, zwrócił moją
uwagę opis strasznych bólów głowy głównego bohatera.
Harry odczuwa je w całej głowie, ale również w bliźnie
na czole, nie może utrzymać się na nogach, wypadają
mu rzeczy z rąk, ma mdłości, wymioty, halucynacje
i dreszcze. Odnosi wrażenie, że głowa mu pęka, krzyczy z bólu itd. Kolokwialne resume: wszyscy cierpią,
nieliczni potrafią o tym pisać.

Na szkolnych lekturach
Najważniejsza jest interpretacja
nie poprzestając
własna
Nielicznym ludziom pióra udało się opisać ból
Jakoś stosunkowo niedawno miałam okazję słygłowy nie tylko bardzo plastycznie, ale i przekonująco. szeć kolejną wersję zaginionego listu Thomasa Edisona.
Przykłady bólu głowy towarzyszącego innym chorobom Dla tych, którzy nie śledzą podnoszących na duchu
znajdziemy w wielu pozycjach różnych autorów, również historii geniuszy, do których szkoła nie dorosła, ale na
w literaturze współczesnej. Cierpienia umierającego szczęście nie zdołała ich talentu zniszczyć, przypomnę
chłopca, ale i towarzyszącej mu rodziny oraz tytuło- kilka faktów z jego życia. Podobno mały Thomas Edison
wej wolontariuszki w opowiadaniu Érica-Emmanuela po kilkumiesięcznym pobycie w szkole wrócił z listem,
Schmitta Oskar i pani Róża poruszyły najtwardsze serca. który mama odczytała mu na głos: Twoje dziecko jest
Główny bohater głośnego filmu Nietykalni według geniuszem, nie możemy już niczego go nauczyć. Zajscenariusza Oliviera Nakache, sparaliżowany Philippe, mij się jego edukacją. Po latach, kiedy Edison był już
doświadcza bólów głowy i strasznych bólów fantomo- uznanym wynalazcą, a mama po drugiej stronie życia,
wych. Także bohaterowie powieści Ericha Segala to geniusz odszukał ten list i mocno się zdziwił, że uznano
ludzie cierpiący fizycznie i psychicznie.
go w nim za upośledzonego i kazano zabrać ze szkoły.
W książce, która wywarła na mnie największe Dobrze, że niezależnie od szczegółów wydarzeń młodzi
wrażenie, tj. Sto lat samotności Gabriela Garcii Marqueza rodzice powtarzają te historie, wspierając rozwój swoich
jest kilka opisów bólów głowy, ale najbardziej pamiętam pociech. Przed laty nauczycielka klasy pierwszej szkoły
przypadek Meme, która jako nastolatka przeżywa strasz- podstawowej wpisała w zeszycie ucznia: Pismo tragiczny ból głowy po alkoholu. Myślę jednak, że nie z tego nie obrzydliwe! Czy było czymś nadzwyczajnym, że ten
powodu ją zapamiętałam, ale dlatego, że Meme to książ- sam tekst mama głośno odczytała jako: Jesteś bardzo
kowa buntowniczka. Po studiach w klasie klawikordu mądrym dzieckiem i niedługo nauczysz się czytać i pisać.
zakochała się w młodym mechaniku. Dar zjednywania A co byłoby, gdyby mały człowiek pomyślał o sobie
sobie ludzi zbliżył ją do Amerykanów. Nauczyła się tak jak jego belfer? I myślę, że nie ma znaczenia, że
pływać, grać w tenisa i jeść szynkę z Wirginii, a przede ów malec nie miał później żadnych problemów intewszystkim mówić po angielsku. Z ukochanym spotykała lektualnych, bo niszczyć nie wolno nie tylko geniuszy,
się w tajemnicy przed rodziną. Gdy ich związek wyszedł ale po prostu nikogo.
#
na jaw, Meme została ukarana aresztem domowym, jej
wybranek nadal jednak odwiedzał ją w tajemnicy aż
Wakacje są, a przynajmniej chcielibyśmy, by były,
do nieszczęśliwego wypadku, który na zawsze przykuł czasem odpoczynku Myśli krążą wokół spraw błahych
go do łóżka. Od momentu postrzelenia ukochanego lub wzniosłych, ale nie codziennych i możemy cieszyć się
Meme przestała się odzywać. Zamknięta przez matkę pogodą, nie zamartwiając się, czy sprzyja ona rolnikom.
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W końcu i tak skutki odczujemy po urlopie, a wpływu nie. Przykład: kobieta na zakupach – nic na mnie nie
na aurę nie mamy. O zawrót głowy przyprawiają nas pasuje, jestem beznadziejna! Mężczyzna na zakupach
obrazki z wakacyjnej codzienności, jak choćby nowa – co za beznadziejna firma szyje te garnitury, żaden na
moda spędzania czasu wolnego z dziećmi nie na świe- mnie nie pasuje! Wejdźmy do dowolnej księgarni. Na
żym powietrzu, na placach zabaw, ale w zamkniętych, każdą kobietę czeka tu troskliwa seria poradników. Jak
klimatyzowanych pomieszczeniach. Jakość wyposażenia, schudnąć, jak wychować dziecko, jak być wiecznie młodą,
pomysłowość ich twórców zachęcają do wspinaczek jak... Gdyby nikt tego nie czytał, nikt by nie pisał, nie
i zabawy. Rozumiem zimą, ale w środku lata? Tłumnie, wydawał itd. Czy są one potrzebne mężczyznom? Nie,
kolorowo, bardzo głośno. Czy nawet niemowlętom ta bo są doskonali.
ilość świateł i decybeli jest do czegoś potrzebna?
Z wakacyjnie zakręconą głową
Nawet ten czas beztroski potrafi przyprawić
Aleksandra Zasimowicz
o ból głowy i nie myślę tu o rosnącej temperaturze
siostra
lekarki,
nauczyciel
dyplomowany informatyki,
sporów politycznych. Patrzę raczej na wesołe szatrener programu Teach to the Future,
leństwo, jakie sami sobie wyhodowaliśmy w naszych
edukator MEN ds. informatyki,
głowach w ramach wakacyjnego luzu. Poddajmy tylko
doradca metodyczny ds. informatyki w MSCDN
analizie taki wątek: mężczyźni są doskonali, a kobiety

Nowości
Ortostatyczne zawroty głowy
Lista przyczyn wywołujących zawroty głowy jest długa
– schorzenia laryngologiczne,
zaburzenia układu krążenia,
objaw niepożądany w przebiegu stosowania różnych leków, a także zmiana pozycji
ciała. Zagadnieniu zawrotów

głowy towarzyszących zmianie pozycji ciała na stojącą
jest poświęcone doniesienie
Clinical significance of orthostatic dizziness in the diagnosis
of benign paroxysmal positional vertigo and orthostatic
intolerance opublikowane na

łamach „American Journal
of Otolarynogology” w 2013
roku przez E.J. Jeon i wsp.
Autorzy obserwowali 102
osoby z zawrotami głowy,
poszukując przyczyn wywołujących tę dolegliwość.
W 87,3% miały one charakter

ortostatyczny z towarzyszącą
hipotonią lub rzadziej z towarzyszącym wzrostem ciśnienia krwi. Niekiedy zawrotom
głowy towarzyszyła ortostatyczna tachykardia. (K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/23790615

Jon sodowy w diecie i rozwój nadciśnienia tętniczego
Choć rola jonu sodowego w patoge- Słony smak rozpoznawały, testując paski stężenia jonu sodowego: 0,6, 0,8 i  1,0%).
nezie nadciśnienia tętniczego jest dobrze nasączone roztworem soli o różnym Okazało się, że u kobiet, które rozpoznaudokumentowana, to okazuje się, że są stężeniu. Ponadto oznaczano dobowe wały smak słony dopiero przy stężeniu
jeszcze mechanizmy dotychczas nieod- wydalanie jonu sodowego u tych osób. ≥ 1,0% ryzyko rozwoju nadciśnienia
kryte. W ciekawym doniesieniu Associa- Pacjenci wykonywali dodatkowo domo- było średnio 2,98-krotnie większe w potion between impairment of salty taste we pomiary ciśnienia krwi przez 5 dni. równaniu z kobietami rozpoznającymi
recognition and masked hypertension
Pacjentów podzielono na trzy gru- smak słony od 0,6%. U mężczyzn nie
based on home blood pressure in Japanese py w zależności od rozpoznawanego zaobserwowano takiej korelacji.
residents: the KOBE study
Autorzy sądzą, że
Smak człowieka w liczbach
autorstwa Y. Kubota i wsp.
uszkodzenie zdolności
Liczba smaków
5
opisano wyniki poszukirozpoznawania smaku
Liczba
kubków
smakowych
~10
000
wań odpowiedzi na pytanie,
słonego może odgryLiczba receptorów smakowych w każdym kubku
50…150
w jakim stopniu zdolność
wać rolę w patogenezie
do rozpoznawania smaku
nadciśnienia tętniczego
Próg wrażliwości na smak słony (NaCl)
0,5 g/dm³
słonego wpływa na rozwój
u kobiet.
(K.K.)
Czas reakcji na smak słony
~0,3 s
nadciśnienia tętniczego.
Próg wrażliwości na smak słodki (sacharoza)
4 g/dm³
W badaniu uczestniczyły
Źródło: https://www.nature.
Próg wrażliwości na smak kwaśny (HCl)
0,02 g/dm³
892 zdrowe osoby (246 mężcom/articles/s41440-018Próg wrażliwości na smak gorzki (chinina)
0,0003 g/dm³
czyzn i 646 kobiet ) w wieku
0074-9
od 40 do 74 lat z ciśnieniem
krwi poniżej 90/140 mmHg.
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Czas reakcji na smak gorzki

~1 s

https://pl.wikipedia.org/wiki/Smak_(fizjologia)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/30054590

8_2018 sierpień

Lektura na każdą porę roku

22

8_2018 sierpień

Lektura na każdą porę roku

23

8_2018 sierpień

Lektura na każdą porę roku

24

8_2018 sierpień

Lektura na każdą porę roku

25

8_2018 sierpień

Lektura na każdą porę roku

26

8_2018 sierpień

Lektura na każdą porę roku

27

8_2018 sierpień

Lektura na każdą porę roku

28

8_2018 sierpień

Lektura na każdą porę roku

29

8_2018 sierpień

Lektura na każdą porę roku

Cdn.

30

8_2018 sierpień

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”.
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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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Nowości

Fot. Mieczysław Knypl

Ahoj, przyrodo!
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