G
L

ISSN 2300-2170

Omnium profecto artium medicina nobilissima

dl@

miesięcznik

10_2018_październik

azeta
ekarzy

• Nowości
• Artykuł
poglądowy
• Po dyżurze
• Z życia redakcji

Byliśmy,
zobaczyliśmy,
opowiedzieliśmy!

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

Koleżanki i Koledzy,

D

zielenie się wiedzą z innymi jest w naszym zawodzie na tyle ważne, że zostało
umieszczone w treści przyrzeczenia lekarskiego. Odbierając dyplom mówimy
między innymi, że przyrzekamy stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do
wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda nam się wynaleźć i udoskonalić.

M

edycyna jest zawodem opartym o praktykę, więc poza wiedzą niezbędne są
umiejętności, a ich gama jest niezwykle szeroka – od prowadzenia rozmowy
z pacjentem i jego badanie po wykonywanie zabiegów o różnym stopniu skomplikowania. O ile wiedzę teoretyczną w dzisiejszych czasach możemy zdobywać sami – jest
wiele form jej przekazu, o tyle przekaz umiejętności jest nadal bardzo tradycyjny.
Ktoś starszy i bardziej doświadczony w medycynie musi nam pokazać, jak to się robi.

I

nny zakres wiedzy i umiejętności jest potrzebny do codziennej pracy w przychodni,
inny na dyżurze w szpitalu. Wszystkie miejsca naszej pracy są dziś przepełnione
chętnymi do uzyskania porady lub pomocy, powstały kolejki, listy, zapisy – klasyczne
objawy rynku niedoborowego. Nad realizacją wszystkiego czuwa Pani Biurokracja,
jednak niezależnie od tego jak jest ona silna i bezwzględna, musimy umieć sami
ocenić, kto wymaga naszej pomocy w pierwszej kolejności, a kto w ostatniej. Jest to
szczególnie ważne w przypadku wielu stanów nagłych, które nie mogą demokratycznie czekać na swoją kolej. Aby umieć ocenić, kto wymaga naszej pomocy najpierw,
a kto później, konieczne jest włączenie myślenia.

W

szechobecne w naszym współczesnym życiu lekarskim procedury nigdy nie
mówią, że przy ich wypełnianiu można nie myśleć. Myślenie chroni nie tylko
nas , ale także naszych pacjentów przed sytuacjami, które nie powinny się zdarzyć.
Pamiętajmy o tym!
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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.
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
Onkologia polska w naprawie
Mamy kolejną próbę naprawienia polskiej onkologii – o tym jak to zrobić,
kto to zrobi i skąd wziąć pieniądze, dyskutowano podczas warsztatów zorganizowanych przez Naczelną
Izbę Lekarską przy współpracy organizacji zrzeszających pacjentów. Prelegenci, między innymi prof. Jan

Walewski (na fotografii), dyrektor Centrum Onkologii
w Warszawie oraz wiceminister Sławomir Gadomski,
przedstawili uczestnikom
warsztatów szczegóły organizacyjne i finansowe nowego planu. Przewidziane
jest utworzenie w NFZ systemów rejestrów medycznych, na podstawie których

będzie oceniana efektywność
leczenia. W projekcie pilotażowym wezmą udział dwa
lub trzy wytypowane województwa.
Podobno w nieodległej
perspektywie nastąpi także poprawa losu pacjentów
z chorobami rzadkimi. Oby
tak się stało!
(K.K.)

grupa pacjentów otrzymywała kapsułkę zawierającą
1 g kwasów omega-3, druga
grupa otrzymywała kapsułkę
placebo. Po 7,4 latach obserwacji okazało się, że poważne
powikłania sercowo-naczyniowe wystąpiły u 689 osób
otrzymujących w kapsułce
kwasy omega 3 oraz u 712

osób otrzymujących placebo. Zabiegi rewaskularyzacji
konieczne były u 882 osób
leczonych aktywnie i u 887
osób otrzymujących placebo.
Autorzy wyrażają opinię, że
nie ma podstaw naukowych
do zalecania suplementacji
kwasami omega-3 u diabetyków.
(K.K.)

Źródło: Informacja własna

Wyniki The ASCEND Study
Kwasy omega-3 należą do
grupy nienasyconych kwasów
tłuszczowych. Wykazano ich
korzystne oddziaływanie na
organizm człowieka w różnych stanach chorobowych,
jednak pozytywny efekt zależy od wielu okoliczności. Na
łamach „New England Journal of Medicine” okazało się

doniesienie Effects of n−3 Fatty Acid Supplements in Diabetes Mellitus opracowane przez
The ASCEND Study Collaborative Group, które omawia
to zagadnienie w odniesieniu
do diabetyków. W opisanym
badaniu uczestniczyło 15 480
pacjentów z cukrzycą podzielonych na dwie grupy. Jedna

Źródło: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1804989

Starość nie radość – jak zapobiegać?
Senolityki to naukowa nazwa tabletek młodości, które
są najbardziej potrzebnymi
lekami w starzejących się
społeczeństwach. Zdolność
usuwania starych komórek
jest przypisywana dasatynibowi, lek jest zarejestrowany
w leczeniu białaczki i należy
do grupy inhibitorów kinazy
tyrozynowej oraz kwercetynie
dostępnej w postaci naturalnej

i syntetycznej jako suplement.
W postaci naturalnej kwercetyna występuje między innymi w cebuli oraz ciemnych
winogronach. Niebawem
mają się rozpocząć badania
kliniczne nad senolitykami –
piszą T. Tchokonia i wsp. w artykule Aging, Cell Senescence,
and Chronic DiseaseEmerging
Therapeutic Strategies opublikowanym na łamach JAMA.

Z kolei na portalu www. działania będzie porównany
fightaging.com znajdujemy z grupą pacjentów otrzymuinformację, że w maju 2018 r. jących placebo.
(K.K.)
rozpoczęło się badanie kliniczne pierwszej fazy z le- Źródło: https://jamanetwork.com/
kiem senolitycznym określo- journals/jama/fullarticle/2703113
nym kryptonimem UBX0101.
https://www.fightaging.org/archiPreparat ma być stosowanym
ves/2018/06/unity-biotechnologyw leczeniu zmian zwyrodstarts-first-human-trial-of-asenolytic-therapy/
nieniowych stawów kolanowych. Pacjenci otrzymają
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT03513016
jednorazowy zastrzyk, a efekt

Zespół wypalenia zawodowego wśród amerykańskich rezydentów
Trudy bycia lekarzem
rezydentem okazują się globalne. Na łamach JAMA ukazał się artykuł L.N. Dyrbye
i wsp. Association of Clinical
Specialty With Symptoms of
Burnout and Career Choice
Regret Among US Resident
Physicians omawiający problem wypalenia zawodowego wśród amerykańskich

rezydentów. Do badania
przystąpiło 4696 lekarzy rezydentów. W drugim roku
szkolenia przeprowadzono
kontrolne badanie ankietowe, w którym wzięło udział
3588 lekarzy (76,4%). Średni
wiek ankietowanych wynosił 29 lat, 50,9% stanowiły
kobiety. Objawy wypalenia
zgłosiło 1615 lekarzy (45%).

502 lekarzy nie była pewna
trafności wyboru drogi zawodowej. U rezydentów urologii, neurologii, medycyny
ratunkowej i chirurgii ogólnej stwierdzono od 1,24- do
1,48-krotnie wyższe ryzyko
wystąpienia objawów wypalenia zawodowego w porównaniu z rezydentami chorób wewnętrznych. Objawy

wypalenia występowały nieco
częściej u kobiet (1,17-krotnie) oraz u osób o większym
poziomie lęku w czasie studiów medycznych. Wyższy
poziom empatii stwierdzany
w czasie studiów wiązał się
z mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia wypalenia zawodowego w czasie
rezydentury.
(K.K.)

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2702870
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Nowości
Sztuczna inteligencja pomoże diagnozować retinopatię
cukrzycową?
Utrata wzroku w przebiegu cukrzycy jest poważnym
powikłaniem, które dotyka
wielu osób na całym świecie. Na przykład w Stanach
Zjednoczonych każdego roku
aż 24 tysiące pacjentów z cukrzycą traci wzrok z powodu zmian chorobowych na
dnie oczu. Pomimo zaleceń,
aby pacjenci z cukrzycą co
roku kontrolowali dno oczu
u okulisty, nie obserwuje
się należytej frekwencji pacjentów na takich badaniach

kontrolnych. Przypuszcza się,
że poprawa dostępności do
badań mogłaby nastąpić przy
wykorzystaniu specjalnego
aparatu diagnozującego zmiany na dnie oczu zainstalowanego w gabinetach lekarzy
rodzinnych. Urządzenie to
skonstruowano z wykorzystaniem algorytmów sztucznej
inteligencji, czyli programu
komputerowego naśladującego zachowanie człowieka.
Na łamach „Digital Medicine” M.D. Abramoff i wsp.

opublikowali artykuł Pivotal
trial of an autonomous AI-based diagnostic system for
detection of diabetic retinopathy in primary care offices, w którym przedstawiają
wyniki próby klinicznej. Do
badania zakwalifikowano 900
osób z cukrzycą, u których
na początku obserwacji nie
stwierdzano zmian chorobowych w plamce żółtej na dnie
oka. Wiek pacjentów zawierał
się w przedziale 22-84 lata,
średnio 59 lat. Pacjenci byli

okresowo badani za pomocą
urządzenia diagnostycznego
z algorytmami sztucznej inteligencji, a wyniki tej oceny
były porównywane z badaniami przeprowadzonymi
przez okulistów. Okazało się,
że wyniki są wiarygodne i dokładne. Agencja ds. Leków
i Żywności uznała, że urządzenie może być dopuszczone
do użytku.
(K.K.)
Źródło: https://www.nature.com/
articles/s41746-018-0040-6

Ostrzeżenie FDA w sprawie inhibitorów kotransportera
glukozowo-sodowego 2 (SGLT2)
Amerykańska Agencja ds. Leków
i Żywności (FDA) 29 sierpnia 2018 r.
wydała ostrzeżenie dotyczące leków
przeciwcukrzycowych z grupy inhibitorów kotransportera glukozowo-sodowego 2 (SGLT2). Leki te mogą powodować
zagrażające życiu powikłanie w postaci
zgorzeli Fourniera. Jest to martwicze
zakażenie obejmujące skórę i tkankę
podskórną okolicy narządów płciowych,
jeden z rodzajów martwiczego zapalenia
powięzi.
Do czynników sprzyjających wystąpieniu tego powikłania zalicza się poza
cukrzycą otyłość, zaburzenia krążenia
w obrębie miednicy małej, nowotwory,
leczenie immunosupresyjne, przyjmowanie kortykosterydów, alkoholizm oraz
narkomanię. Najczęstszymi patogenami wywołującym zgorzel Fourniera są
paciorkowce, gronkowce oraz bakterie
beztlenowe.
FDA zaleca, aby pacjenci przyjmujący
leki z tej grupy natychmiast zaprzestali
ich stosowania i zgłosili się do swoich
lekarzy, jeżeli wystąpią objawy kwasicy
ketonowej, takie jak nudności, wymioty, ból brzucha, zmęczenie i trudności
w oddychaniu. Pacjenci powinni również być wyczuleni na objawy przedmiotowe i podmiotowe infekcji dróg

moczowych, takie jak uczucie pieczenia
podczas oddawania moczu lub konieczność częstego oddawania moczu; ból
w dolnej części obszaru żołądka lub
miednicy, gorączka lub krew w moczu.
Wcześniej, w maju 2015 r. FDA wydała komunikat ostrzegający o ryzyku
wystąpienia kwasicy ketonowej u osób
leczonych za pomocą inhibitorów
SGLT2 w związku z tym, że w okresie
od marca 2013 do maja 2015 r. zidentyfikowano 73 przypadki kwasicy ketonowej
u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub typu
2 leczonych inhibitorami SGLT2. Wszyscy pacjenci wymagali hospitalizacji
lub leczenia na oddziale ratunkowym.
W wielu przypadkach kwasica ketonowa
nie została natychmiast rozpoznana,
ponieważ poziomy glukozy we krwi
były niższe niż te typowo oczekiwane
w cukrzycowej kwasicy ketonowej.
Ponadto zidentyfikowano 19 przypadków groźnych zakażeń dróg moczowych, które wystąpiły u osób leczonych
inhibitorami SGLT2 od marca 2013 r. do
października 2014 r. Pacjenci wymagali
leczenia na oddziale intensywnej terapii
lub dializowania w celu leczenia niewydolności nerek, która rozwinęła się
w trakcie tego powikłania.
Od marca 2013 do maja 2018 r.

FDA zidentyfikowała 12 przypadków
(7 mężczyzn i 5 kobiet) zgorzeli Fourniera u pacjentów przyjmujących inhibitor SGLT2. Liczba ta obejmuje tylko
zgłoszone przypadki, w rzeczywistości
może być ich więcej – podkreśla FDA
w komunikacie prasowym.
Inhibitory SGLT2 zostały po raz
pierwszy zatwierdzone przez FDA
w 2013 r. Były to kanagliflozyna, dapagliflozyna, empagliflozyna i ertugliflozyna.
W 2017 r. około 1,7 miliona pacjentów
w Stanach Zjednoczonych stosowało
leki z tej grupy.
Nazwy handlowe leków z grupy
SGLT2 są następujące: Invokana, Invokamet, Invokamet XR, Farxiga, Xigduo
XR, Qtern, Jardiance, Glyxambi, Synjardy, Synjardy XR, Steglatro, Segluromet
i Steglujan.
FDA w komunikacie informuje, że
pacjenci przyjmujący leki z grupy inhibitorów SGLT2 powinni natychmiast
zgłosić się do lekarza, jeśli odczuwają
tkliwość, zaczerwienienie lub obrzęk
genitaliów i okolicy odbytu, którym to
objawom towarzyszy gorączka powyżej
40oC i uczucie ogólnie złego samopoczucia.
W Polsce dostępne są Forxiga i Invokana 100 i 300 mg.
(K.K.)

Źródło: https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm617360.htm
https://www.reuters.com/article/us-diabetesdrugs-fda/fda-warns-of-serious-genital-infection-linked-to-certain-diabetes-drugs-idUSKCN1LE2PQ
https://www.cbsnews.com/news/fda-diabetes-drugs-tied-to-dangerous-genital-infection-sglt2-inhibitors/
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Nadciśnienie tętnicze – tajniki diety
Na stronach portalu „Medical News Today” ukazało się
interesujące opracowanie na temat produktów spożywczych
korzystnych dla osób z nadciśnieniem tętniczym. Rekomendowane produkty były oceniane w badaniach naukowych. Na
pierwszy miejscu wymienione są czarne jagody i truskawki,
które wzięli pod lupę A. Cassidy i wsp., a wyniki opublikowano w doniesieniu Habitual intake of flavonoid subclasses
and incident hypertension in adults na łamach „The American Journal of Nutrition” (https://academic.oup.com/ajcn/
article/93/2/338/4597656 ).
Badanie wykazało, że dzięki antocyjaninom znajdującym
się w jagodach redukcja ryzyka zachorowania na nadciśnienie tętnicze może wynosić 8…12%. Na drugim miejscu są
banany zawierające dużo potasu, który zmniejsza napięcie

Soczewica jadalna

https://pl.wikipedia.org/wiki/Soczewica_jadalna#/media/File:Illustration_Lens_culinaris0.jpg

Nowości

ściany naczyniowej. Dobowa, rekomendowana dawka potasu dla
dorosłych wynosi 4700 mg.
Inne bogate w potas produkty
to awokado, melon, halibut, słodkie ziemniaki, pomidory, fasola
i tuńczyk.
Naukowo udowodnioną, mocną
pozycję mają też: sok z buraków,
ciemna czekolada, kiwi, płatki
owsiane, zielone warzywa liściaste, czosnek, kiszonki, soczewica, naturalne jogurty, granaty, cynamon i pistacje.
Na czarnej liście są sól, kawa i alkohol.
(K.K.)
Źródło: https://www.medicalnewstoday.com/articles/322284.php?sr

Częstość występowania kwasicy cukrzycowej w Wielkiej Brytanii
Mimo postępu medycyny
i rozwoju struktur ochrony
zdrowia kwasica ketonowa
stanowi poważny problem.
Na łamach „Diabetes Care”
W.W. Zhong i wsp. opublikowali artykuł Trends in Hospital Admission for Diabetic

Ketoacidosis in Adults With
Type 1 and Type 2 Diabetes in England, 1998–2013:
A Retrospective Cohort Study,
w którym omówili częstość
występowania kwasicy ketonowej w Wielkiej Brytanii. Badaniem objęto dane

z lat 1998-2013 dotyczące 23 246 dorosłych osób
z cukrzycą typu 1 i 241 441
osób z cukrzycą typu 2,
znajdujące się w rejestrach
statystycznych. Okazało się,
że częstość występowania
kwasicy ketonowej wzrosła

w badanym okresie 1,5-krotnie. U pacjentów z cukrzycą
typu 1 szybciej uzyskiwano poprawę stanu zdrowia
niż u pacjentów z cukrzycą
typu 2.
(K.K.)
Źródło: http://care.diabetesjournals.
org/content/41/9/1870

Zanieczyszczenie powietrza a otępienie
Starsze osoby mieszkające
na obszarach o dużym zanieczyszczeniu powietrza są
bardziej narażone na rozwój
otępienia – wykazuje nowe
badanie I.M. Carey i wsp. opisane w artykule Are noise and
air pollution related to the incidence of dementia? A cohort

study in London, England
opublikowanym na łamach
„British Medical Journal”.
Badaniem objęto grupę
130 978 osób w wieku 50-79
lat, które były zarejestrowane
w 75 praktykach lekarzy rodzinnych w 2005 roku. Osoby mieszkające na obszarach

gdzie stężenie dwutlenku azo- w ciągu 7 lat zdiagnozowano
tu przekraczało 41,5 μg/m3, otępienie u 2181 pacjentów
w porównaniu z osobami (1,7%).
(K.K.)
mieszkającym na obszarach
gdzie stężenie tlenku azotu
Źródło: https://bmjopen.bmj.com/
było mniejsze niż 31,9 μg/m3,
content/bmjopen/8/9/e022404.
były 1,4-krotnie bardziej zafull.pdf
grożone wystąpieniem otępiehttps://www.medpagetoday.com/
nia. W obserwowanej grupie
neurology/dementia/75170

Szczepienie osób starszych przeciw wzw
Temat to rzadko poruszany w źródłach naukowych.
Dopiero dłuższe poszukiwanie na Pub Med pozwoliło
na odkrycie naukowej oceny
odpowiedzi na szczepienie
przeciw wzw. W artykule
Effect of Age on Immunologic Response to Recombinant
Hepatitis B Vaccine: A Meta-analysis opublikowanym na
łamach „Clinical Infectious
Diseases” dr D.N. Fishman
i wsp. przedstawiają wynik
metaanalizy. Autorzy piszą, że szczepionka przeciw
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wirusowemu zapaleniu wątroby typu B jest kluczowym
narzędziem do zapobiegania
zakażeniu. Jednak związane
z wiekiem zmiany w funkcjonowaniu układu immunologicznego mogą przyczynić się
do zmniejszenia skuteczności
szczepionki u osób starszych.
Przeprowadzono metaanalizę wyników 24 opublikowanych badań oceniających
związek wieku z odpowiedzią
na szczepionkę przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby
typu B. Wyniki wykazały

1,76-krotne zmniejszenie
odpowiedzi u osób starszych,
nawet gdy jako osoby starsze kwalifikowano pacjentów w wieku powyżej 30
lat! Autorzy stwierdzają, że
wyniki te mają ważne implikacje dla osób zagrożonych
zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B, w tym
pracowników służby zdrowia
i podróżnych.
W doniesieniu Immunogenicity of combined hepatitis A and B vaccine in elderly
persons autorstwa B. Wolters

i wsp. opisano efekty szczepienia przeciw wzw A i B 104
osób w średnim wieku 54 lat.
Ochronne miano przeciwciał przeciw obu wirusom
uzyskano jedynie u 34,6%
szczepionych. W grupie tej
były 82 osoby w wieku powyżej 40 lat – ochronne miano
przeciw wzw B uzyskano jedynie u 29%, a przeciw wzw
A u 65%.
(K.K.)
Źródło: https://academic.oup.com/
cid/article/35/11/1368/428649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12922091
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Trudny język promocji
zdrowia

Fot. Krystyna Knypl

Skuteczny przekaz treści związanych z promocją zdrowia jest bardzo
trudnym wyzwaniem dla wszystkich.
Przekonanie współczesnego człowieka

Konferencję prowadził
red. Patryk Kuniszewicz

o konieczności zmiany trybu życia,
zrezygnowania z niezdrowych nawyków dietetycznych nie jest zadaniem
łatwym. Równie trudno przekonać
bywalców gabinetów lekarskich do
regularnego zażywania leków. Efektem
tej niemocy terapeutycznej jest globalny problem ze skutecznym leczeniem
nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii oraz innych czynników ryzyka
chorób układu krążenia.
Ambitną próbę zmiany sposobu mówienia o konieczności leczenia nadciśnienia i hipercholesterolemii podjęto
w związku z 16. edycją ogólnopolskiej
kampanii profilaktyczno-edukacyjnej
Servier dla serca. Nadciśnienie tętnicze
i hipercholesterolemia zostały nazwane
„Zabójczym duetem”, a konferencja prasowa odbyła się w konwencji procesu
dochodzeniowego. Byli więc świadkowie, komisarz, eksperci i oczywiście
obwinieni.
Śledztwo dotyczące szkód zdrowotnych, które wywołuje „Zabójczy duet”,
wykazuje, że jego szkodliwe działanie
dotyka znacznego odsetka Polaków. Aż

60% z nich ma zaburzenia gospodarki
lipidowej, a 32% nadciśnienie tętnicze.
Jak dokładnie przedstawiają się czynniki
ryzyka chorób układu krążenia, będą
mogli pacjenci przekonać się podczas
wizyt Mobilnej Kardiologicznej Poradni
Servier, która rozpoczęła swą działalność 20 września 2018 w Warszawie.
W dalszych dniach mobilna poradnia
odwiedzi miasta głównie na południu
i wschodzie kraju. Pacjenci będą mogli
Studenci medycyny
Mikołaj Kolasiński (fot.)
i Marcin Czekała, twórcy kanału na Youtube
Najprościej Mówiąc,
objaśniają, jakie działanie wywiera „Zabójczy duet” na naczynia
krwionośne człowieka
(więcej: https://www.
youtube.com/watch?v=IYLwUrC4Cww).

zmierzyć ciśnienie krwi, oznaczyć cukier
i cholesterol, a jeśli zajdzie potrzeba,
także wykonać EKG, echokardiogram
i uzyskać konsultację kardiologiczną.
Akademicką narrację o szkodliwości czynników ryzyka schorzeń układu
krążenia prowadzoną przez kardiologa
i hipertensjologów wspierali podczas
konferencji aktor, dietetyczka, pisarka
kryminałów oraz współtwórca kanału
edukacyjnego na Youtube.
Było to niezwykle interesujące uzupełnienie dotychczasowego sposobu
objaśniania chorób.
Gratulacje i wyrazy uznania dla
wszystkich, którzy biorą udział w tegorocznej kampanii profilaktycznej. Tak
trzymać!
Krystyna Knypl

Media społecznościowe i ADHD
Media społecznościowe są obecne w naszym życiu od około
10 lat. Ciągle rośnie liczba ich użytkowników, a popularne
strony odwiedza nawet 50 ml internautów. Na łamach „Journal
of American Medical Association” (JAMA) opublikowano
artykuł Association of Digital Media Use With Subsequent
Symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Among

7

Adolescents autorstwa C.K. Ra i wsp. opisujący wyniki obserwacji trwającej 24 miesiące, której poddano 2587 nastolatków.
Stwierdzono, że intensywne obcowanie z mediami społecznościowymi sprzyja nasileniu się objawów ADHD. (K.K.)
Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2687861
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2687840
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ZABÓJCZY DUET
KATARZYNA BŁAŻEJEWSKA -STUHR

ZA CO KOCHAMY FAST FOOD
• CIEPŁY
• UNIWERSALNIE I BEZ NIESPODZIANEK
• COMFORT FOOD
• TANI

Energia

Tłuszcze

Nasycone
(g)

Węglowodany
(g)

Cukry

Błonnik

Białko

Sól

Hamburger

253

8,5

3,4

30

6,4

1,9

13

1,2

Cheeseburger

302

12

6

31

6,9

1,9

16

1,6

McRoyal

521

27

14

37

9,5

2,2

32

2,6

Frytki średnie

330

16

1,5

41

0,4

4

3,9

0,79

(kcal)

FAST FOOD

• SZYBKO, OD RĘKI

Z CZEGO TO SIĘ SKŁADA?

10 sekund w ustach,
10 minut w żołądku
10 lat w biodrach
i tętnicach

(g)

(g)

(g)

(g)

(g)

Hamburger 90 g: • bułka pszenna • mięso wołowe • ketchup• pikle • cebula suszona
• musztarda
Cheeseburger 102 g: • bułka pszenna • mięso wołowe • ser cheddar topiony • ketchup
• pikle • cebula suszona • musztarda
McRoyal 176 g: • mięso wołowe • bułka pszenna z sezamem • ser cheddar topiony
• ketchup • pikle • cebula • musztarda
Frytki: • ziemniaki • olej roślinny (słonecznikowy, kukurydziany, sojowy, uwodorniony
sojowy) • aromat wołowy (hydrolizat pszenicy i mleka) • dekstroza • pirofosforan sodu
(utrzymuje kolor) • sól

• POWODUJE RADOŚĆ
• SMACZNIE (PERFEKCYJNY SMAK)

PIZZA SER I SZYNKA DLA DZIECI

DLACZEGO LUBIMY FAST FOODY?
TŁUSZCZE

WĘGLOWODANY

SÓL,
glutaminian
sodu

REAKCJA
MAILLARDA

Nośnik
smaku

aktywacja ośrodka
nagrody

wzmocnieni
e aromatu

aromat,
smak i zapach

DANIA TŁUSTE, SŁODKIE
I O SILNYM NASILENIU
SMAKU UMAMI
POBUDZAJĄ OŚRODEK
PRZYJEMNOŚCI
I ZWIĘKSZAJĄ
WYDZIELANIE DOPAMINY

Stąd nasze uczucie
radości po takim posiłku
– jak pokazują badania.
Niestety z czasem
uodporniamy się
i potrzebujemy
coraz więcej.

• Mąka pszenna • woda • 13% ser mozzarella • 8% szynka (mięso wieprzowe
• woda • skrobia modyfikowana • mąka ziemniaczana • sól • białko sojowe
• glukoza • stabilizatory (trifosforany, polifosforany, azotyn sodu) • substancja
zagęszczająca (karagen) • cukier • maltodekstryna • białko wieprzowe
kolagenowe
• aromaty • ekstrakty przypraw • przeciwutleniacz (askorbinian sodu)
• oleje roślinne palmowy i rzepakowy • koncentrat pomidorowy • cukier
• drożdże piekarskie • sól • skrobia modyfikowana • słód pszenny • mąka
sojowa • emulgator (lecytyny sojowe) • gluten pszenny • aromat

OBNIŻENIE CZYNNIKÓW RYZYKA
• Zmniejszenie spożycia kwasów tłuszczowych trans
• Zmniejszenie spożycia kwasów tłuszczowych nasyconych
• Zwiększenie spożycia błonnika
• Spożywanie fitosteroli
• Zmniejszenie spożycia węglowodanów
• Zmniejszenie spożycia cukrów prostych

ZWIĘKSZONE CZYNNIKI
WYSTĄPIENIA MIAŻDŻYCY
I PODWYŻSZONE RYZYKO
INCYDENTU KARDIOLOGICZNEGO

• Ograniczenie spożycia soli (do 5 g dziennie)
• Zmniejszenie spożycia cholesterolu

UCZUCIE SYTOŚCI

• Wiek • płeć męska • geny • hiperlipidemia
• nadciśnienie tętnicze • cukrzyca • otyłość
• brak aktywności fizycznej • stres • niedobór estrogenów
po menopauzie • duża ilość węglowodanów w diecie
• wysokie stężenie lipoprotein
• spożywanie nasyconych kwasów tłuszczowych
• spożywanie tłuszczów trans
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KEBAB DROBIOWY – UD0

NAJPOPULARNIEJSZY
FAST FOOD
W POLSCE?

KEBAB WOŁOWO-WIEPRZOWY
• Mięso wołowe 45% • mięso wieprzowe 30% • tłuszcz wołowy
• tłuszcz wieprzowy • błonnik grochowy gluten • przyprawy
• stabilizator (E262) • przeciwutleniacze (E331, E301, E300)
• może zawierać alergeny: soja, gorczyca, laktoza

SOS KEBAB ŁAGODNY „DONER KING”
• Olej rośliny rzepakowy • woda • ocet spirytusowy • cukier
• żółtko jaj • czosnek suszony • musztarda (woda, ocet
spirytusowy, gorczyca, cukier, sól) • skrobia modyfikowana
• serwatka w proszku (z mleka) • sól • substancje
zagęszczające • guma guar • guma ksantanowa
• regulator kwasowości • kwas cytrynowy • substancje
konserwujące (benzoesan sodu, sorbian potasu)
• natka pietruszki suszona • przeciwutleniacz
• sól wapniowo-disodowa EDTA • barwnik (katoteny)

• 95% mięso z kurczaka: udo trybowane • przyprawy

i warzywa suszone oraz • koncentraty przypraw
i warzyw w zmiennych proporcjach [papryka, pieprz,
kminek, czosnek (zawiera dwutlenek siarki
i siarczyny), pomidor, proszek pomidorowy, chili,
kurkuma, kolendra, rozmaryn, tymianek, marchew,
cebula (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny),
pietruszka-nać, kmin rzymski, oregano] • sól • mąka
sojowa • skrobia E1414 • skrobia pszenna
• wzmacniacz smaku: E 621 • stabilizatory: E 331II,
izolat proteiny soi i hydrolizat białka sojowego
• środek zagęszczający E460 • błonnik pszenny
i ziemniaczany • serwatka z mleka • octan sodu E262
• ekstrakt z papryki • olej roślinny (rzepakowy) • woda
• aromat (zawiera mleko i jego pochodne)

FAST FOOD
▼
DUŻO ZŁEGO,
MAŁO DOBREGO
BŁONNIK
WITAMINY I MINERAŁY

SKŁAD PIECZYWA

PRZECIWUTLENIACZE

BUŁKA KEBAB PIECZYWO PSZENNE
• Mąka pszenna typ 500 • woda • olej rzepakowy • mieszanka piekarnicza
[mąka pszenna, sól, płatki ziemniaczane, cukier gluten pszenny, E300
(środek do przetwarzania mąki – polepszacz), E472e (emulgator)]
BUŁKA BURGER
• Mąka pszenna • woda • cukier • drożdże • olej rzepakowy
• ziarno sezamu 2% • sól • glukoza • E262 (regulator kwasowości)
• E482, E471, E472e (emulgatory) • E412 (substancja zagęszczająca)
• mąka sojowa • E300 (środek do przetwarzania mąki – polepszacz)
PITA ARABSKA
• Mąka pszenna • woda • drożdże • sól • cukier
TORTILLA
• Mąka pszenna • woda • olej roślinny • sól • cukier • E422 (gliceryna)
• mono- i diglicrid, E471 (emulgatory) • E450, E-500 (substancje
spulchniające) • E297, E330 (regulatory kwasowości) • E202, E282
(substancje konserwujące).

DZIĘKUJĘ
K ATA R Z Y N A B Ł A Ż E J E W S K A - S T U H R

Produkt nie zawiera składników zwierzęcych.
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Konferencja prasowa Życie bez tchu
Konferencja Życie bez tchu
dotyczyła pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Przedstawiono na niej
raport na temat tego schorzenia. Więcej o raporcie napiszemy w GdL 11/2018, który
to numer będzie miał hasło
kluczowe Tętnicze nadciśnienie płucne. W Polsce każdego roku jest rozpoznawanych
około 120 nowych przypadków tej choroby, całkowita
liczba chorych wynosi około 1100. W około 10% choroba dotyczy dzieci. Terapia
jest objęta programami lekowymi, ale nie pokrywają
one w pełni zapotrzebowania

tych pacjentów, którzy wymagają łączenia dwóch lub
trzech leków.
Gorąco popieramy starania pacjentów i lekarzy na
rzecz pełnego dostępu do leczenia niezbędnego w terapii tętniczego nadciśnienia
płucnego.
Zasadniczym objawem
w tej chorobie jest duszność
pojawiająca się już przy najprostszych czynnościach, takich jak ubranie się, przygotowanie sobie jedzenia czy
przejście kilku kroków.
Ambasadorką kampanii
jest Kinga Baranowska – polska himalaistka, zdobywczyni

dziewięciu ośmiotysięczników. Podczas konferencji
Kinga pokazała nagranie
z wejścia na jeden z szczytów. Posłuchajcie jak oddychała w czasie wspinaczki:
https://www.youtube.com/watch?v=5JoQUy9gth0.
Swoją prezentację Kinga
Baranowska zakończyła słowami: Ja mam taką duszność
tylko gdy wchodzę na ośmiotysięcznik, a chorzy z tętniczym
nadciśnieniem płucnym pokonują takie szczyty każdego
dnia z każdym krokiem.
Więcej o tętniczym nadciśnieniu płucnym pod linkami:

http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/nowosci/8-artykuly-gdl/272-chorobyrzadkie4
http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/choroby-rzadkie/271-chorobyrzadkie3
http://www.gazeta-dla- l e k a r z y. c om / i n d e x . p hp /
w y brane-artykuly-1/artykuly-pogladowe/86m i e d z y n a ro d ow y - d z i e n nadcisnienia-plucnego
http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/chorobyrzadkie/575-6-swiatowy-dziennadcisnienia-plucnego.
Krystyna Knypl

Mikrobiom nosa a przebieg infekcji wirusowej
Sezon jesienny sprzyja infekcjom górnych dróg oddechowych. U niektórych
osób infekcje mają ciężki przebieg, u innych łagodny. W artykule Nasal microbiota clusters associate with inflammatory
response, viral load, and symptom severity in experimental rhinovirus challenge
autorstwa M.L. Lehtinen i wsp. przedstawiono wyniki badań nad wpływem
mikrobiomu nosa na przebieg infekcji.
Wyróżniono kilka typów mikrobiomu
na podstawie dominującego patogenu.

Możemy mieć mikrobom z dominującymi bakteriami: Staphylococcus, Corynebacterium plus Alloiococcus, Moraxella,
Haemophilus, Pseudomonadaceae plus
inne bakterie oraz typ mieszany, w którym nie ma dominującej bakterii. Każda
osoba uczestnicząca w badaniu została
sklasyfikowana wg mikrobiomu jamy
nosowej. Okazało się, że osoby u których dominowały Staphyloccocus i Corynebacterium/Alloiococcus obserwowano słabsze reakcje zapalne w przebiegu

doświadczalnej infekcji wywołanej rhinowirusem, natomiast u osób z typem
Pseudomonadaceae i typem mieszanym
było niższe niż w innych grupach miano
wirusa. Wyniki badania wskazują na to,
że mikrobiom jamy nosowej ma wpływ
na rodzaj reakcji obronnej, miano wirusa
oraz objawy przeziębienia u zdrowych pod
innymi względami dorosłych. Planowane
są dalsze badania tego zagadnienia. (K.K.)
Źródło: https://www.nature.com/articles/
s41598-018-29793-w

Kalendarium aktywności dziennikarskich redaktor naczelnej
„Gazety dla Lekarzy” we wrześniu 2018 roku
1 września. Publikacja GdL 9_2018 z hasłem kluczowym
Matka Lekarka (http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php)
7 września. Publikacja felietonu My 12 secrets – game
(https://app.sermo.com/posts/posts/434347) na Sermo
10 września. Uczestnictwo w konferencji (w Naczelnej Izbie
Lekarskiej) na temat planowanych przemian w onkologii polskiej (https://www.photoblog.com/mimax2/2018/09/10/10092018-onkologia-polska-w-naprawie/)
11 września. Publikacja felietonu Internal medicine or dethroned queen
(https://app.sermo.com/posts/posts/435565) na Sermo
14 września. Publikacja felietonu All ma dresses or about
the minimalism of old times
(https://app.sermo.com/posts/posts/435387) na Sermo
20 września. Uczestnictwo w konferencji prasowej Zabójczy duet (https://www.photoblog.com/
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mimax2/2018/09/20/20092018-konferencja-prasowa-zabojczy-duet/)
21 września. Publikacja felietonu Vaccination against influenza (https://app.sermo.com/posts/posts/436838) na Sermo
25 września. Uczestnictwo w konferencji prasowej Życie
bez tchu o tętniczym nadciśnieniu płucnym (https://www.photoblog.com/mimax2/2018/09/25/25092018-konferencja-prasowa-zycie-bez-tchu-o-tetniczym-nadcisnieniu-plucnym/)
27 września. Uczestnictwo w konferencji prasowej
EuropaColon Polska (https://www.photoblog.com/mimax2/2018/09/27/27092018-konferencja-prasowa-europacolon-polska/)
28 września. Publikacja felietonu Difficult language of
health promotion
(https://app.sermo.com/posts/posts/438256) na Sermo
29 września. Uczestnictwo w konferencji naukowej Post
APA 2018 (https://www.psychiatrzy.warszawa.pl/apa2018)
■
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Nowości

Krystyna Knypl
Kongresy amerykańskie
we wszystkich specjalnościach medycznych są wielkim wydarzeniem naukowym
i edukacyjnym, na które przyjeżdżają dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata. Uczestnicząc w takich kongresach organizowanych przez naukowe towarzystwa kardiologiczne, po każdym powrocie opowiadałam, jak są to wspaniałe
miejsca zdobywania najnowszej wiedzy lekarskiej.
Umiejętność przekonywania musiałam mieć chyba sporą, bo udało mi się
zachęcić dr. Michała Feldmana do udania się na taki
kongres organizowany dla
psychiatrów. Michał podzielił mój zachwyt dla amerykańskich kongresów i promował wśród psychiatrów
pomysł edukacji za oceanem. Przy kolejnej edycji
American Psychiatric Association (5-9 maja 2018 r.)
do Nowego Jorku wybrała się kilkunastoosobowa
grupa kolegów współpracujących z NZOZ Dialog
w Warszawie (https://www.
facebook.com/photo.php?fbid=10156326277859153&set=a
.10150667779789153&type=3&theater).
Nie wszyscy i nie zawsze
mogą wybrać się do Stanów
Zjednoczonych na konferencję dotyczącą postępów wiedzy w wybranej przez siebie
specjalności. Z tego powodu organizowane są lokalne,
późniejsze konferencje w różnych krajach, omawiające zagadnienia poruszane w Ameryce. Z czasem wprowadzono także zwyczaj organizowania „postkonferencji” także
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w odniesieniu do konferencji europejskich.
Przed kilkoma miesiącami dr Michała Feldman
swój profil na FB ozdabiał
takim oto napisem: Wstaję, robię niesamowite rzeczy,
idę spać. Napis doczekał się
kilku komentarzy z kategorii ikonka z przymrużonym
okiem i został zamieniony na
neutralny widoczek. Tymczasem 29 września br. okazało się, że umiejętność robienia niesamowitych rzeczy to mocna strona Michała, a w tej aktywności ramię
w ramię współdziała z nim
dr Anna Nowak.
Koledzy nie tylko poszerzyli swoją wiedzę o najnowsze zdobycze światowej psychiatrii, ale także podzielili się
nią z innymi lekarzami podczas konferencji „Byliśmy, zobaczymy, opowiemy – POST
APA 2018”. Konferencja była
znakomicie zorganizowana,
ciekawa i last but not least
– bezpłatna dla uczestniczących w niej lekarzy.
Czego dowiedziałam
się na POST APA 2018?

Już wstępny wykład dr.
Michała Feldmana i dr Anny
Nowak uświadomił mi, jak
przyszłościowa jest to specjalizacja! Dużo słyszymy i czytamy o nasileniu różnego rodzaju schorzeń kardiologicznych czy onkologicznych, ale
odnoszę wrażenie, że prawdziwe tsunami zmian atakuje
psychikę współczesnego człowieka. W Wielkiej Brytanii –
kraju, w którym 9 mln obywateli cierpi na samotność
i nie ma z kim porozmawiać
– powstaje Ministerstwo Samotności! Pacjenci cierpiący

Fot. Krystyna Knypl

Spotkanie Naukowe Psychiatrów
„Byliśmy, zobaczyliśmy, opowiemy –
POST APA 2018”

na dysmorfobię zamartwiają
się swoim wyglądem do tego
stopnia, że depresja jest ich
codziennym towarzyszem.
Depresja, a także inne zaburzenia psychiczne są często
rozpoznawane u osób uczestniczących w zamieszkach
ulicznych. Posiadanie broni w Stanach Zjednoczonych
generuje wiele problemów
także natury psychologicznej i psychiatrycznej. Problemy te nie są tak bardzo częste
w naszym kraju, gdzie mamy
1-3 sztuki broni na 100 tysięcy mieszkańców, ale w Stanach Zjednoczonych, przy
80-120 sztukach broni na 100
tysięcy mieszkańców, to już
dość częsta sprawa. Zespół
stresu pourazowego (PTSD)
najczęściej dotyka przedstawicieli służb mundurowych.
Poszukiwane są biomarkery
zespołu stresu pourazowego.
Sztuka rozmowy z pacjentem, który ma dziś de facto
nieograniczony dostęp do
wiedzy oraz informacji, ale
nie do właściwej interpretacji przeczytanych danych,
jest bardzo trudna dla lekarza. Wprowadzane są bardziej pogłębione sposoby komunikacji z pacjentem, na
przykład dialog motywujący, w którym lekarz stara się
spojrzeć na problem z perspektywy pacjenta.
Spora część konferencji była poświęcona nowościom farmakoterapii w psychiatrii. To dział dynamicznie rozwijający się i w wysokim stopniu specjalistyczny,

niezwykle złożone są mechanizmy działania leków.
Wiedza w tej dziedzinie powiększa się każdego dnia –
dla przykładu CHPL dla
Xeplionu, leku stosowanego w podtrzymującym leczeniu schizofrenii, ma 219
stron! (https://ec.europa.eu/
health/documents/community-register/2011/2011030497289/
anx_97289_pl.pdf).
Na konferencji poruszono
także problem zdrowia lekarzy, w szczególności aspektów
związanych z wypaleniem
zawodowym oraz wpływem
schorzeń psychicznych na posiadanie prawa wykonywania
zawodu. Dr Magdalena Fłaga-Łuczkiewicz (na fotografii), która omawiała te zagadnienia, zachęcała kolegów do
dbania o swoje zdrowie psychiczne, podkreślając, że taka
postawa jest przejawem profesjonalizmu. Hasło wyjdź wypaleniu zawodowemu naprzeciw może trochę zaskakuje
nas, wychowanych w atmosferze stereotypu, że lekarz nie
bywa pacjentem i nie choruje.
Problem wypalenia zawodowego dotyka lekarzy wszystkich specjalności, także psychiatrów. Szacuje się, że 2 spośród 5 psychiatrów ma objawy wypalenia zawodowego,
więcej: https://www.psychiatry.
org/psychiatrists/practice/well-being-and-burnout.
Przy tej ilości trudnych
problemów wszystko wymaga kontynuacji. Następne spotkanie z cyklu POST
APA odbędzie się za rok. ■
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Postrach
okulistyczny,
czyli
zapalenia
błony
naczyniowej
Alicja Barwicka

Z Musée de l'Homme w Paryżu

Jest taka struktura gałki ocznej, której patologii bardzo boją się okuliści,
bo efekty nawet bardzo rozbudowanych poszukiwań diagnostycznych
mogą być praktycznie żadne, a powikłania samych schorzeń wręcz
dramatyczne. To złożona z trzech
odcinków błona naczyniowa, składająca się głównie z naczyń rozlokowanych na włóknikowym zrębie. Chociaż każda z trzech części ma swoje odrębności dotyczące budowy
anatomicznej i rodzaju pełnionych funkcji, to fakt, że proces chorobowy skupia się w naczyniach, jest już wystarczająco groźny w aspekcie możliwości zajęcia kolejnych tkanek.
W końcu drogą krwi mogą wędrować nie tylko substancje odżywcze, tlen czy produkty
przemiany materii, ale również patogeny.
Widoczna i piękna
Zdecydowana większość błony naczyniowej nie
jest dostępna obserwatorowi z zewnątrz, jedynie tęczówka,
która wraz z ciałem rzęskowym stanowi pierwszy odcinek,
jest tu wyjątkiem. Pełni zadanie podobne do automatycznej przysłony w aparacie fotograficznym, zmieniając
średnicę otworu źrenicznego zależnie od nasilenia światła
i odległości w jakiej znajduje się oglądany przedmiot.
W ten sposób jest zapewniona kontrola ilości światła
padającego na siatkówkę, a kręgi rozproszenia (aberracje)
obwodowych części obrazu ulegają zredukowaniu do
minimum. O zmianie szerokości źrenicy decyduje praca
dwóch antagonistycznych mięśni, przy czym rozwieracz
źrenicy jest unerwiony współczulnie, natomiast funkcje
zwieracza reguluje układ przywspółczulny. W największym anatomicznym uproszczeniu tęczówka to luźna
tkanka łączna o bogatym unaczynieniu równie bogato
wyposażona w chromatofory i melanocyty (decydują
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o zabarwieniu) oraz fibroblasty, makrofagi i mastocyty.
Ponieważ tęczówka zamyka od tyłu komorę przednią
oka, to dzięki swojej strukturze pełnej krypt i lagun (tak
nas przecież zachwycającej) ma bezpośredni kontakt
z płynem komorowym, a to z kolei może mieć istotne
znaczenie w procesach zapalnych. Jej tylną powierzchnię
wyściela dwuwarstwowy nabłonek barwnikowy pochodzący nie z mezenchymy, jak widziany gołym okiem
zrąb, ale z neuroektodermalnego listka zarodkowego
i chociaż tęczówka raczej się z siatkówką nie kojarzy,
to stanowi embrionalną jej część.
Niewidoczne, chociaż bardzo
ważne
Między nasadą tęczówki a rąbkiem zębatym
(granica pomiędzy wrażliwą i niewrażliwą na światło
częścią siatkówki) leży środkowa część błony naczyniowej – ciało rzęskowe. Chociaż zajmuje najmniejszą
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część, to odgrywa trudną do przecenienia rolę. Składa grupą schorzeń błony naczyniowej są jej stany zapalne.
się z mięśnia rzęskowego i wyrostków rzęskowych, Mogą przebiegać w sposób ostry, podostry i przetworzących mocno pofałdowaną strukturę oraz z części wlekły, mieć charakter ziarninujący i nieziarninujący,
płaskiej zawierającej pierścieniowatą obwódkę docho- mieć etiologię zakaźną, niezakaźną lub nieznaną, ale
w obserwacji klinicznej częstym kryterium oceny jest
dzącą bezpośrednio do rąbka zębatego.
umiejscowienie zmian i dlatego pod względem anatoCzęść pofałdowana to:
• mięsień rzęskowy odpowiadający za czynność ako- micznym wyodrębnia się zapalenia odcinka przedniego,
modacji
części pośredniej, odcinka tylnego oraz zapalenia całej
oraz
błony naczyniowej. Największym wyzwaniem i niestety
• wyrostki rzęskowe złożone z bardzo licznych naczyń w części przypadków zakończonym niepowodzeniem
włosowatych, pokryte mocno sfałdowanym (a więc jest ustalenie źródła procesu zapalnego. Jeżeli są nim:
• czynniki zakaźne (głównie bakterie, wirusy, grzyby),
zwiększającym powierzchnię) nabłonkiem.
Pokryte nabłonkiem wyrostki rzęskowe odpo- to droga dotarcia może być zewnątrzpochodna będąca
wiadają za produkcję cieczy wodnistej, a ta utrzymuje najczęściej następstwem urazu, w tym urazu operacyjwłaściwe napięcie gałki ocznej i jest warunkiem prawi- nego, ale też wewnątrzpochodna, którą patogeny przedłowości krzywizn powierzchni łamiących ośrodków dostają się do błony naczyniowej bezpośrednio drogą
optycznych oraz ich absolutnej przezierności. Ciecz krwi w przebiegu np. gruźlicy, półpaśca, toksokarozy
wodnista to również pośrednik w procesie odżywiania czy toksoplazmozy;
tkanek beznaczyniowych (soczewki i rogówki). Ciało • czynniki niezakaźne – mogą dostać się do błony narzęskowe jest dobrze schowane przed ewentualnym czyniowej drogą zewnątrzpochodną (np. następstwo
urazem, jednak kiedy dojdzie do uszkodzenia, a tym urazów chemicznych) i wewnątrzpochodną jako reakcja
samym zaniku czynności wydzielniczej – cała gałka immunologiczna w przebiegu chorób układowych (np.
ulega zanikowi!
sarkoidoza, reakcja na martwicze tkanki nowotworowe);
Część płaska ciała rzęskowego łącząca ciało rzę- • czynniki nieznane (idiopatyczne) – można wyodrębnić
skowe z naczyniówką nie pełni już funkcji wydzielni- swoiste, które co prawda nie wiążą się z ogólną chorobą
czej i dlatego jako bardziej bezpieczna może stanowić układową, ale wywołują charakterystyczny obraz kliniczdrogę do mikrochirurgicznych interwencji dotyczących ny stanu zapalnego w oku oraz nieswoiste, których nie
struktur szklistkowo-siatkówkowych.
da się zaliczyć do żadnego z przedstawionych rodzajów
schorzenia, a które jednocześnie stanowią źródło aż
25% zapaleń błony naczyniowej!
Niewidoczny spory spichlerz
Trzecia, ostatnia część błony naczyniowej – naczyniówka zajmuje prawie całą tylną półkulę gałki Przyczynowy worek bez dna
ocznej, bo sięga od ciała rzęskowego aż do nerwu
Spośród wielu możliwych źródeł powstania stawzrokowego. To gąbczasta struktura składająca się nów zapalnych błony naczyniowej trzeba w szczególz naczyń, ze szczególnym uwzględnieniem blaszki na- ności wymienić uraz, zwłaszcza związany z obecnością
czyń włosowatych, nerwów i komórek barwnikowych. ciała obcego wewnątrzgałkowego, również uraz operaJest doskonale przystosowana do pełnienia funkcji od- cyjny, obecność martwiczych tkanek okołozębowych,
żywczej dla tkanek oka, bo jej zaopatrzenie w krew jest przewlekłych infekcji migdałków podniebiennych, ale
około 40 razy większe niż zaopatrzenie całego układu nie można też pominąć reakcji wtórnych o charakterze
naczyniowego siatkówki. Co ciekawe, dla zewnętrznych immunologicznym:
warstw siatkówki stanowi naczyniówka jedyne źródło • infekcji związanych z antygenem HLA-B27, który
dostępu do krwi.
stwierdza się u 50-60% osób z ostrym zapaleniem
przedniego odcinka i u 90% chorych na ZZSK (choroba
Bechterewa), a ponadto zespół Reitera, łuszczycowe
Co się może wydarzyć?
Rodzajów patologii mogących dotyczyć błony zapalenie stawów i wrzodziejące zapalenie jelit (chonaczyniowej jest oczywiście bardzo dużo, począwszy roba Crohna);
od zaburzeń rozwojowych, zmian zwyrodnieniowych, • zapaleń niezwiązanych z antygenem HLA-B27 – heteguzów (w tym najgroźniejszego – czerniaka naczyniów- rochromiczne zapalenie Fuchsa, zespół Posnera-Schloski) czy urazów. Jednak z uwagi na budowę największą smanna, odpowiedź zapalna na antygen soczewkowy czy
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na martwicze tkanki nowotworowe, zapalenia w prze- • wirusowych (typu Herpes, Varicella zoster, cytomebiegu półpaśca ocznego i zakażenia wirusem opryszcz- galovirus), gdzie infekcja może prowadzić do zmian
ki zwykłej czy zapalenia w przebiegu idiopatycznego martwiczych siatkówki i naczyniówki,
młodzieńczego zapalenia stawów.
• grzybiczych (głównie candida albicans),
• pasożytniczych, zwłaszcza toksoplazmoza, toksokaroza i wągrzyca.
Czego najbardziej się boimy?
Przebieg infekcji w takich przypadkach jest zaJeśli etiologia zostanie ustalona, a proces zapalny
dotyczy tylnego odcinka błony naczyniowej lub jej zwyczaj długotrwały, obejmuje również siatkówkę i jest
całości, to (zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością) obciążony miejscowymi powikłaniami, stąd poważne
najtrudniej uzyskać efekt terapeutyczny w zakażeniach: rokowania.
Podstawowe cechy zapalenia błony naczyniowej
Lokalizacja

Cechy kliniczne
subiektywne

Cechy kliniczne obiektywne

Powikłania

Zapalenia
odcinka
przedniego

Przebieg ostry: ból, światłowstręt i zaczerwienienie
oka, szybki spadek ostrości
wzroku, wąska źrenica

silne przekrwienie okołorąbkowe, wąska
źrenica (zapalne podrażnienie zwieracza),
zatarcie rysunku włókien i poszerzenie
naczyń tęczówki, wysięk w komorze
przedniej począwszy od tyndalizacji aż
po ropostek, osady na tylnej powierzchni
rogówki

zrosty przednie, odgrodzenie źrenicy,
zaćma wikłająca, uwypuklenie tęczówki (iris bombé), wtórny wzrost ciśnienia
wewnątrzgałkowego, zablokowanie wysiękiem utkania beleczkowego, zmiany
bliznowate w kącie przesącza.

Przebieg przewlekły: bez
bólu, gałka blada, spadek
ostrości wzroku bardzo
wolny, postępuje przez
kilka miesięcy

Duże, „sadłowate” osady na tylnej powierzchni rogówki, zrosty tylne, obrzęk
zrębu tęczówki z ogniskami zaniku, guzki
Koeppego przy brzegu źrenicznym lub
u nasady tęczówki guzki Busacca; bywa że
zlewają się w masywne nacieki guzkowe

Zapalenia
części
pośredniej

Przebieg podstępny,
z początku bezobjawowy

zapalenie ma zwykle charakter idiopatyczny; wysięki włókniste zajmują przednią
część ciała szklistego i jego podstawę;
może mieć przebieg nawrotowy trwający
wiele lat; wykazuje tendencję do przejścia
zmian do naczyniówki i siatkówki, zajęcia
jej naczyń, a w następstwie znacznego
obniżenia ostrości wzroku przez wysięk
w ciele szklistym i obrzęk plamki żółtej

torbielowaty obrzęk plamki, spadek czynności wydzielniczej ciała rzęskowego, hipotonia, zaćma wikłająca, jaskra wtórna,
krwawienia do ciała szklistego, trakcje
i bliznowate zrosty szklistkowo-siatkówkowe, odwarstwienie i przedarcia siatkówki; w 10-15% stan zapalny współistnieje
z SM, sarkoidozą, toksokarozą i gruźlicą,
a główną predyspozycję genetyczną stanowi obecność HLA-DR15.

Zapalenia
odcinka
tylnego

Przebieg podstępny, z początku bezobjawowy, bez
bólu, gałka jest blada; mogą
wystąpić ubytki w polu widzenia, pogorszenie widzenia i „latające muszki”

rzadko ogranicza się do samej naczyniówki i zazwyczaj zajęta jest też siatkówka;
z początku puszyste ogniska wysięku lokalizują się wzdłuż naczyń, potem obejmują coraz większe obszary, zlewając się
i tworząc bliznowate zaniki naczyniówki i nabłonka barwnikowego siatkówki;
zmiany mogą objąć obszar plamkowy

obrzęk plamki, ostra lub postępująca martwica siatkówki, zaćma wikłająca, jaskra
wtórna, nieraz hipotonia związana ze
spadkiem czynności wydzielniczej ciała
rzęskowego, do zaniku gałki włącznie,
krwawienia do ciała szklistego, trakcje
i bliznowate zrosty szklistkowo-siatkówkowe, odwarstwienie i przedarcia
siatkówki.

Zapalenia
Jeśli początek jest zlokalizocałej błony wany w odcinku przednim,
naczyniowej to daje charakterystyczny
obraz „czerwonego, bolesnego oka”; zawsze szybko
spada ostrość wzroku

obraz kliniczny bardzo ciężki, złożony,
zależny od przyczyny (jeśli zostanie ustalona), zakresu zmian i od dominującej
lokalizacji procesu zapalnego

możliwe wszystkie rodzaje powikłań dotyczących zapalenia błony naczyniowej
w każdym odcinku; rokowanie co do
utrzymania użytecznej ostrości wzroku
niepewne, często też co do utrzymania
gałki ocznej.
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oku drążący uraz zlokalizowany najczęściej w okolicy
ciała rzęskowego, czyli zapalenie współczulne.
Co z tym robić?
Zapalenia błony naczyniowej to grupa ciężkich
schorzeń okulistycznych, dlatego zależnie od lokalizacji
i zaawansowania procesu stosuje się wszelkie możliwe
sposoby leczenia, począwszy od miejscowo działających
preparatów rozszerzających źrenicę w zapaleniach
przedniego odcinka błony naczyniowej, by nie dopuścić do powstania zrostów przednich, aż po podawane
ogólnie sterydy, antybiotyki, leki przeciwwirusowe, niesterydowe leki przeciwzapalne, leki immunosupresyjne,
na witreoretinalnych metodach chirurgicznych kończąc.
Niestety część zastosowanych działań terapeutycznych
kończy się i tak bezpowrotną utratą widzenia.
#
Zapalenia błony naczyniowej oka to ogromna
i bardzo niewdzięczna w aspekcie diagnostyczno-leczniczym grupa schorzeń. Większość ma początek prawie
bezobjawowy i dlatego trzeba być bardzo czujnym, by
nie umknęły nam podczas badania wydawałoby się
nic nie znaczące symptomy, które ostatecznie mogą
stać się początkiem wielkiego okulistycznego dramatu.
Alicja Barwicka
okulistka

https://www.bartleby.com/107/illus878.html

Jeśli przyczyna zapalenia tylnego odcinka błony
naczyniowej pozostaje nieznana, to również mamy do
czynienia z objęciem procesem zapalnym nie tylko włośniczek naczyniówki, ale i struktur siatkówki, głównie
jej nabłonka barwnikowego. Do tej grupy schorzeń
idiopatycznych należy:
• choroidopatia pełzająca,
• retinochoroidopatia typu birdshot (chociaż tu upatruje
się mechanizm autoimmunologiczny dotyczący antygenów siatkówkowych oraz mający związek z HLA-A29
występującym u 90% chorych),
• ostra wieloogniskowa epiteliopatia plackowata,
• ostre zapalenie nabłonka barwnikowego siatkówki,
• zespół licznych znikających białych plamek z kilkoma
odrębnymi postaciami w obrazie klinicznym.
Niestety zdarza się, że proces zapalny obejmuje
całą błonę naczyniową i może to mieć miejsce nie tylko
przy urazach drążących związanych z bezpośrednią
podażą patogenów, ale również w bakteryjnych chorobach ogólnoustrojowych jak kiła, borelioza czy gruźlica
i w ogólnoustrojowych schorzeniach o charakterze
immunologicznym (sarkoidoza czy rzadziej spotykane
w naszej populacji choroba Behçeta oraz zespół Voghta-Koyanagi-Harady). W tej grupie znajduje się też jedno
z najcięższych schorzeń oka, jakim jest niemartwicze,
ziarninujące zapalenie całej błony naczyniowej oka dotychczas zdrowego jako reakcja na przebyty w drugim
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Motto
(…) niezadowolenie jest jedną z kluczowych cech, które z człowieka czynią pisarza. Nie wystarcza
cierpliwość i znój, musimy czuć przymus ucieczki od tłumów, towarzystwa, życia codziennego i zamknięcia się na osobności. Pragniemy cierpliwości i nadziei, byśmy w naszych dziełach potrafili
stworzyć pełne głębi światy.
(…) Pisarz zamykający się w pokoju z początku rusza w podróż w głąb siebie, by po latach odkryć
wieczne prawo rządzące literaturą: musi posiąść sztukę opowiadania własnych opowieści tak, jakby
były one opowieściami wszystkich ludzi, jak też sztukę tworzenia opowieści innych ludzi tak, jakby
były one jego własnymi opowieściami, bo tym właśnie jest literatura.
Orhan Pamuk, wystąpienie podczas wręczenia Nagrody Nobla 2006

Anatomia na szpilkach
Krystyna Knypl

Rozdział 1

Nowa moda akademicka
Początek roku akademickiego zbliżał się nieubłaganie. W Wielkim Mieście wszystkie uczelnie wyższe
i niższe gorączkowo przygotowywały się do otwarcia
kolejnego sezonu. Spraw do przemyślenia było co
niemiara, poczynając od przebiegu ceremonii otwarcia
nowego roku akademickiego, poprzez wizerunek dostojnej profesury, na sprawach budżetowych kończąc.
Nieznośni księgowi wyliczyli, że dług w szpitalach
pozostających pod nadzorem najdostojniejszej profesury sięga 800 milionów reali. Realandia dokuczliwie
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wciskała się do Wirtualandii, domagając się swoich praw.
Zespół ds. odnawiania wizerunku pracował w pocie
czoła dniami i nocami.
Końcowe wnioski były następujące:
# zmienić nazwę instytucji,
# o długach mówić: to nie nasze, zupełnie inna instytucja ma długi,
# wprowadzić kreatywne zmiany w wizerunku kluczowych postaci uczelni,
# na nową nazwę zaciągnąć nowe kredyty.

10_2018 październik

Po dyżurze
Dyskutując nad nową nazwą podkreślano, że powinna ona jednoznacznie definiować niepowtarzalny
charakter placówki. Po burzliwej wymianie poglądów
zdecydowano się na Wielki Uniwersytet Medyczny,
w skrócie WUM. Co prawda niektórzy starcy argumentowali, że za słowem „akademia” w nazwie uczelni
przemawia wieloletnia tradycja, ale młodzi i światowi
bywalcy odrzucali takie sugestie, parskając w przestrzeń:
– Akademia! Akademia! Za granicą żadna poważna uczelnie nie nazywa się akademia! Są co najwyżej
akademie grillowania albo akademie gotowania, ale nigdy nie dotyczy to renomowanych placówek naukowych,
takich jak nasza! W końcu mamy niebanalną pozycję
w świecie naukowym! Nasze 976. miejsce pod względem osiągnięć naukowych na 1000 ocenianych uczelni
do czegoś nas zobowiązuje!
– Gdy byłem w na stypendium w Unii Stanów
Autonomicznych (USA), na własne oczy widziałem
szyld Akademia Grillowania – oznajmiał tonem nieznoszącym sprzeciwu profesor nauk wszelakich Anastazy
Wiesiołek, magnificencja tytularna i figlarna. Na dowód
tego że nie ściemnia, wyciągał z triumfalnym wyrazem
twarzy smartfon i pokazywał zdjęcie zrobione w San

Gdzieś w połowie wakacji Anastazy zauważył
na ulicach liczne dziewczęta ubrane w sukienki w śmiałych kolorach, o niebanalnym kroju, a ponadto odsłaniające dotychczas zakryte części ciała. Gdy przypomniał
sobie ceremonialną odzież akademicką, to z zazdrości
aż coś go dźgało niczym sztylet w sam czubek lewej
komory serca. Był strojnisiem!
Dlaczego one mogą tak ładnie i sexy się wystroić, a ja muszę w tej długiej, ponurej sukience siedzieć
na wszystkich uroczystościach akademickich? Dlaczego???
Jest w końcu równouprawnienie, czy nie ma? Podobno
są prawa człowieka i parę innych praw wywalczonych
przez naszych dzielnych poprzedników, to i prawo do stroju zgodnie z wewnętrzną potrzebą estetyczną człowieka
powinno być respektowane!
Postanowił w ramach ocieplania wizerunku
uczelni, nadszarpniętego przez bezlitosne limity Ministerstwa Wszystkich Pacjentów, przegłosować nowy strój
akademicki i zarządzić noszenie go nie tylko od święta,
ale i na co dzień. Przede wszystkim postanowiono skrócić stroje tak, aby dolny brzeg sukni lokował się 5 cm
przed kolanem, odsłonić lewe ramię i dodać szpilki
jako obuwie naturalnie komponujące się ze zwiewną
sukieneczką.
Niektórzy akademicy podczas
posiedzenia komisji ds. wizerunku
podnosili problem, że krótkie, jaskrawe
sukieneczki będą źle komponowały się
ze spodniami.
– Trudno mężczyźnie chodzić
z gołymi łydkami albo w legginsach
– oznajmił profesor Jędrzej Wielkosz,
zwany ordynatorem juniorem, w skrócie OrOr. – A jeszcze trudniej odsłaniać
włochate łydki – mruknął pod nosem.
– Co tam mruczysz? – zapytał
Anastazy.
– No że łydki mamy włochate
i jak ja się między ludźmi pokażę –
odmruczał OrOr.
– Ogolisz łydki, Jędrzeju, i po kłopocie! Ogolisz!
Francisco. Widok był jednoznaczny, choć interpretacja
funkcjonalna nazwy niekoniecznie. No bo grillowanie Nie takie poświęcenia ludzie dla nauki znosili.
wychodziło magnificencji perfekcyjnie.
– Jeśli magnificencja zaleci, to powiem trudno
Kalendarz zajęć Anastazego na ostatnią środę i ogolę – oznajmił OrOr. Nie takie rzeczy robią ludzie
września był bardziej niż przepełniony – posiedzenie dla kariery. Wiedział to dzięki przekazowi ustnemu
rady wydziału z głównym punktem obrad „nowe stroje i genetycznemu od swojego ojca, profesora Władysława
akademickie” oraz odpytanie trójki studentów z ana- Wielkosza (WW), zwanego Dablju-Dablju, słynnego
tomii prawidłowej na egzaminie komisyjnym pożerały ordynatora oddziału chorób wszelakich w Wielkim
najwięcej czasu.
Mieście.
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Rozdział 2

Bo to co nas podnieca, to się nazywa…
Na p osiedzeniu
rady wydziału Wielkiego
Uniwersytetu Medycznego Anastazy ogłosił decyzję o nowych strojach
i wszystko dokoła stało
się piękniejsze. Każdego
dnia po wielokroć wyobrażał sobie, jak śmiga
przez miasto w swojej
nowej służbowej sukience, jej falbanki szeleszczą
podniecająco, a kobiety
zatrzymują się oniemiałe
z zachwytu na jego widok i zawiązują liczne fankluby.
Ach, ten szelest… ach… – jęczał sam do siebie. –
To jest bardziej podniecające niż szelest liczonych pieniędzy.
Jak to śpiewała ta piosenkarka z czasów młodości tej niezatapialnej Matyldy Przekory? Bo to co nas podnieca,
to się nazywa kasa? Nie! Tu nie ma żadnego rymu ani
rytmu! – monologował Anastazy. – Bo to co nas podnieca, to się nazywa kieca! – powinno być, wykrzyknął
sam do siebie. A może by śpiewać to zamiast tej nudnej
Gaudeamus igitur na rozpoczęcie roku akademickiego?
Sukces w każdej odmianie jaka istniała w przyrodzie podniecał Anastazego bardziej niż wszystkie
inne znane podniecacze.
– Gdy tak pacze, jakie podniecacze ludzie używają,
to ich nie rozumie – zwierzał się Jędrzejowi w czasie
przerwy w obradach. – A ty czym się podniecasz?
– Oj, Anastazy, nie bądź taki ciekawy!
– A jaką sukienkę chciałbyś mieć? – dopytywał
Anastazy.
– Wirującą – odmruczał Jędrzej. – Jak dostanę
zawrotu głowy od sukcesów naszej odnowionej uczelni,
to chcę, aby sukienka też wirowała razem ze wszystkim
co nas otacza.
– Panno Marysieńko – zawołał do sekretarki
kroczącej za Anastazym i notującej wszystkie jego
myśli złote, a także srebrne i brązowe – proszę zapisać,
że profesor Jędrzej zamawia sukienkę wirującą.
– A szpilki jakie chcesz do tej wirującej sukienki?
– naciskał na detale magnificencja.
– Jeszcze nie przemyślałem.
– Jędruś, mam! Szpilki zamówimy sobie te…
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takie… no czerwone
z czarną podeszwą.
– Anastazy, ten
słynny model to są szpilki
czarne z czerwoną podeszwą – oznajmił OrOr.
– No qrde, Jędruś,
może i pomyliłem te kolory, ale wiesz co? Mam
pomysł! Wystąpimy
do Rekseli o fundusze
szkoleniowe na seminarium… nazwiemy je…
czekaj… czekaj… mam!
Lokalizacja koloru dominującego w ubiorze a gwarancja sukcesu w biznesie.
– Dobre! Dobre! – jęknął Jędrzej. – Masz łeb jak
sklep, Anastazy! Co ja mówię jak sklep? Jak całe centrum
handlowe! Potrafisz wszystko przehandlować. Anastazy, ale czy ty wiesz, że te szpilki z czerwoną podeszwą
to mają 12 cm wysokości? Chłopaki z rady wydziału
będą padać jak muchy i łamać sobie osteoporotyczne
kości udowe.
– Oj tam! Oj tam! Wprowadzimy obowiązkowe
ubezpieczenie od upadku ze złamaniem kości w zacnej
wysokości… czekaj… czekaj… 350 reali od łebka, pardon, od sukienki… albo lepiej od każdej nogi, czyli każdy członek rady wydziału będzie nam płacił 700 reali
miesięcznie ubezpieczenia. A jak nogę złamie, to nasi
fachowcy od ubezpieczenia sukienkowego udowodnią,
że nie dbał o zdrowie – nie robił co roku zaleconych
badań: tomografii całego ciała, rezonansu, scyntygrafii,
biopsji kości, poziomu wszystkich frakcji witaminy D
i zwrot kosztów się nie należy. Można też wprowadzić
obowiązkowe kursy chodzenia na służbowych szpilkach, oczywiście płatne! – kontynuował swą złotą myśl
biznesową Anastazy. – Umiejętności zdobyte na kursie
będą ważne przez rok. A potem będzie obowiązkowe
odnowienie umiejętności chodzenia.
– Anastazy, co ty dziś brałeś? – z troską w głosie
zapytał Jędrzej.
– Wiem, ale ci nie powiem – obowiązuje RODO
– uciął władczym tonem Anastazy.
Cdn.
Tekst i zdjęcia Krystyna Knypl
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Na czasie

Z życia redakcji
Krystyna Knypl

Katrzyn

a Kowals
ka

Gdy sekretarz redakcji przemieszczał się
w ramach misji Dziadkowie bez Granic, tym
razem między warszawskimi dzielnicami
Sadybą a Bródnem, redaktor naczelna rozpoczęła prace eksploracyjne na terenie
redakcji. Każdy zakątek przynosił niespodzianki…
Na liście cennych odkryć znalazły się
nie tylko pamiątkowe fotografie czy rysunki i komiksy, ale także dokumenty oficjalne – jak na przykład legitymacja prasoAK T Y WNO
wa przewodniczącej kolegium redakcyjŚCI
i
O
SIĄGNIĘCIA
nego GdL Katarzyny (Knypl) Kowalskiej
z 2001
roku. Katarzyna
była dziennikarką czasopisma „Jagiellońska 59” w latach 2000-2001. Mija więc 18 lat od dziennikarskiego debiutu!
Taka rocznica jest dobrą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć dziennikarskich i artystycznych.
Activity and
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s
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Publikacje prasowe
• Inauguracja roku akademickiego. Katarzyna Knypl. • Studenckie szkiełko i oko… w wydawnictwie. [Omó„Jagiellońska 59” [czasopismo Wyższej Szkoły Przed- wienie książki Grażyna Gierszewska: Zarządzanie strasiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego tegiczne. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59” [czasopioraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 5 (11), smo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynarodowej Szkolistopad 2000, s. 1, 6.
ły
Zarządzania], nr 1 (13), styczeń 2001, s. 5.
• Studenckie szkiełko i oko… w wydawnictwie. [Omó-

wienie książki Tadeusz Kowalik: Współczesne systemy • Poprawiny otrzęsin. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59”
ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys. WSPiZ [czasopismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zaim. L. Koźmińskiego. Warszawa 2000]. Katarzyna Knypl. rządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynaro„Jagiellońska 59” [czasopismo Wyższej Szkoły Przed- dowej Szkoły Zarządzania], nr 1 (13), styczeń 2001, s. 8.
siębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego • Studenckie szkiełko i oko… w wydawnictwie. [Omóoraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 6 (12), wienie książki Jolanta Szaban: Przemiany roli polskich
grudzień 2000, s. 11.
dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych, od dyrek• Studenckie szkiełko i oko… na wigilii. Katarzyna tora do euromenedżera. WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
Knypl. „Jagiellońska 59” [czasopismo Wyższej Szkoły Warszawa 2000]. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59”
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmiń- [czasopismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zaskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], rządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 2 (14), luty 2001, s. 12.
nr 1 (13), styczeń 2001, s. 1.
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• Sesja z głowy. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59” • Dzień otwarty szpitali uniwersyteckich w Paryżu:
[czasopismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Za- Hôpital Necker. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lerządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynaro- karzy”, 2016, 7, s. 18, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.
dowej Szkoły Zarządzania], nr 3 (15), marca 2001, s. 2. php/2015-10-17-19-30-11/26-bonjour-la-france/316-dzien• Studenckie szkiełko i oko… w wydawnictwie. [Omó- -otwarty-szpitali-uniwersyteckich-w-paryzu.

wienie książki Waldemar Hoff, Jana Planavová-Latano- • Bezpieczne wakacje dla dzieci z atopowym zapalewicz, Marcin Marciniszyn, Krzysztof Walczak, Przemy- niem skóry. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”,
sław Saganek: Europejskie prawo gospodarcze. WSPiZ 2016, 16 lipca, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wyim. L. Koźmińskiego. Warszawa 2001]. Katarzyna Knypl. brane-artykuly-1/zdrowe-zasady/314-bezpieczne-wakacje„Jagiellońska 59” [czasopismo Wyższej Szkoły Przed- dla-dzieci-z-atopowym-zapaleniem-skory.
siębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego • Wędrująca prostata. Katarzyna Kowalska. „Gazeta
oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 3 (15), dla Lekarzy”, 2016, 4 listopada, http://gazeta-dla-lekarzy.
marca 2001, s. 13.
com/index.php/wazniejsze-nowosci/330-wedrujaca-prostata.
• Studenckie szkiełko i oko… w wydawnictwie. [Omó- • Przygotowanie małych dzieci do badania rezonansem
wienie książki Wojciech Gasparski: Wykłady z etyki magnetycznym. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lebiznesu. WSPiZ im. L. Koźmińskiego. Warszawa 2000]. karzy”, 2017, 15 marca, http://gazeta-dla-lekarzy.com/inKatarzyna Knypl. „Jagiellońska 59” [czasopismo Wyż- dex.php/choroby-rzadkie/434-przygotowanie-malych-dzieciszej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona do-badania-rezonansem-magnetycznym.
Koźmińskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Zarzą• Przejście w dorosłość – nowy program w Hopital Necdzania], nr 4 (16), kwiecień 2001, s. 12.
ker. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2017,
• Po wakacjach. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59” [cza- 15 marca, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/chorosopismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarzą- by-rzadkie/435-przejscie-w-doroslosc-nowy-program-wdzania im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynarodo- hopital-necker.
wej Szkoły Zarządzania], nr 8 (20), listopad 2001, s. 6.
• Bańki mydlane pomagają medycynie. Katarzyna Ko• Chłodnym (?!) okiem. Ranking 2001. Katarzyna Knypl. walska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2016, 1, s. 12, http://gazeta„Jagiellońska 59” [czasopismo Wyższej Szkoły Przed- -dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-i-macierzynstwo/474siębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskie- banki-mydlane-pomagaja-medycynie.
go oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 5
• Niezwykła kariera baniek mydlanych. Katarzyna Ko(17), maj 2001, s. 1,3.
walska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2016, 2, s. 30, http://gazeta• Studenckie szkiełko i oko… w wydawnictwie. [Omó- -dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-i-macierzynstwo/501wienie książki Leszek Gromadzki: Gwarancyjne sposo- niezwykla-kariera-baniek-mydlanych.
by zabezpieczeń bankowych. WSPiZ im. L. Koźmińskie• Idę do dentysty. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lego. Warszawa 2000]. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59”
karzy”, 2016, 3, 27, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
[czasopismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zawybrane-artykuly-1/zdrowe-zasady/540-ide-do-dentysty.
rządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 5 (17), maj 2001, s. 11. • Hospitalizacja jednodniowa. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2016, 5, 36, http://gazeta-dla-lekarzy.com/
• Kobiety w zarządzaniu – szanse i zagrożenia. Krysty- index.php/medycyna-i-macierzynstwo/546-hospitalizacjana Knypl, Katarzyna Knypl. „Antidotum” 2001,1,33-36 jednodniowa.
• Komornicy węgierscy. Strona www Węgierskiej Izby • Najlepsze bagietki są na… Katarzyna Kowalska. „GazeKomorniczej. Katarzyna Knypl. „Nowa Currenda”, ta dla Lekarzy”, 2016, 5, 61, http://gazeta-dla-lekarzy.com/
nr 9/82/190/2004 (sierpień 2004 r.), s. 67-69.
index.php/2015-10-17-19-30-11/26-bonjour-la-france/548• Dzielny pacjent czyli jaki? Katarzyna Kowalska. „Ga- najlepsze-bagietki-sa-na.
zeta dla Lekarzy” 2015, 12, 30.
• Słownictwo medyczne w języku obcym… wyzwanie
• Debiut w Paryżu. Krystyna Knypl, Katarzyna Kowal- dla laika! Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”,
ska, Mieczysław Knypl. „Gazeta dla Lekarzy”, 2016, 2, s. 2017, 28 kwietnia, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.
48, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19- php/medycyna-i-macierzynstwo/554-slownictwo-medyczne30-11/37-przygotowanie-do-podrozy/277-debiut-w-paryzu. w-jezyku-obcym.
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Z życia redakcji
• Nowe urządzenie do leczenia długoodcinkowej atre- • Panowanie Europy przeminęło. 2015, 10, s. 48.
zji przełyku. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Leka- • Karkołomne umiejętności. Rysunek. 2013, 4, s.1 (okładrzy”, 2017, 24 maja, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index. ka).
php/wazniejsze-nowosci/579-nowe-urzadzenie-do-leczenia- • Wspominamy wakacje – Oran. 2013, 9 s. 56.
dlugoodcinkowej-atrezji-przelyku.
• Royal Hotel. 2014, 8, s. 49.
• Nagroda za badania genetyczne w nadciśnieniu. Kata• Promocja zdrowia. Rysunek. 2014, 9, s. 1 (okładka).
rzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2017, 23 czerwca, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze- • Samotny biały żagiel. 2014, 10, s. 60.
nowosci/593-nagroda-za-badania-genetyczne-w-nadcisnieniu. • Paryska Statua Wolności nie pęka z zazdrości. 2016,
• Nowotwory przewodu pokarmowego u osób z atrezją 3, s. 47.

przełyku. Krystyna Knypl, Katarzyna Kowalska. „Ga- • Morze jest twym zwierciadłem... 2016, 4, s. 66.
zeta dla Lekarzy”, 2018, 21 marca, http://gazeta-dla-le- • Czy się stoi, czy się leży, szczery całus się należy. 2016,
karzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/663-nowotwory- 5, s. 64.
przewodu-pokarmowego-u-osob-z-atrezja-przelyku.
• Potencjalna energia kulinarna. 2016, 6, s. 44.
• Atrezja przełyku w Polsce w latach 2010 -2017. Kry- • Parasol noś i przy pogodzie. 2016, 7, 54.
styna Knypl, Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Leka• Widok to pieroński, ten Lasek Buloński. 2016, 11, s. 56.
rzy”, 2018, 15 kwietnia, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/choroby-rzadkie/670-atrezja-przelyku-w-polsce- • Świątynia pieniądza. 2016, 12, s. 57.
• Jak przeżyć na dyżurze, czyli sztuka odsyłania. 2017,
w-latach-2010-2017.
• Kilkadziesiąt przypadków cholery w Algierii. Katarzy- 1, s. 32. http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-1017-19-30-11/raport-z-dyzuru/338-jak-przezyc-na-dyzurze.
na Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2018,9, s. 5.
Fotografie i rysunki zamieszczone
na łamach „Gazety dla Lekarzy”
• Podróż jest olśnieniem. Rysunek. Biblioteka „Gazety
dla Lekarzy” 2012, s. 1 (okładka).

• Czyli… rolnik. 2017, 2, s. 38, 40. http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/raport-z-dyzuru/348-czyli.

• Młody lekarzu, nie rezygnuj z marzeń. 2016, 8, s. 28.
http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-3/emigracja/556-mlody-lekarzu-nie-rezygnuj-z-marzen.

• Smaki lata. Rysunek. Katarzyna Kowalska. „Gazeta
dla Lekarzy” 2012, 6, s. 1 (okładka).

• Wszystkim jest wesoło, gdy kręci się koło. 2017, 1, s. 52.

• Papugi. Rysunek. 2012, 7, s. 55.

• Hej, dzień się budzi! 2017, 3, s. 47.

• Cieszyłyby się dzieci, że fontanna świeci. 2016, 1, s. 40.

• 20 maja 2017, Hôpital Necker, Paryż. Fotoreportaż.
2017, 6, s. 35.

• Nie wszystko przeminie, bo arka wciąż płynie. 2015,
12, s. 65.
• Bezsenność w Paryżu. 2015, 11, s. 60.

• Babie lato. 2017, 10, s. 56.
• Przezierność czasu. 2017, 12, 56.

Osiągnięcia w dziedzinie rysunku i malarstwa
• Staż artystyczny (06.2011- 07.2013) w pracowni Miry
Naporowskiej w Algierze.
https://www.facebook.com/naporowska.mira?fref=ts.
W tym czasie prezentacja prac na:
• wystawie prac uczennic Atelier Art’Mira w siedzibie
firmy Mazars Hadj Ali w dniach 30-31 maja 2012.
• wystawie malarstwa Le Printemps des Arts 05.04-21.06.2012 w Galerii Babezuar w Algierze.
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Z życia redakcji

Serdecznie gratulujemy „osiemnastki” w dziennikarstwie
oraz twórczości plastycznej i życzymy dalszych sukcesów.
Redakcja
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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”.
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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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Fot. Mieczysław Knypl

Concorde na emeryturze

