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Koleżanki i Koledzy,

W

śród różnych aspektów związanych z ochroną zdrowia ciągle zbyt mało uwagi
w naszym kraju poświęca się jakości życia pacjentów, ich rodzin i opiekunów.
To zrozumiałe i oczywiste, że wszyscy chcemy prowadzić satysfakcjonujące życie. Uzyskanie dobrej jakości życia stanowi poważne wyzwanie dla osób zdrowych, jest bardzo
trudne w wypadku osób cierpiących na powszechnie występujące choroby przewlekłe,
a niezwykle trudne, gdy mamy do czynienia z chorobą rzadką lub ultrarzadką.

N

a jakość życia składają się różne składowe: fizyczna, umysłowa, emocjonalna, społeczna i duchowa. Chociaż niektóre choroby rzadkie nie wpływają negatywnie na
średnią długość życia, to większość z nich prowadzi do ograniczeń fizycznych, emocjonalnych i psychospołecznych z szerokim zakresem niepełnosprawności.

E

tiologia i objawy poszczególnych chorób rzadkich wykazują wielką różnorodność,
ale są pewne podobieństwa, takie jak dysfunkcja wielu systemów, brak skutecznego
leczenia lub trudności w dostępie do takiego leczenia czy wymóg kompleksowej opieki
nad pacjentem. Z wieloma chorobami rzadkimi wiążą się również zaburzenia motoryczne,
sensoryczne i intelektualne pacjentów. W wielu przypadkach prawdziwym wyzwaniem
może być właściwa diagnoza choroby rzadkiej.

C

hyba jednak największym trudem jest pokonanie urzędniczych barier w dostępie
do właściwego leczenia chorób rzadkich zgodnego z postępem wiedzy medycznej.
Brak skutecznego leczenia rzutuje na wszystkie aspekty życia pacjentów i ich rodzin,
zwiększa ryzyko powikłań, częstszych hospitalizacji, a w konsekwencji podnosi wydatki
zarówno publiczne, jak i prywatne.

D

laczego więc tak trudno w naszym kraju wdrożyć narodowy program leczenia
chorób rzadkich? Nie ma ani jednego racjonalnego powodu usprawiedliwiającego
dalsze opóźnianie tego procesu, a grasująca podobno po ministerialnych korytarzach
fama, że taki program zwiększy wydatki, jest zwykłym fake newsem. Powszechnie wiadomo, że działania przemyślane i zaplanowane, realizowane według określonych zasad
postępowania pozwalają na racjonalizację wydatków. Czyżby ta wiedza była niedostępna
dla kolejnych decydentów w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia?
Wszystko wskazuje na to, że tak niestety jest.
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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
Reakcje immunologiczne u osób starszych

Ważne orzeczenie
Trybunału
Konstytucyjnego

O dostępie pacjenta do leczenia refundowanego
przy rzadkich chorobach powinna rozstrzygać
ustawa. Więcej pod adresem https://www.rpo.gov.
pl/pl/content/tk-ustawa-powinna-rozstrzygac-o-doste
pie-pacjenta-do-leczenia-refundowanego-przy-rzadki
ch-chorobach.
O działalności komisji ds. programów lekowych
pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie:
•http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-3/edukcja-pozamedyczna/50-o-czymbeda-rozstrzygac-komisje-kwalifikujace-do-programowlekowych-wedlug-znowelizowanej-ustawy-refundacyjnej
•http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
wybrane-artykuly-3/edukcja-pozamedyczna/49zespoly-koordynacyjne-zamiast-lekarzy-w-programachlekowych
•http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
wybrane-artykuly-3/edukcja-pozamedyczna/51-drcurcuma-zedoaria-przed-komisja-ds-programowlekowych.
(K.K.)
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/The_cow_pock.jpg

Starzenie się komórkowe, czyli senescencja może być odpowiedź immunologiczna na szczepienie przeciw grypie
efektem wieku lub działania stresu. Senescencja replikacyjna u osób mających 60-74 lat występuje w 41-58%, a u osób
zależy od skrócenia lub dysfunkcji telomerów i określana jest powyżej 75. roku życia tylko w 29-46%.
mianem telomerozależnej. SeneW wypadku szczepienia przeciw
scencja spowodowana przez stres
wzw A miano przeciwciał u osób
określana jest mianem telomeroponiżej 45. roku życia jest 1,7-krotniezależnej. Starzeją się wszystnie wyższe niż u osób powyżej 50.
kie komórki naszego organizmu,
roku życia.
w tym limfocyty, komórki efekW wypadku szczepienia
torowe układu odpornościowego
przeciw wzw B nie uzyskuje się
– jest to immunosenescencja.
miana ochronnego przeciwciał
U osób starszych zmniejsza się
u 2,8% osób poniżej 30. roku żyliczba dziewiczych limfocytów T
cia i u 42,1% u osób powyżej 60.
oraz limfocytów B. Zmniejszeniu
roku życia. U osób palących lub
ulega też różnorodność występuotyłych jest jeszcze większy bark
jących na nich receptorów, ich
odpowiedzi.
reaktywność, czego efektem jest
Szczególnie skomplikowana jest
Źródło wykresu: Advanced Age a Risk Factor for Illness Temporally Assosłabsza odpowiedź immunologicz- ciated with Yellow Fever Vaccination, Michael Martin i wsp., „Emerging sprawa ze szczepionką przeciw żółna i spadek miana produkowanych Infectious Diseases” 2001, 6, s. 945-951
tej febrze u osób w starszym wieku.
przeciwciał. Produkcja wydzielnicza limfocytów zmienia się
Krystyna Knypl
w kierunku wytwarzania cytokin, chemokin oraz proteaz
Źródło: http://www.diagnostykalaboratoryjna.eu/journal/DL_2_2013;137-144.pdf
prozapalnych. Senescencja przedwczesna jest indukowana
https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198między innymi substancjami o działaniu rakotwórczym.
-743X(14)61368-9/fulltext
Z powodu tych zmian dochodzi do zwiększonej zapahttps://academic.oup.com/cid/article/46/7/1078/291620
dalności na schorzenia zapalne, ale także inna jest reakcja
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16553593?dopt=Abstract
na szczepienia – jest to słabsza odpowiedź wyrażająca się
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8254852?dopt=Abstract
niższym mianem przeciwciał. Prowadzone są badania nad
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2631902/
nowymi rodzajami szczepionek, które mają zwiększyć odpowiedź organizmu starszych osób. Na przykład właściwa https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2631902/pdf/11747720.pdf

Ilustracja z 1802, przedstawiająca ludzi z cechami krowimi, które zdaniem ówczesnych
przeciwników szczepień miały się wykształcić po podaniu szczepionki na krowiankę
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Nowości

Digoksyna po długich
latach obecności w ordynacjach lekarskich powoli
odchodzi do lamusa. Na
łamach „American Journal
of Cardiology” ukazało się
doniesienie Meta-Analysis of
Effects of Digoxin on Survival
in Patients with Atrial Fibrillation or Heart Failure autorstwa M. Vamos i wsp., które
przedstawia najnowsze informacje o digoksynie. Autorzy

przeanalizowali 37 badań
obejmujących łącznie 825,061
pacjentów. Analiza wykazała,
że stosowanie digoksyny wiązało się z 1,17-krotnie zwiększonym względnym ryzykiem
zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, z 1,23-krotnie zwiększonym ryzykiem zgonu
w podgrupie pacjentów z migotaniem przedsionków oraz
1,11-krotnie zwiększonym
ryzykiem zgonu w podgrupie

https://en.wikipedia.org/wiki/Digoxin#/media/File:Digon_ball-and-stick.png

Digoksyna do lamusa!

potwierdza, że stosowanie digoksyny wiąże się ze
pacjentów z niewydolnością zwiększoną śmiertelnością
krążenia. Podsumowując u pacjentów z migotaniem
autorzy stwierdzają, że zak- przedsionków lub niewydoltualizowana metaanaliza nością krążenia.
(K.K.)
Źródło: https://www.ajconline.org/article/S0002-9149(18)31857-5/fulltext

Zmiany mikroflory jelitowej a przebieg zawału serca
– badania doświadczalne
Badania nad mikroflorą jelitową są
obecnie bardzo popularne. Wielu badaczy skupia się na badaniu wpływu
mikrobioty na układ odpornościowy
i metabolizm. Naukowcy chińscy zainteresowali się wpływem flory bakteryjnej jelit na przebieg zawału serca
u zwierząt doświadczalnych, a wyniki

opublikowano w doniesieniu Loss of
Gut Microbiota Alters Immune System
Composition and Cripples Post-Infarction
Cardiac Repair na łamach „Circulation”.
T. Tang i wsp. podawali myszom z doświadczalnym zawałem serca przez 7
dni antybiotyki w celu zubożenia flory
bakteryjnej przewodu pokarmowego.

Okazało się, że śmiertelność w grupie
zwierząt otrzymujących antybiotyk była
większa niż w grupie, która nie otrzymała antybiotyku. Stwierdzono także
gorsze warunki do tworzenia się blizny
po zawale serca.
(K.K.)
Źródło: https://www.ahajournals.org/doi/
abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.035235

Wczesne czynniki ryzyka zachorowania na cukrzycę
Wiele osób ze stanem przedcukrzycowym może uniknąć rozwoju jawnej
cukrzycy typu 2 przy odpowiednim
monitorowaniu wskaźników zagrożenia
oraz wdrażaniu właściwego postępowania. Objawy ostrzegawcze mogą być
wykrywane nawet 20 lat przed rozwojem
cukrzycy typu 2.
Zespół naukowców ze szpitala Aizawa
w Matsumoto w Japonii pod kierunkiem
dr. Hiroyuki Sagesaka przedstawił podczas dorocznej konferencji European

Association for the Study of Diabetes
w Berlinie (1-5 października 2018) wyniki badania na ten temat. Będą one
opublikowane w „Journal of Endocrine
Society”. Analiza naukowców japońskich
objęła 27 000 osób w wieku 30-50 lat,
które w momencie rozpoczęcia badania
(2005 r.) nie chorowały na cukrzycę. Badanie trwało do 2016 roku. W trakcie badania cukrzycę typu 2 rozpoznano u 1067
osób. Wysoki BMI, podwyższony poziom
cukru we krwi i insulinooporność były

nieprawidłowe u wielu osób, u których
w późniejszych latach rozwinęła się
cukrzyca typu 2. Te nieprawidłowe parametry wyprzedzały rozwój cukrzycy
typu 2 nawet o 10 lat. Badacze podkreślają konieczność wdrażania diety i ruchu
u takich osób już w okresie poprzedzającym jawną cukrzycę lub pełnoobjawowy
stan przedcukrzycowy.
(K.K.)
Źródło: https://www.diabetes.co.uk/news/2018/
oct/type-2-diabetes-could-be-predicted-20years-before-diagnosis-94213871.html

Molestowanie seksualne w medycznych sferach akademickich
Rzadko poruszany temat
podjęli badacze z Niemiec
i Holandii. Sabine Jenner
i wsp. przedstawili na łamach
JAMA doniesienie Prevalence
of Sexual Harassment in Academic Medicine. Opisanym
badaniem objęto 737 osób,
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w tym 448 kobiet i 289 mężczyzn. Aż 70% ankietowanych
zgłosiło, że doznało molestowania seksualnego w pracy.
Najczęstszą formą było nękanie słowne – poniżające słowa
zawierające treści seksualne
słyszało wielu ankietowanych.

Częściej dotykało to kobiet –
83% z nich doznało nękania
słownego. W wypadku nękanych mężczyzn słowną formę
doświadczyło 62% poszkodowanych. Sprawcami nękania słownego na tle seksualnym byli prawie wyłącznie

mężczyźni – stanowili oni
85% sprawców. Kobiety częściej (37%) niż mężczyźni
(18%) doznawały nękania
od przełożonych.
(K.K.)
Źródło: https://jamanetwork.com/
journals/jamainternalmedicine/
fullarticle/2705687
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Nowości
Farmakogenomika, skuteczność leczenia, długowieczność
Skuteczny dobór leków jest poważnym wyzwaniem w wielu specjalnościach. Reakcja na leki zależy od wielu
czynników, jednym z nich może być
profil genetyczny pacjenta. Na przykład tylko 50-60% pacjentów reaguje
na pierwszy ze zleconych leków przeciwdepresyjnych, a u 30% nie obserwuje
się skuteczności leczenia.
Na łamach JAMA ukazał się artykuł
Companies Tout Psychiatric Pharmacogenomic Testing, But Is It Ready for

a Store Near You? autorstwa J. Abbasi na
temat testów mających pomóc w doborze leków psychiatrycznych. Testy takie
wykonywane są między innymi przez
firmę Genesight (https://genesight.com/,
która prezentowała swoje wyniki podczas tegorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
w maju. Nie wykazano, że dobranie leku
na podstawie testu daje lepsze rezultaty
niż dobór leku na podstawie danych
klinicznych. Jak to skomentował jeden

z lekarzy – w niektórych przypadkach
marketing wyprzedza dane. Można rozszerzyć ten komentarz stwierdzając, że
w wielu przypadkach marketing porusza
się zupełnie innymi drogami niż te, przy
których są twarde dane kliniczne.
Z kolei w artykule zatytułowanym Sex
Differences in Genetic Associations With
Longevity autorstwa Y. Zeng i wsp. opisano badania profilu genetycznego stulatków. Odkryto 35 tożsamych elementów
w genomie osób długowiecznych. (K.K.)

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2706179
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2698082

Cukrzyca typu LADA (ang.
Latent Autoimmune Diabetes
of Adulthood) jest odmianą
cukrzycy typu 1 występującą
u dorosłych, której przebieg
jest wolniejszy niż u osób
młodych. Bywa ona często
błędnie diagnozowana jako
cukrzyca typu 2, ponieważ
typ 2 jest najczęściej wykrywany w wieku dorosłym. Inaczej niż w wypadku cukrzycy typu 1 osoby, u których

zdiagnozowano LADA,
początkowo nie wymagają
leczenia insuliną.
Na łamach „Diabetes Care”
opublikowano wyniki największego w historii badania
genetycznego cukrzycy typu 1
w doniesieniu First Genome-Wide Association Study of
Latent Autoimmune Diabetes
in Adults Reveals Novel Insights Linking Immune and
Metabolic Diabetes autorstwa

https://en.wikipedia.org/wiki/PFKFB3#/media/File:Protein_PFKFB3_PDB_2axn.png

Badania genetyczne nad cukrzycą typu LADA
D.L. Cousminer i wsp.
W badaniu uczestniczyli pacjenci z 9 krajów. Stwierdzono, że
zmiany genetyczne
u pacjentów z cukrzycą typu LADA dotyczyły genu PFKFB3,
który odgrywa rolę
w wytwarzaniu insuliny i metabolizmie
glukozy.
(K.K.)
Źródło: http://care.diabetesjournals.org/content/early/2018/09/18/dc18-1032

Skutki zaprzestania leczenia przeciwzakrzepowego w zatorowości
płucnej
Konieczność kontynuowania leczenia przeciwzakrzepowego jest oczywista dla większości chorych z rozpoznaną
zatorowością, jednak pewien
odsetek pacjentów przerywa leczenie po opuszczeniu
szpitala. W artykule Thirty-day outcomes in patients with

acute pulmonary embolism
who discontinued anticoagulant therapy before 90 days
opublikowanym na łamach
„American Heart Journal”
J.A. Nieto i wsp. przedstawili
dalsze życie takich chorych.
Prześledzono losy 34 447
chorych leczonych w latach

2001-2017 z powodu zatorowości. W grupie tej 47
osób (0,14%) nie otrzymało
leczenia przeciwzakrzepowego, a 1348 zaprzestało
leczenia przed upływem 90
dni od wypisania ze szpitala.
Zmarło 25 (53%) nieleczonych i 45 (3,33%) początkowo

leczonych. Nawroty zatorowości płucnej wystąpiły u 6
(0,45%) nieleczonych po
wypisaniu ze szpitala i 24
(1,48%) osób, które przerwały
leczenie.
(K.K.)
Źródło: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0002870318302667

Kalendarium aktywności dziennikarskich redaktor naczelnej
„Gazety dla Lekarzy” w październiku 2018 roku
4 października. Publikacja wierszy na www.photoblog.com
(https://www.photoblog.com/mimax2/2018/10/04/4102018-gdy-wena-przychodzi-do-doktora/)
Publikacja na www.sermo felietonów:
5 października. Vaccination of elderly persons against hepatitis A and B (https://app.sermo.com/posts/posts/438484)
12 października. The first anniversary of the campaign expressed as #metoo (https://app.sermo.com/posts/posts/441329)
19 października. Have less? (https://app.sermo.com/posts/posts/442827)
26 października. Coffee, wine and chocolate (https://app.sermo.com/posts/posts/444112)
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Artykuł poglądowy
Nowy standard postępowania

Leczenie skojarzone
w terapii tętniczego nadciśnienia
płucnego
Marcin Kurzyna

Nadciśnienie płucne (NP) to sytuacja patofizjologiczna, gdy w odpowiedzi na narastający
naczyniowy opór płucny prawa komora tłoczy krew do płuc pod ciśnieniem większym
niż u człowieka zdrowego. Powoduje to przeciążenie ciśnieniowe prawej komory, uruchamiając jednocześnie wiele mechanizmów kompensacyjnych i pozwalając na zachowanie
przepływu płucnego na poziomie adekwatnym do zapotrzebowania organizmu. Niestety
wraz z postępem naczyniowej choroby płuc objętość krwi przepompowywana przez płuca jest niewystarczająca, żeby zaspokoić zapotrzebowanie tlenowe tkanek organizmu. Na
początku widać to w czasie wykonywania dużych wysiłków fizycznych, następnie przy codziennych czynnościach, a w zaawansowanym okresie choroby w spoczynku. Wtedy też
pojawiają się objawy prawokomorowej niewydolności serca, takie jak obrzęki kończyn
dolnych, hepatosplenomegalia, wodobrzusze. Wcześniej, w początkowym okresie choroby, pacjenci odczuwają niecharakterystyczne i postępujące objawy upośledzonej tolerancji
wysiłku i męczliwość.
Klasyfikacja
Chociaż górna granica normy średniego ciśnienia
w tętnicy płucnej mierzonego w cewnikowaniu wynosi
20 mmHg, to graniczną wartość dla rozpoznania NP
ustalono na poziomie 25 mmHg. Aktualna klasyfikacja
etiologiczna NP zwarta w Wytycznych Europejskiego
Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc z 2015 roku obejmuje 5 grup
etiologicznych NP1. Grupa 1 to tętnicze nadciśnienie
płucne. Grupa 2 obejmuje wszystkie sytuacje prowadzące do wzrostu ciśnienia w tętnicy płucnej spowodowane zaburzeniem odpływu krwi z płuc w wyniku
niewydolności lewej komory serca lub dysfunkcji zastawek mitralnej lub aortalnej. Grupa 3 jest najbliższa
historycznemu terminowi „cor pulmonale chronicum”
i obejmuje wszystkie choroby płuc prowadzące do NP
w wyniku hipoksji pęcherzykowej lub destrukcji miąższu
płucnego. Grupa 4 to zakrzepowo-zatorowe NP, które
jest niekorzystnym zejściem ostrej zatorowości płucnej,
gdy nie dochodzi do pełnego rozpuszczenia skrzeplin
w tętnicach płucnych. Grupa 5 to z kolei wiele chorób, których nie obejmują poprzednie kategorie i co
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do których znany jest epidemiologiczny związek ich
współistnienia z NP, ale mechanizm patofizjologiczny
pozostaje niejasny.
Grupa 1 klasyfikacji ESC/ERS to tętnicze nadciśnienie płucne (TNP) będące grupą chorób, które
łączy wspólna patomorfologia zmian naczyniowych,
charakteryzująca się skurczem i dośrodkową proliferacją wszystkich elementów ściany drobnych (średnica
0,1-0,5 mm) przedkapilarnych tętniczek płucnych.
Proces ten ma charakter uogólniony i prowadzi szybko
do istotnego wzrostu naczyniowego oporu płucnego,
ciśnienia w tętnicy płucnej i niewydolności prawej komory. Kliniczne rozpoznanie TNP to diagnoza „przez
wykluczenie” innych przyczyn NP i potwierdzone
cewnikowaniem serca. Biopsja płuca w celu mikroskopowej oceny naczyń jest wykonywana sporadycznie ze
względu na zbyt wysokie ryzyko krwawienia. W skład
grupy chorób określanych jako TNP wchodzi dawne
pierwotne (dziś nazywane idiopatycznym) NP, postać
rodzinna NP, angiopatia płucna związana z chorobami układowymi tkanki łącznej (najczęściej twardziną
układową), oporowe NP w przebiegu przeciekowych
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Leczenie
Obecnie na każdym z wymienionych szlaków
patofizjologicznych dysponujemy lekami, które pozwalają przynajmniej częściowo korygować opisane
nieprawidłowości. W połowie lat 90. XX wieku do
praktyki klinicznej wprowadzono syntetyczną prostacyklinę (epoprostenol), która jest podawana w ciągłym
wlewie dożylnym. Do dziś ta substancja uchodzi za
najbardziej skuteczną w terapii TNP, chociaż również
za najbardziej kłopotliwą w użyciu. W kolejnych latach stworzono analogi prostacykliny, które mogą być
podawane wziewnie (iloprost) lub w postaci wlewu
podskórnego (treprostinil). Treprostinil może być
również podawany za pomocą wszczepialnej pompy

Fot. Marcin Kurzyna

wad serca (zespół Eisenmengera), zmiany naczyniowe
w płucach związane z infekcją HIV lub marskością
wątroby. Nieleczone TNP w ciągu 2,5 roku zabija 50%
pacjentów i jest najbardziej „złośliwą” postacią NP.
W Polsce na TNP choruje około 1000 pacjentów dorosłych i 150 dzieci.
Zidentyfikowano trzy szlaki metaboliczne odpowiedzialne za powstawanie zmian naczyniowych
w TNP – niedobór prostacykliny, nadmiar endoteliny
i dysfunkcja układu odpowiedzialnego za biologiczne
działanie tlenku azotu. Łącznie powodują one przewagę
procesów prowadzących do skurczu i przerostu mięśniówki naczyń, niekontrolowanej proliferacji komórek
śródbłonka i włóknienia przydanki naczyń.

Innowacyjna pompa
Lenus Pro do leczenia
TNP analogiem prostacykliny treprostinilem.
Pompa jest umieszczana w tkance podskórnej,
w okolicy podżebrowej
w trakcie zabiegu chirurgicznego. Przez dren
tunelizowany pod skórą, którego końcówka
jest umieszczona w żyle
głównej górnej, lek jest
podawany choremu
w ciągłej infuzji dożylnej. Pompę napełnia się
raz na cztery tygodnie
za pomocą nakłucia silikonowego kapturka
w centralnej jej części.
W Polsce wszczepiono
już 21 pomp tego typu
pacjentom, którzy nie
tolerowali standardowego wlewu s.c.
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w ciągłym wlewie dożylnym (fot.). W ostatnich latach
został zarejestrowany pierwszy syntetyczny agonista
receptora prostacykliny (IP) – seleksypag. Wyjątkowymi
cechami tego leku są: jego aktywność farmakologiczna
przypominająca prostacyklinę i możliwość podawania
doustnego. Prekursorem grupy leków blokujących receptory dla endoteliny był bosentan – pierwszy lek na
TNP, który mógł być podawany doustnie. Kolejne leki
z tej grupy – ambrisentan i macytentan – charakteryzują
się mniejszą toksycznością wątrobową. Z kolei na szlaku
metabolicznym tlenku azotu działają leki z grupy inhibitorów fosfodiesterazy 5 kojarzone głównie z leczenia
zaburzeń erekcji – syldenafil i tadalafil. Ekspresja fosfodiesterazy 5 jest bardzo duża w naczyniach płucnych,
stąd skuteczność leków blokujących ten enzym w terapii
TNP. Także w ostatnich latach do leczenia TNP, a także
pacjentów z nieoperacyjną postacią zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego zarejestrowano pierwszy
lek z nowej grupy stymulatorów rozpuszczalnej cyklazy
guanylowej – riocyguat. Lek ten koryguje dysfunkcję
szlaku metabolicznego tlenku azotu i ma tę przewagę
nad inhibitorami fosfodiesterazy 5, że do swojego działania nie wymaga nawet śladowych ilości tlenku azotu.
Zidentyfikowanie trzech szlaków metabolicznych i obecność leków z trzech grup terapeutycznych
powoduje, że koncepcja leczenia skojarzonego nasuwa się sama. Analogiczne postępowanie stosuje się
z powodzeniem w terapii systemowego nadciśnienia
tętniczego, w leczeniu astmy, chorób zakaźnych czy
chemioterapii onkologicznej. Początkowo wysokie
ceny pojedynczych leków powodowały, że łączny koszt
leczenia skojarzonego dwoma lub trzema preparatami
przekraczał możliwości refundacyjne nawet bogatych
krajów. Stopniowy spadek cen leków, pojawienie się
generycznych form bosentanu i sildenafilu spowodowało, że koncepcja terapii skojarzonej TNP staje
się obecnie standardem postępowania. Prowadzone
w ostatnich latach badania kliniczne nie tylko testowały
skuteczność i bezpieczeństwo nowych cząsteczek, ale
także sprawdzały różne koncepcje terapii skojarzonej.
Efekty badań klinicznych
i dostęp do terapii
W badaniu o akronimie AMBITION2 pacjentów
z rozpoznanym de novo TNP zaliczonych do II lub III
klasy NYHA (New York Heart Association) randomizowano do trzech grup – dwie otrzymywały monoterapię tadalafilem lub ambrisentanem, a trzecia tadalafil
i ambrisentan łącznie. Po 57 tygodniach wykazano
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istotnie mniejszą częstość występowania złożonego
punktu końcowego, obejmującego śmiertelność i częstość progresji TNP w grupie leczenia skojarzonego –
o 50%. Wyniki tego badania po raz pierwszy pokazały
przewagę leczenia skojarzonego od początku leczenia
nad monoterapią. Z kolei Sitbon i wsp. w obserwacyjnym badaniu obejmującym 19 pacjentów, u których
rozpoznanie postawiono już w bardzo zaawansowanym
okresie choroby (42% pacjentów w III, 58% pacjentów
w IV klasie NYHA) wykazali istotną poprawę hemodynamiczną i 100% przeżywalność 3-letnią w wyniku
prowadzonego od początku leczenia trzema lekami –
epoprostenolem, syldenafilem i bosentanem3. Wyniki
tych badań spowodowały, że eksperci 6. Światowego
Zjazdu Nadciśnienia Płucnego (Nicea, 2018 r.) zalecają
wprowadzenie terapii skojarzonej od początku jako
standard leczenia TNP. Dla pacjentów rozpoczynających
leczenie w II lub III klasie czynnościowej powinna być
to terapia lekami doustnymi, a dla chorych w IV klasie
NYHA powinna być to terapia potrójna obejmująca
prostacyklinę lub jej analog stosowany w ciągłym wlewie
dożylnym lub podskórnym.
W Polsce terapia skojarzona stosowana od początku leczenia jest refundowana tylko dla chorych
zaliczonych do IV klasy czynnościowej w momencie
rozpoznania choroby. Pacjenci leczeni na wcześniejszym
stopniu zaawansowania choroby rozpoczynają od monoterapii syldenafilem lub bosentanem. Szansą dla tych
chorych jest szybkie zastosowanie terapii skojarzonej
sekwencyjnej, polegającej na dołączeniu kolejnego leku
lub leków przy braku pełnej skuteczności monoterapii.
Taki schemat postępowania testowano w badaniach
SERAPHIN4, GRIPHON5 i PATENT6, gdzie do terapii podstawowej dołączano drugi lek, odpowiednio
macytentan, seleksypag lub riocyguat. Wszystkie te
badania zakończyły się spełnieniem założonych punktów
końcowych oceniających skuteczność pojedynczych
cząsteczek. Potwierdzono również hipotezę, że terapia
skojarzona przynosi korzyści nie tylko u pacjentów,
których stan zdrowia pogarsza się w trakcie prowadzenia monoterapii, ale także u tych, u których osiągnięto
stabilizację monoterapią, a którym dalszą poprawę
przynosi dołączenie kolejnego leku.
Na TNP chorują również dzieci. Pomimo mniejszej liczby dowodów naukowych oceniających skuteczność farmakoterapii w tej grupie, konsensus ekspertów
jest jasny – dzieci powinno się leczyć w analogiczny
sposób jak dorosłych pacjentów z TNP. Dotychczas
dzieci w naszym kraju mogły otrzymywać tylko terapię
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Fot. materiały prasowe

lekami doustnymi. Od niedawna rozszeBibliografia
rzono możliwości refundacji terapii o pa1. Galie N, Humbert M, Vachiery JL, et al.
renteralne prostanoidy oraz skojarzenia
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Treatment of Pulmonary Hypertension of the
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European Society of Cardiology (ESC) and the
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Society for Heart and Lung Transplantation
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wokół Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego log z Kliniki Krążenia Płucnego,
Towarzystwa Kardiologicznego z urzędni- Chorób Zakrzepowo-Zatorowych 2. Galie N, Barbera JA, Frost AE, et al. Initial
i Kardiologii CMKP w Europej- Use of Ambrisentan plus Tadalafil in Pulmokami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego skim
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Płucnego Polskiego Towarzystwa 2015;373(9):834-844.
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3. Sitbon O, Jais X, Savale L, et al. Upfront triple
to niewątpliwie dostęp do farmakoterapii 2013-15.
combination therapy in pulmonary arterial hypertension:
TNP jest w Polsce najlepszy w porównaniu z innymi a pilot study. Eur Respir J. 2014;43(6):1691-1697.
krajami naszego regionu. Porównanie z dostępnością
4. Pulido T, Adzerikho I, Channick RN, et al. Macitentan and
leków w innych krajach Unii Europejskiej też nie wypada morbidity and mortality in pulmonary arterial hypertension.
jednoznacznie źle. W kolejnych etapach prac nad po- N Engl J Med. 2013;369(9):809-818.
prawą polskiego systemu leczenia TNP będziemy starali
5. Sitbon O, Channick R, Chin KM, et al. Selexipag for the
się przekonać płatnika do jeszcze większej elastyczności Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension. N Engl J
w łączeniu różnych leków, do refundacji seleksypagu Med. 2015;373(26):2522-2533.
i umożliwienia leczenia podwójną początkową duote- 6. Ghofrani HA, Galie N, Grimminger F, et al. Riociguat for
rapią pacjentów w II i III klasie NYHA.
the treatment of pulmonary arterial hypertension. N Engl J
Marcin Kurzyna

Med. 2013;369(4):330-340.

Nowości
American Diabetes Association i European Association edycji zawarte są nowe dane. W wypadku diabetologii pofor the Study of Diabetes opublikowały w październiku 2018 przedni dokument był wydany przed trzema laty.
(K.K.)
najnowsze wytyczne na temat leczenia cukrzycy
typu 2. Dokument autorstwa Melanie J. Davies
i wsp. jest zatytułowany Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report
by the American Diabetes Association (ADA) and
the European Association for the Study of Diabetes
(EASD) i jest dostępny w całości pod adresem (http://
diabetologia-journal.org/wp-content/uploads/2018/09/
EASD-ADA.pdf).
Choć wytyczne kojarzymy najczęściej ze współczesną medycyną, to warto wiedzieć, że najstarsze
wytyczne pochodzą ze starożytnego Egiptu i powstały w 2500…3000 roku przed naszą erą. Dotyczyły
one leczenia urazów, ran i złamań i nazywane są
papirusem Edwna Smitha, który był amerykańskim egiptologiem (https://pl.wikipedia.org/wiki/Papirus_Edwina_Smitha).
Współczesne wytyczne z uwagi na szybki postęp
w medycynie są publikowane co kilka lat, a w kolejnej Karty VI i VII papirusu Edwina Smitha prezentowanego w New York Academy of Medicine
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Wytyczne leczenia cukrzycy w 2018 roku
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Tętnicze nadciśnienie płucne

Raport o życiu pacjentów w Polsce
Krystyna Knypl

Przyczyny i objawy
W przebiegu tętniczego nadciśnienia płucnego
dochodzi do zwężenia, a z czasem do całkowitego
zamykania się tętniczek płucnych. W wyniku tego
procesu postępuje utrudnienie w przepływie krwi
wypływającej z prawej komory i podążającej do płuca.
Perspektywiczną konsekwencją jest prawokomorowa
niewydolność serca.
W niektórych przypadkach TNP ma charakter
samoistny, przyczyna rozwoju choroby jest nieznana lub
może to być choroba wtórna do takich schorzeń jak wady
serca (ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej,
ubytek w przegrodzie międzykomorowej), twardzina,
toczeń układowy, zakażenie wirusem HIV, marskość
wątroby. Objawy TNP to duszność, zmęczenie, ogólne
osłabienie, omdlenia w czasie wysiłku, suchy kaszel,
bóle w klatce piersiowej w czasie wysiłku, krwioplucie,
obrzęki kończyn dolnych, wodobrzusze, sinica. Od
wystąpienia pierwszych objawów do zgłoszenia się do
lekarza mija średnio 9 miesięcy.

Fot. Krystyna Knypl

Tętnicze nadciśnienie płucne (TNP) jest chorobą rzadką, na którą cierpi w Polsce około
1100 osób. Każdego roku stwierdza się około 120 nowych zachorowań. W grupie tej 10%
stanowią dzieci. Schorzenie dwukrotnie częściej występuje u kobiet, a średni wiek zachorowania to 45-50 lat.

Konferencja prasowa z okazji opublikowania raportu o życiu pacjentów
z TNP

nasilenie objawów ocenia się wg skali NYHA (New
York Heart Association):
Klasa I: zwykła aktywność fizyczna nie powoduje
duszności ani zmęczenia, chorzy nie mają ograniczonej
aktywności fizycznej.
Klasa II: niewielkie ograniczenie aktywności
fizycznej.
Klasa III: znaczne ograniczenie aktywności fizycznej, nie występują dolegliwości w spoczynku.
Diagnostyka
Pacjent z podejrzeniem TNP wymaga przeprowaKlasa IV: wszelka aktywność fizyczna, nawet
dzenia wielu badań, spośród których echokardiogram najmniejsza powoduje duszność, która może także
z określeniem ciśnienia w tętnicy płucnej jest badaniem występować w spoczynku.
podstawowym. Prawidłowe ciśnienie w tętnicy płucnej
Poza echokardiogramem i cewnikowaniem prawynosi średnio 32/13 mmHg. W celu potwierdzenia wego serca wykonuje się także: test 6-minutowego
rozpoznania wykonuje się cewnikowanie prawego marszu, spirometrię, pomiar peptydu natriuretycznego,
serca, określa wysycenie tlenem krwi oraz za pomocą scyntygrafię płuc, CT klatki piersiowej.
wzorów oblicza się rzut serca, naczyniowy opór płucny
i inne parametry.
Leczenie
Leczenie TNP obejmuje terapię wspomagającą
(leki odwadniające, tlen, szczepienia), postępowanie
Rozpoznanie
Tętnicze nadciśnienie płucne jest rozpoznawane, farmakologiczne lekami swoistymi dla TNP oraz w niegdy stwierdza się: średnie ciśnienie w tętnicy płucnej nie których przypadkach zabieg chirutgiczny.
niższe niż 25 mmHg, ciśnienie zaklinowania w tętnicy
Leki stosowane w TNP to: ambrisentan, bozentan,
płucnej nie wyższe niż 15 mmHg, naczyniowy opór macytentan, sildenafil, tadalafil, wardenafil, riocyguat,
płucny jest wyższy niż 3 jednostki Wooda. Klinicznie epoprostenol , treprostynil, seleksypag.
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prace domowe i opiekę nad chorym członkiem rodziny.
Życie codzienne
We wrześniu 2018 r. opublikowano wyniki ba- Aż 47% opiekunów odczuwa wykluczenie społeczne.
dania różnych aspektów życia pacjentów chorych na Pomocne w rozwiązywaniu problemów są placówki
TNP i ich opiekunów. Badaniem objęto 60 osób, z tego wyspecjalizowane w leczeniu tętniczego nadciśnienia
68% stanowiły kobiety. Najliczniejszą grupę stanowiły płucnego oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Nadciosoby powyżej 60 lat (45%). U 35% z ankietowanych śnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół (http://www.phapolska.
osób współistniało nadciśnienie tętnicze. TNP u więk- org/).
■
szości z ankietowanych w znaczącym stopniu wpłynęło
na życie codzienne. Także w życiu opiekunów z chwilą
Opracowano na podstawie raportu Życie bez tchu. Tętnicze
rozpoznania TNP uległo zmianie – w większym stop- nadciśnienie płucne. Różne aspekty życia pacjentów. 2018.
niu niż poprzednio zaangażowali się w codzienne Praca zbiorowa.

Nowości
Choroby rzadkie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia
W naszym kraju pacjenci z chorobami rzadkimi od lat oczekują narodowego
programu, w którym ujęto by w sposób
systemowy wszystkie zagadnienia związane diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją tej grupy. W Europie na choroby
rzadkie cierpi około 6% społeczeństwa
(30 mln osób), w Polsce prawdopodobnie około 2 mln osób. W 75% przypadków są to dzieci.
Mimo wielokrotnie podejmowanych
akcji poprawa losu tych pacjentów odbywa się bardziej niż powoli. Jak dalece
ten ważny problem jest spychany na

margines ministerialnej świadomości,
świadczą zasoby internetowe oficjalnej strony internetowej Ministerstwa
Zdrowia.
O chorobach rzadkich znajdujemy 10
linijek sloganów – https://www.gov.pl/
web/zdrowie/choroby-rzadkie.
O narodowym programie niewiele
więcej – https://www.gov.pl/web/zdrowie/
narodowy-plan-dla-chorob-rzadkich.
Jednak największy hit odkrywamy na
stronie poświęconej składowi zespołu
ds. chorób rzadkich – https://www.gov.
pl/web/zdrowie/sklad-zespolu.

Oficjalny portal Ministerstwa Zdrowia informuje, że przewodniczącym
tego zespołu jest dr Krzysztof Łanda
(informacja datowana 22.11.2017), innych nazwisk w składzie zespołu brak.
Jeżeli dr Krzysztof Łanda pozostaje
nadal szefem tego zespołu, to muszę do
niego napisać i zapytać, w jakim tempie posuwają się prace, a jeżeli jest to
nieco przeterminowana informacja, to
pokazuje ona znakomicie, jak dalece
lekceważącą postawę ma Ministerstwo
Zdrowia wobec ciągle nierozwiązanego
w sposób systemowy problemu chorób
rzadkich.
Panie Ministrze,
gdybym była na
Pana miejscu, bardzo bym się zawstydziła po stwierdzeniu takiego obciachu, a Pan jak się
czuje z informacją,
że zespołem ds. chorób rzadkich kieruje osoba, która wg
Wikipedii (https://
pl.wikipedia.org/
wiki/Krzysztof_%C5%81anda)
podała się do dymisji 5 kwietnia 2017
roku?
Krystyna Knypl
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Powierzchnia (gałki ocznej)
pod specjalnym nadzorem
Alicja Barwicka

Analizując cechy jakiejkolwiek powierzchni, stosujemy konkretne, czytelne dla każdego określenia. Mówimy np., że powierzchnia może być gładka, nierówna, chropowata, błyszcząca lub
matowa. Opisanie przedniej powierzchni gałki ocznej podlega takim samym regułom, a ponieważ oczekujemy, by jej wygląd odzwierciedlał prawidłową kondycję oka, to fizjologicznie
powinna być blada (bez cech przekrwienia), gładka, lśniąca, z przezierną rogówką, umożliwiającą uwidocznienie rysunku tęczówki. W stanach patologicznych poza dolegliwościami
bólowymi, świądem lub chociażby uczuciem dyskomfortu dla oceny przedniej powierzchni
gałki ocznej używa się wielu innych określeń, które charakteryzują rodzaj powstałych zmian.
Na kondycję tej struktury, na którą składają się spojówka, rogówka i warstwy filmu łzowego
mają wpływ nie tylko konkretne stany chorobowe, ale i nasze własne działania.
Ach, to środowisko!
Zapewnienie fizjologicznych właściwości przedniej powierzchni gałki ocznej zależy od wielu czynników ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego
funkcjonowania gruczołów powiekowych i narządu
łzowego. Powierzchnia gałki ocznej, która dla pełnienia
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przez całe życie funkcji ochronno-optycznych powinna
być zawsze gładka i lśniąca, ma bezpośredni kontakt ze
światem zewnętrznym i chociaż środowisko zewnętrzne zmienia się wraz z rozwojem cywilizacji, to ciągle
dostarcza oku wielu czynników ryzyka.
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Aby doświadczyć następstw zanieczyszczenia
powietrza nie trzeba przebywać w kopalni czy odwiedzać wysypisk śmieci. Wystarczy poznać powszechne
w dzisiejszych czasach wielkie przestrzenie klimatyzowanych, niewystarczająco wietrzonych pomieszczeń
biurowych. Dobrej kondycji powierzchni gałki ocznej
nie służy wielogodzinne przebywanie w takich warunkach, zwłaszcza że najczęściej wiąże się z tym praca przy
monitorach ekranowych. W środowisku bytowania
współczesnego człowieka, zwłaszcza w środowisku
pracy, urządzenia klimatyzacyjne pracują pełną parą
i wtłaczają do otaczającej atmosfery czynniki biologiczne,
w szczególności bakterie, wirusy, zarodniki i strzępki
grzybni, dym tytoniowy, kurz domowy z roztoczami,
opary i pył z tonerów drukarek oraz substancje chemiczne będące np. pozostałościami po używanych środkach
chemii gospodarczej i kosmetykach.
Podczas wielogodzinnej pracy z komputerem
energia cieplna emitowana przez ekran trafia bezpośrednio na powierzchnię gałki ocznej, przyczyniając
się do powstania zwiększonego parowania warstwy
wodnej filmu łzowego. Gdy czyta się tekst na ekranie,
oś widzenia jest skierowana na wprost lub nieco poniżej,
a wszystkie niezbędne informacje znajdujemy w tym
samym polu widzenia. Nie ma więc potrzeby zmiany
kierunku patrzenia czy zmniejszenia szerokości szpar
powiekowych. Dodatkowo podczas tego rodzaju pracy
nigdy w pełni nie zamykamy szpary powiekowej, powieka górna nie pokrywa całej powierzchni rogówki,
której dolna część pozostaje cały czas odsłonięta. Praca
wzrokowa do bliży zmniejsza częstość mrugania, przy
czym im bardziej jest precyzyjna i wymagająca (np.
mniejsza czcionka tekstu, mniejszy kontrast między
tekstem a tłem), tym rzadziej mrugamy.
Liczne badania potwierdzają, że praca przed
ekranem monitora wiąże się z redukcją liczby mrugnięć
na minutę nawet do 60% w porównaniu z wykonywaniem tego odruchu w okresie spoczynku, a niejednakowe odstępy pomiędzy poszczególnymi mrugnięciami
wynikające z konieczności skupienia uwagi podczas
tego rodzaju pracy stają się dodatkowym czynnikiem
zwiększającym zjawisko parowania na przedniej powierzchni gałki ocznej.
Opisany mechanizm nie tylko dotyczy większości
osób w okresie aktywności zawodowej, ale ma charakter
przewlekle powtarzalny, występując codziennie przez
wiele lat. Trudno więc oczekiwać, by nie doszło do negatywnych następstw w postaci zaburzenia stabilności
filmu łzowego i jego składu, a tym samym do uszkodzeń
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tkanek odpowiedzialnych za prawidłowe cechy ochronno-optyczne przedniej powierzchni gałki ocznej.
Winowajcy są wśród nas
Chociaż wiedza o konieczności działań profilaktycznych chroniących przednią powierzchnię gałki
ocznej przed niekorzystnym wpływem środowiska
zewnętrznego wydaje się powszechna, to ciągle rośnie
liczba osób z zaburzeniami funkcjonowania tej struktury,
zwłaszcza z dolegliwościami charakteryzującymi zespół
suchego oka lub chociażby z narastającym w ciągu dnia
dyskomfortem ze strony oczu. Przyczyn dysfunkcji
jest wiele, a część z nich, np. zaburzenia hormonalne,
nie wiąże się bezpośrednio ze stanem narządu wzroku.
Sami nie jesteśmy bez winy, dlatego tak ważne jest
uświadomienie sobie wpływu, jaki możemy mieć na
kondycję przedniej powierzchni oka. Wiele osób stara
się stosować działania profilaktyczne, do których należy
w szczególności nawilżanie przedniej powierzchni gałek
ocznych, używanie okularów ochronnych, robienie
przerw w pracy przy komputerze, unikanie zadymionych i niewystarczająco wietrzonych pomieszczeń.
Przykładem niezamierzonych negatywnych działań
jest miejscowe przewlekłe stosowanie niektórych preparatów okulistycznych.
Jatrogenne działania leków
Przewlekłe stosowanie do oczu leków w postaci kropli, żelu czy maści może powodować wiele
niepożądanych następstw. Problem dotyczy zwłaszcza
pacjentów z jaskrą, którzy nieraz przez dziesięciolecia
muszą stosować farmakologiczne preparaty obniżające
ciśnienie wewnątrzgałkowe. Wszystkie leki okulistyczne
podawane miejscowo do worka spojówkowego zawierają
poza substancją czynną substancje stabilizujące właściwości fizykochemiczne leku oraz substancje mające
za zadanie zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa przez eliminację patogenów chorobotwórczych
mogących zakazić zawartość opakowania. To od tych
dodatkowych składników leku zależy trwałość jego
efektywnego działania w określonym przedziale czasowym czy zabezpieczenie przed biodegradacją.
Wyniki badań prowadzonych w ośrodkach naukowych całego świata dowodzą niezbicie, że konserwanty
zawarte w okulistycznych preparatach przeznaczonych
do stosowania miejscowego uszkadzają rogówkę, a więc
pierwszy ośrodek optyczny przepuszczający światło do
wnętrza gałki ocznej i jednocześnie główną strukturę
odpowiadającą za załamanie wpadających promieni
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świetlnych. Najczęściej stosowanym konserwantem
preparatów okulistycznych (w ponad 90%) jest BAC
(chlorek benzalkoniowy). Wiedza o jego zgubnym
działaniu na nabłonek rogówki, spojówki oraz na
warstwy filmu łzowego spowodowała, że wielu producentów wycofuje go ze swoich preparatów. W kilku
lekach przeciwjaskrowych zastąpiono go polyquadem,
który w zdecydowanie mniejszym stopniu, ale nadal
uszkadza rogówkę oka. Rozwiązaniem tej sytuacji
jest stosowanie okulistycznych leków miejscowych
niezawierających konserwantów. Jest ich na rynku
coraz więcej. Najczęściej pakowane są w jednorazowe
pojemniczki, tzw. minimsy, których zawartość należy
zużyć bezpośrednio po otwarciu. Dzięki temu gwarantowane jest pełne bezpieczeństwo podanego leku.
Innym rozwiązaniem jest zamknięcie leku pozbawionego konserwantu w buteleczce z tzw. inteligentnym
systemem zamknięcia. W zakrętce zamontowany jest
zestaw filtrów, które natychmiast po wypuszczeniu
kropli blokują dostęp powietrza, a tym samym bakterii
i zanieczyszczeń. Takie krople mając odpowiednio długą
przydatność do stosowania zachowują w tym czasie
pełne bezpieczeństwo chemiczne i bakteriologiczne.
Środki stabilizująco-konserwujące lek mogą
negatywnie wpływać na stan powierzchni gałki ocznej
przez destabilizację filmu łzowego, możliwość uszkodzenia nabłonka spojówki i rogówki oraz nasilenie
odpowiedzi zapalnej ze strony struktur powierzchni
oka. Jeśli leki okulistyczne zawierające tego rodzaju
substancje są podawane miejscowo przewlekle, to
dochodzi do zaburzeń o charakterze jatrogennym,
zwłaszcza w postaci reakcji:
• toksycznych,
• neurotoksycznych,
• alergicznych lub immunologicznych,
• prozapalnych,
• chemicznych w reakcji z filmem łzowym.
Te mechanizmy mają wpływ na wszystkie warstwy filmu łzowego, powodując zaburzenia w jego
składzie i funkcji, a ponadto zakłócają poszczególne
elementy systemu ochronnego przedniej powierzchni
oka. Przejawia się to w szczególności w upośledzeniu
funkcjonowania:
• warstwy lipidowej,
• warstwy wodnej,
• warstwy mucynowej,
• komórek nabłonka spojówki i rogówki,
• elementów sensorycznych i motorycznych nerwów zaopatrujących rogówkę i spojówkę.
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W praktyce przy koniecznej przewlekłej miejscowej farmakoterapii dąży się do ograniczenia liczby
preparatów, stosując np. leki złożone zawierające de facto
kilka preparatów leczniczych. Gdy natomiast istnieją
wskazania medyczne, dla ochrony przed uszkodzeniem
powierzchni oka rozważa się włączenie alternatywnych sposobów leczenia, np. laseroterapię lub metody
chirurgiczne.
Działania niepożądane soczewek
nagałkowych
Coraz większa liczba osób z wadami wzroku
preferuje korekcję soczewkami nagałkowymi. Szkła
kontaktowe produkowane współcześnie to niewątpliwie
wspaniały sposób korygowania wad wzroku. Są bardzo
cienkie, wykonane z przyjaznych tkankom materiałów,
mają odpowiedni współczynnik przepuszczalności dla
tlenu i dzięki temu są na ogół bardzo dobrze tolerowane
przez użytkowników. Chociaż rośnie grupa osób korzystających z jednorazowych (jednodniowych) soczewek
nagałkowych, to nadal użytkownicy soczewek wielokrotnego użytku stanowią większość. Trzeba podkreślić,
że soczewka jednodniowa zapewnia nie tylko komfort
użytkowania, ale przede wszystkim bezpieczeństwo
bakteriologiczne produktu.
Zarówno wyniki badań ankietowych przeprowadzanych w wielu ośrodkach, jak i codzienna praktyka
lekarska dowodzą niestety, że reżim sanitarny dotyczący
używania wielodniowych soczewek nagałkowych nie
jest generalnie zachowywany. Przed zdjęciem i aplikacją soczewek nie zawsze są myte ręce, a jeśli już, to
często pobieżny sposób ich mycia może budzić wiele
zastrzeżeń. Pojemniczki do przechowywania soczewek nie są czyszczone mechanicznie, a nieraz nawet
nie są myte. Przechowywanie soczewek nie w płynie
do tego przeznaczonym, lecz często w roztworze soli
fizjologicznej czy nawet w wodzie tłumaczone jest
codziennym pośpiechem.
W skład specjalistycznych płynów do przechowywania i dezynfekcji soczewek nagałkowych, charakteryzujących się właściwymi parametrami fizykochemicznymi, przede wszystkim właściwym dla
zdrowych łez współczynnikiem pH (7,3-7,7), wchodzą
w szczególności substancje buforujące zapewniające
odpowiednie współczynniki osmolarności (liczba moli
substancji osmotycznie czynnej w 1 litrze roztworu)
i lepkości, a także surfaktanty, czyli środki powierzchniowo czynne, które nie tylko zmniejszają napięcie
powierzchniowe, ale dodatkowo soczewkę czyszczą. Na
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rynku są ponadto dostępne tabletki do enzymatycznego oka niż osoby stosujące tradycyjną korekcję okularową.
usuwania zanieczyszczeń z soczewek.
Wszystkiemu winien jest mechanizm, który podobnie
Trzeba sobie uświadomić, że na ściankach źle lub jak w wypadku środków konserwujących zawartych
nieczyszczonych pojemników szybko powstaje swoisty w lekach okulistycznych także powoduje zaburzenia
biofilm stający się rezerwuarem patogenów. Z takich w zakresie funkcji filmu łzowego.
samych powodów również soczewki poza płukaniem
powinny być czyszczone mechanicznie, bo również na
#
tych uznanych za czyste znajdujemy resztki preparatów
Mając na uwadze mądrość ludową wyrażoną
do makijażu (zwłaszcza wodoodpornych) czy kremów w powiedzeniu, że leczenie nie może być cięższe niż
do rąk. Nawet profesjonalnie czyszczone soczewki choroba, zapewniajmy przedniej powierzchni gałek
pozbywają się bakterii dopiero po 10-15 minutach, ocznych specjalny nadzór, korzystając mądrze z dogrzybów po godzinie, a pełzaka z rodziny Acanthamoeba brodziejstwa korygowania wad wzroku soczewkami
wywołującego ciężkie zapalenie rogówki – dopiero po nagankowymi. A kiedy okulistyczna przewlekła terapia
kilku godzinach od wdrożenia procedury odkażającej! staje się niezbędna, zwracajmy uwagę na to, by leczeCo prawda zaburzenia dotyczące przedniej powierzchni nie choroby podstawowej nie indukowało powstania
oka już jako takie są uznawane za względne przeciw- kolejnej w wyniku niepożądanych działań substancji
wskazanie do stosowania soczewek kontaktowych, ale konserwujących preparaty lecznicze. Starajmy się wynie zawsze można zrezygnować z tej formy korekcji bierać raczej te, które takich dodatków nie zawierają.
optycznej. Badania jednak dowodzą, że blisko 50% Wszystkie takie działania leżą w interesie zarówno
pacjentów stosujących soczewki nagałkowe skarży się naszych pacjentów, jak i nas samych.
na dyskomfort i uczucie suchości oczu, a równocześnie
osoby stosujący szkła kontaktowe są pięciokrotnie barAlicja Barwicka
dziej narażone na wystąpienie objawów zespołu suchego
okulistka

Nowości
Lęk towarzyszący bólom w klatce piersiowej
Lęk jest objawem często
towarzyszącym bólom w klatce piersiowej i jest dodatkowym czynnikiem skłaniającym pacjentów do poszukiwania pomocy lekarskiej. Na
łamach „American Journal

of Cardiology” ukazało się
doniesienie Anxiety Associated With Increased Risk for
Emergency Department Recidivism in Patients With Low-Risk Chest Pain autorstwa
P.I. Musey i wsp. Napisano

w nim, że lęk stwierdzany jest
u 30-40% pacjentów z bólami w klatce piersiowej. 167
osób, które zgłosiły się na
SOR z powodu bólu w klatce piersiowej, zaproszono
do badania ankietowego

oceniającego poziom lęku.
U 78 z nich (47%) zaobserwowano wysoki poziom lęku.
W tej grupie stwierdzono
2,6-krotnie większe ryzyko
powrotu na SOR w ciągu 30
dni.
(K.K.)

Źródło: https://www.ajconline.org/article/S0002-9149(18)31336-5/fulltext

Woda zdrowia doda
Nawracające zakażenia
dróg moczowych są częstym
problemem w okresie około
menopauzalnym. W artykule
Effect of Increased Daily Water
Intake in Premenopausal Women With Recurrent Urinary
Tract InfectionsA Randomized

Clinical Trial autorstwa T.M.
Hooton i wsp. („JAMA Internal Medicine”) przedstawiono wyniki badania, którego
celem była ocena związku
dziennego spożycia wody
z częstością nawracającego
zapalenia pęcherza u kobiet

przed menopauzą. Badanie
było randomizowane, uczestniczyło w nim 140 kobiet
z nawracającym zapaleniem
pęcherza (więcej niż 3 epizody rocznie) obserwowanych
przez 12 miesięcy. Okazało
się, że kobiety pijące mało

wody miały średnio 3,2 epizodów zapalenia pęcherza
w ciągu 12 miesięcy, a kobiety
pijące dużo wody miały średnio 1,7 epizodów.
(K.K.)
Źródło: https://jamanetwork.com/
journals/jamainternalmedicine/
fullarticle/2705079

Zagrożenia hybrydowe
Z zagrożeniami hybrydowymi wiążą
się różnorodne rodzaje ataku, na przykład włamania do urządzeń elektronicznych czy użycie broni biologicznej.
Temu zagadnieniu wiele uwagi poświęca
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Komisja Europejska. Przeprowadzane są
ćwiczenia mające na celu podniesienie
świadomości obywateli oraz skuteczności działania w sytuacjach potencjalnie
kryzysowych. Zaplanowane działania

w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania
zagrożeniom są opisane w dokumencie
pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018JC0014.
Lektura godna uwagi!
(K.K.)
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Znajomość języka francuskiego otwiera nowe horyzonty

Pneumologie France Pologne
Joanna Domagała-Kulawik

Historia związków lekarzy polskich i francuskich jest wiekowa. O tyle wiekowa, że język
francuski był językiem polskich elit od stuleci, do Francji wyjeżdżało się na studia, staże, nauki praktyczne. Bywali nasi lekarze w koloniach francuskich jako cenieni specjaliści.
Z czasem jednak ta wielowiekowa tradycja uległa przewartościowaniu. Językiem medycznym stał się język angielski, a wiara w moc postępu nauk medycznych w USA przerosła
inne tradycje. Nie bez znaczenia jest pewna polityka i interes związany z wysoką oceną
publikacji w pismach z tak zwanej listy filadelfijskiej, wśród których próżno szukać nieanglojęzycznych wydawnictw.

T

ymczasem medycyna francuska ma się dobrze,
a nawet bardzo dobrze. Jest to wiedza bardzo rzetelna, pełna znakomitych rekomendacji postępowania
w poszczególnych obszarach. Co więcej, organizacja
ochrony zdrowia i świadomość lekarzy pozwala na
wdrażanie tych rekomendacji i przestrzeganie ich
w praktyce codziennej. Inny godny naśladowania
aspekt to spotykane na kongresach, zjazdach naukowych i dyskusjach merytorycznych ukierunkowanie
na pacjenta. W nieomalże każdej prezentacji wyników
najnowszych badań pada zagadnienie realnej korzyści
dla chorego. Wyrazem dbania o efekty opieki nad
pacjentami jest niespotykany w innych kulturach
powszechny udział pacjentów i personelu średniego

(pielęgniarki, fizjoterapeuci, cytotechnicy) w konferencjach medycznych.
To wszystko wiem dzięki możliwości wzbogacenia
wiedzy przez bezpośredni udział co najmniej 3-4 razy
w roku w konferencjach, kongresach czy mniejszych
spotkaniach we Francji bądź z lekarzami z Francji
w naszym kraju.
Moja francuska historia zaczęła się w domu rodzinnym, gdy mój tato, inżynier chemik, który uzyskał
szerokie wykształcenie ogólne w przedwojennej szkole
średniej, uczył mnie, przedszkolaka, tego pięknego
języka. Późnej były wyjazdy studenckie i na staże pod
skrzydła profesor Colette Marsan, znakomitej patolog
na Uniwersytecie Medycznym w Paryżu.

7. Konferencja 'EFP i XI Polsko Francuska Konferencja Pulmonologiczna, Warszawa, 30 września – 1 października 2016 r.
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Polsko-francuskie konferencje
Poszerzanie i zacieśnianie
w zakresie chorób płuc
kontaktów
Na tym tle przed kilkunastu laty spotkałam się
Nowe rozdanie nastąpiło w kolejnym roku,
z cenną inicjatywą konferencji polsko-francuskich 2016, kiedy nawiązaliśmy owocną współpracę z Tow zakresie chorób płuc (pulmonologii, pneumonologii warzystwem Pulmonologicznym Języka Francuskiego
– nazwy równoważne). Dzięki osobistym kontaktom (SPLF, Société de Pneumologie de Langue Française),
prof. Jana Zielińskiego (zm. 2014 r.) i prof. François a bezpośrednio z jego jednostką do spraw współpracy
Bonnaud, z inicjatywy tych specjalistów zorganizo- międzynarodowej – Espace Francophone de Pneumowano w Polsce pierwszą konferencję w Poznaniu. I tak logie, l’EFP.
się zaczęło. Konferencje prowadzone były w języku
Siódma konferencja l’EFP połączona z XI
francuskim i odbywały się kolejno w uniwersyteckich Polsko-Francuską Konferencją Pulmonologiczną
miastach Polski. Dzięki zaangażowaniu obu profeso- odbyła się w Warszawie z udziałem 25 gości z Franrów oraz miejscowych komitetów organizacyjnych cji i krajów francuskojęzycznych. Doktor Bernard
konferencje odbywały się corocznie jesienią i skupiały Pigearias, sekretarz generalny do spraw współpracoraz więcej uczestników. Gościliśmy zwykle 3-5 wy- cy międzynarodowej SPLF przewodniczył ze mną
kładowców z Francji, znanych specjalistów z ośrodków komitetowi organizacyjnemu. Dzięki współpracy
akademickich. Strona francuska wspierała konferencje z dr. Pigeariasem nasze kontakty z Francją i krajami
finansowo. Sprawozdania i streszczenia były druko- francuskojęzycznymi zacieśniły się i grono ponad
wane w „Pneumonologii i Alergologii Polskiej” oraz 100 polskich pulmonologów władających językiem
francuskim znalazło się na stałe w tym międzynarow „Wiadomościach Lekarskich”.
Pewien przełom nastąpił w 2015 roku, kiedy dowym zespole medyków. Nasi przedstawiciele zostali
odbyła się X jubileuszowa konferencja w… Paryżu. zaproszeni do komitetu naukowego Biennale EFP
Dr hab. Bogumiła Szponar z Instytut Immunologii we w Kanadzie 2017 oraz obecnie – w Maroku 2019: ja,
Wrocławiu zorganizowała ten jubileusz w Stacji Polskiej prof. Piotr Gutkowski i dr Iwona Patyk. W kwietniu
Akademii Nauk z udziałem ambasadora RP. Od tego 2018 r. brałam udział w pracach statutowych l’EFP
czasu do organizacji ze strony francuskiej włączyli się w Bejrucie podczas kongresu Libańskiego Towarzyprof. Louis Jean Couderc i prof. Claire Andrejak, a prof. stwa Pulmonologicznego.
Bonnaud przeszedł na emeryturę.
XIII Polsko-Francuska Konferencja Pulmonologiczna, Zakopane, wrzesień 2018 r.
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Rejestracja stowarzyszenia
i jego rozwój
Kolejnym etapem rozwoju naszej francusko-polskiej społeczności była konieczność jej sformalizowania.
Największym kłopotem była bowiem finansowa strona
organizacji konferencji. Niestety istniejące towarzystwa
naukowe niekoniecznie służyły pomocą. Wobec tego
podjęliśmy trud przebrnięcia przez machinę formalności
i po kilku poprawkach, dzięki wytrwałości komitetu założycielskiego, w sierpniu 2018 r. uzyskaliśmy formalną
rejestrację Stowarzyszenia Pneumologie France Pologne.
Jak napisano w statucie, celem SPFP jest:
• Pogłębianie wiedzy w zakresie chorób płuc
i pokrewnych dziedzin medycyny przez współpracę
z pracownikami ochrony zdrowia posługującymi się
językiem francuskim.
• Inicjowanie i wspieranie badań naukowych
w dziedzinie chorób płuc i w pokrewnych dziedzinach
medycyny przez wymianę naukową z Francją i krajami
francuskojęzycznymi.
Realizacji tych zadań służy organizacja corocznych konferencji, ale także wspieranie wymiany między ośrodkami, w tym pomoc stypendialna. Tradycja
pomocy stypendialnej we Francji jest bardzo żywa,
wobec czego mamy bardzo dobre podstawy dla naszej
działalności. Już od dwóch lat kilkoro młodych polskich pulmonologów zapraszanych jest (z całkowitym
pokryciem kosztu udziału) na kongresy pulmonologiczne (Congrès de Pneumologie de Langue Française).
Wszyscy uczestnicy bardzo wysoko oceniają możliwość
udziału w kongresie, podkreślają jego wartość i bywają
oczarowani poziomem medycyny francuskiej, z którą
mają możliwość zetknąć się bezpośrednio. Oczywiście
u podstaw leży znakomita znajomość języka francuskiego wśród naszych członków, którzy swobodnie odnajdują
się w gronie kolegów rdzennie francuskojęzycznych.
Odrębnym obszarem współpracy jest udział
przedstawicieli z Polski w corocznych konferencjach
młodej organizacji skupiającej lekarzy praktyków z Francji Północnej. Dr Bruno Stach z Valenciennes, lekarz
o polskich korzeniach, specjalista chorób płuc, powołał
stowarzyszenie L’Association des Pneumologues des Pays
de l’Est du Nord-Pas-de-Calais, l’APPEN, którego celem
jest zainteresowanie lekarzy francuskich krajami Europy
Wschodniej. Pierwsza wspólna konferencja odbyła się
w Krakowie, następnie w Pradze, kolejna w Bukareszcie.
Grono członków l’APPEN rośnie z roku na rok.
Dr Bruno Stach jest specjalistą w zakresie zaburzeń oddychania podczas snu (OBS). Współorganizuje
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Prof. Joanna Domagała-Kulawik, prezes Stowarzyszenia Pneumologie
France Pologne

konferencje poświęcone tej patologii. Miałam okazję już
drugi raz uczestniczyć w takim wydarzeniu w Bordeaux
(www.jprs.fr) i w roku bieżącym (2018) wygłosiłam wykład na temat 1000 przypadków chorych na OBS bez
otyłości. Dr Monika Świerczyńska prowadziła warsztaty
związane z współwystępowaniem OBS i astmy.
Konferencje JPRS skupiają około 1000 lekarzy
praktyków niezwiązanych z ośrodkami akademickimi,
żywo zainteresowanych pogłębianiem wiedzy. Bardzo
ciekawa jest struktura tych konferencji z przewagą zajęć w formie warsztatów. Jeden dzień poświęcony jest
pacjentom. JPRS jest przykładem rzetelności medycyny
francuskiej. To nawet trudno wytłumaczyć, trzeba po
prostu tam być.
Ażeby nie zanudzić czytelnika, ale zachęcić go do
włączenia się w nurt poznawania wspaniałego obszaru
medycyny francuskiej, zapraszam na strony internetowe:
http://www.iitd.pan.wroc.pl/Pol-Fra
https://pneumologiefrancepologne.wordpress.com.
Można być z nami, niekoniecznie biegle mówiąc
po francusku. Mamy w gronie osobę, która w wieku
dojrzałym na tyle przysiadła fałdów od zera, że już
prowadzi sesje i wykłady. Nie trzeba specjalnie dodawać,
że grono nasze tworzy bardzo przyjazny zespół i kontakty osobiste są nieodłączną zaletą spotkań. Nazwiska
specjalistów, koleżanek i kolegów France Pologne są
wymienione w programach konferencji na wyżej wymienionych stronach, w dokumentach SPFP. Nasze
osiągnięcia są ich ogromną zasługą. Kończąc, zapraszamy na XIV Konferencję do Łodzi, 11-13 października
2019 (spolfra@gmail.com).
Joanna Domagała-Kulawik
prof. dr hab. n. med.
specjalista patomorfologi chorób wewnętrznych
i chorób płuc
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Anatomia na szpilkach
Krystyna Knypl

Rozdział 3

Wizyta studyjna w Paryżu
Anastazy jako certyfikowany naukowiec najwyższych lotów z imponującym impact factor wynoszącym
0,017 i ambitnie podążającym do 0,018 zwracał zawsze
uwagę na zbieżność poczynań badawczych Wielkiego
Uniwersytetu Medycznego z trendami nauki światowej.
Oczywiście kłuła go w sam czubek lewej komory serca
niedająca się w żaden sposób opanować zazdrość, że taką
Matyldę Przekorę, autorkę pisującą do prasy kolorowej,
czytały miesięcznie i cytowały na swoich blogach setki
tysięcy czytelniczek i czytelników.
Tłumaczył sobie
tę kłopotliwą różnicę
w zasięgu oddziaływania
słowa drukowanego tym,
że on pisze dla wybranych jednostek z pięknie
pofałdowanymi zwojami
mózgowymi skręcającymi wyłącznie w lewą stronę, a Matylda dla takich
z bardziej wygładzoną
korą mózgową. Tłumaczenie tłumaczeniem,
ale ból serca pozostawał,
nawracał i nie przemijał.
No bo jak może nie boleć

20

serce, gdy ilekroć Anastazy wszedł do fryzjera, aby
podfarbować swoje siwiejące włosy, to jego wzrok
od progu padał na rozrzucone na wszystkich stolikach
egzemplarze pisma „Imperium Matyldy”. Czegóż ona
tam nie wypisywała!
# Jak usunąć kolec kaktusa z palca.
# Co zażyć na poniedziałkowy ból głowy, gdy w domu
nie ma ani jednej tabletki przeciwbólowej.
# Jak ożywić intelektualnie 90-letnią babcię.
I jeszcze dziwniejsze tematy.
To jest naruszenie
praw człowieka, takie
nierówne traktowanie
przez los osób piszących
teksty. A może by tak powołać Rzecznika Praw
Akademika, żeby dbał
o poczytność naszych
artykułów i naszą pozycję w społeczeństwie?
Och, nie! Przecież my
już nie jesteśmy akademią lecz Wielkim Uniwersytetem Medycznym. Może lepiej będzie
Rzecznik Praw Należnych
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Naukowcom (RPNN)? Też nie, jakiś długi ten skrót,
muszę to przedyskutować z panną Marysieńką.
Jako modniś i strojniś szczególnie cenił wszystko
to, co działo się w Paryżu i lubił szukać tam inspiracji.
Zbliżający się początek roku akademickiego i planowane
zmiany na uczelni były dostatecznym powodem, aby
poszukać natchnienia w stolicy mody.
Wiadomo też było nie od dziś, że Paryż dobrze
wpływa na kondycję każdego badacza, niezależnie od
specjalności. Niespieszny spacer stylowymi uliczkami
tego miasta, słuchanie, zatrzymywanie wzroku na
wystawach sklepowych podczas spaceru po Champs
Élysées, nierozerwalnie związanym z każdą wyprawą
do tego miasta, czy wreszcie sympatyczny lunch w Le
Grand Colbert było tym, czego badacze medyczni
potrzebowali w stopniu nie mniejszym niż tlenu. Jakże
wysoko plasował się badacz w uczelnianych sferach towarzyskich, jeżeli potrafił wtrącić od niechcenia – gdy
byliśmy w zeszłym roku w Paryżu…

Umiejętność dyskusji o najnowszych trendach
paryskich utrzymywała badacza na odpowiednim poziomie towarzyskim, za którym szedł poziom naukowy
i w prostej pochodnej biznesowy! Śledzenie mody na
takim portalu dla akademików (https://stylishacademic.
com/tips-for-packing-a-capsule-conference-travel-wardrobe/)
to nie było to samo, co osobiste spotkanie z modą w jej
światowej stolicy.
– Panno Marysieńko – rzucił do sekretarki –
a może byśmy pojechali do Paryża po inspirację w sprawie sukienek służbowych? Bo wie pani, te dalekowschodnie wzory sukienek, które zdominowały krajobraz
naszych miast i wsi w mijające lato, to jednak nie jest
pierwszy sort estetyki krawieckiej. A Paryż to zupełnie
inna liga w modzie, urodzie i wygodzie.
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– Ależ Magnificencja ma pomysły! – jęknęła
jakby lekko paraerotycznie panna Marysieńka. – Jak
najbardziej jestem za wizytą studyjną w Paryżu. Kto
wejdzie w skład delegacji?
– Hm… Myślę, że ja, profesor OrOr, znaczy Jędrzej Wielkosz, no i pani, panno Marysieńko, jako moja
prawa i lewa ręka, bo wie pani, ja jestem leworęczny,
ale czasem też używam prawej. Proszę rezerwować
bilety lotnicze, business class oczywiście, nie możemy
pospolitować się z tymi korporacyjnymi wyrobnikami,
którzy lecą na jeden dzień do Paryża, aby pocałować
w pierścień dyrektora europejskiego oddziału.
– A hotel, to który mam zarezerwować? – zapytała
panna Marysieńka.
– Hilton Arc de Triomphe, oczywiście! Na tydzień
od najbliższego poniedziałku. Jak nazwiemy nasz program studyjny? – zastanawiał się głośno Magnificencja.
– A może nazwiemy go Maxence? – rzuciła panna
Marysieńka w przestrzeń.
– Brzmi dla ucha bardzo przyjemnie – zauważył Magnificencja. –
Taki jakby mix słów magnificencja
i elegancja. Jak pani na to wpadła?
– Ach, po prostu zauważyłam
na zdjęciu, które redaktor Matylda
Przekora wrzuciła do internetu, że
w tle jest taki napis.
– Które zdjęcie, które? – dopytywał Anastazy.
– No te, na którym niby tam Magnificencja jest w szpilkach, po lewej
na górze zdjęcia jest to słowo. Sprawdziłam, Maxence to francuskie imię
męskie. A może lepiej będzie jego
pełne oficjalne łacińskie brzmienie Maxentius?
– Hm… wolę Maxence – zadecydował Anastazy.
– Piszemy więc: Wyjazd studyjny do Paryża w ramach
projektu Maxence.
Trzy dni dzielące ich od wyjazdu do Paryża
przeleciały niczym jesienny wicher i już siedzieli na pokładzie samolotu. Dwie godziny zleciały na degustowaniu win serwowanych pasażerom business class,
przegryzanych francuskimi serami i ani się obejrzeli,
już lądowali na CDG.
Przeszli przez łącznik, minęli dwa korytarze i zjechali schodami do hali przylotów, aby odebrać bagaże.
Czekali, czekali, a walizki dostojnej delegacji
naukowców nie nadjeżdżały… zanosiło się na horror
spędzenia wszystkich dni w tej samej odzieży, co dla
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strojnisia Anastazego było wizją nie do zniesienia.
Wszyscy odebrali swoje bagaże, a Anastazy z resztą
delegacji tkwili przy pustym pasie transmisyjnym.
Ha! Trzeba było złożyć reklamację. Anastazy
zaczął rozglądać się za jakimś odpowiednim biurem,
ale nie był w stanie niczego wypatrzyć. Panna Marysieńka dostrzegła natomiast maszynę do zgłaszania
reklamacji o zaginionym bagażu.

inna historia! Muszę zaproponować na następnej radzie
wydziału zmianę wizerunku.
Załatwili formalności w recepcji i umówili się,
że za godzinę spotkają się w holu, aby wspólnie przespacerować się po Champs Élysées i łyknąć nieco wielkiego
świata mody.
Dostojna delegacja wsiadła do przestronnej windy,
która bezszelestnie uniosła się ku górze i zatrzymała na 5.
piętrze. Ich sąsiadujące pokoje miały numery od 511 do 513. Anastazy
włożył kartę w szczelinę zamku broniącego dostępu przypadkowym biedakom do świątyni luksusu i nacisnął
klamkę. Za drzwiami rozpościerało
się wyrafinowane królestwo dedykowane tym, którzy na nie zasłużyli.
Położył podręczną torbę na stoliku
w przedpokoju i rozejrzał się dokoła.
Środek pokoju zajmowało zachwycające łoże z madagaskarskiego,
ciemnobrązowego hebanu. Obleczone
było w śnieżnobiałą jedwabną pościel najwyższego gatunku. Wezgłowie zdobił hotelowy herb z dzielnym
rycerzem na rydwanie. Złote linie
herbu znakomicie komponowały się
z ciemnobrązowym hebanem. Anastazy jęknął z zachwytu:
Ach… spać samemu w takim łożu to po prostu
O nie! Tego nie akceptuję! Ja, wybitny naukowiec
oraz magnificencja tytularna i figlarna Wielkiego Uni- grzech przeciwko naturze… a gdyby tak… no nie!
wersytetu Medycznego w Wielkim Mieście, nie będę Anastazy, opanuj się – skarcił sam siebie. Pójdziemy
rozmawiał z maszyną.
do jakiegoś kabaretu i też będzie co wspominać – dodał
– Jędrek, panno Marysieńko, idziemy na postój na pocieszenie swojej rozbrykanej męskiej wyobraźni.
taksówek.
Zlustrowawszy pokój wszedł do łazienki, aby
Wsiedli do auta i pomknęli do Stolicy Mody. umyć ręce po podróży. Powoli odkręcił kran i spogląMinęła godzina i taksówka zatrzymała się przed Hilton dał na strumień wody rozpływający się po umywalce
z zielonego kararyjskiego marmuru. Wytarł swe spraArc de Triomphe.
Jakież było zaskoczenie Anastazego, gdy okazało cowane dla dobra społeczności akademickiej dłonie
się, że teraz hotel nazywa się L’Hotel du Collectionneur. w puszysty biały ręcznik z herbem hotelu, nawilżył je
– Ach, widzę, że nie tylko nasza uczelnia, ale inne kremem stojącym na krawędzi umywalki i z przyjemnosłynne przybytki też zmieniają nazwę. Gdy byłem tu ści oglądał pozostałe elementy pomieszczenia. To było
w 2006 roku, był to Hilton Arc de Triomphe – oznajmił wnętrze, które wymagało niespiesznego smakowania
Anastazy pozostałym członkom delegacji. Spodobało każdego szczegółu.
mu się logo hotelu z dzielnym rycerzem na rydwanie
Przeczesał włosy, przejrzał się jeszcze raz w lustrze.
mknącym ku zwycięstwu.
Prezentował się dostojnie, mimo że nie był w akademicA może by tak zmienić logo naszego Wielkiego kim stroju wizytowym. Jeszcze łyk wody i był gotów
Uniwersytetu Medycznego? – zastanawiał się Anastazy. do wyjścia. Bezszelestnie zamknął drzwi i powolnym
Właściwie te wszystkie węże i laski Hipokratesa to takie… krokiem przemierzał hotelowy korytarz. Lubił te chwile,
takie mało eleganckie… a złoty rydwan to zupełnie gdy buty zapadały się w grubą wykładzinę dywanową
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wyściełającą hotelowe korytarze. Czuł się wtedy królem życia. To nie było to samo co stawianie kroków
po pospolitej, plastikowej wykładzinie w rektoracie.
Tamta wykładzina była dostępna dla wszystkich, a puszyste, hotelowe, pięciogwaizdkowe dywany tylko dla
wybranych.
Zjechał na parter i rozejrzał się za panną Marysieńką i Jędrzejem. Siedzieli już w holu i na widok
magnificencji poderwali się sprężyście.
– Moi drodzy, cieszę się, że już jesteście – oznajmił
Anastazy i wyjął z kieszeni smartfon, aby wyświetlić
trasę spaceru.
– Proponuję, abyśmy przespacerowali się po Parc
Monceau, potem przejdziemy do rue du Faubourg
Saint-Honoré, na której znajdziemy wszystko, co jest
potrzebne eleganckiemu mężczyźnie, no i eleganckiej
kobiecie też – dodał. – Wyprawę zakończymy w którejś
kawiarni na Champs Élysées.
– Znakomity plan! – zawołała z entuzjazmem
panna Marysieńka.
– Moi drodzy, koniecznie musimy wstąpić do sklepu Hermes. Nie wiem jak wy, ale ja muszę kupić sobie
kilka krawatów na nowy sezon akademicki, panna
Marysieńka z pewnością nie pogardzi jakąś gustowną
apaszką, no a ty, Jędrzeju, na co masz ochotę?
– Hm… może pasek do spodni… tak, pasek,
w Paryżu mają ciekawe wzory.
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Przeszli przez Parc Monceau i nie minęło kilkanaście minut, a już spacerowali po słynnej ulicy cieszącej
gusty najbardziej wybrednych elegantek i elegantów.
Mijali kolejne wystawy, gdy nagle wzrok Anastazego
odnotował coś, czego jego profesorskie oczy nie widziały przez całe dotychczasowe życie. Na wystawie
sklepowej w ramie wielkiego obrazu pyszniły się dwa
portrety. Przetarł oczy w nadziei, że to tylko jakieś
chwilowe zakłócenie wzrokowe po podróży, ale widok
nie chciał znikać. Tak, to był Karol Marks w towarzystwie Zygmunta Freuda.
– A to historia! Czy wy widzicie to samo, co ja
widzę? Jędrek! Panno Marysieńko!
– Pacze i widze, że widze to samo co Magnificencja – mruknął Jędrzej.
– A kto to? – zapytała panna Marysieńka –
Nie znam tych panów, to jacyś znajomi Magnificencji
i profesora Jędrzeja?
– Och, panno Marysieńko, to słynni ludzie,
ale z innej epoki, więc niech pani nie mebluje sobie
główki ich nazwiskami.
– Jędrzej, pamiętasz zajęcia z filozofii marksistowskiej na studiach doktoranckich?
– Co mam nie pamiętać? – mruknął Jędrzej.
– A te zajęcia z psychiatrii, na których uczyliśmy
się o psychoanalizie? Wiesz co… a może by tak wprowadzić warsztaty z psychoanalizy dla naszego personelu
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akademickiego, to pomoże im przejść nie tak boleśnie będą mogli robić to samo co my, arystokracja Wielkiego
proces restrukturyzacji Wielkiego Uniwersytetu Me- Uniwersytetu Medycznego.
dycznego?
– A czego nie będą mogli robić? – zaciekawił
– Anastazy, nie wiem czy psychoanaliza nam się Jędrek.
pomoże, ale kapitał z pewnością. Więc potraktujmy
– No wiesz, założyliśmy ostatnio na uczelni Klub
spotkanie z Karolem jako znak, symbol, wskazów- Magnificencji, do którego mają wstęp tylko magnikę dla nas na nadchodzącą przyszłość. Trzeba nam ficencje i wicemagnificencje. Innymi pracownikom,
bliższych kontaktów z kapitałem, a psychoanaliza to którzy wprawdzie mają prawo do założenia służbowej
sukienki w jakimś pośledniejszym kolorze, wstęp jest
będzie drugi plan.
Zakupy w Hermesie poszły im szybko i mogli wzbroniony. Zatrudniliśmy nawet ochroniarza, żeby pilkontynuować spacer wzdłuż rue du Faubourg Saint- nował porządku i nikogo nieupoważnionego do Klubu
-Honoré. To co już po kwadransie zauważył Anastazy Magnificencji nie wpuszczał.
na tej słynącej z elegancji paryskiej ulicy, to brak tych
– A gdzie ten wasz klub się mieści? – zapytał
dalekowschodnich modeli sukienek.
zaintrygowany Jędrzej.
– Ha! Wiedziałem, że to jakaś lokalna moda dla
– No wiesz, chwilowo to zabraliśmy jeden pokój
ubogich ze wschodnich rubieży Europy, a nie wysokiej bibliotece uczelnianej, bo co za dużo, to niezdrowo,
klasy moda dla poważnych ludzi, na stanowisku. Trzeba znaczy jak za dużo tych książek ludzie czytają, to niebędzie jeszcze popracować nad ostatecznym wyglądem zdrowo mogą się wiedzy nałykać i potem co my z takimi
nowych sukien akademickich. No, ale jedno jest pewne, przemądrzałymi zrobimy? No coo??? Rozumisz, Jędrek?
musimy kupić dla całej rady wydziału służbowe teczki
– Ale co tam robicie? – dociekał OrOr.
u Louis Vuitton, więc idziemy do tego sklepu, aby roz– Powiem ci, ale w tajemnicy – przymierzamy
poznać temat, co jest modne w tym sezonie.
tam ładną bieliznę w kolorze czerwonym.
U Louis Vuittona Anastazemu wpadła do głowy
– Co??? – Jędrzej dostał galopującego Hashimoto
ostateczna koncepcja stroju akademickiego, gdy zoba- z wytrzeszczem złośliwym.
czył czarne podłużne plecaki z czerwonymi elementami
– No coooo??? Co się tak dziwisz?! Fajnie jest
w dolnej części z kolekcji The Epi Patchwork edition of przymierzyć czasem jakiś czerwony staniczek. Człowiek
the Christopher backpack.
po takiej akcji dostaje takiego kopa hormonalnego,
– Tak, już wiem, jak się wystroimy! Sukienki że hej!
w ciemnoczerwonym kolorze z takimi czarnymi plamaPanna Marysieńka, mimowolny słuchacz tych żymi, przypominającymi ślady tygrysie, do tego czarne wiołowych zwierzeń akademickich, nieśmiało wtrąciła:
plecaki z tymi akcentami czerwonymi na dole. Aha, no
– Magnificencjo, a może by tak ustanowić odi do tego oczywiście czarne szpilki z czerwoną podeszwą, znaczenie uczelniane, które nazwiemy Tygrys Elegancji
te od od Christiana Louboutina będą pasowały idealnie. i będziemy je przyznawać najelegantszym akademikom
– Bosz... Magnificencjo… Ależ ma pan wizje… – i akademiczkom? Skoro jest portal Stylish Academic
jęczała paraerotycznie panna Marysieńka.
(https://stylishacademic.com/, to chyba jest to kierunek
– To po czymś, czy na trzeźwo to wszystko wy- godny inwestycji.
myśliłeś? – zapytał z troską Jędrzej.
– Panno Marysieńko! to jest myśl genialna i zaraz
– Jędruś, na trzeźwo, na trzeźwo, ja kocham ele- po powrocie zajmiemy się realizacją. Aby być dobrze
gancję. A wiadomo… Francja… elegancja… to jest przygotowanymi do konkurencji Tygrys Elegancji – zato, co tygrysy elegancji lubią najbardziej. Wrrr….
rządzam jutro wycieczkę do sklepów na Place Vendôme
– Powiem więcej – kontynuował Anastazy – po- – oznajmił Magnificencja.
łączenie koloru czerwonego z czarnym w naszej nowej
Paski, apaszki, żakiety, spodnie, suknie na Place
kolekcji służbowych ubiorów akademickich ma wysoki Vendôme zachwycały, ale największą miętę Magnificenpodtekst symboliczny. Do tej pory magnificencjom cja poczuł do perfum w opakowaniu w kształcie szpilek.
i wicemagnificencjom przysługiwały szaty w kolorze Anastazy nawonnił się próbkami i jęczał, wciągając
czerwonym, a niższym funkcjonariuszom akademickim w nozdrza oszałamiający zapach.
Cdn.
szaty w kolorze czarnym. Dzięki połączeniu kolorów
w nowej kolekcji wykażemy się demokratyczną postawą
Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl
wobec kolegów niższych rangą. To nie znaczy, że w 100%
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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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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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Namalowała
Janina Elżbieta Białobrzeska-Paluszkiewicz

Na zakończenie

Jesienny spacer z przyjacielem
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