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Koleżanki i Koledzy,

N

adszedł czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Możemy go różnie wykorzystać. Oczywiście koniecznie pamiętajmy o duchowych aspektach świąt i symbolice z tym okresem związanej. Nie zapomnijmy o przedświątecznych porządkach.
O prezentach nikomu nie trzeba przypominać.

T

o fajna sprawa móc spędzić Wigilię w pełnym rodzinnym gronie. Nie zawsze jest
to łatwe – świat jest globalny, mamy różne obowiązki, niekiedy są problemy ze
zdrowiem. W 1966 roku, gdy byłam studentką IV roku medycyny, moja matka Halina
na początku grudnia trafiła do szpitala z powodu zawału serca. Szczęśliwie leczenie
przebiegło pomyślnie i całą rodziną mogliśmy zasiąść przy wigilijnym stole. Do dziś
pamiętam wzruszenie, jakie towarzyszyło nam przy składaniu życzeń.

Warto odpowiednio wcześnie postarać się tak wszystko zorganizować, aby rodzina
była w komplecie. Jako przedstawicielka organizacji „Dziadkowie bez Granic” wiem
coś o tym, bo moje wnuki (Helcia lat 10 oraz Henio 3,5) okresowo mieszkają w krajach
francuskojęzycznych w związku z pracą kontraktową rodziców.

W

2015 roku pojechałam z mężem do Paryża, aby spędzić święta z naszymi najbliższymi. W walizce mieliśmy nie tylko polską flagę, ale także… kiszoną kapustę,
ponieważ jako Bapsia Kisia, jak mówi mój wnuk, jestem ulubioną producentką pierogów
z kiszoną kapustą i pieczarkami. Fotoreportaże na ten temat obejrzało już ponad 13 tysięcy
internautów: https://www.photoblog.com/mimax2/2012/12/27/27122012-reportaz-z-wigilijnegolepienia-pierogow/, https://www.photoblog.com/mimax2/2010/12/24/24122010-jak-wigilia-to-obowiazkowo-pierogi/, a wpis o tajemniczej maszynie, którą posługuję się przy produkcji
pierogów – ponad 21 tysięcy: https://www.photoblog.com/mimax2/2012/12/28/28122012maszyna-do-walkowania-ciasta-na-pierogi/.

C

zas przedświąteczny to oczywiście nie tylko lepienie pierogów. W 2015 roku mieliśmy
możność wysłuchania koncertu kolęd w katedrze Notre Dame w wykonaniu polskiego
chóru. Niezapomniane przeżycie! (https://www.photoblog.com/mimax2/2015/12/23/23122015carols-concert-in-the-cathedral-of-notre-dame/).

Ż

yczenia, które składamy sobie wzajemnie podczas dzielenia się opłatkiem, są
wyjątkowe. Warto dołożyć wszelkich starań – organizacyjnych, a niekiedy także
medycznych i logistycznych, aby w Wigilii uczestniczyła cała rodzina. A selfie z dziadkami wrzucamy potem do internetu i opatrujemy je hasztagami #wigiliazdziadkami,
#wigiliazbabcią, #wigiliazdziadkiem.
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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.

Pzedświąteczne ABC
Krystyna Knypl .........................................................................4

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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Przedświąteczne ABC
Krystyna Knypl

A

dwent czas to przedświąteczny,
każdy człowiek chce być wieczny.

C

B

zy to nerki, czy śledziona?
mam nadzieję, że nie skona.

E
G
I

abcia! dziadek ciągle gdera,
chyba coś mu dziś doskwiera.

D

o szpitala pędźmy szybko!
na spotkanie z złotą rybką.

ureka! – doktor woła,
SOR to wielka życia szkoła.

F

ajnie móc tam się przebadać,
będzie o czym opowiadać.

łowa boli, serce bije,
babcię ściska coś za szyję.

H

asło dbaj o swoje zdrowie
dziadek chętnie też dopowie.

o babcię trzeba dbać,
aby dobrze mogła spać.

K

J

akie jej badania zrobię,
jak się dowiem, co ma w głowie?

ładą ją więc do szpitala,
chyba serce jej nawala.

L

epiej zrobić EKG,
no i co tam doktor chce.

Ł

atwo będzie diagnozować,
nie ma co problemu chować.

N
P
S

M

ożna wykryć groźne stany,
gdy jest człowiek przebadany.

awet zrobią RTG
i co dziadek jeszcze chce.

O

pukają, osłuchają,
już diagnozę dobrą mają.

atrzą w oczy oraz w uszy,
też czy gardło się nie suszy.

R

adzą dom nasz przygotować,
aby razem móc świętować.

tąd już wniosek szybki płynie,
że wypiszą ją w terminie.

U
Z

T

rzeba więc się zastanowić,
gdzie ich można usadowić.

nas będzie ważną szychą,
posadzimy z ciocią Krychą.

W

domu wszyscy zgromadzeni
i świątecznie odmłodzeni.

aśpiewajmy wszyscy wraz
z babcią, dziadkiem w fajny czas.

Nowości
List otwarty do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie hipertensjologii
Dr Andrzej Jacyna
prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Szanowny Panie Prezesie,
przed kilkunastu laty Branżowa Kasach Chorych zorganizowała akcję edukacyjną „Jesienny spacer po zdrowie”
skierowaną do społeczeństwa. Wspominam to wydarzenie, oboje bowiem pracowaliśmy wtedy w Branżowej Kasie
Chorych – Pan był dyrektorem, ja w Biurze Promocji Zdrowia.
Spacery są potrzebne dla zachowania dobrego zdrowia i w ramach codziennej aktywności fizycznej udałam się
1 grudnia 2018 r. na konferencję zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego z okazji 40-lecia
polskiej hipertensjologii oraz 15-lecia istnienia tej specjalizacji w naszym kraju.
Po wysłuchaniu referatów merytorycznych nasunęło mi się podsumowanie: hipertensjologia polska ma bardzo
duże sukcesy naukowe na arenie międzynarodowej i co jest tajemniczym paradoksem – olbrzymie trudności na
arenie krajowej.
Podczas rozmów po zakończeniu naukowej części konferencji dowiedziałam się, że:
# W lecznictwie szpitalnym rozliczanie JGP z rozpoznaniami E86, E87, E88 jest możliwe jedynie przez oddziały
posiadające kontrakty: internistyczny, kardiologiczny, endokrynologiczny i nefrologiczny. Oddziały hipertensjologiczne nie mają takiej możliwości! W poradni nadciśnieniowej może przyjmować hipertensjolog oraz kardiolog,
natomiast z chwilą gdy pacjent z nadciśnieniem trafia do szpitala, możliwości kontynuowania opieki nad nim przez
hipertensjologa kończą się. Trudno o większy paradoks! Jest on nie tylko wielki, ale i tajemniczy, a nawet intrygujący
– dlaczego tak się dzieje? Kto tak zdecydował i dlaczego? Jakimi argumentami się posługiwał?
# W Polsce jest 343 specjalistów hipertensjologii, a wśród nich 30 osób ma tytuł specjalisty European Society
of Hypertension – mam zaszczyt posiadać oba dyplomy i to jest powód, dla którego postanowiłam zaangażować
się w starania na rzecz poprawy sytuacji w tej specjalności.
Dotychczasowe rozwiązania dotyczące hipertensjologii w ramach NFZ oraz sygnały ze strony Ministerstwa
Zdrowia zamierzającego zlikwidować specjalizację z hipertensjologii są bardzo niepokojące.
# Nadciśnienie tętnicze jest chorobą podstępną, gdy zostanie zlekceważone, przynosi przykre i nieodwracalne
szkody. Niedawno czytaliśmy w mediach apel jednego z mistrzów kardiochirurgii, ciężko doświadczonego przez tę
chorobę, aby nikt jej nie lekceważył. Nie wolno pozwalać na lekceważenie nadciśnienia tętniczego nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale także populacyjnym!
Brak perspektyw przed hipertensjologią w Polsce powoduje, że młodzi lekarze nie decydują się na wybieranie tej
specjalizacji. Przy obecnym stanie rzeczy jeden hipertensjolog przypada na 29 tysięcy pacjentów z nadciśnieniem
tętniczym. Oczywiście nie wszyscy z nich muszą być po opieką hipertensjologa, ale przypadki trudne diagnostycznie
lub nadciśnienie oporne na leczenie bezwzględnie wymagają opieki specjalistów dysponujących możliwością diagnostyki i leczenia w ośrodku mającym doświadczenie w tej dziedzinie.
Wiadomo powszechnie, że śpiewać każdy może – jeden lepiej, drugi gorzej. Z leczeniem nadciśnienia jest
identycznie!
Zasady transparentnego życia publicznego wymagają podania konfliktu interesów – nie zgłaszam takiego konfliktu.
„Gazeta dla Lekarzy” (www.gazeta-dla-lekarzy.com), której jestem redaktor naczelną i wydawcą, jest pismem non profit,
bez reklam, a wszyscy – redakcja i autorzy pracujemy pro publico bono.
Nasz statut stanowi, że:
Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie ważnych dla zdrowia publicznego zagadnień: postępu
w medycynie, promocji zdrowia oraz wiedzy o chorobach rzadkich (http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/statut).
Wyrażam nadzieję, że przybliżone w tej korespondencji dane pozwolą Panu na podjęcie trafnych decyzji, sprzyjających zarówno pacjentom, jak i specjalistom hipertensjologii.
Łączę serdeczne pozdrowienia,
dr n. med. Krystyna Knypl
hipertensjolog
specjalista European Society of Hypertension
redaktor naczelna i wydawca „Gazety dla Lekarzy”
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Nowości
Nowości kongresu American Heart Association (Chicago 2018)
Krystyna Knypl

# mieszkanie w okolicy zagrożonej narażeniem na przestępstwa kryminalnej sprzyja rozwojowi nadciśnienia; osoby
mieszkające w niebezpiecznych dzielnica miasta miały wyższe
ciśnienie krwi niż osoby mieszkające w spokojnym otoczeniu

Kolejny kongres American Heart Association odbył się
w Chicago w dniach 10-12 listopada 2018. Przedstawiono wiele
interesujących doniesień i wyników badań. Dowiedzieliśmy
się między innymi, że:

# obfity, wysokokaloryczny posiłek spożywany po godzinie
# traumatyczne przeżycia, w tym uzależnienia i nękanie
18.00 zwiększa ryzyko schorzeń układu sercowo-naczy- partnerki są czynnikami ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowego; badania przeprowadzono na ponad 12 tysiącach niowych u lesbijek i kobiet biseksualnych, takie przeżycia
uczestników
dotyczyły w życiu dorosłym około 30% badanych kobiet
# leki opioidowe zwiększają ryzyko wystąpienia migotania
przedsionków – w grupie pacjentów z tym zaburzeniem rytmu
29% osób zażywało leki opioidowe, podczas gdy w grupie
osób z rytmem zatokowym tylko 14% osób stosowało opioidy.

# zmiana czasu z letniego na zimowy sprzyjała zwiększeniu
częstości migotania przedsionków i hospitalizacji w związku
z tym zaburzeniem rytmu
# nawet jeden napój energetyzujący wypijany w ciągu dnia
pogarsza stan układu żylnego.

# przewlekła ekspozycja na hałas zwiększa ryzyko udaru
mózgu

Źródło: https://newsroom.heart.org/

Depresja a migotanie przedsionków

6

zagrożeni migotaniem przedsionków w pierwszym miesiącu leczenia. Ta krotność
stopniowo się zmniejszała,
do 1,37 w ciągu 2-6 miesięcy,
i 1,11 w ciągu 6-12 miesięcy.
Spadek ryzyka wystąpienia
migotania przedsionków
w czasie sugeruje, że wdrożenie leczenia przeciwdepresyjnego może pomagać.
Ryzyko wystąpienia migotania przedsionków było
największe w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie
stosowania leków przeciwdepresyjnych (7,65-krotnie). To sugeruje, że sam lek
przeciwdepresyjny nie ma

związku z rozwojem migotania przedsionków. Jeśli pacjent
ma depresję, nie ma powodu do obaw, że zażywanie
leków spowoduje migotanie
przedsionków – powiedział
Fenger-Grøn.
Piśmiennictwo

Fenger-Grøn M, Vestergaard M, Pedersen HS, et al. Depression, antidepressants, and
the risk of non-valvular atrial
fibrillation: A nationwide Danish matched cohort study.
Eur J Prev Cardiol. 2018. DOI:
10.1177/2047487318811184.
Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice.

Eur Heart J. 2016;37:2315–2381.
Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. 2016 ESC Guidelines
for the management of atrial
fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart
J. 2016;37:2893–2962. Learn to
recognise signs and symptoms
of atrial fibrillation: https://www.
afibmatters.org/en_GB/Signs-and-symptoms.
Rahman F, Kwan GF and
Benjamin EJ. Global epidemiology of atrial fibrillation. Nat Rev
Cardiol. 2014; 11:639–654.
(K.K.)

Źródło: http://www.heartrhythmalliance.org/aa/uk/af-aware-week?utm_
medium=Email&utm_source=&utm_campaign=ESC+Press+Release+Depression+and+Afib+20.11
http://www.heartrhythmalliance.org/aa/uk/af-aware-week?utm_medium=Email&utm_source=&utm_campaign=ESC+Press+Release+Depression+and+Afib+20.11

U osób z depresją wzrasta ryzyko wystąpienia migotania przedsionków – taki
wniosek wynika z badania
opisanego w artykule opublikowanym 20 listopada
2018 r. w „European Journal of Preventive Cardiology”,
czasopiśmie Europejskiego
Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). W dniach 19-25
listopada 2018 obchodzono
Światowy Tydzień Świadomości Migotania Przedsionków.
Główny autor badania,
Morten Fenger-Grøn z Uniwersytetu w Aarhus (Dania)
powiedział: Powszechnie
wiadomo, że istnieje związek
między umysłem a sercem.
Depresja sprzyja rozwojowi
choroby wieńcowej i pogarsza
jej rokowanie. W naszym badaniu oceniano, czy depresja
jest również powiązana z migotaniem przedsionków.
Badaniem objęto 785 254
Duńczyków, którzy rozpoczęli leczenie przeciwdepresyjne w okresie 2000-2013 r.
W porównaniu z populacją
ogólną, pacjenci przyjmujący leki przeciwdepresyjne
byli 3,18-krotnie bardziej
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Nowości
Trzeba powstrzymać niepotrzebne stosowanie antybiotyków
jowe. Oprócz zwiększania
świadomości i wiedzy musimy
połączyć siły i zwalczać oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, biorąc pod uwagę
nie tylko zdrowie ludzi, ale
także zdrowie zwierząt i środowisko. Za kilka dni Rada
zatwierdzi nowe europejskie
przepisy dotyczące leków weterynaryjnych i pasz leczniczych,
stanowiące istotny przełom
w tej dziedzinie.
Wyniki badania Eurobarometr oraz sprawozdanie
Europejskiego Centrum ds.
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) przedstawiono
w Brukseli podczas konferencji z okazji Europejskiego
Dnia Wiedzy o Antybiotykach 2018 zatytułowanej:
One Health to Keep Antibiotics working.
W ciągu ostatnich 15 lat
UE była pionierem działań
na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. W ubiegłym roku przyjęto nowy
kompleksowy plan działania
UE w sprawie oporności na
środki przeciwdrobnoustrojowe, w którym określono
cele Komisji w tym zakresie
w ramach polityki dotyczącej
zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt i środowiska.
Ważnym krokiem będą
przyszłe przepisy europejskie dotyczące leków weterynaryjnych i paszy leczniczej,
w których określono szeroki
zakres konkretnych środków służących zwalczaniu
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i promowaniu rozważnego i odpowiedzialnego stosowania
tych środków. Począwszy od
2022 r. w UE nie będzie już
Antoni van Leeuwenhoek (1632- 1723) za pomocą własnoręcznie skon- możliwe stosowanie środków
struowanego mikroskopu pierwszy zaobserwował bakterie
przeciwdrobnoustrojowych
trzecie osób chciałoby uzyskać więcej informacji.
Komentując te dane, komisarz Vytenis Andriukaitis stwierdził: Badanie Eurobarometr wskazuje, że potrzeba większych starań, aby
zwiększyć świadomość i podnieść poziom wiedzy obywateli
UE na temat środków przeciwdrobnoustrojowych. Co więcej,
najnowsze szacunki mówiące
o tym, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe
powoduje w Europie 33 tys.
zgonów rocznie, muszą być
dla nas wszystkich sygnałem
alarmowym. Wielu z tych zgonów można uniknąć dzięki
zaprzestaniu niepotrzebnego stosowania antybiotyków
oraz lepszej diagnostyce i profilaktyce zakażeń w szpitalach
i społecznościach. Wzywam
wszystkich, którzy mają
wpływ na profilaktykę i leczenie zakażeń, do podwojenia
wysiłków w walce z zagrożeniem związanym z opornością
na środki przeciwdrobnoustro-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bakterie#/media/File:Anthonie_van_Leeuwenhoek_(1632-1723)._Natuurkundige_te_Delft_Rijksmuseum_SK-A-957.jpeg

Przed 11. Europejskim
Dniem Wiedzy o Antybiotykach Komisja Europejska
opublikowała wyniki kolejnego badania Eurobarometr
dotyczącego wiedzy obywateli na temat antybiotyków
oraz ogólnych tendencji w ich
stosowaniu. Zaobserwowano
pozytywne zmiany w stosowaniu antybiotyków: 32% ankietowanych stwierdziło, że
w ciągu ostatnich dwunastu
miesięcy stosowało antybiotyki, podczas gdy w badaniu
z 2009 r. odsetek ten wyniósł
40%. Jednak wiele antybiotyków aplikowano bez potrzeby: 20% antybiotyków
stosowano przy grypie lub
przeziębieniach, a 7% ankietowanych zażywało antybiotyki bez recepty lekarskiej. 66% respondentów jest
świadomych, że antybiotyki
nie pomagają przy przeziębieniach, a 43% respondentów zdaje sobie sprawę, że
antybiotyki są nieskuteczne
wobec wirusów. Ponad dwie
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w celu pobudzania wzrostu
zwierząt, profilaktyczne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w paszy
leczniczej ani profilaktyczne
stosowanie antybiotyków
w grupach zwierząt. Zostaną
również wprowadzone ograniczenia dotyczące metafilaktycznego stosowania środków
przeciwdrobnoustrojowych
oraz możliwość stosowania niektórych środków
przeciwdrobnoustrojowych
wyłącznie u ludzi. Ponadto
państwa spoza UE dokonujące wwozu do UE będą
musiały przestrzegać zakazu
stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w celu
pobudzania wzrostu, jak również ograniczeń dotyczących
środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych
do stosowania wyłącznie u ludzi. Nowe przepisy UE zwiększają w ten sposób ochronę
konsumentów europejskich
przed ryzykiem rozprzestrzeniania się oporności na
środki przeciwdrobnoustrojowe poprzez import zwierząt
lub produktów pochodzenia
zwierzęcego.
Z uwagi na to, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest istotnym
wyzwaniem zarówno na
szczeblu UE, jak i na szczeblu globalnym, współpraca
międzynarodowa ma ogromne znaczenie. UE będzie nadal wspierać współpracę oraz
wzmacnianie wytycznych dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
we właściwych organizacjach
międzynarodowych, takich
jak WHO, OIE czy FAO,
oraz podejmować aktywne
działania w ramach grupy G-20 i przewodzić jej
pracom.
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Nowości
Kontekst

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe polega
na uodpornieniu mikroorganizmu na leki przeciwdrobnoustrojowe, na które
był on pierwotnie wrażliwy.
Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe występuje
naturalnie, ale zjawisko to zostało znacznie spotęgowane
przez nadmierne i niewłaściwe stosowanie leków przeciwdrobnoustrojowych oraz niewłaściwe praktyki w zakresie
kontroli zakażeń i higieny
u ludzi i zwierząt. W opisanym w czasopiśmie „Lancet” badaniu Europejskiego
Centrum ds. Zapobiegania
i Kontroli Chorób (ECDC)

oraz grupy współpracy
w dziedzinie oporności na
środki przeciwdrobnoustrojowe oszacowano, że w 2015 r.
w Europie infekcje wywołane
bakteriami opornymi na antybiotyki prawdopodobnie
doprowadziły do śmierci
33 tys. osób.
Zwalczanie oporności
na środki przeciwdrobnoustrojowe nie tylko prowadzi
do poprawy stanu zdrowia,
ale także przynosi znaczne korzyści gospodarcze.
W opublikowanym ostatnio
sprawozdaniu OECD (przy
wsparciu ze strony Komisji
i ECDC) oszacowano, że
dzięki zwiększeniu wysiłków na rzecz zwalczania

oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe można
zaoszczędzić do 4,8 mld dolarów rocznie w Europie, Ameryce Północnej i Australii.
Europejski Dzień Wiedzy
o Antybiotykach to europejska inicjatywa w zakresie zdrowia koordynowana
przez Europejskie Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli
Chorób (ECDC) we współpracy z Komisją Europejską.
Jej celem jest zapewnienie
platformy i wsparcia dla krajowych kampanii na rzecz
walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe,
a w szczególności na rzecz
rozważnego stosowania antybiotyków.

Dodatkowe informacje

Specjalne badanie Eurobarometr nr 478 dotyczące
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe: http://
ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/
survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2190.
Polityka UE w zakresie
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe: http://
ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/index_en.htm.
Podnoszenie świadomości: https://antibiotic.ecdc.europa.eu/pl.
Bruksela, 15 listopada 2018 r.
Źródło: Komunikat prasowy
Komisji Europejskiej

Kalendarium aktywności dziennikarskich redaktor naczelnej
„Gazety dla Lekarzy” w listopadzie 2018 roku
Publikacja na www.sermo felietonów:
2 listopada. What is a success in doctor life? (https://app.sermo.com/posts/posts/444810)
9 listopada. Everything can be changed? (https://app.sermo.com/posts/posts/446572)
16 listopada. Longevity: myth and fats (https://app.sermo.com/posts/posts/445961)
23 listopada. Immunosenescence (https://app.sermo.com/posts/posts/447833)
30 listopada. Pregnancy and vaccination (https://app.sermo.com/posts/posts/448954)
1 grudnia. Uczestnictwo w konferencji z okazji 40-lecia polskiej hipertensjologii, Warszawa

Uczestnicy konferencji z okazji 40-lecia polskiej hipertensjologii
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■

Fot. Anna E. Płatek
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Nowości
Geny, otyłość i cukrzyca typu 2
Przyczyna nadwagi i otyłości ma charakter złożony – poza nadmiernym spożywaniem pokarmu, niską aktywnością
fizyczną, zaburzeniami hormonalnymi
brany jest pod uwagę czynnik genetyczny. Jednakże szczegółowa wiedza
o związkach genów z nadwagą i otyłością
dopiero powstaje. Na łamach „Diabetes”
ukazało się doniesienie Genome-Wide
and Abdominal MRI-Imaging Data Provides Evidence that a Genetically Determined Favourable Adiposity Phenotype
is Characterized by Lower Ectopic Liver

Fat and Lower Risk of Type 2 Diabetes,
Heart Disease and Hypertension autorstwa Yingjie Ji i wsp. przybliżające to
zagadnienie. Autorzy wyodrębnili 14
wariantów genów, które częściej występowały u osób z nadmierną ilością tkanki
tłuszczowej. Z przeprowadzonych badań
wynika, że nie wszyscy posiadacze 14 wyodrębnionych wariantów genetycznych
towarzyszących otyłości mieli cukrzycę.
W wypadku 7 wariantów genetycznych,
którym towarzyszyło większe nagromadzenie tkanki tłuszczowej pod skórą

i mniejsze nagromadzenie w wątrobie,
ryzyko cukrzycy było mniejsze. Natomiast w wariancie większego nagromadzenia tkanki tłuszczowej w wątrobie
przy niższym nagromadzeniu jej pod
skórą ryzyko cukrzycy typu 2 było większe. Wariantom genetycznym określonym symbolami PPARG, GRB14 i IRS1
mimo nagromadzenia tkanki tłuszczowej
podskórnie nie towarzyszyło większe
ryzyko cukrzycy typu 2.
(K.K.)
Źródło: http://diabetes.diabetesjournals.org/content/early/2018/10/16/db18-0708

Tytuł
Eksperta Konsylium24
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Lekarze a niepodległość

Lekarze zaangażowani
w odzyskanie niepodległości
Polski
Krystyna Knypl

Odzyskanie niepodległości przez państwo polskie w 1918 roku było efektem złożonych
procesów, w których uczestniczyło wiele osób reprezentujących różne zawody. Zwykle kojarzymy te starania z przedstawicielami wojska, dyplomacji, polityki. Rzadko kiedy uświadamiamy sobie, że wśród osób zaangażowanych w walkę o niepodległość Rzeczpospolitej
Polskiej byli także lekarze oraz studenci medycyny.
Józef Piłsudski i jego adiutant
W 1916 roku niemiecki generał-gubernator Hans Hara medycyna
twig von Beseler rozpoczął organizowanie Polskiej
Studia medyczne rozpoczął Józef Piłsudski w 1885 Siły Zbrojnej (tzw. Polnische Wehrmach) i postanowił
roku na wydziale lekarskim uniwersytetu w Charkowie. w jej skład włączyć Legiony Polskie, co powodowało
Zdał egzaminy po I i II semestrze z anatomii i histologii. konieczność złożenia przysięgi na wierność cesarzowi
Po ukończeniu pierwszego roku studiów zamierzał Niemiec Wilhelmowi II (wcześniejsza przysięga była
przenieść się na uniwersytet w Dorpacie (dzisiejsze składana na wierność cesarzowi austro-węgierskiemu).
Tartu w Estonii), jednak w 1887 roku został areszto- Rota przysięgi głosiła, że „ojczyźnie mojej, polskiemu
wany w związku z podejrzeniem o udział w zamachu królestwu i memu przyszłemu królowi na lądzie, wodzie
na życie cara Aleksandra III i zesłany na Syberię. Takie i na każdym miejscu wiernie i uczciwie służyć będę,
koleje losu uniemożliwiły Józefowi Piłsudskiemu kon- że w wojnie obecnej dotrzymam wiernie braterstwa
tynuację studiów medycznych, ale symboliczna więź broni wojskom Niemiec i Austro-Węgier oraz państw
z tą dyscypliną została podtrzymana przez Bolesława z nimi sprzymierzonych” (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Wieniawę-Długoszowskiego, który był lekarzem.
Kryzys_przysi%C4%99gowy#cite_note-2).
Słynny adiutant marszałka ukończył z odznaJózef Piłsudski zalecił legionistom, aby nie składali
czeniem (!) wydział lekarski uniwersytetu we Lwowie tej przysięgi i większość żołnierzy I i III Brygady tak pow 1906 roku i rozpoczął specjalizację w okulistyce pod stąpiła. Przysięgę złożyli żołnierze w większości należący
kierunkiem jednego z profesorów. Pracował w gabinecie do II Brygady, której dowódcą był generał Józef Haller.
oraz uczestniczył w operacjach zaćmy. Jednak bardziej Legioniści, którzy odmówili złożenia przysięgi, zostali
niż okulistyka pociągała go sztuka i w związku z tym wy- internowani w obozach (Szczypiorno, Beniaminowo),
jechał do Berlina na studia w Akademii Sztuk Pięknych, a Józef Piłsudski osadzony w twierdzy w Magdeburgu.
a potem udał się do Paryża. Tak Wieniawa wspominał
Po kryzysie przysięgowym oficer Bolesław Wieten czas: (...) wśród nocnych dyskusyj i włóczęg, hucznych niawa-Długoszowski został zdegradowany do stopnia
zabaw w karnawale i niezliczonych flirtów, ale też i przy szeregowca i skierowany do pracy jako ordynator odwytężonej pracy na klinikach i w laboratoriach, zdawszy działu wewnętrznego w Cieszynie. Jak potem wspomiz odznaczeniami wszystkie rigorosa, z dyplomem wszech nał, miał w tym czasie wiele sukcesów, a to dlatego, że
nauk lekarskich pod pachą wyjechałem na Zachód, przez aplikował chorym na dolegliwości „od pępka w górę
Wiedeń i Berlin do Paryża (...) – https://gazetakoncept.pl/ aspirynę, a od pępka w dół rycynę” (http://www.jpilsudski.
artykuly/piekny-bolek-bozyszcze-polek,611,b.html.
org/wieniawa-dlugoszowski-w-anegdocie/item/2355-wiePodczas pobytu w Paryżu poznał między innymi niawa-lekarzem). Pracował także jako lekarz cywilny
Maurice’a Ravela, Paula Valery’ego, Eduarda Villarda, w szpitalu w Nowym Sączu. W tym okresie stosował
Andre Gide’a.
inną strategię terapeutyczną wobec pacjentów: Na
W sierpniu 1914 r. powrócił do Krakowa i wstąpił szczęście moje, a zwłaszcza moich pacjentów w Sączu,
do Pierwszej Kompanii Kadrowej Legionów Polskich. traktowali mnie wszyscy, począwszy od kolegów lekarzy
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Felicjan_S%C5%82awoj_Sk%C5%82adkowski#/media/File:Sk%C5%82adkowski_%C5%BBymierski_Bratro_1916.jpg

https://nowahistoria.interia.pl/ii-rzeczpospolita/news-boleslaw-wieniawa-dlugoszowski-pierwszy-ulan-rzeczpospolitej,nId,1100195

i sanitariuszek, a skończywszy
podeszła pewna dama i przena posługaczach, jak relikwię
komarzając się z nim, podała
narodową, tak iż trzymając
jakie cechy powinien spełniać
się ściśle pierwszej zasady leidealny kochanek. Zdaniem
karskiej primum non nocere
owej damy kochanek powinien
(przede wszystkim nie szkobyć w miarę młody, dojrzadzić) pouczałem sumiennie
ły emocjonalnie, przystojny,
żołnierzy narodowości polskiej,
wysportowany, niezależny, dojak mają kuleć, kiedy i czego
brze sytuowany, znany i lubianie słyszeć, na jakie narzekać
ny, męski... no i musi mieć 30
dolegliwości, aby ułatwić lecm... Wieniawa odpowiedział:
karzom przetrzymywanie ich
„Madame, na wszystko się zgaw szpitalu (https://gazetakondzam. Ale obciąć sobie 10 cm
cept.pl/artykuly/piekny-boleknie pozwolę!”
-bozyszcze-polek,611,b.html).
Dalsze lata WieniawyLekarze
-Długoszowskiego to przede Komendant Legionów Józef Piłsudski ze swoim adiutantem por. w szeregach
wszystkim praca u boku Jó- Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim (1916 r.)
Legionów Polskich
zefa Piłsudskiego jako adiutant.
Kilkudziesięciu lekarzy służyło jako oficerowie
Jego barwny życiorys dodatkowo ozdabia stano- w Legionach Polskich – https://pl.wikipedia.org/wiki/
wisko ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Rzymie Kategoria:Oficerowie_lekarze_Legion%C3%B3w_Polskiw latach 1938-1940 (http://www.jpilsudski.org/artykuly-per- ch_1914%E2%80%931918 oraz https://pl.wikipedia.org/
sonalia-biogramy/wspolpracownicy-rodzina-otoczenie-jozefa- wiki/Kategoria:Oficerowie_sanitarni_Legion%C3%B3w_Polpilsudskiego/item/2044-wieniawa-dlugoszowski-ulan-i-poeta). skich_1914%E2%80%931918. Znajdujemy wśród nich
Barwne było jego pożegnanie z Warszawą, gdy wyjeżdżał nazwiska znane i mniej znane.
aby objąć placówkę dyplomatyczną – na peronie wśród
Felicjan Sławoj Składkowski studia na wydziale
osób żegnających go znalazł się aktor Adolf Dymsza. lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 1911
Wieniawa ujrzawszy go, zawołał: „Adolfie, nigdy ci roku, początkowo pracował w poradni chirurgicznej
tego nie zapomnę!”, co było lekko niedyplomatyczną w Sosnowcu. W 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich,
aluzją do telegramu, jaki wysłał Hitler do Mussolinie- przeszedł cały szlak bojowy, uzyskując kolejne stopnie
go, dziękując mu w ten sposób za milczącą zgodę na wojskowe. Pracował między innymi w Szpitalu Ujazdowzajęcie Austrii:
skim. Od 1924
„Duce, nigdy ci
roku pracował
tego nie zapow administramnę” (http://
cji państwowej,
www.jpilsudski.
od 1926 kilkaorg/wieniawakrotnie był mi-dlugoszowskinistrem spraw
-w-anegdocie).
wewnętrznych,
Słynne
a od 1936 r.
były jego liczpremierem.
ne romanse
W 1941 roku
i riposty na
prowadził prytematy damwatną praktysko-męskie.
kę lekarską
Legenda gło(https://dzieje.
si, że na balu
pl/postacie/
oficerskim
felicjan-slawojdo Wieniawy Felicjan Sławoj Składkowski (pierwszy z lewej) w 1916 r.
-skladkowski).
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Kolejni lekarze wielce zasłużeni dla idei niepodległości Polski to neurolog Stefan Mozołowski (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Mozo%C5%82owski), Julian
Mermon (https://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Mermon)
i wielu innych.
Stefan Mozołowski, wybitny
neurolog, oficer, urodzony w 1892
roku w Sanoku (które to miasto sekretariat redakcji „Gazety dla Lekarzy”
darzy szczególnym sentymentem),
w ostatnim miesiącu życia Józefa Piłsudskiego pełnił funkcję jego przybocznego lekarza. Był przy Marszałku Stefan Mozołowski
w chwili jego śmierci, sporządził akt zgonu, a następnie
asystował transportowi jego mózgu do Wilna.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Mozo%C5%82owski#/media/File:Stefan_Mozo%C5%82owski_young_soldier.JPG

Do słynnych postaci z kadry oficerskiej Legionów Polskich nleżał Edward
Loth (1884-1944), który studiował medycynę w Bonn, Getyndze i Heidelbergu,
a następnie pracował jako asystent w katedrze anatomii Uniwersytetu Lwowskiego,
uzyskując w 1914 roku habilitację z anatoEdward Loth
mii prawidłowej. W latach 1917-1919 był
naczelnym lekarzem Polskiej Siły Zbrojnej, w dalszych
latach pełnił wiele funkcji w wojsku polskim.
Z kolei Jan Felicjan Zaorski ukończywszy wydział
lekarski we Lwowie kontynuował studia uzupełniające
w Berlinie i Hamburgu. Pracował w klinice chirurgicznej
we Lwowie pod kierunkiem prof. Ludwika Rydygiera.
W dalszych latach pracował jako chirurg w wielu
szpitalach warszawskich, między innymi III Klinice
Chirurgicznej Szpitala Dzieciątka Jezus (pawilon VI).

Krystyna Knypl

Fot. Mieczysław Knypl

https://f.1944.pl/BiogramPhotos/5/4/d/54dee96ffece06cb3998d2be9c3ef0d3.jpg
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Nowości
Strefy wolne od dymu tytoniowego
Ekspozycja na dym tytoniowy w miejscach publicznych jest przyczyną wielu
schorzeń oraz przedwczesnych zgonów. Wprowadzone
przepisy zabraniające palenia
papierosów m.in. w barach,
restauracjach oraz zakładach

12

pracy korzystnie wpływają na
zdrowie osób w tych miejscach przebywających.
Na łamach „Circulation” opublikowano artykuł Associations of Smoke-Free Policies in Restaurants,
Bars, and Workplaces With

Blood Pressure Changes in
the CARDIA Study autorstwa
S.L.Mayne i wsp. omawiający to zagadnienie. Badanie
CARDIA wykazało, że osoby
przebywające w miejscach
publicznych wolnych od
dymu tytoniowego mają

niższe ciśnienie skurczowe
krwi w porównaniu z osobami przebywającymi w miejscach zadymionych. (K.K.)
Źródło: https://newsroom.heart.
org/news/smoke-free-policiesassociated-with-lower-bloodpressure?preview=3cd0
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Okuliści swój dorobek mają
Dla większości społeczeństwa, której los zaoszczędził zmagań z chorobami oczu, okulistyka nie jest specjalnie interesującą specjalnością. Oko jest małe, niewiele w nim widać.
Natomiast co ważne, dokładnie wiadomo,
jakie zasady w makijażu skóry okolic oczu
są aktualne, jaka powinna być długość rzęs
(również tych sztucznych) czy barwa cieni
rozprowadzanych na powiekach. U większości osób wiedza okulistyczna sprowadza
się do rankingu cen operacji zaćmy na rynku
komercyjnym czy konieczności zastosowania „w pewnym wieku” szkieł korekcyjnych do
czytania i nawlekania igły. To nie są złe informacje i oby jedynie takimi mogli zajmować się
użytkownicy licznych portali społecznościowych. Niestety życie obfituje w niespodzianki,
również przykre. Choroby oczu były, są i prawdopodobnie nadal będą. Ktoś więc musi się
nimi zajmować i po to na świecie są okuliści, starający się od zarania dziejów pomagać tym,
którzy ich pomocy potrzebują.
Nasze sto lat
Nasze wspaniałe sto lat minęło, minęły też główne, państwowe i wyjątkowo uroczyste obchody setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Długo
jeszcze (mam nadzieję) będziemy wspominać zasługi
setek i tysięcy często bezimiennych, a przecież Wielkich Polaków, którzy swoim patriotyzmem, codzienną
pracą na polu nie tylko wojskowym i politycznym, ale
również w dziedzinie muzyki, malarstwa, literatury czy
medycyny, aktywnością społeczną, zaangażowaniem
w budowanie wspólnej przyszłości tę niepodległość nam
wypracowali. Niebagatelna była też rola polskich kobiet
tamtych czasów, które wpajały wartości patriotyczne
dzieciom i wnukom, dbając o to, by nie zapomniały, kim
są i skąd pochodzą. Do zniknięcia Polski z map Europy
doprowadziła niestety nie tylko agresja sąsiadów, ale
w dużej mierze przyczyniły się do tego nasze własne
(zwłaszcza magnaterii, części kleru czy niektórych
polityków) błędy i zaniedbania. Dominująca stała się
wewnętrzna walka o władzę, przekładanie interesu
obcego nad narodowy, deprecjonowanie wartości patriotycznych. Jakże to brzmi znajomo… a przecież niby
wszyscy wiemy, że odzyskana narodowa tożsamość nie
jest nam dana raz na zawsze.
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Nie wszyscy byli anonimowi
Niezależnie od sytuacji politycznej i gospodarczej
ludzie zawsze chorowali, też okulistycznie. W ostatnim
polskim stuleciu pracowali więc m.in. okuliści. O większości z nich nic nie wiemy. Może jedynie w jakimś domu
przechowywana jest wdzięczna pamięć o doktorze X,
z którego pomocą udało się uratować oko członka rodziny… Do 1918 roku polscy okuliści byli najczęściej
zupełnie anonimowi, bo jeśli już zaistnieli w historii
medycyny, to ich zasługi natychmiast przypisywał
sobie odpowiedni terytorialnie zaborca. Zawodowa
codzienność wszystkich polskich lekarzy była więc
szczególnie trudna, bo chociaż żyli na swojej ziemi, to
swojego państwa nie mieli. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości sytuacja zaczęła się powoli zmieniać na
lepsze, a osiągnięcia polskich lekarzy nie były już tak
łatwo przypisywane innym narodom. I tak w historii
medycyny dotyczącej początków XX wieku znalazło
się miejsce dla kilku niezwykłych polskich okulistów.
Nie doczekali wielkiego dnia 11 listopada 2018, ale ich
osiągnięcia datę tę szybko przekroczyły i przynajmniej
w jakimś zakresie trwają nadal. Poznajmy sylwetki
naszych wielkich, chociaż nie zawsze kojarzonych
z okulistyką poprzedników.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Feliks_Szokalski#/media/File:Wiktor_Feliks_Szokalski_1884_Mara.png

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksawery_Ga%C5%82%C4%99zowski#/media/File:Ksawery_Ga%C5%82%C4%99zowski.jpg

Francuskie „lustro oczne” po polsku
Żeby dostrzec osiągnięcia jednego z najznakomitszych polskich okulistów, Ksawerego Gałęzowskiego,
trzeba cofnąć się nieco w czasie do „lustra ocznego”,
nazwanego później oftalmoskopem, wynalezionego
w 1851 roku przez Hermanna Helmholtza. Trzy lata
wcześniej Helmholz trafił z Berlina do Królewca, gdzie
został mianowany profesorem w katedrze fizjologii
i patologii ogólnej. Tam też wynalazł i skonstruował
epokowy przyrząd diagnostyczny. Wynalazek otworzył
Ksawery Gałęzowski
przed okulistami następnej setki lat szerokie możliwości
w zakresie oceny wnętrza gałki ocznej, w szczególności zajmował się od początku swojej pracy. Początkowo
siatkówki. W Polsce badania z zastosowaniem oftalmo- stosował wstrzyknięcia jodu w celu uzyskania odczynu
skopu zapoczątkował Wiktor Feliks Szokalski, któremu zlepnego między siatkówką a naczyniówką, opisał też
po 20 latach wygnania władze rosyjskie pozwoliły przypadek przyłożenia odwarstwionej siatkówki po jej
powrócić do Warszawy na stanowisko kierownika w In- nacięciu. Po wynalezieniu oftalmoskopu wprowadził
stytucie Oftalmicznym, a następnie w Szkole Głównej. do prototypu własne udoskonalenia. Przez całe życie
Odkrycie Helmholza zostało przyjęte entuzjastycz- zawodowe wspierał lekarzy polskich w kraju i na eminie, stając się prawie gracji. Był czynnym członkiem nie tylko francuskich
natychmiast narzę- towarzystw naukowych, ale i Towarzystwa Paryskiego
dziem podstawowym Lekarzy Polskich. Wynaleziona przez Ksawerego Gaw diagnostyce chorób łęzowskiego metoda leczenia odwarstwienia siatkówki
oczu. Teraz można już upowszechniła się jednak dopiero po przeszło 20 latach,
było dokładnie oce- kiedy po wprowadzeniu niewielkich modyfikacji szwajnić, gdzie jest zloka- carski okulista Jules Gonin przedstawił ją powtórnie
lizowane przedarcie światu. Dziś to on, a nie polski emigrant jest uznawany
w siatkówce, jaki ma za odkrywcę metody, a historia przedstawia go jako
kształt, jak wysokie „ojca retinologii”.
jest uniesienie tkanFeliks Szokalski
ki i wiele innych cech Okulistyka w języku esperanto
schorzenia. Ustalenia diagnostyczne zaowocowały
Ludwik Łazarz Zamenhof urorozpoczęciem prac nad poszukiwaniem metod terapii, dził się w 1859 roku w Białymstoku,
gdyż do początku XX wieku nie potrafiono leczyć tej znajdującym się wówczas na terenie
choroby. Dopiero w 1903 roku Ksawery Gałęzowski, Imperium Rosyjskiego. Dzieciństwo
polski lekarz pracujący w Paryżu, ale cieszący się sławą spędzone w społeczności złożonej
w całym naukowym świecie, zaprezentował na Kon- z Żydów, Rosjan, Polaków i Niemców
gresie Okulistów Francuskich skonstruowane przez sprawiło, że już w wieku 14 lat władał
siebie żegadło służące do termokauteryzacji tkanek biegle czterema językami, znał także
w przypadkach przedarć siatkówki, przedstawiając podstawy białoruskiego, angielskiego,
swoje wyniki z wykorzystaniem tego sposobu leczenia. francuskiego, greckiego oraz łaciny.
Ksawery Gałęzowski urodził się na ówczesnych Prawdopodobnie talent lingwistyczLudwik Zamenhof
terenach RP, ale praktycznie całe, niezwykle aktywne ny oraz przekonanie, że głównym
życie spędził we Francji. Był autorem kilkuset prac źródłem nieporozumień i sporów między ludźmi jest
naukowych i nowych metod operacyjnych. Założył bariera językowa, przyczyniły się do jego późniejszych
pierwsze we Francji czasopismo okulistyczne „Journal działań na rzecz stworzenia międzynarodowego uniwerd’Ophtalmologie”, a następnie „Recueil d’Ophtalmologie”. salnego języka. Studia medyczne na wydziale lekarskim
Pełnił wiele zaszczytnych funkcji, między innymi był rozpoczął w Moskwie, ale ukończył już w Warszawie.
przewodniczącym rady organizacji Traitè des mala- Jeszcze podczas studiów interesował się okulistyką i po
dies des yeux. Zagadnieniem odwarstwienia siatkówki uzyskaniu tytułu specjalisty kontynuował kształcenie
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Bein#/media/File:Matuszewski_esperantistoj.jpg

w Wiedniu pod kierunkiem między innymi Ernsta 14-krotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.
Fuchsa. W kolejnych latach pracował w wielu placów- Został ponadto uhonorowany francuską Legią Honokach, głównie w zaborze rosyjskim, by na przełomie rową, hiszpańskim Orderem Izabeli Katolickiej, ma
wieków osiąść ostatecznie w Warszawie, gdzie otworzył nawet „swoją” planetoidę (1462) Zamenhof odkrytą
dobrze prosperującą prywatną praktykę okulistyczną. w 1938 roku.
Równolegle do kariery medycznej pracował nad udoskonalaniem i rozpowszechnianiem stworzonego przez Polityk okulistyczny
siebie sztucznego języka. Po latach pracy opublikował
Julian Juliusz Szymański ukończył studia mepodręcznik Lingvo Internacia pod pseudonimem Doktor dyczne w Kijowie i tam rozpoczął pracę zawodową jako
Esperanto (mający nadzieję), które to określenie szybko asystent w klinice okulistycznej. Za udział w rewolucji
stało się nazwą nowego języka. Podstawową cechą po- w 1905 roku musiał uciekać przed represjami, emigrował
pularności języka esperanto była jego prostota. Bazowa do USA, gdzie kontynuował pracę naukową. W latach
wersja składała się z 16 prostych reguł gramatycznych 1916-1920 przebywał w Brazylii, gdzie uzyskał tytuł
oraz zaledwie 900 słów, jednak do dzisiaj utworzono profesora Universidade Federal do Paraná w Kurytybie
około 15 tys. nowych wyrazów zgodnie z zasadami Zorganizował tam klinikę okulistyczną, która stała się
zaproponowanymi przez twórcę. W języku esperanto prężnym ośrodkiem naukowym. Szczególnym osiągniępowstało około 100 czasopism, w tym kilka o tematyce ciem było opublikowanie przez profesora Szymańskiego
medycznej, wydanych zostało ponad 7,5 tys. tytułów pierwszego w języku portugalskim podręcznika okuksiążek, w tym tłumaczenia utworów Szekspira, Ander- listyki, który w 1920 roku ukazał się również w języku
sena, Moliera, Goethego i Gogola. Za swoją działalność polskim (Okulistyka w skróceniu). Po powrocie do
na rzecz pokonywania barier międzykulturowych był Polski, od 1922 był profesorem Uniwersytetu Stefana

Polscy esperantyści, 1908 r.
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PTO, czyli trudne początki
Okulistyka polska początków XX wieku funkcjonowała już niezależnie i w roku 1908 z inicjatywy
Kazimierza Beina, Bronisława Ziemińskiego
i Aleksandra Dobrzańskiego utworzono jeszcze nieformalnie Warszawskie Towarzystwo
Okulistyczne, które administracyjnoprawną
formę i nazwę Towarzystwo Okulistów Polskich przyjęło w 1911
Kazimierz Bein
roku. Kierownictwo
tej organizacji (zaborcy nigdy jej nie zalegalizowali)
o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającej początkowo
okulistów z obszaru poszczególnych zaborów, powierzono Bolesławowi
Wicherkiewiczowi założycielowi czasopisma
„Postęp Okulistyczny”,
wydawanego w latach
1899-1914 i wznowionego w 1923 roku przez
Kazimierza Noiszewskiego jako wspomniana wcześniej „Klinika
Oczna”. To właśnie ten
periodyk rok później Bolesław Wicherkiewicz
podczas Zjazdu Okulistów Polskich we Lwowie stał się
oficjalnym organem PTO. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości Towarzystwo miało już dwa oddziały:
warszawski (utworzony przez Warszawskie Towarzystwo
Okulistyczne) i poznański. W roku 1937 podczas kolejnego Zjazdu Okulistów Polskich we Lwowie w strukturze
Towarzystwa znalazły się oddziały: krakowski, lwowski
i wileński. Dziś Polskie Towarzystwo Okulistyczne
będąc reprezentantem ponad 2000 polskich okulistów
działa aktywnie na rzecz doskonalenia wiedzy i rozwoju
okulistyki jako dyscypliny naukowej oraz współpracuje
z wieloma organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
realizując swoje cele statutowe.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Wicherkiewicz#/media/File:Wicherkiewicz.jpg

Inni wielcy znani i mniej znani…
Pomimo trudnej sytuacji politycznej polskie
osiągnięcia w zakresie okulistyki miały się w tamtym
czasie całkiem nieźle. Jeszcze w okresie rozbiorów wprowadzano nowatorskie metody leczenia. W oddziałach
okulistycznych we wszystkich zaborach stosowano
najnowsze metody diagnozowania i ogłaszano wyniki badań w piśmiennictwie fachowym. Na Zjeździe
Okulistów w 1911 roku w Krakowie wśród referatów
programowych były przedstawione (wówczas absolutnie nowatorskie) prace dotyczące operacyjnych metod
leczenia odwarstwienia siatkówki. Nowe techniki operacyjne wprowadzano od początku w klinice warszawskiej
zorganizowanej w 1920 roku praktycznie od podstaw
przez profesora Kazimierza Noiszewskiego. Zagadnieniom nowych rozwiązań terapeutycznych poświęcano
posiedzenia kliniczne, podczas których ówcześni krajowi kierownicy placówek i późniejsi autorzy polskich
podręczników okulistyki (między innymi Wiktor Arkin, Władysław Melanowski, Kazimierz Majewski)
prezentowali swoje często zupełnie różne, a nawet
dość kontrowersyjne poglądy. Prace poglądowe były
zamieszczane w „Klinice Ocznej”, którą od 1923 roku
wydawał w Warszawie profesor Noiszewski, początkowo finansując to z własnych środków. Ten znakomity
okulista opublikował w latach 1900-1920 kilkanaście
prac dotyczących chorób siatkówki z uwzględnieniem
w patogenezie roli ciała szklistego. Nowością było też
stosowanie od roku 1926 lampy szczelinowej Gullstranda

w Instytucie Oftalmicznym w Warszawie. Po II wojnie
światowej odtworzeniem i rozwojem polskiej okulistyki,
a w szczególności szkoły retinologicznej zajął się jako
pierwszy profesor Witold Orłowski z Poznania, a jego
pracę kontynuowała profesor Krystyna Pecold.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Bein#/media/File:Kazimierz_Bein_(Kabe).jpg

https://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Szyma%C5%84ski#/media/File:Julian_Szyma%C5%84ski.jpg

Batorego w Wilnie. Do
jego osiągnięć trzeba
zaliczyć opracowanie
kilku nowatorskich
metod leczenia chorób oczu, zwłaszcza
jaskry. W latach trzydziestych zaczął aktywnie uczestniczyć
w życiu politycznym
kraju, pełniąc przez
Julian Szymański
dwie kadencje funkcję
senatora, a w latach 1928-1930 – marszałka Senatu RP.
Nie zaprzestał jednak swojej podstawowej aktywności,
nadal publikował, a w latach 1931-1935 pełnił nawet
funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa
Okulistycznego. Podczas okupacji niemieckiej kontynuował okulistyczną działalność leczniczą w Szpitalu
Maltańskim w Warszawie.
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#
Jak widać ostatnie sto lat w polskiej okulistyce nie
należało do najłatwiejszych, ale były to lata bardzo
owocne! Śmiało można więc powiedzieć, parafrazując

wspaniałą myśl Mikołaja Reja: A niechaj narodowie wżdy
postronni znają, iż okuliści nie gęsi, lecz swój dorobek mają.
Alicja Barwicka
okulistka

Nowości
Metformina zmniejsza ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej
Podczas kongresu American Academy of Ophtalmology w Chicago (27-30.10.2018)
Chen Y.Y. i wsp. przedstawili doniesienie zatytułowane
Metformin reduces the risk
of AMD in type 2 diabetic patients, z którego dowiadujemy
się, że u pacjentów cukrzycą leczonych metforminą

ryzyko wystąpienia zmian
zwyrodnieniowych w plamce żółtej oka było aż o 46%
mniejsze niż u osób nieotrzymujących takiego leczenia.
Wyniki uzyskano na podstawie analizy dokumentacji
73 118 pacjentów leczonych
w okresie 2001-2013 w Szpitalu dla Weteranów w Tajpej.

Zwyrodnienie plamki żółtej
stwierdzono u 3,4% pacjentów leczonych metforminą
i u 5,6% pacjentów otrzymujących inne leki z powodu
cukrzycy. Wyniki są tym
ciekawsze, że w grupie pacjentów leczonych metforminą częściej współistniało
nadciśnienie tętnicze (70,3%)

niż u pacjentów otrzymujących inne leki (64,0%), a także hiperlipidemia (69,4% v.
59,5%) oraz choroba wieńcowa (31,8% v. 28,0%), a częstość występowania schorzeń
współistniejących była statystycznie znamienna. (K.K.)
Źródło: https://www.medpagetoday.
com/meetingcoverage/aao/75979

Kanabinoidy zwiększają ryzyko kwasicy cukrzycowej
Kanabinoidy są związkami, które
przez wpływ na receptory kannabinoidowe wywierają działanie przeciwbólowe. W postaci naturalnej są zawarte
w konopiach indyjskich, mogą też być
syntetyzowane w laboratoriach. Z uwagi na swoje właściwości budzą duże
zainteresowanie u osób cierpiących na
różnego rodzaju dolegliwości bólowe. Na
łamach „Journal of American Medical
Association” ukazało się doniesienie
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Association Between Cannabis Use and indyjskich było hospitalizowanych z poRisk for Diabetic Ketoacidosis in Adults wodu kwasicy cukrzycowej, w porówWith Type 1 Diabetes autorstwa H.K. naniu z 8,4% pacjentów nieużywających
Akturk i wsp., z którego dowiadujemy takich produktów. Ponadto użytkownicy
się o negatywnych skutkach stosowania konopi indyjskich mieli wyższy poziom
preparatów z konopi indyjskich przez HbA1c (8,4% v. 7,6%). Badanie przeproosoby z cukrzycą typu 1. Otóż wiązało wadzono na 450 osobach, w tej grupie
się to z dwukrotnie wyższym ryzykiem 30% deklarowało zażywanie produktów
wystąpienia kwasicy ketonowej. Aż 20% z konopi indyjskich.
(K.K.)
pacjentów z cukrzycą typu 1 stosujących
Źródło: https://www.medpagetoday.com/endoprodukty wytwarzane na bazie konopi
crinology/type1diabetes/76133
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40 lat Polskiego Towarzystwa
Nadciśnienia Tętniczego
Krystyna Knypl

C

zterdzieści lat minęło, to piękny wiek, czterdzieści lat należy duma z dorobku życiowego i zawodowego – czyi nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj tamy w artykule na temat serialu w Wikipedii (https://
się, a może i na trzecie, któż to wie? – śpiewa Andrzej pl.wikipedia.org/wiki/Czterdziestolatek). Jak wygląda moje
Rosiewicz w piosence, do której słowa napisał Jan 40 lat oraz dorobek w hipertensjologii?
Tadeusz Stanisławski (słynny profesor mniemanologii
Ważną datą w mojej edukacji był 25 czerwca
stosowanej), a muzykę skomponował Jerzy Matuszkie- 1996 roku. Tego dnia podczas naukowego sympozjum
wicz. Piosenka towarzyszyła każdemu odcinkowi serialu wysłuchałam wykładu prof. Normana M. Kaplana,
komediowego Czterdziestolatek wyświetlonego po raz który jest nie tylko wybitnym hipertensjologiem, ale
pierwszy 16 maja 1975 roku. Serial cieszył się niezwykłą także znakomitym wykładowcą. Podczas wykładu
popularnością, a jej miarą były nie tylko miliony widzów, wspomniał o swoich związkach z Polską – jego rodzice
ale także nadanie nazwy Rondo Czterdziestolatka https:// mieszkali w okolicy Suwałk i w 1936 roku wyemigrowali
pl.wikipedia.org/wiki/Rondo_Czterdziestolatka_w_Warszawie do Palestyny, a potem do Stanów Zjednoczonych. Jego
skrzyżowaniu ulic przy dworcu centralnym. W Uchwale podręcznik Kaplan’s clinical hypertension jest moim
Rady Stołecznego Miasta Warszawa z 14 marca 2014 ulubionym dziełem hipertensjologicznym, w 2002 roku
roku czytamy:
kupiłam tę książkę, a podczas kongresu w Pradze poproSkrzyżowaniu ulicy Tytusa Chałubińskiego, Alei siłam profesora o dedykację (https://www.photoblog.com/
Jana Pawła II i Alej Jerozolimskich, zlokalizowanemu mimax2/2018/05/21/21052018-zloty-dyplom-lekarza-rozw dzielnicach Śródmieście m.st. Warszawy i Ochota m.st. dzial-23-big-pharma-stuka-do-drzwi-gabinetu-lekarskiego/).
Warszawy, nadaje się nazwę: Rondo Czterdziestolatka
(nazwa skrócona: Rondo Czterdziestolatka). http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2014/3542/akt.pdf
Lokalizacja Ronda Czterdziestolatka ma wymiar
filmowy, ponieważ inżynier Stefan Karwowski pracował
przy budowie dworca Warszawa Centralna. Jest też ona
bardzo symboliczna dla obchodzącej swoje 40. urodziny
polskiej hipertensjologii, ulica bowiem Nowogrodzka 59
(ok. 200 m od ronda) to pierwszy adres powstałego przed
40 laty Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
(PTNT). W 2006 roku na wniosek PTNT wprowadzono
specjalizację z hipertensjologii. Z okazji tej rocznicy
odbyła się w hotelu Raffles Europejski w Warszawie
konferencja poświęcona historii i osiągnięciom polskiej hipertensjologii. Była to dla mnie podwójnie miła
uroczystość – jestem hipertensjologiem i pracowałam
Tryb pierwszej edycji egzaminu z hipertensjologii
m.in. jako lekarz zakładowy hoteli Victoria, Bristol, w 2006 roku przewidywał dopuszczenie do egzaminu
Europejski pod koniec lat 70.
osoby, które złożyły w Ministerstwie Zdrowia wniosek
o uznanie dotychczasowych osiągnięć naukowych
Osiągnięcia czterdziestolatki
i zawodowych w poczet programu specjalizacji. Do
Hipertensjologia polska ma wiele sukcesów złożenia takiego wniosku zostałam zaproszona przez
i wszystkim, którzy przyczynili się do ich osiągnięcia, ówczesnego konsultanta krajowego ds. hipertensologii
należą się wyrazy uznania i gratulacje.
prof. dr. hab. med. Krzysztofa Narkiewicza (Krzysztofie,
W kolejnych odcinkach Czterdziestolatka po- zachowuję we wdzięcznej pamięci to zaproszenie!).
kazywano różne aspekty wieku średniego, do których Próbę generalną podsumowania swoich osiągnięć
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Dr. n. med. Krystyna Knypl i prof. dr. hab. med. Krzysztofa Narkiewicz
na kongresie European Society of Hypertension w Mediolanie, 2003 r.

przećwiczyłam w związku z wnioskiem o przyznanie
mi tytułu specjalisty European Society of Hypertension
w 2001 roku. Aplikując o ten tytuł, miałam na koncie
37 publikacji naukowych, doktorat z kardiologii oraz
udział w dwóch ogólnopolskich badaniach klinicznych
leków hipotensyjnych (kaptoprilu i labetalolu). Byłam
także autorką materiałów edukacyjnych dla pacjentów
zatytułowanych Książeczka nadciśnieniowa (https://
www.photoblog.com/mimax2/2018/05/21/21052018-zloty-dyplom-lekarza-rozdzial-23-big-pharma-stuka-do-drzwi-gabinetu-lekarskiego/).
Z prof. Krzysztofem Narkiewiczem mieliśmy
okazję poznać się w 2003 roku podczas kongresu ESH
w Mediolanie, podczas którego prezentowałam trzy
doniesienia plakatowe, więcej –http://
gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zlotydyplom-lekarza/565-moje-dawne-kongresyhipertensjologiczne.
W tym samym, 2003 roku wydałam
książkę Przewodnik po nadciśnieniu tętniczym. W 2004 roku podczas kongresu Interamerican Society of Hypertension (ISH)
w São Paulo (15-19 lutego 2004) przedstawiałam kolejne trzy doniesienia plakatowe.
Realizacja tej bardzo inspirującej wyprawy
była możliwa dzięki otrzymanemu travel
grantowi ISH. Bliższa relacja o tej wyprawie
– pod adresem https://www.photoblog.com/
mimax2/2018/05/25/25052018zloty-dyplom-
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-lekarza-rozdzial-31-grant-interamerican-society-of-hypertension-2004/.
Rok 2004 obfitował w aktywności naukowe.
W dniach 13-17 czerwca 2004 przedstawiałam kolejne
doniesienia naukowe na kongresie European Society
of Hypertension w Paryżu. Nie mniejsze aktywności
charakteryzował rok następny – w kwietniu prezentowałam następne doniesienia plakatowe na kongresie
Interamerican Society of Hypertension w Cancun,
a w maju 2005 po raz pierwszy otrzymałam akredytację dziennikarską na kongresie American Society of
Hypertension w San Francisco. W 2007 roku wydałam
książkę Podręcznik hipertensjologii. Tematyka nadciśnienia tętniczego często gości na łamach „Gazety dla
Lekarzy”, GdL (którą redaguję i wydaję od 2012 roku).
Dwukrotnie przedstawiłam doniesienia plakatowe (2007
i 2009 rok) na Warszawskich Dniach Farmakoterapii
Kardiologicznej.
Chętnie piszę na łamach GdL o diecie z ograniczeniem jonu sodowego oraz promuję ją w innych
mediach. W 2012 roku wydałam Cywilizację jonu
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Krystyna Knypl (pierwsza z prawej) w towarzystwie polskich i włoskich hipertensjologów na kongresie Interamerican Society of Hypertension
w Cancun, 2005 r.

sodowego http://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_biblioteka/bibl_gdL_cywilizacja_jonu_sodowego.pdf.
Moja aktywność w tym zakresie spotkała się
z uznaniem World Hypertension League – otrzymałam dyplom uznania od tej organizacji, więcej – http://
gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zloty-dyplom-lekarza/650piec-lat-z-gazeta-dla-lekarzy.

Z tego szczerego wyznania pacjenta jednoznacznie wynika, że przed polskimi hipertensjologami stoją
poważne wyzwania i wiele pracy. Życzę wszystkim
powodzenia w ich realizacji!
Krystyna Knypl
internista hipertensjolog,
specjalista European Society of Hypertension

Praktyka dnia codziennego
Hipertensjologia to nie tylko kongresy
i konferencje, ale przede wszystkim praktyka
lekarska dnia codziennego. W okresie mojej
pracy w poradni nadciśnieniowej bardzo lubiłam słuchać barwnych opowieści pacjentów
o tym schorzeniu – notowałam je dyskretnie
na kartkach i tak powstała kolekcja Powiedzonka pacjentów. Pacjenci potrafią niebanalnie
opowiadać o tej chorobie – na przykład:
# Chciałam zrezygnować z tego ciśnienia.
# Mam ciśnienie podskoczne.
# Jakie pan bierze leki? – pytam pacjenta.
– Ja??? Nie zwracam na to uwagi!
Więcej pod adresem https://gdl.kylos.
pl/wp/?p=11566.
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Bo coś w szaleństwach jest młodości,
Wśród lotu wichru, skrzydeł szumu,
Co jest mądrzejsze od mądrości
I rozumniejsze od rozumu.

Leopold Staff
By Dr. Avishai Teicher Pikiwiki Israel, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26740111

W obronie młodości
Aleksandra Zasimowicz

Jak bardzo byśmy nie chcieli zatrzymać czasu, nie wywrze to na nim żadnego wrażenia.
Będzie pędził w swoim tempie, niczym się nie przejmując. Ja to lubię. Podoba mi się to, że
wszystko płynie, że stale nadchodzi kolejny nowy dzień, że zawsze jest on szansą, że zawsze
jest nadzieją. Najbardziej jednak lubię w tym pędzącym świecie to, co w nim wieczne – jak
trawa, miłość, młodość. Na młodych ludzi zawsze czekały błędne ogniki, miraże szczęścia
i niebezpieczne ścieżki. Czy dzisiaj jest ich więcej, czy należy młodzież bardziej chronić?
Tego nie wiem. Myślę natomiast, że im większy gąszcz, tym bardziej potrzeba przewodnika. Nic nie da stawianie zapór w stylu „Nie próbuj tam wchodzić, to miejsce jest niebezpieczne”. Młodość to pokonywanie barier i przełamywanie schematów. Wierzę jednak za
Staffem w to co mądrzejsze i rozumniejsze.
Ciemna strona mocy
Wiedząc o niewątpliwych zaletach internetu,
słysząc o potencjalnych zagrożeniach szczególnie dla
dzieci, zazwyczaj bardzo niewiele lub zgoła nic nie
wiemy o darknecie. Ten nieznany a niewątpliwie niebezpieczny świat może być wielokrotnie większy od
internetu, w którym na co dzień się poruszamy. Podziemie internetowe, jak się je często nazywa, to miliony
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stron, których nie widzą popularne wyszukiwarki typu
Google, Yahoo czy Bing.
Rzecz sama w sobie
zła ani dobra nie jest
Nie po raz pierwszy w historii okazuje się, że
realizacja szczytnej idei przeraża samych jej twórców.
Otóż co leżało u źródeł powstania deepwebu? – potrzeba
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wolności! Miał być dla wszystkich tych, którzy chcieli
chronić swą prywatność, przerażonych lub oburzonych
inwigilacją w sieci czy wreszcie dla tych, którzy nie mają
dostępu do rzetelnych informacji chociażby przez cenzurę panującą w ich kraju. Aby móc względnie bezpiecznie poruszać się w sieci, komunikować się ze światem,
zdobywać informacje a nie propagandę, powinno się
być niewidocznym dla reżimowych służb. Należało więc
ukryć adres IP przeglądającego, zapobiegając analizowaniu ruchu sieciowego. Jednocześnie niezbędne dla
bezpieczeństwa było wielowarstwowe szyfrowanie, czyli
zapewnienie poufności przesyłania danych. Tak narodził
się TOR, czyli przerobiony Firefox, który spełniał te
kryteria. Dla niewtajemniczonych dodam, że niestety
nie ma problemu z pobraniem go i zainstalowaniem
na swoim komputerze. Dlaczego niestety?
Otóż dlatego
Dzisiaj kiedy zaczniemy zabawę z tym ukrytym internetem, szybko możemy stać się obiektem
zainteresowania zarówno przestępców, jak i organów
ścigania. Informacje na temat wielkości darknetu są
mało precyzyjne – od oceny, że to marginalny proceder,
do podejrzenia, że stanowi około 96% całych zasobów
ogólnoświatowej sieci. Jedno jest pewne, że nie wszystko
tam jest nielegalne, ale i oczywiste, że tymczasem jest to
raj dla przestępców. Mając silną potrzebę prywatności
wiem również, że anonimowość może ułatwiać działania
niezgodne z prawem. Z czego żyje ta ciemna strona netu?
Z handlu wszystkim, co tylko możemy sobie wyobrazić.
Rzecz jasna większość ofert jest czystym oszustwem.
Przestępcy liczą nie tylko na anonimowość, ale i na to,
że kupujący raczej się nie poskarży na kogoś, u kogo
chce kupić truciznę czy broń. Wśród oferowanych towarów możemy szukać podróbek wszelkich produktów,
starych odtwarzaczy czy przecenionego sprzętu AGD
aż po narkotyki, broń czy pornografię. Informacji
o handlu ludźmi, morderstwami na zlecenie, usługami
wszelkich dewiantów nie będziemy tu rozważać, bo rzecz
jasna nie ma na to dowodów. Darknet jest natomiast
pod szczególną obserwacją służb z FBI i Interpolem
na czele. Już 6 lat temu głośno było o sukcesie organizacji Terre des Hommes walczącej o prawa człowieka,
która dzięki aktywności w darknecie pojmała 1000
pedofili. Darknet, przez wielu określany jako siedlisko
przestępczości i raj dla kryminalistów zajmujących się
handlem bronią, narkotykami i ludźmi, jest miejscem,
bez którego możemy żyć. Nie musimy tam wchodzić.
Ale czy możemy w ogóle nie korzystać z internetu? Nie!
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Bezpieczny, legalny internet
Jednym ze zjawisk w sieci są tak zwane wyzwania
(challenge). Młodzi ludzie, czasem dzieci stawiają sobie
zadania i podejmują się ich wykonywania. Mogą to być
zawody pod hasłem kto zje więcej cytryn, kto dłużej
utrzyma lód w ręce czy podobnie niegroźne zabawy
filmowane i publikowane w sieci. Zastanawia mnie nie
tylko to, jak bardzo młodzież się nudzi, ale także to, jak
mało widzi przed sobą wyzwań, że nie tylko je wymyśla,
ale co gorsza jest gotowa wykonywać zadania zlecane
przez kogoś innego. Jak bardzo jest to niebezpieczne,
pokażę na dwóch przykładach.
Błękitny wieloryb
Zeszłoroczny Blue Whale Challenge, w skrócie
błękitny wieloryb, to właśnie przedstawiciel wyzwania,
które gracze mają wykonać. Policja ostrzegała dzieci
przed tą szalenie niebezpieczną grą. Uczestnicy gry
rejestrowali się na stronie internetowej, podając pełne
dane osobowe, w tym swój numer telefonu, na który
następnie otrzymywali opis zadań. Grający dostawał
tzw. opiekuna, który wyznaczał zadania. Gra z założenia
miała trwać 50 dni. Codziennie dzieciak otrzymywał
jedno zadanie. Mógł to być np. nakaz samookaleczenia
się (wycięcia żyletką określonych znaków na nogach
czy rękach), niespania, oglądania w internecie horrorów lub filmów z treściami sadystycznymi. W ostatni,
pięćdziesiąty dzień uczestnik otrzymywał zadanie
odebrania sobie życia. W Rosji i na Ukrainie doszło do
samobójstw w takich okolicznościach. Ja bezpośrednio
zetknęłam się z chłopcem, który wypełnił zlecone mu
zadanie samookaleczenia się przez wykonanie nacięć i to
o ironio uratowało dziecko, bo sprawa ujrzała światło
dzienne. Blue Whale Challenge dalej krąży w sieci, ale
na szczęście jest już niemodny, a więc i mniej groźny.
Momo, następca wieloryba.
Niestety, nie tylko życie nie lubi próżni. Miejsce
błękitnego wieloryba zajęła laleczka Momo.
Jej twórcą jest japoński artysta Midori Hayashi,
który słynie z ekstremalnych pomysłów oraz tego, że
do wykonania swojej lalki używa fragmentów tkanek
zwierzęcych. Podkreśla jednak, że nie ma nic wspólnego z przerażającym internetowym wyzwaniem. Lalka
odstrasza swoim wyglądem – ma wielkie wyłupiaste
oczy, usta prawie dookoła twarzy, rzadkie tłuste włosy
oraz tułów pokracznego ptaka, w zasadzie oskubanej
kury. Nie wiem dlaczego, ale dzieciaki znają praktycznie
tylko jej głowę. Zdjęcie po raz pierwszy pojawiło się
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na Instagramie „between.mirrors”. Potem wizerunek z podejrzeniem, że otrzymały taki nakaz od mrocznej
lalki podchwycili internauci i… poszło!
postaci. Na polskich kanałach YouTube można obejrzeć
W tym wyzwaniu, jak i w poprzednim przeraża „pracę” agentów Momo ilustrującą, jak wykorzystuje się
najbardziej to, że dzieciaki, które wielokrotnie słyszą, internet do niszczenia dzieci.
jak mają chronić swoją prywatność, podają wszystkie
dane. Niestety na swoją zgubę. W Polsce najwięcej O co w tym wszystkim chodzi?
ataków odnotowano na WhatsAppie. Ofiarami są
Skoro świat internetu, portali społecznościowych,
oczywiście ci, którzy dodali lalkę do kontaktów. Momo, gier itp. jest tak niebezpieczny, to czy nie lepiej odciąć
a tak naprawdę stojąca za jej aktywnością osoba wy- dziecko od tych wszystkich mediów, chroniąc je w ten
syła na WhatsAppie wiadomości, w których najpierw sposób przed tym całym brudem? Absolutnie nie!
zleca adresatom zadania typu bycia nielojalnym wobec Młodzi ludzie żyją w tej wirtualnej rzeczywistości, będą
kolegów, dzielenia się na portalach społecznościo- w niej dalej funkcjonować – zawodowo, towarzysko,
wych depresyjnymi rozważaniami, tatuowania się, społecznie. Młody człowiek bez smartfonu wypada poza
samookaleczania itp Jeśli użytkownik komunikatora krąg rówieśniczy, nie ma go na grupie, a to już gorzej
nie zgadza się na wykonanie zadań, przerażająca po- niż banicja. Dziecko, a tym bardziej nastolatek musi
stać zaczyna mu grozić i szantażować go. Ponieważ się nauczyć bezpiecznego poruszania się w tym świecie.
przejmuje siatkę kontaktów dzieciaka, wie, czym go Tylko od nas, dorosłych, zależy, czy młody człowiek
nastraszyć – np. że pokaże ukrywane zdjęcie komuś, zwróci się do nas po pomoc, gdy zagrozi mu Momo
kto jest dla niego ważny.
czy inny grasujący w sieci potworek. To rzeczywiste,
Wiadomości od Momo otrzymują młodzi ludzie a nie wirtualne relacje pozwolą mu unikać niebezpiema całym świecie – w Stanach Zjednoczonych, Polsce, czeństw w sieci. Internet ma wiele zalet, zadbajmy o to,
Niemczech, Francji, Argentynie czy Meksyku – bo aby korzystanie z niego było bezpieczne.
wszędzie dotarł internet. Policja z Hiszpanii ostatnio
przestrzegała przed dodawaniem do kontaktów profili
Aleksandra Zasimowicz
kojarzących się w jakikolwiek sposób z Momo. W kilku
nauczyciel z rodziny lekarskiej
krajach trwają śledztwa w sprawie samobójczych śmierci
www.zasimowicz.pl

Nowości
Raport ,,Wczesne zapalenia stawów – rekomendacje w zakresie
kompleksowej opieki nad pacjentem”
Raport przedstawia aktualne aspekty
związane z organizacją leczenia chorych
na wczesne zapalenia stawów, jak również propozycje rozwiązań mających
na celu poprawę jakości i skuteczności
ich leczenia.
Zaproponowany model Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem Chorym na Wczesne Zapalenia
Stawów kładzie nacisk na to, by priorytetowo traktować pacjentów dotychczas
nieleczonych (tzw. pierwszorazowych),
we wczesnym stadium choroby zapalnej
stawów. Świadczenia dla tych pacjentów
powinny być realizowane w ramach
„szybkiej ścieżki”, która jest rozwiązaniem
przewidzianym dla kompleksowej opieki
specjalistycznej.

Z danych NFZ wynika, że w latach
2015-2017 liczba pacjentów dotkniętych
chorobami zapalnymi stawów wyniosła
około 580 tysięcy. Największą liczbę pacjentów odnotowano w województwach:
mazowieckim (ok. 78 tysięcy), śląskim
(ok. 74 tysięcy) oraz wielkopolskim (ok.
54 tysięcy), natomiast najmniej – w województwie lubuskim (ok. 12 tysięcy),
opolskim (ok. 13 tysięcy) oraz podlaskim (ok. 19 tysięcy).
Europejska Liga Reumatologiczna
(EULAR) zaleca, aby każdy pacjent
z obrzękiem przynajmniej jednego
stawu był skierowany i konsultowany
przez reumatologa w ciągu 6 tygodni
od pojawienia się pierwszych objawów
choroby. Rekomendacje te funkcjonują

już w wielu krajach. Takie postępowanie
daje możliwość uzyskania całkowitego
zahamowania rozwoju choroby u około
65% chorych, w porównaniu do 1020% podlegających standardowej opiece
medycznej. Zgodnie z rekomendacjami
towarzystw naukowych choroby zapalne
stawów powinny być diagnozowane
w jak najkrótszym czasie. W wypadku reumatoidalnego zapalenia stawów
(RZS) zaleca się postawienie diagnozy maksymalnie w ciągu 12 tygodni
od wystąpienia objawów, a w wypadku łuszczycowego zapalenia stawów
(ŁZS) – maksymalnie w ciągu 6 miesięcy.
Tymczasem w Polsce RZS jest diagnozowane średnio po upływie 35 tygodni,
a ŁZS nawet po upływie 7-8 lat. (K.K.)
Źródło: materiały prasowe
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Po dyżurze

Anatomia na szpilkach
Krystyna Knypl

Rozdział 4

Wspomnienie Poradni Chorób Nijakich
Nie ma większego huraganu w życiu kobiety
niż macierzyństwo. Nie ma takiej kariery, która by nie
zbladła i zmalała wobec wyzwań, przed którymi staje
każda matka nowo urodzonego dziecka. Matylda Przekora zgodnie z odwiecznymi prawami natury uznała,
że macierzyństwo jest ważniejsze od każdej kariery
naukowej i zdrowia wszystkich bywalców Oddziału
Chorób Wszelakich.
Z chwilą gdy została matką Maniuli, postanowiła
udać się na trzyletni urlop wychowawczy. Decyzja
ta została uznana przez sfery szpitalne za niebywale
ekstrawagancką.
– Nikt cię nie będzie znał – wieszczyły dwórki
z najbliższej świty ordynatora Władysława Wielkosza,
szefa Kliniki Chorób Wszelakich w Wielkim Mieście.
– Jakoś to przeżyję – odpowiadała dr Matylda
Przekora, kobieta niepokorna i dociekliwa, osobowościowo element obcy w dworze gnących się w ukłonach
pochlebców kicających dookoła ordynatora.
– Oderwana od szpitala zgłupiejesz i będziesz
umiała tylko ugotować zupę – prorokowała jedna
z wiernych służek ordynatora.
– Ważne, że nie umrę z głodu, a co do reszty, to
zobaczymy, dajcie mi szansę zaryzykować i postawić na
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coś innego niż dreptanie za ordynatorem na obchodach
i wystawanie w jego sekretariacie w oczekiwaniu na
łaskawe przyjęcie w gabinecie – odpowiedziała Matylda.
Ta zuchwała i wcześniej przez żadną z asystentek
niepodejmowana decyzja oznaczała w istocie, że Matylda przestała być jednym z elementów wspaniałego
otoczenia ordynatora, słynnego uzdrowiciela chorych
i pocieszyciela strapionych. Matylda w dworskiej społeczności stanowiła element niewielkich rozmiarów, raczej lokujący się na obrzeżach, nigdy niewyznaczany do
awansów, wyjazdów zagranicznych, nagród finansowych,
kariery naukowej wyższego szczebla. Nie zasługiwała
na te dobra, więc trudno aby ordynator przydzielał je
osobie, której z definicji się nie należały! Przedstawmy
jej niedoskonałą osobowość z wykorzystaniem jakże
modnych obecnie znaków graficznych.
# Czy Matylda odwiozła kiedykolwiek ordynatora
samochodem z pracy do domu? Nigdy! Nie dość tego,
nie miała nawet prawa jazdy i co oczywiste – samochodu.
# Czy można ją było prosić o zrobienie przezroczy
dzień przed wykładem? W żadnym wypadku!
# Czy patrzyła ordynatorowi z uwielbieniem
w oczy? Ani razu nie posłała mu spojrzenia pełnego
uwielbienia z dołączonym wydłużonym westchnięciem
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poruszającym cząsteczki powietrza z pęcherzyków
płucnych trzeciorzędowych.
Wobec tak zaawansowanych braków w osobowości i potencjale asystenckim decyzje ordynatora
o nieprzydzielaniu jej czegokolwiek atrakcyjnego były
oczywiste i zasłużone! Asystent to jest ktoś, kto powinien ordynatorowi asystować i kicać dookoła niego
na dwóch łapkach, a nie dyskutować z podawaniem
cytatów z najnowszego piśmiennictwa naukowego czy
dociekać niepotrzebnych szczegółów tak delikatnych,
jak na przykład komu wypłacono pieniądze za prace
zlecone wykonane przez Matyldę. Taka nieprzyjemnie
dociekliwa jednostka powinna zrozumieć, że powściągliwość emocjonalna jest dla wspinania się po drabinie
klinicznej kariery umiejętnością podstawową.
Co więcej, Matylda postanowiła po trzyletnim
urlopie wychowawczym przenieść się z Oddziału Chorób
Wszelakich do Poradni Chorób Nijakich, dzięki czemu
nie musiała pełnić całodobowych dyżurów lekarskich
na oddziale szpitalnym. Mogła spokojnie odprowadzać
Maniulę do szkoły, odbierać ją po lekcjach, odpowiadać
na wszystkie zadawane przez córkę pytania, czuwać
nad jej zdrowiem i rozwojem.
Z powodu kolekcji wspomnianych wyżej nieciekawych cech osobowości, z którymi przychodziło
ordynatorowi obcować przez wiele lat, prośba Matyldy
o przeniesienie do Poradni Chorób Nijakich została
przez niego zaakceptowana z nieskrywaną radością.
Stosowne dokumenty podpisał autografem z zamaszystym ogonem, który mógł być odczytany przez
grafologa tylko w jeden sposób: ja, Władysław Wielkosz
tu rządzę i nikt inny.
Czas płynął i wszystko zmieniało się w Wielkim
Mieście, a nowe trendy objęły także służbę zdrowia.
Oddział Chorób Wszelakich przeniósł się do nowego
centrum medycznego wybudowanego na obrzeżach
miasta, natomiast Poradnia Chorób Nijakich zawisła
w niezdefiniowanym niebycie. Pewnie tkwiłaby tam do
dziś, gdyby dyrekcja szpitala nie zażądała dołączenia
poradni do struktur oddziału, licząc na wyższe kontrakty
w związku z nadciągającymi zmianami restrukturyzacyjnymi. Odległość czterech gmachów między poradnią
a Oddziałem Chorób Wszelakich tworzyła nowy, dość
bezkolizyjny byt.
Po kilku latach niemrawych zmian w służbie
zdrowia nadszedł organizacyjno-koncepcyjny huragan.
Pacjenci stali się klientami, za którymi szły pieniądze…
Wprawdzie nikt tych pieniędzy tak ulokowanych na
własne oczy nie widział, ale skoro wszyscy o tym mówili,
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to coś musiało być na rzeczy. Profesor Władysław Wielkosz przeszedł na emeryturę, schedę po nim przejął
prof. Antoni Przecientny, utalentowany biznesowo
zwycięzca konkursu na następcę.
Antoni szybko dokonał biznesowej restrukturyzacji przychodni i Matylda wypadła za burtę wspaniałego żaglowca MS Choroby Wszelakie pływającego po
morzach i oceanach wiedzy klinicznej wraz z towarzyszącym mu małym jachtem Choroby Nijakie.
Po pierwszej chwili oszołomienia Matylda złapała oddech, dopłynęła do widniejącego na horyzoncie
brzegu i rozejrzała się dokoła. W zasięgu wzroku nie
było nikogo znajomego ani znanego. Gdzieś w oddali
majaczyła sylwetka jakby znanego żaglowca, który
zmierzał w tylko sobie znanym kierunku, oddalając
się od lądu, na który los przemian wyrzucił Matyldę.
Jeszcze raz bacznie rozejrzała się dokoła, spojrzała
w prawo i w lewo – nie było nikogo.
– A więc jestem sama w takim położeniu… tylko ja i nikogo więcej dokoła. A to dopiero historia! –
ostrożnie analizowała swój stan fizyczny i psychiczny
po tym w sumie nieoczekiwanym zakręcie życiowym.
– Kim ja teraz jestem? Co mogę robić? Co znaczę we
wszechświecie medycznym? – Wiele pytań i żadnej
znanej odpowiedzi. Mogła równie dobrze nazywać się dr
Matylda Nikt-Proszalska, wszak już nie była jedną z tej
słynnej w całym Wielkim Mieście drużyny ordynatora,
zasiadającej na medycznym Olimpie. – Nawet nie mogę
do nikogo zadzwonić, bo i tak nikt nie odbierze ode
mnie telefonu.
To, co odczuwała, było uczuciem do tej pory
nikomu z kręgu jej znajomych nieznanym. Jak można
opisać stan Matyldy? Otóż nasza bohaterka odczuwała ból czterech liter większy niż owe litery połączony
z chorobą określaną przez lekarzy tajemniczym kryptonimem ZBCC, ale była to w zasadzie przypadłość
zarezerwowana dla pacjentów.
Na wszelkie dotkliwie obite miejsca medycyna
ludowa zaleca okłady ze sparzonych liści kapusty naprzemiennie z zimnymi opatrunkami z lodu. Trudno
jednak do końca życia leżeć z kapustą rozłożoną na
mięśniach pośladkowych. Potrzebna była inna kuracja.
Matylda instynktownie czuła, że zmiana liści kapusty
na inne warzywo nie gwarantuje pomyślnego finału.
Pierwszym elementem nowej kuracji było stwierdzenie:
trzeba podnieść się i wrócić do realnego świata.
Cdn.
Tekst i zdjęcie
Krystyna Knypl
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Kontynuacja z poprzedniego numeru

Lektura na każdą porę roku
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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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Odebrałem
superpaczkę
z paczkomaA ja
tu
superbabcię
ze
szpitala

Rys. Helena Kowalska

ZABIERZ BABCIĘ
I DZIADKA
ZE SZPITALA!

Wesołych Świąt!
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