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

Koleżanki i Koledzy,

W

spominając medycynę mojej młodości, za jej nieprzemijające walory uważam powszechność posługiwania się wiedzą patofizjologiczną w postępowaniu lekarskim,
wysokiej klasy koleżeństwo między lekarzami oraz przyjazne relacje z pacjentami.

P

óźniej, z biegiem lat, wiedza patofizjologiczna była spychana na margines myślenia
lekarskiego przez wytyczne, zalecenia i przepisy, co w oczywisty sposób zmieniło jakość
relacji między ludźmi. Wszystko to spowodowało, że wolny zawód lekarza zamieniał się
w niewolniczy zawód świadczeniodawcy medycznego.

N

ie czując powołania do tej nowej i wypaczonej formy wykonywania zawodu lekarza,
zaczęłam rozglądać się za inną perspektywą, która pozwoliłaby mi nadal zajmować
się medycyną, ale w sposób wolny od nadmiernych urzędniczych przeregulowań. Okazało
się, że taką możliwość zapewnia dziennikarstwo medyczne. Uff, co za ulga! – westchnęłam
po dokładniejszym rozpoznaniu zagadnienia. A więc mogę nadal uprawiać medycynę i nie
muszę być świadczeniodawcą, indywidualnym przedsiębiorcą gospodarczym, pracownikiem kontraktowym, który sporządza dokumentację medyczną udzielonego świadczenia.

M

ogę pisać coś innego niż historia choroby, zaświadczenie lekarskie, recepta, że o wniosku do sanatorium nie wspomnę. Te wszystkie pracowicie wypełniane dokumenty
medyczne istnieją przez 20 lat, ponieważ są chronione przepisami prawa, a po upływie tego
czasu mogą zostać zniszczone.

K

rzepiąca jest świadomość, że losy moich książek, artykułów, a także „Gazety dla Lekarzy”
będą trwalsze. Zdeponowane w Bibliotece Narodowej w formie egzemplarza obowiązkowego zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej mają zapewnioną trwałość
ponadczasową. Ten aspekt twórczości literackiej pięknie oddają słowa Horacego z Pieśni III:
Zbudowałem monument trwalszy niż ze stali
Mocniejszy nad piramid królewskich istnienie
Deszcz wielki go nie zmyje, wicher nie powali
Stuleci niezliczonych nie zniszczy go tchnienie.
Bieg czasu go nie wzruszy i lat przemijanie
Nie cały przecież umrę – przetrwam w swoim dziele (…)
Przekład Adam Zemelka https://pl.wikisource.org/wiki/Exegi_monumentum
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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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Laur imienia dr. Jana L. Landowskiego
dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w Warszawie w latach 1951-1972
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III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96,
poz. 873) „Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń
na przyjęcia, lunche i poczęstunki.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
Nie są udzielane patronaty medialne wydarzeniom publicznym
ani nie są wydawane zgody na przedruki artykułów z logo GdL
w innych mediach.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie
są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria
autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu,
ale i osobistej satysfakcji.
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II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie znaczenia postępu w medycynie oraz roli promocji zdrowia. Ważną
częścią naszej misji jest promowanie wiedzy o chorobach rzadkich.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do
tych, którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód
jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony
zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla
tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze.
GdL na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną,
ale także nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak
literatura, muzyka, podróże.

Miasto moje, a w nim
90-lecie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w Warszawie ............................................................................ 9
Pierwszy powojenny przewodnik po zoo w Warszawie
Jan T. Landowski ................................................................... 10
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Przebieg nadciśnienia
tętniczego u poszczególnych osób jest indywidualnie
zmienny i zależy od wielu
czynników. Nie wszystkie
z nich są dobrze poznane.
Na łamach „Hypertension”
w styczniu 2018 r. ukazało
się doniesienie Uric Acid Is
a Strong Risk Marker for Developing Hypertension From
Prehypertension: A 5-Year

Japanese Cohort Study autorstwa M. Kuwabara i wsp. na
temat roli kwasu moczowego
w przejściu stanu przednadciśnieniowego w nadciśnienie
tętnicze. Autorzy obserwowali przez 5 lat 3584 osób ze
stanem przednadciśnieniowym (średni wiek wynosił
52,1±11,0 lat; w grupie tej
było 2081 mężczyzn i 1503
kobiety). U 25,3% rozwinęło

się nadciśnienie tętnicze
(24,4% kobiet, 26,0% mężczyzn, nie była to różnica
statystycznie znamienna).
Czynnikami ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego
był starszy wiek, wyższy BMI,
wyższe wyjściowe ciśnienie badania nad rolą hiperuriceskurczowe i rozkurczowe mii w rozwoju nadciśnienia
oraz wyższe stężenie kwasu tętniczego.
(K.K.)
moczowego. Zdaniem na- Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.
ukowców konieczne są dalsze
gov/pubmed/29203632
http://hyper.ahajournals.org/content/71/1/78.long

Diabetycy rzadziej cierpią z powodu migreny
Wiele schorzeń i dolegliwości występuje częściej
u pacjentów z cukrzycą
w porównaniu z osobami
bez cukrzycy. Najnowsze
badania epidemiologiczne
wykazały ciekawy wyjątek od
tej reguły. Na łamach czasopisma „Cephalalgia” ukazało

się doniesienie autorstwa I.C.
Antonazzo i wsp. zatytułowane Diabetes is associated
with decreased migraine risk:
A nationwide cohort study,
w którym przeanalizowano
zależność między cukrzycą
a skłonnością do występowania migreny. Naukowcy

z Norwegii obserwowali
7993 pacjentów z cukrzycą
typu 1 oraz 93 600 pacjentów
z cukrzycą typu 2 pod kątem częstości występowania
ataków migreny. Okazało się,
że osoby z cukrzycą typu 1
cierpią na migrenę rzadziej
(współczynnik 0,74) niż

osoby bez cukrzycy. Także osoby z cukrzycą typu 2
rzadziej mają ataki migreny
(współczynnik 0,89). Badacze
przypuszczają, że może to
być związane z nieznanym
dotychczas efektem działania leków przeciwcukrzycowych.
(K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29249165

Choroby przyzębia wpływają na kontrolę glikemii
type 2 diabetes mellitus and
chronic periodontitis: A randomized controlled trial autorstwa E. Mauri-Obradors
i wsp., w którym przeanalizowano zagadnienie wpływu
chorób przyzębia na glikemię.
Autorzy obserwowali
przez 6 miesięcy 90 pacjentów,
którym przedstawiono zasa- stwierdzono znamiennie miesiącach od przeprowady szczegółowej higieny jamy niższy poziom glukozy we dzenia zabiegów peridonto(K.K.)
ustnej oraz usunięto kamień krwi na czczo, w dwie go- logicznych.
nazębny. U pacjentów, u któ- dziny po posiłku oraz heŹródło: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/jcpe.12858/fulrych uzyskano lepszy efekt moglobiny glikowanej. Ten
l#references
leczenia stomatologicznego, efekt obserwowano po 3 i 6

Fot. Krystyna Knypl

Powszechnie wiadomo,
że na glikemię wpływa wiele
czynników, takich jak dieta,
aktywność fizyczna, pora
dnia czy poziom hormonów
biorących udział w regulacji
gospodarki węglowodanowej. Do listy tych czynników
należy dopisać jeszcze jeden
– stan zdrowia jamy ustnej,
a zwłaszcza tkanek przyzębia. Na łamach „Journal of
Clinical Peridontology” ukazało się doniesienie Benefits
of non-surgical periodontal
treatment in patients with

Cukrzyca typu 1 u rodziców zwiększa ryzyko zespołu ADHD u dzieci
Na łamach „Diabetes Care”
ukazał się artykuł Type 1 Diabetes in Parents and Risk of
Attention Deficit Hyperactivity
Disorder in Offspring: A Population-Based Study in Sweden

4

autorstwa J. Ji i wsp. omawiający częstość występowania
zespołu ADHD. Autorzy
przeanalizowali dane medyczne 15 615 osób, których
rodzice mieli cukrzycę typu 1.

Okazało się, że u dzieci tych
osób zespół ADHD występował 1,29-krotnie częściej niż
u osób, których rodzice nie
chorowali na cukrzę typu 1.
Mechanizm tego zjawiska

nie jest znany i zdaniem autorów konieczne są dalsze
badania.
(K.K.)
Źródło: http://care.diabetesjournals.
org/content/early/2018/01/25/
dc17-0592
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Powikłania naczyniowe w cukrzycy – od czego zależą?
Na łamach „Journal of
Diabetes and Its Complications” 7 grudnia 2017 r.
ukazało się doniesienie Age,
age at diagnosis and diabetes
duration are all associated
with vascular complications
in type 2 diabetes autorstwa
N. Nanayakkara i wsp., w którym opisano powikłania
makro- i mikronaczyniowe

w przebiegu cukrzycy. Przeanalizowano historie choroby
3419 osób dorosłych uczestniczących w Australian National Diabetes Audit 2015
(więcej o tym przedsięwzięciu
pod adresem http://content.
digital.nhs.uk/nda).
Śre dni w iek b ad a nych wynosił 62,9±12,5
lat, średni wiek, w którym

zdiagnozowano cukrzycę
49,4±12,3 lat, a czas trwania
cukrzycy 13,5±9,4 lat.
Powikłania makronaczyniowe były częstsze wśród
osób, u których w starszym
wieku zdiagnozowano cukrzycę, a mikronaczyniowe
wśród osób, u których cukrzycę zdiagnozowano w wieku młodszym. Czynnikami

ryzyka dla powikłań makronaczyniowych były wiek
pacjenta, wiek w którym
zdiagnozowano cukrzycę
i czas trwania choroby. Dla
powikłań w obrębie mikrokrążenia czynnikiem ryzyka
był jedynie czas trwania cukrzycy.
(K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/29352694

Sesje o zdrowym stylu życia pomagają znormalizować masę ciała
Utrzymanie prawidłowej
masy ciała jest dla wielu
osób poważnym problemem.
Przestrzeganie zaleceń dietetycznych zależy od wiedzy
pacjentów na temat zasad
zdrowego odżywiania. Na
łamach „Diabetes, Obesity

and Metabolism” ukazało się
doniesienie Effect of non-surgical weight management on
weight and glycaemic control
in people with type 2 diabetes:
A comparison of interventional and non-interventional
outcomes at 3 years autorstwa

S. Botha i wsp., w którym
omówiono wpływ sesji edukacyjnych na normalizację
masy ciała.
Badaniem objęto 1537
osób z cukrzycą. Osoby,
które uczestniczyły w 7-9 sesjach edukacyjnych uzyskały

obniżenie masy ciała o średnio 5 kg. W okresie uczestniczenia w sesjach nie nastąpiło
zwiększenie ilości stosowanych przeciwcukrzycowych
leków doustnych oraz nie
było konieczności wdrożenia
leczenia insuliną.
(K.K.)

Źródło: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dom.13171/full

Leczenie raka piersi u niektórych pacjentek może być
związane ze zwiększonym
ryzkiem rozwoju schorzeń
układu krążenia – czytamy
w najnowszym raporcie naukowym zatytułowanym
Cardiovascular Disease and
Breast Cancer: Where These
Entities Intersect: A Scientific
Statement From the American
Heart Association autorstwa
L.Mehta i wsp. opublikowanym 2 lutego 2018 r. na łamach „Circulation”. Problem
ma poważny wymiar epidemiologiczny, który ilustrują
następujące dane. W Stanach

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rak_sutka#/media/File:IDC1.jpg

Leczenie raka piersi i choroby układu krążenia

Zjednoczonych żyje 47,8 mln pacjentek przeszło leczenie
kobiet leczonych z powodu z powodu raka piersi.
schorzeń układu krążeZagrożenie schorzeniami
nia. W grupie tej aż 3 mln układu krążenia ma miejsce

przy stosowaniu różnych leków przeciwnowotworowych,
zwłaszcza z grupy antracyklin,
które zwiększają ryzyko wystąpienia groźnych zaburzeń
rytmu serca. Autorzy raportu
zwracają uwagę na możliwość
stosowania w trakcie chemioterapii leków o działaniu
ochronnym; do takich leków
należy dexrazoxan. Problemy
kardiologiczne mogą także
pojawić się w trakcie stosowania radioterapii. Autorzy
podkreślają, że na zagrożenie
komplikacjami ze strony serca
narażone są szczególnie kobiety po 65. roku życia. (K.K.)

Źródło: http://circ.ahajournals.org/content/early/2018/01/31/CIR.0000000000000556
https://www.medscape.com/viewarticle/892175

1%

Drodzy Czytelnicy, trwa przekazywanie 1% naszych podatków na szczytne cele.
Chcemy Was prosić, abyście po
raz kolejny wsparli rehabilitację Michała Kozaneckiego, syna
dr Ewy Dereszak-Kozaneckiej
(@edk na Konsylium24.pl), naszej
znakomitej autorki, m.in. artykułów
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Lekarz ma kota?, serii Koty malowane i innych.
Rehabilitacja Michała przynosi znakomite
efekty. Od października 2016 r. jest on studentem Wydziału Anglistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, uzyskuje
bardzo dobre wyniki w nauce, w bieżącym
roku akademickim uzyskał z tego tytułu stypendium rektorskie.

Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy Michała
w powrocie do zdrowia i zdobywaniu wiedzy!
Oto potrzebne informacje:
Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc
Niepełnosprawnym KRS 0000270809
koniecznie z dopiskiem: Kozanecki 889.
Numer konta fundacji
62 1600 1286 0003 0031 8642 6001.
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Nowości
Potas w organizmie człowieka
Potas jest kationem obficie
występującym w organizmie
człowieka, przy czym 98%
jego zasobów jest zlokalizowane wewnątrzkomórkowo
(stężenie 140 mEq/L) i 2%
pozakomórkowo stężenie
3,8 -5,0 mEq/L). Głównym

zadaniem jonów potasowych
jest udział w utrzymaniu homeostazy i właściwej równowagi pomiędzy stężeniem
jonów wewnątrz- i zewnątrzkomórkowwych, które
odgrywają bardzo ważną
rolę w aktywności komórek,

zwłaszcza mięśni i nerwów.
Potas odgrywa także istotną rolę w regulacji ciśnienia
krwi. Szersze omówienie tego
tematu można znaleźć w artykule Potassium homeostasis
in health and disease: A scientific workshop cosponsored by

the National Kidney Foundation and the American Society
of Hypertension autorstwa
C.P. Covesdy i wsp., który
został opublikowany na
łamach „Journal of American Society of Hypertension”.
(K.K.)

Źródło: http://www.ashjournal.com/article/S6-30337)17(1711-1933/fulltext

Na łamach chińskiego
czasopisma „Zhonghua er ke
za zhi” („Chinese Journal of
Pediatrics”) 2 stycznia 2018 r.
ukazało się doniesienie Analysis of prognosis and associated risk factors in pediatric
idiopathic pulmonary arterial
hypertension autorstwa Q. Liu
i wsp. omawiające przypadki 119 pacjentów w wieku
poniżej 18 lat chorujących
na pierwotne nadciśnienie
płucne. Pacjenci byli leczeni
w Pulmonary Arterial Hypertension Center in Beijing
Anzhen Hospital między
czerwcem 2007 r. a majem
2017 r.
Średni wiek, w którym
postawiono rozpoznanie
pierwotnego nadciśnienia
płucnego wynosił 5,9±4,2 lat.

Głównym powodem zgłoszenia się do lekarza była duszność i obniżona tolerancja
wysiłku. 58,8% pacjentów
miało niewydolność krążenia III-IV stopnia wg NYHA,
41,2% miało niewydolność
krążenia I-II stopnia wg
NYHA. Cewnikowanie prawego serca wykonano u 50
pacjentów. Średnie ciśnienie
w tętnicy płucnej oznaczone
w czasie cewnikowania wynosiło 66±19 mmHg, średnie
ciśnienie w prawym przedsionku wynosiło 8,5±3,4
mmHg.
W analizowanej grupie
100 pacjentów (84,0%) otrzymało leczenie farmakologiczne: 55 pacjentów (46,2%)
otrzymywało jeden lek; 40 pacjentów (33,6%) otrzymywało

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_alveolus_PL.svg

Samoistne nadciśnienie płucne u dzieci

Schemat budowy
anatomicznej pęcherzyków
płucnych

dwa leki i 5 pacjentów (4,2%)
otrzymywało trzy leki. Średni
czas obserwacji wynosił 22
miesiące (od 0 do108 miesięcy). W czasie obserwacji
zmarło 43 pacjentów (36,1%),
a u jednego pacjenta wykonano obustronną transplantację
płuc. Głównymi przyczynami

zgonu były: prawokomorowa niewydolność krążenia,
przełom nadciśnieniowy oraz
masywne krwioplucie. Średni
czas przeżycia od czasu postawienia rozpoznania wynosił
37 miesięcy.
(K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/29342993

Nowa pompa insulinowa może przewidywać hipoglikemię
Podczas dorocznej 11th
Annual Conference on Advanced Technologies and
Treatment for Diabetes
w Wiedniu (12-17 lutego
2018) przedstawiono model

nowej pompy insulinowej
wyposażonej w innowacyjne
rozwiązanie Basal-IQ, dzięki
czemu urządzenie przewiduje
zbliżającą się hipoglikemię
u pacjenta.

W badaniu testującym
pompę uczestniczyły 103
osoby w wieku od 6 do 72 lat
z cukrzycą typu 1. Obserwacje przeprowadzono w czterech amerykańskich centrach

badawczych. Dzięki nowej
pompie pacjenci uzyskali lepszą kontrolę cukrzycy oraz
byli w mniejszym stopniu
narażeni na występowanie
hipoglikemii.
(K.K.)

Źródło: https://www.diabetes.co.uk/news/2018/feb/innovative-insulin-pump-reduces-hypoglycemia-in-new-trial-94245222.html

Wczesna diagnostyka raka przełyku
Diagnostyka raka przełyku
jest trudna. W związku z tym
poszukiwane są markery, których oznaczenie w krwi, moczu lub ślinie pozwoliłoby na
wczesne diagnozowanie tego
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schorzenia.
Na łamach „European
Journal of Gastroenterology
and Hepatology” ukazało się
doniesienie A.T. Kunzmann
i wsp. Blood biomarkers for

early diagnosis of oesophageal
cancer: a systematic review.
Na podstawie oceny 39 badań
dotyczących wczesnego wykrywania raka przełyku wykazano, że obniżony poziom

pepsynogenu jest skojarzony ze średnio 2,2-krotnym
zwiększeniem ryzyka wystąpienia tego schorzenia. (K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/29189391
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Artykuł poglądowy

Tydzień inny niż wszystkie,
czyli okazja do zainteresowania się jaskrą
Część 1

Alicja Barwicka

Dla większości osób borykających się z jaskrą każdy tydzień jest taki sam. Nudne leczenie farmakologiczne bez przekonania, że cokolwiek dobrego z niego wynika, zapominanie lub celowe
zaniechanie stosowania leków, bo przecież „nic złego się nie dzieje”, okresowe badania, z których wyników cieszy się tylko lekarz, mówiąc, że nie ma pogorszenia… Również dla tych, którzy
jeszcze nie wiedzą, że na jaskrę chorują, kolejne tygodnie mają spokojny, monotonny charakter.

O
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http://www.bartleby.com/107/illus883.html

ciśnienia pomimo prawidłowych
czy nie bolą, widzenie się
gwałtownie nie pogarsza,
lub niskich wyników pomiarów
a pojawiające się nieraz niespeskutkuje powoli postępującym
jaskrowym zanikiem nerwu
cyficzne, dyskretne dolegliwowzrokowego z postępującymi
ści przypisywane są raczej przeubytkami w polu widzenia. Pamęczeniu niż istotnej patologii.
miętajmy jednak, że stwierdzeJest jednak w marcu tydzień denie w pojedynczym badaniu
dykowany wszystkim zainteresowanym tą chorobą. To Świaokulistycznym podwyższonej
wartości ciśnienia wewnątrztowy Tydzień Jaskry. Obchodzi
gałkowego nie przesądza, że na
go faktycznie cały świat, inten- Rogówka
jaskrę zachorujemy! Chociaż
syfikując w tym czasie wysiłSoczewka
u większości osób nie występują
ki na rzecz edukacji i populaTęczówka
jednoznaczne objawy wczesnej
ryzacji wiedzy dotyczącej jaskry wśród lekarzy i pacjentów Przekrój przez połowę komory przedniej z uwzględnieniem jaskry, a co najwyżej niewielkie bóle i zaczerwienienie gałki
(również tych potencjalnych) kąta rogówkowo-tęczówkowego (kąt przesącza)
oraz podejmując zakrojone na dużą skalę akcje prze- ocznej, nieraz światłowstręt, łzawienie czy widok kół
siewowych badań mających na celu potwierdzenie lub tęczowych wokół źródła światła, to znane są niektóre czynwykluczenie choroby, zwłaszcza wśród osób będących niki ryzyka pojawienia się choroby. Należą tu: rodzinne
w grupie ryzyka.
występowanie (pierwszy stopień pokrewieństwa: rodzice,
rodzeństwo), wiek powyżej 40 roku życia, wady wzroku,
zwłaszcza wysoka krótkowzroczność, przebyty uraz lub
Grupy zainteresowanych
W populacji europejskiej dominuje przebiegająca długotrwałe stany zapalne gałki ocznej, nadciśnienie oczne,
praktycznie bezobjawowo jaskra pierwotna otwartego kąta, przewlekłe terapie hormonalne, w szczególności sterydostąd do jej wykrycia często dochodzi zbyt późno, kiedy terapia, choroby układu krążenia, w tym nadciśnienie lub
w nerwie wzrokowym doszło już do zaawansowanych niedociśnienie tętnicze, cukrzyca, skłonność do skurczu
i nieodwracalnych uszkodzeń. Statystycznie prawidło- obwodowych naczyń krwionośnych, np. w przebiegu miwe ciśnienie wewnątrzgałkowe mieści się w przedziale grenowych bólów głowy, czy w chorobie Raynauda. Takie
12-15 mm Hg, chociaż wartości poniżej 22 mm Hg nie osoby powinny korzystać z okresowych profilaktycznych
budzą większych obaw pod warunkiem okresowych kon- badań w kierunku jaskry. Codzienna praktyka pokazuje
troli. Nadciśnienie oczne, gdzie wartości ciśnienia mogą jednak, że podejrzenie uszkodzenia jaskrowego zostaje
istotnie przekraczać statystyczną normę, niekoniecznie postawione najczęściej podczas wizyt okulistycznych,
spowoduje w przyszłości jaskrowe uszkodzenie nerwu których celem jest np. badanie w zakresie medycyny
wzrokowego, chociaż jest to niekwestionowany czynnik ry- pracy, dobór korekcji okularowej czy udzielenie pomocy
zyka wystąpienia choroby. Z drugiej strony jaskra niskiego w zapaleniu spojówek.
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Artykuł poglądowy
Światowy Tydzień Jaskry po polsku
Obchody Światowego Tygodnia Jaskry w Polsce
mają już wieloletnią tradycję. Każdego też roku zwiększa się zasięg działań. W 2018 roku akcję pod hasłem
„polscy okuliści kontra jaskra” zaplanowano na 11-17
marca. Organizacją obchodów zajęła się sekcja jaskry
Polskiego Towarzystwa Okulistycznego przy współudziale Polskiego Związku Niewidomych. Lekarze mogą
skorzystać w tym okresie z konferencji i sympozjów naukowych, podczas których poza przekazem najnowszej
wiedzy istnieje okazja do wymiany poglądów i doświadczeń z codziennej lekarskiej praktyki. Z kolei pacjenci,
w szczególności osoby nieleczone dotychczas z powodu
jaskry, ale będące w grupie ryzyka, które w ostatnim
roku nie były badane okulistycznie, mają jedyną okazję,
by bezpłatnie i bez skierowania od lekarza POZ móc
skorzystać z diagnostycznych badań przesiewowych.
Celem wszystkich działań jest zwiększenie świadomości
społeczeństwa dotyczącej tej groźnej i ciągle niewyleczalnej choroby oraz osiągnięcie wzrostu wskaźnika jej
wykrywalności. Przygotowania do obchodów nie dotyczą więc wyłącznie organizacji spotkań naukowych, ale
przede wszystkim przygotowania gabinetów lekarskich,
tych poradnianych i tych prywatnych, na przyjęcie osób
do badań diagnostycznych, których celem jest zdiagnozowanie jaskry. Obu zainteresowanym akcją grupom
odbiorców (lekarze i pacjenci) służy informacją strona
internetowa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego www.
tydzienjaskry.pto.com.pl. To tutaj lekarze od ponad dwóch
miesięcy mogą rejestrować gabinety włączające się do
akcji, a pacjenci w aktualizowanej na bieżąco zakładce
„lista gabinetów” znajdą miejsce, w którym w czasie
trwania akcji będą mogli skorzystać z porady lekarskiej.
Strona zawiera bardzo dokładną instrukcję dla chętnych
w zakresie sposobu znalezienia najbliższego gabinetu
i formy zgłoszenia na bezpłatną wizytę.
O co tyle hałasu?
Jest „oczywistą oczywistością”, że popularyzacji
wiedzy domaga się wiele innych chorób, nie tylko jaskra.
Jest jednak kilka jej cech uzasadniających takie akcje.
Przede wszystkim początek choroby ma najczęściej
charakter bezobjawowy lub daje niespecyficzne i prawie
niezauważalne dolegliwości, podczas gdy postępujący
proces neuropatii jaskrowej toczy się nieprzerwanie.
Po drugie następstwa uszkodzenia nerwu wzrokowego
mają charakter nieodwracalny i nie są znane żadne
działania naprawcze. Po trzecie nie znamy wszystkich
mechanizmów patofizjologicznych rządzących jaskrową
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patologią, więc działania lecznicze sprowadzają się
jedynie do obniżenia wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego, co z pewnością nie jest wystarczającym
sposobem leczenia, bo osiągnięcie nawet założonych
wartości ciśnienia może co prawda zahamować postęp
choroby, ale jej nie wyleczy. Przy dzisiejszym stanie
wiedzy, biorąc pod uwagę przewlekle postępujący
przebieg schorzenia i stosowane metody lecznicze, i tak
możemy być pewni jednego: będzie tylko gorzej. Co
ważniejsze, im później jaskrę rozpoznamy i im młodszy
jest pacjent, tym gorsze rokowanie co do utrzymania
użytecznej ostrości wzroku.
Prognozy globalne i lokalne
Chociaż jaskra jest chorobą o zasięgu światowym,
a różne jej typy dominują u różnych ras i na różnej szerokości geograficznej, to statystyczny mieszkaniec globu
wie o niej bardzo niewiele. Według danych statystycznych
blisko 70 milionów osób na świecie ma zdiagnozowaną
neuropatię jaskrową, a równie duża grupa chorych nie
jest leczona i nawet nie wie, że choruje. Prognozy ponadto podają, że do 2020 roku liczba osób niewidomych
z powodu nieodwracalnego jaskrowego uszkodzenia
nerwu wzrokowego dojdzie do 11 milionów. Na terenie
Polski choruje około 800 tysięcy osób, ale tylko ⅓ z tej
grupy jest objęta stałą opieką lekarską.
Zagadki diagnostyczno-lecznicze
Niewystarczający stan wiedzy o jaskrze dotyczy wszystkich, w tym również lekarzy. Trudno się
temu dziwić, skoro cały okulistyczny świat poszukując przyczyn, próbuje zgłębić mechanizmy procesu
chorobowego. Nieustannie pojawiają się nowe teorie
powstawania uszkodzeń jaskrowych, popularyzowane
są nowe pomysły diagnostyczne i lecznicze. Nauka nie
stoi w miejscu. W zakresie możliwości diagnostycznych
i sposobów leczenia ostatnie dziesięciolecia przyniosły
prawdziwą rewolucję, ale nadal nie potrafimy jaskry
wyleczyć! Problem w tym, że to wcale nie jest jedna
choroba, ale raczej cała ich grupa, których wspólnym
mianownikiem jest skutek w postaci nieodwracalnego
uszkodzenia nerwu wzrokowego. Każde z tych schorzeń
może mieć inne przyczyny, inne czynniki ryzyka, a tym
samym może wymagać innego sposobu leczenia.
#
Jakie są typy jaskry, a także możliwości diagnostyczne i lecznicze – napiszę w kolejnym numerze.
Alicja Barwicka, okulistka
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Miasto moje, a w nim...

90-lecie Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Warszawie
W związku z przypadającą na 11 marca 2018 r. dziewięćdziesiątą rocznicą powstania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie redakcja „Gazety dla Lekarzy” wydała
numer specjalny 2s/2018 z okładkowym hasłem Życie dla
zwierząt. Numer ten, z zawartością w językach polskim, angielskim i niemieckim, omawia osiągnięcia zawodowe i naukowe
dr. Jana L. Landowskiego, dyrektora zoo w latach 1951-1972.
Egzemplarze zostały przesłane do zbiorów Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, bibliotek wojewódzkich oraz
wybranych ogrodów zoologicznych w Europie.
O związkach z warszawskim zoo redaktor naczelna
GdL pisała tak:
Wspomnienie o dyrektorze zoo w Warszawie
dr. Janie L. Landowskim to także wspomnienie mojej młodości. Państwo Anna i Jan Landowscy prowadzili otwarty i przyjazny młodzieży studenckiej dom, w którym

wielokrotnie bywałam. Podczas jednego z takich pobytów
otrzymałam od pana Jana Landowskiego wykonaną
przez niego fotografię żyrafy z osobistą dedykacją.
Więcej pod adresem http://gazeta-dla-lekarzy.com/
index.php/zloty-dyplom-lekarza/622-komentarz-redaktornaczelnej.
Numer 9/2017 GdL poświęcony był wspomnieniom
o warszawskim zoo, a hasło okładkowe Dzieciaki i zwierzaki
stało się inspiracją ustanowienia Lauru Amicus Animalibus
Fidelis imienia dr. Jana L. Landowskiego. Pierwszą laureatką
została Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk, redaktor naczelna
miesięcznika „Puls” wydawanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Red. Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk jest
znaną i niezawodną opiekunką zwierząt będących w potrzebie,
a także miłośniczką warszawskiego zoo od najmłodszych lat.
Laureatce serdecznie gratulujemy!
Redakcja

Laur imienia dr. Jana L. Landowskiego
dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w Warszawie w latach 1951-1972
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red. Ewy Gwiazdowicz-Włodarczyk
za niesienie pomocy zwierzętom będącym w potrzebie
Inicjator Lauru
Amicus Fidelis Animalibus

Redaktor naczelna
„Gazety dla Lekarzy”

dr med. Jan T. Landowski

dr med. Krystyna Knypl
11 marca 2018 r.

90-lecie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
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Miasto moje, a w nim...

Pierwszy powojenny przewodnik
po zoo w Warszawie
Jan T. Landowski
Obchodzona 11 marca krajowej, dostarczanych jako dary
2018 r. dziewięćdziesiąta roczni- przez społeczeństwo.
ca powstania Miejskiego Ogrodu
W latach 1950-55 przeproZoologicznego w Warszawie skłania wadzono kapitalne remonty wszystdo przeglądania rodzinnych archi- kich ocalałych i mających wartość
wów i wspomnień. Ze wzruszeniem aklimatyzacyjną obiektów, jednokartkuję pierwszy powojenny Prze- cześnie wyposażono je w nowe 3 rysie, 7 niedźwiedzi brunatnych,
wodnik po ogrodzie zoologicznym urządzenia techniczne. Wybudo- 3 lwy, żubrobizona oraz dziki, wilki,
m.st. Warszawy z 48 ilustracjami wano nowe pawilony – w 1951 roku lisy srebrzyste. Warszawskie zwiei planem zoo, autorstwa mojego ojca, powstał wielki basen dla białych rzęta wyjechały do ogrodów zooloJana L. Landowskiego, ówczesnego niedźwiedzi, a w 1952 roku wy- gicznych w Belgii, Czechosłowacji,
dyrektora tej placówki.
bieg dla niedźwiedzi brunatnych Węgier, Danii, Bułgarii, Szwecji oraz
Broszura była wydana w 1956 przy Trasie W-Z. Zbudowano także NRD.
Na terenie ogrodu działało
roku przez RSW Prasa w Warsza- wybieg dla żubrów i bizonów oraz
wie. Na okładce widzimy słonia przebudowano budynek akwarium. Kółko Młodych Zoologów, w któ„Partyzanta”, który był darem wiet- Przeprowadzono ponadto roboty rym młodzież szkolna zaznajamiała
namskich partyzantów dla Polski. wodno-kanalizacyjne na długości się praktycznie z hodowlą i pielęWe wnętrzu 1000 m, usprawniając nawadnianie gnacja zwierząt.
Przewodnik kończą słowa:
książki licz- fos, basenów i zimowych pomiesz„Wychodząc z ogrodu i kierune fotogra- czeń dla zwierząt.
fie, a wśród
W tym czasie (1950-1955) jąc się do przystanku tramwajowego
nich foto- w warszawskim zoo przyszło na na Trasie W-Z, zboczmy na chwilę
grafia Jana świat 27 lwów, 2 tygrysy, 1 hiena w stronę położonego tuż obok, o kilL. Landow- cętkowana, a także wiele wiel- kanaście metrów od pędzących tą
skiego z ma- błądów, lam, jeżozwierzy i około ruchliwą arterią setek samochodów
łym misiem, 40 niedźwiedzi brunatnych. W tak i tramwajów – wybiegu niedźwiadwybieg dla dogodnych dla zwierząt warun- ków brunatnych. Ich wesołe harce
n i e d ź w i e - kach tylko w ciągu jednego, 1955 żegnają niejako każdego zwiedzadzi, fotogra- roku zwierzostan warszawskiego jącego, prosząc o prędkie ponowne
fie egzotycz- ogrodu zoologicznego wzbogacił odwiedziny ogrodu.”
nych ptaków, się o nowo narodzone 3 pancerniki,
węży, słoni.
3 lwy, bawoła azjatyckiego, lamę,
Zoo zajmowało 41,2 ha. bizona, koczkodana zielonego, reW 1954 roku ogród odwiedziło zusa, 11 niedźwiedzi brunatnych,
800 000 osób, a w 1955 aż 1 mln. jeżozwierza, 5 psów dingo, 2 sarny,
Z lektury dowiadujemy się, że pod 2 łabędzie, a także liczne przychówki
tym względem Warszawa pozosta- papużek falistych, bażantów, nutrii,
wiła w tyle ogrody zoologiczne m.in. jeleni i daniel. Miejski Ogród Zoow Filadelfii, Quebecu, Waszyngtonu, logiczny w Warszawie przekazyBristolu, Neapolu, Bazylei, Rotter- wał zwierzęta do innych ogrodów.
damu, Rzymu i Norymbergii.
W latach 1954-1955 wysłano do
W okresie powojennym zwie- ogrodów zagranicznych między
rzostan zoo początkowo składał innymi: 2 wielbłądy, 1 guanako,
się głównie z przedstawicieli fauny 2 pancerniki, bawoła azjatyckiego,
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Rozdział 1

Za rok o tej porze
w Paryżu?
ZŁOTY DYPLOM

LEKARZA

ciałabyś posiadać?

an twojego umysłu?

Za rok o tej porze, czyli pod koniec lutego 2018, minie 50
lat od ukończenia moich studiów na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej w Warszawie. Rocznica ważna i niecodzienna, warto powspominać – tak rozmyślałam na początku 2017 r.

Już tylko rok do Złotego Dyplomu Lekarza!

Córka narysowała mi dwa plakaty okolicznościowe, drugi jest na końcu książki. Zrobiłam próbną
sesję fotograficzną w okolicach Place de Mexico w Paryżu z pierwszym z plakatów, który prezentował się
następująco:

Postanowiłam z okazji nadchodzącej rocznicy
wydać okolicznościowe przyjęcie. Początkowo myślałam
o restauracji Polidor, znanej współcześnie z filmu Woody’ego Allena O północy w Paryżu. W końcu Hipokrates
był Grekiem, a Polidor to greckie imię Πολύδωρος –
znakomite zestawienie symboli!
Crémerie Restaurant Polidor istnieje od 1845
roku i bywali w niej tacy słynni ludzie jak André Gide,

Rozpoznanie terenu
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James Joyce, Ernest Hemingway, Paul Valéry, Julio
Cortázar, Henry Miller. Było to także miejsce spotkań
członków Collège de ’Pataphysique, które założyli Luc
Étienne i Raymond Queneau.
Przez długie lata znaliśmy Paryż z książek, filmów,
opowieści. W czasach mojego dzieciństwa i młodości
mało kto bywał w europejskich stolicach. Granice były
zamknięte, paszporty w ministerialnych szufladach, nie
mieliśmy dostępu do walut obcych. W latach 90. wszystko zaczęło się normować. Wyjazdy stały się dostępne
dla każdego zdeterminowanego miłośnika podróży.
Mógł wyjeżdżać z biurem podróży albo samodzielnie.
Przed 20 laty, 5 sierpnia 1997 roku, wyruszyliśmy całą trzyosobową rodziną do Paryża, lot LO 5321
o 12.50 i wczesnym popołudniem byliśmy na miejscu.
Powodem wyjazdu były szesnaste urodziny naszej córki,
które przez pewien czas obchodziliśmy według zasady
ZAWSZE W DOBRYM MIEJSCU, ZAWSZE
W DOBRYM TOWARZYSTWIE.
Stolica Francji przywitała nas tak rzęsistą ulewą,
że aby plan miasta nie rozpuścił się w strugach deszczu,
Licznik na wieży Eiffla
wyświetlał liczbę dni
pozostałych do końca
XX wieku

Fot. Mieczysław Knypl

kobiety?
zrozumienie.

Krystyna Knypl

mężczyzny? Poczucie
odpowiedzialność.

ZŁOTY DYPLOM LEKARZA

a charakteru?
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Fot. Mieczysław Knypl

musieliśmy zejść do stacji metra i tam odczytać drogę
do celu. Zatrzymaliśmy się w hotelu Adix przy rue
Lucien Sampaix 30 w przeddzień urodzin.
Hałasująca codziennie śmieciarka pod oknami
hotelu była na tyle stałym elementem pejzażu, że gdy
spotkaliśmy ją na mieście, sfotografowałyśmy się na
jej tle.

1997 r., śmieciarka
przy Centre Georges
Pompidou

Dwadzieścia lat później, niczym w powieści Aleksandra Dumasa, spaceruję z mężem co kilka tygodni
po ulicach tego miasta, realizując misję „Dziadkowie
bez Granic” na rzecz naszych wnucząt Helenki i Henia,
ponieważ nasza córka Katarzyna wraz z mężem Maciejem i dziećmi zamieszkała czasowo w Paryżu.
A jaką rolę gra tu śmieciarka? To ulubiony pojazd Henia.

2017 r., śmieciarka na rue Longchamp

Rozdział 2

Jak to się zaczęło?

Licealistka, która postanowiła zostać lekarzem

Gdy patrzę na moją fotografię z czasów licealnych, to widzę, że właściwie byłam dzieckiem, gdy podjęłam decyzję zdawania na medycynę – i nie mam tu na myśli motywu robienia zastrzyków misiom jako
dziecięcej inspiracji do zostania lekarzem. W moim rodzinnym domu
nie było strzykawek, a i z misiami było krucho. Inne czasy, inne budżety.

Rodzice byli nauczycielami, przy czym matka
przez pewien czas pracowała jako redaktor Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich. To miejsce pracy
odegrało istotną rolę w moim życiu (http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-3/zloty-dyplomlekarza/529-wspominajac-prof-marcina-kacprzaka).
Już jako licealistka znałam nazwiska słynnych
lekarzy, którzy byli autorami książek wydawanych
przez PZWL i pojawiali się w opowieściach mojej
matki redaktorki.
W 1961 roku PZWL wydał książkę dla studentów
Higiena ogólna pod redakcją prof. Marcina Kacprzaka.

12

Redaktorem czuwającym nad przygotowaniem książki
od strony językowej i wydawniczej była moja matka.
Jak to z dziełami zbiorowymi bywa, książka wymagała
sporego nakładu pracy redakcyjnej. Po wydrukowaniu
redaktorom PZWL zwykle przysługiwał bezpłatnie
jeden egzemplarz książki.
Na zakończenie procesu wydawniczego odbyło
się spotkanie redaktora naukowego, czyli profesora Marcina Kacprzaka i redaktora wydawnictwa, czyli mojej
matki. Pan profesor w pięknych słowach podziękował
redaktorce za wkład pracy nad książką. Dodał też, że
jest jej bardzo zobowiązany i gdyby była w potrzebie,
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Karta z podręcznika Higiena ogólna pod redakcją prof. M. Kacprzaka z dedykacją dla mojej matki i podpisami współautorów

Egzamin wstępny pisałam na sali wykładowej Kliniki Dermatologicznej, a egzamin ustny zdawałam przy ulicy Filtrowej
w jednej z sal Studium Wojskowego, które było na czwartym
piętrze dziekanatu

zawsze chętnie pomoże (http://gazeta-dla-lekarzy.com/
index.php/wybrane-artykuly-3/zloty-dyplom-lekarza/529wspominajac-prof-marcina-kacprzaka).
W niespełna rok później, w 1962 r., zdałam egzamin wstępny na Wydział Lekarski Akademii Medycznej
z ocenami: biologia – bardzo dobry, chemia – dobry,
fizyka – dostateczny.
Suma punktów nie wystarczyła, abym dostała
się na studia z ogólnej puli miejsc. W owych czasach
istniały tzw. miejsca rektorskie, którymi rektor uczelni
swobodnie dysponował. Matka, pamiętając ciepłą deklarację profesora Marcina Kacprzaka, zdecydowała się
na wizytę w jego gabinecie z zamiarem poproszenia go

o przyjęcie mnie na miejsce rektorskie. Gdy stremowana dotarła do sekretariatu, okazało się, że profesor
leży w szpitalu z powodu zawału serca. Opowiedziała
sekretarce powód swego przybycia, a ta obiecała przekazać prośbę profesorowi.
Te odległe czasy, które wspominam, tym się
różniły od tych czasów, które nadeszły potem, że sekretarki nie miały ambicji wyręczania swoich szefów
w decyzjach, a jeżeli ktoś poważny dawał słowo, to miał
zwyczaj go dotrzymywać. Sprawa została przekazana
profesorowi Marcinowi Kacprzakowi, który jeszcze
podczas pobytu w szpitalu zadecydował o przyjęciu
mnie na Wydział Lekarski.

Rozdział 3

Studia na Akademii Medycznej
w Warszawie
Studiowałam w latach 1962-1968 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Dziekanat mieścił się przy ulicy Filtrowej 30. Biegaliśmy tam zaliczać poszczególne
semestry i lata studiów.
Kto z dostojnej profesury owych lat pozostał na
trwałe w mej pamięci? Spójrzmy na kadrę pedagogiczną
chronologicznie według studenckiego indeksu.
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Niewątpliwie wielką estymą wśród studentów
cieszył się prof. Witold Sylwanowicz, który na wykład z anatomii prawidłowej wkraczał z liczną świtą
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Mój indeks

asystencką. Wszyscy mieli czyściutkie, wykrochmalone, doczesnych we wczesnym socjalizmie, a także przyposzeleszczące białe fartuchy oraz czepki na głowach. Pro- mina znany dowcip żydowski.
fesor Sylwanowicz podczas wykładu pięknie rysował
Żyd wybiera się w odwiedziny do rodziny
na tablicy kolorowymi kredkami omawiane narządy. w Związku Radzieckim i ustala, jak będzie relacjonował
Naszym asystentem był dr Mieczysław Nowak – mie- w listach swój pobyt. Wszyscy są świadomi działającej
liśmy z nim dobre relacje.
cenzury i potencjalnych konsekwencji pisania prawdy.
Chemię ogólną wykładał prof. Piotr Wierzchow- Najmądrzejszy w rodzinie proponuje:
ski, zwany przez studentów „Mułem”, słynął z nudnych
Pisz o wszystkim pozytywnie, a to, co będzie
wykładów – odwrócony do studentów tyłem przez cały negatywne, opisz zielonym atramentem, ale też w toczas pisał na tablicy wzory chemiczne (http://mdw.wum. nacji pozytywnej. My będziemy wiedzieli, co jest źle,
edu.pl/sites/mdw.
a ciebie i siebie
wum.edu.pl/files/
nie narazimy na
biul-11.pdf).
ewentualne przykrości. Odważny
W moim indeksie niewątpliturysta pojechał
wie wyróżnia się
odwiedzić krewpodpis profesora
nych. Po miesiąWitolda Sylwanocu nadchodzi list.
wicza – nie dość, że
Droga Rojest na pierwszym
dzino, wszystko
miejscu, to jeszcze
jest tu wspaniałe!
złożony zielonym
towarów dostatek,
atramentem! Może
swobód obywatelskich też. Wszystten kolor sugeroko jest naprawdę
wać dostatek dóbr Gmach Collegium Anatomicum przy ul. Oczki
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super! całuję was, Abraham PS. Tu nie ma zielonego
atramentu!
Jedno jest pewne – w czasach mojej lekarskiej
młodości w PRL wszystkiego było pod dostatkiem, co
więcej był nawet zielony atrament! Podpis prof. Witolda
Sylwanowicza tego dowodem.
Z innych osobistości warto wspomnieć prof.
Witolda Kapuścińskiego, u którego zdawałam egzamin
z fizyki po I roku. Egzamin przebiegał w spokojnej
atmosferze, w pewnym momencie dostałam pasujące
mi pytanie, nabrałam głęboko powietrza w płuca, aby
na wydechu błysnąć fizyczną wiedzą, gdy… zapinka
stanika rozpięła się, dekoncentrując mnie dość poważnie. Jakoś zdołałam zapanować nad wszystkim
i otrzymałam piątkę.
Po zajęciach wpadaliśmy na kawę do kawiarni
Colorado w Alejach Jerozolimskich. Podobno w owych
latach było w Warszawie 160 kawiarni (http://eela1.blox.
pl/2011/06/Neony-warszawskie.html). Niewiele, teraz 160
jest na każdej dłuższej ulicy.
Drugi rok uchodził za ciężki głównie z powodu
biochemii i egzaminu u prof. Ireny Mochnackiej, zwanej
przez studentów „Rybeńką”. Niemniejszą sławą cieszyła
się fizjologia. Ćwiczenia z tych przedmiotów stanowiły
poważne wyzwanie! Na biochemii dostawaliśmy probówki z kolorowym płynem, w którym pływały różne
kationy i aniony. Dolewając innych płynów, musieliśmy
wykryć, co w tych cholernych probówkach jest... Zawsze
musiałam korzystać ze znanego wszystkim studentom
owych lat wsparcia osoby przygotowującej te mikstury.
Na czym ono polegało? Kto wtedy nie studiował, ten
się nie dowie.
Z kolei na fizjologii musieliśmy obcować z żabami, może nawet je uśmiercać! Po latach dowiaduję
się ciekawych informacji o profesurze fizjologicznej
(http://fizjologia.amwaw.edu.pl/dokumenty/historia.pdf)
– kontakty z nauką na całym świecie! W ówczesnych
latach trudno to było zgadnąć.
Po drugim roku najpoważniejszym egzaminem
była oczywiście anatomia prawidłowa. Poszła mi dobrze,
inne przedmioty też. Najsłabiej biochemia – ale i tak
zdana za pierwszym podejściem. Wiele osób miało
problemy z tym przedmiotem.
Zapamiętaliśmy także prof. Kazimierza Ostrowskiego z histologii, miłośnika sportów różnych, w tym
podobno skoku przez katedrę w celu odbycia wykładu
dla studentów.
Trzeci rok studiów uchodził za nieco łatwiejszy,
zaczynały się przedmioty kliniczne. Kontynuowaliśmy
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także naukę przedmiotów teoretycznych: anatomii patologicznej, mikrobiologii lekarskiej oraz patofizjologii.
W katedrze anatomii patologicznej nastąpiła
zmiana – przyszedł prof. Janusz Groniowski, który
również zrobił na nas spore wrażenie. Pod koniec roku
akademickiego zachorował i przysłał do naszego kursu list, który kończył się słowami „Wasz Groniowski”.
Byliśmy zachwyceni! To był pierwszy profesor, który
oświadczył publicznie, że jest nasz! Chyba przez jakiś
czas mieszkał na terenie zakładu po przeprowadzce z innego miasta. Zdawałam u niego egzamin – dostrzegłam,
że ma jakiś problem z żyłami w kończynie dolnej, bo
profesorska kończyna spoczywała ułożona na kanapie.
Prof. Jan Walawski przeszedł w tym czasie na
emeryturę, ale zaglądał do zakładu. Był niewysokiego
wzrostu. Jeden z niesfornych asystentów dokonał modyfikacji katedry, z której profesor wygłaszał wykłady
i podobno nie było go zbyt dobrze widać w wyniku tej
przeróbki. Niesforny asystent, posiadacz czerwonego
dyplomu, poszedł szukać szczęścia na chirurgii, ale
tam też kariery nie zrobił. Czerwony dyplom nie był
przepustką do sukcesów na całe życie...
Chwili wytchnienia dostarczały studentom zajęcia
z wojska. Wykłady odbywały się w gmachu medycyny
sądowej.
Konieczna była obecność, innych aktywności nie
wymagano. Pamiętam wykładowcę chirurgii wojskowej w randze pułkownika, o pseudonimie „Krępulec”.
Pan pułkownik tak nazywał opaskę uciskową i stąd
pochodził jego nick, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli.
Studenci szeptali między sobą na wykładach, a pułkownik ciągnął monotonnym głosem: Jeżeli żołnierz
na polu walki straci przytomność, należy z osobistego
zestawu opatrunkowego wyjąć agrafkę i przypiąć mu
język do munduru, co chętnie bym uczynił każdemu
słuchaczowi moich wykładów.
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Rozdział 4

Bal półmetkowy
Obok gmachu medycyny sądowej jest Klub Medyków. Wpadaliśmy tam na kawę między
zajęciami. W sali balowej odbywały też spotkania ze słynnymi osobistościami, z których
najważniejszą była Marlena Dietrich. Odwiedziła ona Klub Medyków w 1964 roku.

Znany był pogląd, że student, który dobrnął
do półmetka, wcześniej czy później studia ukończy. Bal
półmetkowy był więc ważnym wydarzeniem. Odbywał
się w Klubie Medyków, znanym nie tylko z sali balowej,
ale także z dobrej orkiestry grającej jazz.

Rok czwarty był dość ciężki. Oczywiście niebywałą frekwencją cieszyły się wykłady prof. Stefanii
Jabłońskiej. Pani profesor zawsze elegancka, z fryzurą
prosto od fryzjera, w szykownym kostiumiku i szpileczkach prezentowała nam interesujące przypadki kliniczne.
Przypadki wkraczały całe gołe, jedynie na głowach miały
kaptury z białego płótna à la Ku-Klux-Klan z otworami
na oczy i usta. Pani Profesor wskazywała
na objaw pierwotny, zlokalizowany w miejscu typowym i zachwycała się jego urodą.
Aby wzmocnić efekt, niekiedy dodawała
opis mikroskopowy: Proszę państwa, krętek blady pod mikroskopem ma królewskie
ruchy! Musieliśmy dawać wiarę słowom
pani profesor. Nie widzieliśmy nigdy w skali
mikro żadnego krętka, a w skali makro
żadnego króla.
Chętnie chodziłam na wykłady
prof. Ireny Haussmanowej z neurologii.
Niesamowite wrażenie zrobił na mnie wykład, podczas którego opis aury padaczkowej został zilustrowany fragmentem prozy
Dostojewskiego.
Sesja po IV roku poszła mi fantastycznie – same
piątki w indeksie!
Rok piąty to duże egzaminy kliniczne. Nie miałam z nimi żadnych kłopotów. Po piątym roku odbył
się konkurs na wzorowego studenta AM – zostałam

Zaproszenie na bal półmetkowy

Byłam laureatką tego konkursu

Marlena Dietrich w Klubie Medyków

Tłok na sali był olbrzymi. Nie udało mi się dostać
do środka. Relację z pobytu Marleny Dietrich w Warszawie można obejrzeć na kronice filmowej: http://www.
kronikarp.pl/szukaj,30000,tag-692432,strona-1. Widać także
na tej kronice, że wśród studentek modne były chustki
jako nakrycie głowy. Nosiłam taką, choć dziś
trudno mi to sobie wyobrazić.
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laureatką tego konkursu. DzieByłam takim prostym ludem, więc udało mi się zakwakan podczas wręczania nagrody,
lifikować na praktykę do Rygi. Odbyliśmy też podróż
którą była książka Od marzenia
lotniczą do Leningradu (Sankt Petersburga).
do odkrycia naukowego, zaoferoPodróżowaliśmy w grupie pociągiem na trasie
wał wsparcie przy poszukiwaniu
Warszawa – Wilno – Daugavpils – Ryga. Mieszkaliśmy
pracy w murach Alma Mater.
w akademikach. Dzięki temu, że kolega Janusz Ordyniec
Na laury złożyła się bardzo
miał aparat fotograficzny, dysponuję wyjątkowo bogatą
dobrze zaliczona sesja oraz praca
dokumentacją z tego wyjazdu (https://www.photoblog.com/
Studentka piątego
społeczna w komisji stołówkowej roku AM w sweterku mimax2/2016/08/15/15082016-wspomnien-czar-praktykaZrzeszenia Studentów Polskich. typu bliźniak kupionym studencka-w-rydze/).
za nagrodę rektorską
Praca polegała na pełnieniu dyRok szósty można było skończyć wcześniej dziężurów w stołówce w godzinach od 12 do 14 i przyjmo- ki układowi ćwiczeń. Już 29 lutego 1968 roku byłam
waniu do sprzedaży numerków obiadowych. Dyżurny po wszystkich egzaminach. Gdy nieco ochłonęłam,
miał prawo do bezpłatnego obiadu. Stołówka serwowała dotarło do mnie, że coś się dzieje dokoła. Nadciągał
bardzo smaczne i obfite posiłki. Przy okazji można było Marzec 68. W sali balowej Medyka odbyło się burzliwe
pożywić będącego w potrzebie kolegę – panie wydające zebranie, które transmitowano przez lokalny radiowęzeł
obiady pozwalały na wzięcie drugiej zupy.
do innych pomieszczeń. Słuchałam go w stołówce, któMając dobre wyniki w nauce i aktywność w ZSP, ra mieściła się w prawym skrzydle budynku na poziomie
złożyłam podanie o praktykę zagraniczną i przyzna- minus jeden. Bardzo to było niecodzienne wydarzenie,
no mi ją. W moich studenckich czasach można było a w dodatku kompletnie dla mnie niezrozumiałe. Powyjeżdżać na praktyki zagraniczne przez Zrzeszenie lityka nie była wtedy przedmiotem tak powszechnego,
Studentów Polskich. Na Zachód jeździli tzw. działacze, codziennego zainteresowania. Można się było polityką
a prosty lud studencki do krajów demokracji ludowej. nie interesować.

Rozdział 5

Odpoczywam po dyplomie
Wyczerpana egzaminami postanowiłam odpocząć w Krynicy. Wyjechałam na dwa tygodnie. Mieszkałam w wynajętym pokoiku na pierwszym piętrze niedawno wybudowanego
domu.
Pewnego wieczoru pogoda zmieniła się niespodziewanie. Wiał silny wiatr, jeszcze w owych latach
nieprzeszkadzający w zasypianiu. W nocy poczułam, że spadają na mnie tysiące tajemniczych drobin.
W pierwszej chwili pomyślałam, że to inwazja insektów.
Zdenerwowana zapaliłam światło. Okazało się, że jestem
pokryta trocinami, które były użyte do izolacji dachu,
a podczas silnego wiatru wysypały się przez szpary
między belkami sufitu.
Spacerowałam po deptaku, pijałam wodę źródlaną, weszłam na Górę Parkową oraz jeździłam na
łyżwach. Po dwóch tygodniach treningu na krynickim
lodowisku na tyle zachęciłam się do sportu łyżwiarskiego, że po powrocie do Warszawy kupiłam eleganckie łyżwy figurowe i chodziłam na Torwar. Pewnie
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nigdy bym tam nie trafiła, ale dział socjalny szpitala
wykupił abonamenty w atrakcyjnej cenie i promował
wśród pracowników szpitala akcję „Sport to zdrowie”.
Nie wszyscy byli tego zdania… pamiętam kolegę urologa, który usiłował uprawiać sport łyżwiarski ze swoją
córką. Nie trzeba było długo czekać, by zasapany tata
chwycił się bandy i wysapał: Już wolę profesorowi przy
operacji asystować, niż na tych łyżwach jeździć.
Lubiłam podczas spacerów w Krynicy wstępować
do salonu prasowego w prawym skrzydle Nowego Domu
Zdrojowego. Była tam prasa zagraniczna oraz ciekawe
książki.
Jadałam obiady w jednym z krynickich sanatoriów, były bardzo dietetyczne i bardzo niskosolne.
Zaletą tych obiadów była nie tylko ich dietetyczność,
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Muzealna wersja transparentów z tamtych czasów

ale także dostęp do telewizora, w którym pokazywano
wydarzenia w Warszawie. Wiece, przemówienia – patrzyłam na te relacje, zupełnie nie rozumiejąc o co
w tym wszystkim chodzi.
Trwał słynny Marzec 68. Na wielu uczelniach
odbywały się wiece – między innymi 9 marca na Politechnice Warszawskiej, przekształcony potem w strajk
okupacyjny w Auditorium Maximum. Zorganizowano
akcję zbierania żywności dla strajkujących studentów.
Na gmachu głównym politechniki wisiały transparenty…
Największy wiec odbył się 28 marca, byłam już
w Warszawie. W kilkuosobowym gronie świętowaliśmy
na Starym Mieście zakończenie studiów i pod wieczór
wracaliśmy spacerem przez Krakowskie Przedmieście.
Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego gromadziły
się grupy demonstrantów, wygłaszano przemówienia,
wznoszono okrzyki o syjonistach…
Kilkoro kolegów pracujących w szpitalu i mających żydowskie pochodzenie kilka miesięcy później się
zdecydowało się na emigrację. Jedna z koleżanek kończyła właśnie przygotowania do wyjazdu, wymieniała
pieniądze w banku, ktoś podobno chciał ją oszukać,
wzburzona opowiadała:
– Mnie, żydówkę, chciał oszukać na pieniądze!
Coś podobnego! Nie dałam się! Ale mniejsza o to…
– Za rok o tej porze w Jerozolimie, jak mówią
bogobojni Żydzi, gdy piją wódkę, do ciebie, Filip, to piję

Państwowy Szpital Kliniczny nr 1, wejście od ulicy Nowogrodzkiej 59
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Wróg potrafił kusić...

– oznajmiła szefującemu nam wówczas koledze. Rzeczony
Filip nic nie odpowiedział, choć był błyskotliwym rozmówcą. Niezwykle nas ta scena zaskoczyła, a także fakt,
że Filip nie wyemigrował. Z naszego oddziału wyjechały
w krótkim czasie cztery osoby – dwie do Izraela, jedna
do RFN, jedna do Francji.
Zbyt mało rozumieliśmy, nie o wszystkim mówili
nam starsi emigrujący koledzy, a poza wszystkim byliśmy przejęci niedawno rozpoczętą pracą. Przywilejem
młodości jest skupianie się na własnych sprawach.
Starości zresztą też.
Dlaczego wybrałam szpital kliniczny Akademii
Medycznej jako miejsce odbywania stażu (https://www.
photoblog.com/mimax2/2017/07/11/11072017-staz-podyplomowy/)? Zachętą była złożona publicznie zachęta do ubiegania się o pracę w Akademii Medycznej
przez prof. Zdzisława Łapińskiego podczas ogłaszania
wyników konkursu na wzorowego studenta. Wcześniej
zdawałam u niego egzamin dyplomowy z chirurgii.
Oczywiście podczas egzaminu poświęciliśmy chwilę
ustaleniu naszych rodowodów z uwagi na moje panieńskie nazwisko jednakowe z profesorskim.
Zachęcona złożyłam dokumenty i otrzymałam
staż od 24 kwietnia 1968 roku w Państwowym Szpitalu
Klinicznym nr 1 w Warszawie. Staż trwał do 1970 roku.
W owym czasie obowiązywały półroczne pobyty na internie, chirurgii, ginekologii oraz pediatrii.

PSK nr 1, pawilon nr 11 – widok od ulicy Chałubińskiego
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Ulice mojej młodości

W trakcie trwania mojego stażu wprowadzono podyplomowy staż specjalistyczny, na przykład przyszły internista mógł szkolić się na oddziale chorób wewnętrznych
przez 12 miesięcy i były one liczone na poczet przyszłej
specjalizacji. Zdecydowałam się na taki staż, dzięki
czemu mogłam zgłębiać tajniki interny w dłuższym

okresie. Dyplom ukończenia studiów odebrałam, już
pracując, 6 maja 1968 roku.

Rozdział 6

Odbiór dyplomu lekarza
– wersja zbeletryzowana
Będę leczyć ludzi! Jak to się właściwie robi??? – zapytywała samą siebie, bo przecież nie mogła nikomu innemu zadawać takich pytań. Muszę koniecznie dowiedzieć się, jak to się robi,
tylko od kogo??? Na wykładach profesorowie niby mówili, że naparstnicę daje się w niewydolności krążenia – ale kiedy? komu? jak długo??? Odpowiedzi na tak szczegółowe pytania
niestety nie padały na wykładach ani nie było ich w książkach.
Wiedziała tylko jedno – aby leczyć,
musi odebrać dyplom lekarza i na tym postanowiła chwilowo się skupić. Rozwiązanie
innych egzystencjalnych i intelektualnych
dylematów musiało poczekać na swój czas.
Odbierających dyplom lekarza było
trochę ponad setkę. Część stanowili maruderzy
z poprzedniego sezonu, część przodownicy
pracy z trwającego roku akademickiego.
Dziekan, będący jednocześnie chirurgiem, nie lubił tracić czasu na aktywności
niezakończone opisem przeprowadzonego
zabiegu, dlatego odbiór dyplomów zawsze
wyznaczał na środę, tradycyjny dzień nieoperacyjny.
Zejdzie mi pewnie ze dwie godziny
na tych uściskach i uśmiechach – pomyślał,
wysiadając z taksówki przy Klubie Medyków.
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Ulica Oczki, w głębi gmach Klubu Medyków, w którym odbierałam dyplom
lekarza
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– Dzieńdobrypaniedziekanie, dzieńdobrypaniedziekanie – szemrały szeregi elegancko wystrojonych,
świeżo upieczonych absolwentów Wydziału Lekarskiego.
Rodziców, ciotek i rodzeństwa nie było wiele w gronie
oczekujących na uroczystość. W końcu to środek dnia!
Wszyscy budowali lepszą przyszłość Sarmalandzkiej
Republiki Ludowej. Poza tym burżuazyjne zwyczaje
bywania rodzin absolwentów na odbieraniu dyplomów
ukończenia wyższej uczelni nie były w modzie.
Tuż przed jedenastą wszyscy zgromadzeni przeszli
do sali balowej i zasiedli po obu jej stronach, zostawiając wolny pas pośrodku, aby dostojna profesura mogła
bez przeszkód dotrzeć do sceny.
Pochód otwierał dziekan Zbigniew Przekora,
za nim podążało dwóch prodziekanów i pan Jan, szef
dziekańskiego sekretariatu z dyplomami ułożonymi
w dwóch rzędach na tacy przykrytej zielonym suknem.
Dostojna profesura wkroczyła na scenę i zasiadła w fotelach. Próżni strojnisie poprawili akademickie
sukienki i ładnie ułożyli fałdy. Dziekan Przekora skinął
na pana Jana, który z kolei dał znak dyrygentce chóru
akademickiego. Pani Emilia uniosła ręce ku górze i z impetem wprawiła je w ruch.
Odśpiewano po łacinie okolicznościową pieśń
akademicką i przystąpiono do słownej części ceremonii.
Dziekan wygłosił przemówienie, które jak zwykle
na taką okazję miał przygotowane, będące swobodnym

streszczeniem przyrzeczenia lekarskiego. W ostatniej
chwili zdecydował
się dodać coś osobistego.
– Jesteście
ostatnią grupą
absolwentów, której wręczam dyplomy. Od nowego
roku akademickiego przechodzę
na emeryturę. WłaLogo Klubu Medyków
śnie uświadomiłem
sobie, że wy przejdziecie na emeryturę już w dwudziestym
pierwszym wieku. Co za perspektywa! Tyle lat pięknej
pracy przed wami! Ale jeszcze nie jesteście lekarzami,
dopóki nie złożycie przyrzeczenia. Proszę wszystkich
o powstanie, a absolwentów odbierających dziś dyplomy
o podniesienie prawej ręki ku górze i powtarzanie za mną:
– Przyjmując z czcią i głęboką wdzięcznością nadany mi stopień lekarza… – absolwenci z nieco ściśniętymi wzruszeniem gardłami powtórzyli pierwsze zdanie
za dziekanem. Potem drugie, trzecie, kolejne…
– Przysięgamy to uroczyście! – tonacja była w tym
momencie już zupełnie dźwięczna.

Rozdział 7

Pierwszy dzień pracy
– wersja zbeletryzowana
Jak się ubrać na pierwszy dzień pracy? – zastanawiała się Matylda. Uznała, że szaroniebieski
kostiumik z białą bluzką, jej oficjalny strój egzaminacyjny, będzie odpowiedni na tę okazję.
Kostiumik był szyty na miarę. W owych czasach nie było jeszcze poradników dla młodych profesjonalistek i były one zdane na siebie oraz swoją intuicję.

Pamiętny dzień
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Pamiętne miejsce

Elegancjafrancja, elegancjafrancja, elegancjafrancja – pomyślała, przeglądając się w lustrze
przed wyjściem.
Całą drogę do przyszłego miejsca pracy przeszła
na piechotę. Przecież nie mogła się narazić na utknięcie
w windzie czy czekanie na spóźniony autobus. Mieszkała
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niezbyt daleko i po
Fartuch był
dobry, prawie jak
dwudziestu minutach
stanęła przed wejszyty na miarę. Maściem na Oddział
tylda powoli zapinaChorób Wszelakich.
ła guziki obleczone
Gdy inni nabiałym materiałem,
pełniali swe drogi odniektóre z nich miały
dechowe zapachami
naderwane powleczewiosennych kwiatów,
nie, spod którego wyglądał metal.
Matylda wciągnęła
potężny haust szpital– Pani idzie
nego powietrza i kildo lekarskiego i tam
ka minut przed ósmą
czeka na swoją szezgłosiła się do sekrefową. Pewnie u ordynatora jeszcze siedzi
tariatu. Sekretarka
na odprawie.
po odebraniu skierowania na staż pody– A skąd pani
plomowy wpisała ją
wie? – zapytała Mana listę pracowników Słynna posadzka, po której ślizgał się ordynator Wielkosz spiesząc pacjentom tylda.
z pomocą
oddziału i objaśniła:
– Oni tak za– Będzie się pani podpisywała codziennie, lista wsze siedzą z pół godziny, jak dyżurni zdadzą raport.
obecności leży na parapecie, po lewej przy wejściu. Teraz Ciekawe, o czym gadają, pewnie plotkują – mruknęła
proszę iść na oddział męski do pani Stasi, naszej siostry pod nosem gospodarcza.
gospodarczej, wyda pani fartuch i proszę poczekać na pa– A może mi pani powiedzieć, gdzie mogę schować
nią wiceordynator, będzie pani pracowała w jej zespole. torebkę? Mam w niej portfel z dokumentami, klucze
To wszystko na dziś.
do domu; płaszcz zostawiłam w szatni, ale z torebką
– A pan ordynator? – nieśmiało zapytała Matylda. to się boję – wyznała Matylda.
– Pani położy sobie torebkę w szafie, w lekarskim
– Zajęty – ucięła sekretarka.
Matylda była trochę zawiedziona, że nie stanie – poradziła siostra gospodarcza.
przed ordynatorskim obliczem ani nie dostąpi zaszczytu
– A jak mi ją ktoś ukradnie? – zaniepokoiła się
odściśnięcia jego kończyny górnej w pierwszym dniu pracy. Matylda.
Ordynator miał jednak ważniejsze, a nawet Bar– To nie będzie miała pani kluczy do domu i forsy.
dzo Ważne Sprawy, w tej skali przybycie do pracy nowej Wtedy pod most, jak nic – zauważyła pani Stasia. – Mastażystki było wydarzeniem bezkalibrowym.
jątku tu się pani nie dorobi, można potrenować zawczasu
Ściskałam się niedawno z dziekanem, wystar- zakwaterowanie dla ubogich.
czy! – powiedziała sobie na pocieszenie, wychodząc
– Ale ja bym się tu chciała nauczyć medycyny –
z sekretariatu. Zeszła na parter, substytucyjnie zamiast wyznała Matylda.
ordynatorskiej prawicy ściskała pod pachą torebkę.
– A, to się może zdarzyć – oznajmiła nieoczekiwanie
Oddział męski chorób wszelakich był na lewo siostra gospodarcza.
od schodów prowadzących do ordynatorskich apar– Dziękuję pani, dziękuję za fartuch i wszystkie
tamentów. Na końcu oddziału mieścił się magazynek informacje.
gospodarczy, w którym w każdy poniedziałek pani Stasia
Matylda przeszła pół długości korytarza i stanęła
wydawała asystentom czyste fartuchy.
przed drzwiami z napisem Pokój lekarski. Stała oto
– Dzień dobry, ja do pracy – nieśmiało zagaiła u wrót wiedzy lekarskiej, którą dzielono się z innymi
Matylda.
na słynnym Oddziale Chorób Wszelakich nie mniej
– Chudzina z pani – zauważyła siostra gospodarcza słynnego ordynatora Władysława Wielkosza.
– ale coś dobierzemy – przerzuciła stertę wypranych farCo zrobić z tą torebką? – myślała nerwowo.
tuchów i z samego dna wyciągnęła rozmiar XS. – Będzie Przed wejściem do pokoju lekarskiego przepakowała
dobry, pani mierzy – poleciła.
klucze i portfel do kieszeni fartucha, po czym drugi raz
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tego dnia wzięła głębszy haust szpitalnego powietrza
– Proszę zapisać z dzisiejszą datą: Odstawić digoxin
i nacisnęła klamkę drzwi prowadzących do sanktuarium – poleciła. – Odstawiamy, ponieważ pacjent ma wolną
czynność serca – dodała objaśniająco.
wiedzy lekarskiej
– Dzień dobry, ja na staż, nazywam się Matylda
Po trzech kwadransach wszyscy chorzy pozostający
Przekora – przedstawiła się kilkorgu zebranym. – Do ze- pod opieką zespołu wiceordynator byli zbadani, a zlecenia
społu pani wiceordynator.
zaktualizowane.
– Siadaj i siedź, póki możesz i nic nie musisz robić
– Proszę oddać zlecenia siostrze apteczkowej, pani
– poradził pucołowaty kolega z krótko przystrzyżonymi Izie. Ja teraz idę na śniadanie, pani też może coś przekąwłosami. – Zbyszek jestem – dodał.
sić. Stażyści piją herbatę w pokoju stołówkowym u pani
– Miło mi, Matylda. Czy mogę w tej szafie schować Maryni, przy schodach.
– A co mam robić potem? – zapytała Matylda.
torebkę? – zapytała.
– Rzuć sobie pod rentgeny, to nikt nie znajdzie.
– Po śniadaniu, powiedzmy za pół godziny, spo– Nie rozumiem – odpowiedziała Matylda.
tkamy się w pokoju lekarskim i napiszemy obserwacje
– A co tu jest do rozumienia? Po lewej masz tecz- z dzisiejszego obchodu.
kę z historiami chorób, po prawej klisze rentgenowskie
Co napiszemy??? – pomyślała spanikowana Mapacjentów.
tylda. Nie pamiętała kompletnie nic. Ani jak nazywali się
Matylda zgodnie z radą Zbyszka zdeponowała pacjenci, ani na których łóżkach leżeli, nie wspominając
swoją nieszczęsną torebkę w szafie. Kilka minut po dzie- już o takich wyrafinowanych szczegółach jak to, którewiątej nadeszła wiceordynator Jolanta Budkiewicz.
mu z nich skoczyło ciśnienia, a któremu podniosło się tętno.
– Pani, zdaje się, czeka na mnie? – rzuciła w stronę
I to ma być prawdziwa medycyna? Matylda miała
nowej stażystki.
ochotę uciec na kraj świata, rzucić tę całą medycynę.
– Tak, pani ordynator – odpowiedziała Matylda. Matyldo, na wszystko przyjdzie pora, na rzucanie medy– No to idziemy na obchód, będzie pani notowała cyny też – była pewna, że jakiś głos cichutko szepnął jej
moje zlecenia. Tu jest teczka z kartami zleceń pacjentów. do ucha te właśnie słowa. Zdecydowała się więc zostać.
Jakoś przetrwała pierwszy dzień.
Idziemy.
W pierwszej sali leżało czterech pacjentów, któNadeszła godzina czternasta i wszyscy rozeszli
rych Jolanta po kolei pytała o samopoczucie, po czym się do domów, a niektórzy pracownicy Oddziału Chow zależności od tego, co usłyszała, badała i wydawała rób Wszelakich udali się do rezydencji, zgodnie z rangą
Matyldzie polecenia.
należną ich pozycji i stanowisku.

Rozdział 8

Początki pracy
Praca na oddziale polegała początkowo no pisaniu zleceń wydawanych przez starszego lekarza oraz pisaniu obserwacji w historiach chorób. Młodzież kliniczna po obchodzie przesiadywała w pokoju asystentów, wpisując obserwacje do historii chorób lub sklejała szeregowo morfologię do morfologii, mocz do moczu, biochemię do biochemii.
Poznawszy podstawy codziennej praktyki lekarskiej, można było ostrożnie zacząć bywać na posiedzeniach naukowych.
Chodziliśmy też na herbatkę do pokoju nr 16
na parterze, gdzie w godzinach wczesnopopołudniowych pani Marynia wydawała szpitalne obiady. Najgorsza była ogórkowa z ryżem. Największą zaletą obiadów
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była chyba cena, ale nie jestem w stanie przypomnieć
sobie, ile się płaciło. Wydaje mi się, że nie byłam wierną
klientką pani Maryni.
Szefostwo pijało herbatę lub kawę w swoich
gabinetach, do których chadzaliśmy na rozmowy merytoryczne, np. po napisaniu epikryzy końcowej w celu jej
przedyskutowania przed włączeniem do historii choroby.
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Złoty Dyplom Lekarza
Poza prowadzeniem pacjentów na oddziale pod kierunkiem starszych
kolegów można
było po zdaniu
kolokwium dyżurować jako drugi
dyżurant.
Pilni staMoje pierwsze miejsce pracy
żyści dostawali
z czasem zaproszenie do zdawania kolokwium dopuszczającego do dyżurowania. Obowiązywała znajomość postępowania w ostrych stanach internistycznych,
a także EKG z potencjałami czynnościowymi włącznie.
Udało mi się te potencjały opanować i 1 listopada
1968 roku miałam swój pierwszy dyżur… Poprosiłam
o tę datę, wychodząc z założenia, że uwaga świata
będzie odwrócona od tych, co jeszcze żyją do tych, co
już odeszli i jakoś dotrwam do rana. Szefem dyżuru był
mile przez mnie wspominany kolega, który wkrótce
potem wyemigrował do RFN.
Za dyżur otrzymywaliśmy 140 zł, natomiast
moja pensja na stażu podyplomowym wynosiła 1550 zł.
Za pierwszą otrzymaną pensję kupiłam gramofon
„Bambino”, w towarzystwie którego spędziłam wiele
miłych chwil.
Gdy mieliśmy dyżur, biegaliśmy do sklepiku na
terenie szpitala, aby dokupić coś słodkiego do jedzenia. Zakupy sięgały 30 zł i zorientowawszy się, że pomniejszają one znacząco moje zarobki, zrezygnowałam

Moje pierwsze PWZ

z nich. Postanowiłam jadać czekoladki otrzymywane
od pacjentów.
Dyżur jak dyżur, ale poranna odprawa to było
wyzwanie! Po wyrecytowaniu raportu i udzieleniu odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania pewnego razu
usłyszałam pytanie, czy wykluczyłam stresscel – głowę
bym dała, że stresscel. Nie miałam pojęcia, że chodziło
o stress ulcer!

Główną aleją szpitala panowie noszowi transportowali pacjentów na dwukołowych wózkach
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Złoty Dyplom Lekarza
Barwnymi uczestnikami naszych dyżurów
byli panowie noszowi, którzy przywozili pacjentów
na poszczególne oddziały z izby przyjęć na drugim
końcu szpitala. Po dotarciu do oddziału docelowego
pukali do drzwi dyżurki i wołali „Pani doktor, chorego
przywiozłem”. Przy kolejnym tak samo brzmiącym
komunikacie zapytałam „A zdrowego pan nie masz?”
„Nie było” – oznajmił pan noszowy.
Gdy stan chorego w trakcie transportu pogarszał
się, noszowi włączali trzeci bieg i zdyszani wpadali na
oddział. Pewnego razu noszowy oznajmił „Pani doktor, nie rozmawia ze mną od czwartej wewnętrznej”,
czyli od budynku położonego kilka minut truchtem
od naszego pawilonu. Powodem braku konwersacji
było… zatrzymanie krążenia. Zreanimowaliśmy chorego skutecznie.
Na drugim roku stażu trzeba było odbyć 24
dyżury w pogotowiu ratunkowym. Miałam za sobą
dyżurowanie na oddziale, co dawało mi pewne obycie,
ale mimo to szczerze nie cierpiałam tych dyżurów.
W pogotowiu ratunkowym odbyłam 22 dyżury,
na dwa dostarczyłam zwolnienie lekarskie. Wyjazdy
były malownicze, niekiedy dramatyczne. Szczególnym
wyzwaniem było stwierdzanie zgonu w domu. Miałam
dwa takie przypadki. Bywały też wyjazdy do miejsc

Dyżury w pogotowiu ratunkowym były katorżniczą pracą

znanych z szemranych klimatów. Była nim część miasta
zwana Dzikim Zachodem.
Pamiętam wyjazd na ulicę Łucką. Myślałam,
że dyspozytor zrobił błąd, pisząc nazwę ulicy i że chodzi
o Łódzką. Jednak nazwa była wpisana prawidłowo –
pochodziła od miasta Łuck.
Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl
Tekst jest fragmentem książki przygotowywanej na 50-lecie
uzyskania dyplomu lekarza przez Krystynę Knypl. Całość
będzie wkrótce udostępniona w ramach Biblioteki GdL na
naszej stronie internetowej. Przewidywane jest także ekskluzywne wydanie w twardej oprawie, drukowane w nakładzie
kilkunastu egzemplarzy.
Redakcja

Krystynie Knypl

Ach, Krystyno
Krzysztof Saturnin Schreyer

Fot. Krystyna Knypl

Ach, Krystyno, ach, Krystyno,
dni młodości niech nie miną,
niech nie miną nigdy Tobie,
niech ci zawsze służy zdrowie,
niech twój umysł jak pochodnia
płonie ogniem wielkim co dnia
i rozlewa blask na tłumy
prowokując do zadumy

lub zmuszając do działania
albo… korespondowania.
Twój wiek młody, biologiczny,
przypisany jest nielicznym,
więc gdy przyjdzie wiosny pora,
nie unikaj strzał amora,
dając przykład wszem głęboki,
jak to życia pić uroki.

Niech przyjaznych setka rąk
stworzy ci magiczny krąg,
który przed złą mocą chroni,
wydobędzie z każdej toni,
bo doktorów jest w nim wiele.
Śmiej się lekko, działaj śmiele!
9 X 2017

O autorze
Krzysztof Saturnin Schreyer (ur. 1940) – dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych, poeta,
tłumacz literatury pięknej z języka angielskiego.
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Lektura na każdą porę roku

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”.

3_2018 marzec

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.

35

3_2018 marzec

Nowości

dl@

• Wywiad z Noblistą

miesięcznik

• Ciekawy przypadek

1_ 2012_marzec

azeta
ekarzy

miesięcznik

• Moim zdaniem

• Lekarz pacjentem
• Moda na sukces
• Emigracja
• Powiedzonka
pacjentów

• Koty malowane

• Rogaś z Doliny
Rozkoszy

• Historia w blasku
klejnotów

• Podróże

Pierwsze
urodziny

dl@

stą

ik

miesięczn

ad z Nobli

• Wywi

• Na dyżurze,
po dyżurze

adek
wy przyp
• Cieka
dacja
• Refun

ISSN 2084-5685

iały
• Mater
cyjne
eduka
tów

ISSN 2084-5685

• Artykuł
poglądowy

dla pacjen

raj i dziś
• Wczo
yny
medyc
tem

z pacjen

• Lekar

1_ 2012_marz

na sukce

acja

• Emigr

dzonka
• Powie
tów
pacjen
ze

• Po dyżur

óże
• Podr

miesięcznik

• Dylematy

azeta
ekarzy

• Kulinaria
• Podróże

• Nowoś

ci

• Moim zdaniem

• Rozszyfruj
pacjenta

• Wizeru
nek własny

• Historia w blasku
klejnotów

• Królowie
i monarchowie

G
L

• Po dyżurze

• Gra planszowa
tylko dla
odważnych

dl@

miesięcznik

• Artykuł
poglądowy

Pierw sze
urod ziny

• Na dyżurze,
po dyżurze
3_2014_Marzec

azeta
ekarzy

z

• Na dyżurz

e

• Nietypo

we
doznan
ia

z Doliny
Rozkoszy

• Podróż

e

ne

Drugie
urodziny

G
L

• Emigracja
• Co nas czeka?
• Siedem życzeń

• Włóczęga
wszelaka

Apetyt
na wszystko

miesięcznik

3_2017_marzec

azeta
ekarzy

• Kongresy
medyczne
• Barwy
miłości

dl@

miesięcznik

3_2018_marzec

azeta
ekarzy

• Nowości

• Trochę kultury

• Artykuł
poglądowy

• Wkłucie
centralne

• Miasto moje,
a w nim

• Na czasie

• Lektura
na każdą
porę roku

• Podróże

Czas płynie

36

G
L

Pięć lat !

Omnium profecto artium medicina nobilissima

ISSN 2084-5685

ISSN 2300-2170

Omnium profecto artium medicina nobilissima

• Nowości

• Artykuł
poglądowy

• Trochę kultury

Trzecie
urodziny!

dl@

dl@

miesięcznik

12_marca_2017

azeta
ekarzy

• Lekarz pacjentem

• Druga kariera

• Rogaś

• Koty malowa

• Nowości
• Na czasie

• Bonjour la France!

• Nasz jubileus

G
L

Omnium profecto artium medicina nobilissima

• Kongresy,
Konferencje,
raporty

3_2013_marzec

• Moim zdaniem

• Koty malowane

• Podróże

GL

dl@

• Ludzie

• Lekarz pacjentem

Drugie
urodziny

• Koty malowane

3_2016_marzec

azeta
ekarzy

• Bez znieczulenia

uj

• Nowości

s

• Moda

miesięcznik

• Artykuł
poglądowy

ec

azeta
ekarzy

Ro zs zy fr
re ce pt ę

dl@

• Konferencje
medyczne

ISSN 2084-5685

uł
• Artyk
dowy
poglą

G
L

• Nowości

ISSN 2084-5685

GL

ści

• Nowo

• Nietypowe
doznania

• Rozszyfruj
pacjenta

3_2015_marzec

ISSN 2084-5685

• Kongresy
medyczne

• Na dyżurze

IE E
AN LN
YD JA
W EC
SP

dl@

miesięcznik

Omnium profecto artium medicina nobilissima

azeta
ekarzy

miesięcznik

• Nowości

• Nasz jubileusz

ISSN 2084-5685

• Podróże

• Podróże

G
L

dl@

• Moim zdaniem

3_2014_Marzec

azeta
ekarzy

• Artykuł
poglądowy

• Gra planszowa
tylko dla
odważnych

• Po dyżurze

• Nowości

• Wizerunek własny

• Kulinaria

Rozszyfruj
receptę

G
L

3_2013_marzec

azeta
ekarzy

• Po dyżurze

ISSN 2084-5685

• Wczoraj i dziś
medycyny

dl@

• Ludzie
• Lekarz pacjentem

• Refundacja
• Materiały
edukacyjne
dla pacjentów

G
L

• Nowości

ISSN 2084-5685

• Artykuł
poglądowy

ISSN 2084-5685

G
L

• Nowości

Złoty Dyplom
Lekarza

Sześć
lat
3_2018 marzec

