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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,

P

ewnego dnia usłyszeliśmy magiczne hasło „Pieniądze idą za pacjentem”.
No i się zaczęło! Tysiące rąk wyciągnęły się do owych wyimaginowanych pieniędzy, aby otoczyć je opieką…

Pacjentami jesteśmy lub będziemy wszyscy, ale czy ktoś choć raz w życiu
widział, aby pieniądze szły, ot tak sobie, za kimkolwiek? Nikt takiej sceny
nie widział, ale wydała się ona wielu osobom na tyle kusząca, że zaczęto
tych tajemniczych pieniędzy poszukiwać, a gdy już je znaleziono na kontach
bankowych płatnika, otaczać je opieką nie mniejszą niż pacjenta.

D

rugie nie mniej pociągające hasło „Za pracę należy się godna płaca”
rozbudziło wyobraźnię wielu pracowników systemu ochrony zdrowia
w nie mniejszym stopniu niż owe tajemnicze pieniądze idące za pacjentem.

I

nne hasła – o jakości organizacji systemu ochrony zdrowia oraz jakości
świadczonych usług nie były tak porywające jak te o pieniądzach. A hasła
o odpowiedzialności za wykreowany nowy stan zbiorowej świadomości na
temat ochrony zdrowia to już w ogóle nikomu nie przychodziły do głowy.

W

rezultacie mamy rzeczywistość niczym z filmu Kabaret, w którym
Liza Minelli i Joel Grey śpiewają słynną piosenkę Money makes the
world go around (https://www.youtube.com/watch?v=A7FR6K_aWN0).

W

sytuacji gdy uwaga uczestników sceny medycznej w znacznym
stopniu jest skupiona na pieniądzach, a wszystkie inne aspekty są
kłopotliwym dodatkiem do finansowej rzeczywistości, na placówkach służby
zdrowia powinien być umieszczony napis WCHODZISZ NA WŁASNE
RYZYKO. Ryzyko to dotyczy w równej mierze pacjentów, jak i lekarzy.
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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.

Artykuł poglądowy
Tydzień inny niż wszystkie,
czyli okazja do zainteresowania się jaskrą
Alicja Barwicka ........................................................................ 8

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.
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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W ciągu bieżącego roku w 12
miastach Polski odbędzie się seria konferencji poświęconych
nowościom z zakresu hipertensjologii. Wstęp bezpłatny, po
zarejestrowaniu się na stronie
organizatora. Do tej pory odbyły się konferencje w Łodzi
i Warszawie. Następna w Gdańsku (więcej pod adresem http://
www.nowoscihip2018.viamedica.pl/
pl/03gdansk/index.phtml), a potem

w Toruniu, Wrocławiu, Zielonej
Górze, Koszalinie, Szczecinie,
Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Opolu.
Bardzo ciekawy program,
znakomici wykładowcy, między
innymi prof. Krystyna Widecka, prof. Andrzej Tykarski, prof.
Krzysztof Narkiewicz. Serdeczne gratulacje dla wykładowców
i organizatorów!
Warto się wybrać!
(K.K.)

Fot. Krystyna Knypl

Repetitio est mater studiorum

Prof. Krystyna Widecka i prof. Krzysztof Narkiewicz
w przerwie konferencji w Warszawie

Długość życia pacjentów onkologicznych
W „The Lancet” opublikowano artykuł Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14 (CONCORD-3):
analysis of individual records
for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers
from 322 population-based
registries in 71 countries.
Autorzy, C. Allemani i wsp.,
poddali analizie światowe obserwacje przeżycia chorych
na nowotwory. Wyniki, na
podstawie których opracowano doniesienie, pochodzą
lat 2000-2014. Analizowane

dane objęły ponad 37 milionów osób z 71 krajów i 18
nowotworów, w sumie około
75% światowej populacji chorych na nowotwory.
Autorzy pracy zwracają
uwagę na poprawę wskaźnika 5-letniego przeżycia nawet
w nowotworach o najgorszym rokowaniu, takich jak
rak płuca. Z drugiej strony
utrzymują się znaczne dysproporcje pomiędzy krajami,
szczególnie w odniesieniu do
nowotworów wieku dziecięcego. Ogółem najwyższe

wskaźniki 5-letniego przeżycia stwierdzono w USA,
Kanadzie, Australii, Finlandii,
Norwegii, Szwecji i Islandii.
Około 90% kobiet z USA
i Australii z rozpoznanym
w latach 2010-2014 rakiem
piersi przeżywa 5 lat, podczas
gdy w Indiach zaledwie 66%.
Region południowej Azji
charakteryzują najlepsze
wyniki przeżycia u chorych
na nowotwory przewodu pokarmowego oraz najgorsze
u chorych na czerniaka. 80%
dzieci leczonych z powodu

nowotworów mózgu przeżywa 5 lat w Danii i Szwecji,
podczas gdy w Meksyku czy
Brazylii mniej niż 40%. Badacze pokreślili ograniczenia
w dostępności do pełnych baz
medycznych oraz ich niekompletność w niektórych regionach świata. W Afryce może
to dotyczyć nawet 40% chorych na nowotwory, powodując przekłamania statystyk
dotyczących przeżyć. (K.K.)
Źródło: http://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/PIIS01406736(17)33326-3/fulltext

Nowy test wykrywa osiem nowotworów
Wczesne wykrycie choroby nowotworowej jest warunkiem skutecznego leczenia.
W czasopiśmie „Science”
opublikowano doniesienie na temat nowego testu
krwi o nazwie CancerSEEK,
umożliwiającego wykrycie

8 chorób nowotworowych
przez ocenę stężenia krążących we krwi białek i DNA
nowotworu. Test wykonano
u 1005 chorych na nowotwory jajnika, wątroby, żołądka, trzustki, przełyku, jelita
grubego, płuca oraz piersi.

Średnio u 70% chorych wynik
testu był dodatni, przy czym
rozpiętość takich wyników
wynosiła od 98% dla raka jajnika do 33% dla raka piersi.
Test ten cechuje się ponad
99% swoistością – tylko u 7
z 812 zdrowych pacjentów

uzyskano wynik fałszywie
dodatni.
Naukowcy podkreślają, że
test wymaga dalszych badań
w celu potwierdzenia jego
skuteczności i zwiększenia
czułości dla poszczególnych
nowotworów.
(K.K.)

Źródło: http://science.sciencemag.org/content/early/2018/01/17/science.aar3247.long

Czynniki ryzyka rozwoju raka jelita grubego
Rodzinna polipowatość
gruczolakowata (familial
adenomatous polyposis-FAP) jest dziedzicznym
zespołem, w którym wskutek
tworzenia się w przewodzie
pokarmowym setek polipów
ryzyko rozwoju raka jelita
grubego wzrasta w ciągu
życia do niemal 100%.

Z doniesienia Patients with
familial adenomatous polyposis harbor colonic biofilms
containing tumorigenic bacteria autorstwa Ch.M. Dejea
i wsp. zamieszczonego na
łamach „Science” dowiadujemy się, że bezpośrednią przyczyną rozwoju nowotworu są
dwie bakterie: Escherichia

coli oraz Bacteroides fragilis.
Obecne w świetle przewodu pokarmowego bakterie
przenikają warstwę śluzu
pokrywającą komórki nabłonka jelita, wywołują stan
zapalny oraz uszkodzenie
DNA, prowadząc ostatecznie
do rozwoju raka. Badacze
porównali błony śluzowe

jelita grubego sześciu osób
z zespołem rodzinnej polipowatości gruczolakowatej i 20
zdrowych osób. U wszystkich osób z polipowatością
wykazano inwazję bakterii
w głąb błony śluzowej jelita, z czego u 70% były to
Escherichia coli i Bacteroides
fragilis.
(K.K.)

Źródło: http://science.sciencemag.org/content/359/6375/592
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Bezpieczeństwo przewlekłego stosowania
inhibitorów pompy protonowej
Inhibitory pompy protonowej są lekami powszechnie stosowanymi. Często pada
pytanie, czy długotrwała terapia tymi lekami jest bezpieczna. „Alimentary Pharmacology and Therapies” opublikowało w 2015 r. doniesienie Long-term safety of proton pump inhibitor therapy

assessed under controlled, randomised clinical trial conditions: data from the SOPRAN
and LOTUS studies autorstwa
S.E. Attwood i wsp., w którym znajdujemy interesujące dane na ten temat.
W badaniu SOPRAN
uczestniczyło 298 pacjentów,
którzy stosowali inhibitory

pompy protonowej przez
12 lat, a w badaniu LOTUS
uczestniczyło 514 chorych
leczonych przez 5 lat tymi lekami. W okresie terapii wykonywano kontrolne badania
morfologii, enzymów wątrobowych, elektrolitów, witaminy D, kwasu foliowego, witaminy B12 i homocyteiny

– były one prawidłowe. Natomiast poziom gastryny i chromograniny A na początku kuracji, w pierwszym roku jej
trwania były podwyższone.
We wnioskach autorzy
stwierdzają, że długotrwałe
stosowanie inhibitorów pompy protonowej jest bezpieczne.
(K.K.)

Źródło: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.13194/abstract

Pacjenci z cukrzycą są bardziej podatni na infekcje
Wśród różnych komplikacji, na które narażeni są
pacjenci z cukrzycą, należy
wymienić zwiększone ryzyko rozwoju infekcji. Na
łamach „Diabetes Care” I.M.

Carey i wsp. opublikowali
doniesienie Risk of Infection in Type 1 and Type 2
Diabetes Compared With
the General Population:
A Matched Cohort Study,

w którym opisano wyniki
7-letniej obserwacji 102 493
pacjentów z cukrzycą pod
względem częstości występowania u nich infekcji.
Okazało się, że u pacjentów

z cukrzycą ryzyko rozwoju
infekcji wzrasta 3,7-krotnie.
Autorzy stwierdzili ponadto,
że często są to ciężkie infekcje wymagające leczenia
szpitalnego.
(K.K.)

Źródło: http://care.diabetesjournals.org/content/early/2018/01/10/dc17-2131

Depresja a leczenie onkologiczne
U chorych na nowotwory głowy i szyi częściej
występują objawy depresji
w porównaniu z chorymi na
nowotwory innych narządów. W artykule Depressive
symptoms predict head and
neck cancer survival: Examining plausible behavioral

and biological pathways autorstwa L.A. Zimmaro i wsp.
opisano wyniki leczenia onkologicznego 134 chorych
na nowotwory głowy i szyi
zgłaszających objawy depresji.
W czasie dwuletniej obserwacji wykazano, że chorzy, którzy w czasie pierwszej wizyty

onkologicznej zgłaszali objawy depresji, częściej wymagali przerw w radioterapii,
słabiej reagowali na leczenie
oraz mieli gorszy o 13,2%
wskaźnik dwuletniego przeżycia.
Badacze podkreślają, że
ważne jest wychwycenie

chorych nawet z łagodną
postacią depresji w trakcie
pierwszej wizyty onkologicznej, bo pozwoliłoby wdrożyć
odpowiednie leczenie przeciwdepresyjne i zwiększyć
szansę na przeprowadzenie
pełnego leczenia onkologicznego.
(K.K.)

Źródło: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.31109/abstract

Rozwój dzieci z atrezją przełyku
Rozwój psychiczny i fizyczny dzieci z atrezją przełyku jest przedmiotem artykułu
W. Malwana i wsp. Neurodevelopmental outcomes of
infants with esophageal atresia
and tracheoesophageal fistula
opublikowanego na łamach
„Journal of Pediatric Surgery”
w styczniu 2018 r. Autorzy

obserwowali 253 dzieci urodzonych z atrezją przełyku
i pozostających pod opieką
ośrodka specjalistycznego
w okresie od 2000 do 2005
roku. Całkowita śmiertelność
wynosiła 8,3% i była spowodowana głównie współistniejącymi wadami wrodzonymi układu krążenia. Rozwój

dzieci analizowany przez
ocenę sprawności językowej
u 76% oceniono jako prawidłowy, a u 24% obserwowano
odchylenia w zakresie funkcji ekspresywnej (wyrażenie
uczuć) i receptywnej języka
(słuchanie ze zrozumieniem
i umiejętność wypowiadania się na piśmie). U 9 dzieci

stwierdzano uszkodzenie słuchu, a u 5 uszkodzenie wzroku. 47 dzieci miało założoną
gastrostomię. U 15% masa
ciała była poniżej 10 centyla.
Autorzy podkreślają, że
szansę na prawidłowy rozwój
dzieci urodzonych z atrezją
przełyku daje opieka interdyscyplinarna.
(K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29429769

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

5

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
Kampania edukacyjna „Wyprzedź meningokoki! Z wiedzą na start!"
Meningokoki (Neisseria meningitidis) bytują na błonie
śluzowej gardła i nosa wyłącznie ludzi, dlatego można się
nimi zakazić tylko od człowieka – najczęściej bezobjawowego
nosiciela. Szacuje się, że średnio ok. 10% społeczeństwa jest
nosicielami meningokoków. Bakterie te wywołują inwazyjną
chorobę meningokokową pod postacią najczęściej sepsy lub
sepsy z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Choroba
jest dość rzadka (w 2017 było w Polsce 225 przypadków, a rok
wcześniej 1663), ale bardzo poważna.

wysypka, która nie blednie pod naciskiem. To sygnał alarmowy.
Oznacza, że doszło do uszkodzeń naczyń krwionośnych przez
bakterie. Pacjent powinien jak najszybciej trafić do szpitala
i otrzymać antybiotyk.

Zachorować można w każdym wieku,
jednak najczęściej chorują dzieci
w pierwszym roku życia.
Dzieje się tak dlatego, że meningokoki mają ochronne,
wielocukrowe otoczki, przeciwko którym niedojrzały układ
odpornościowy niemowląt nie potrafi wytworzyć przeciwciał.
Z tego samego powodu przechorowanie zakażenia w ich wieku
nie daje im odporności. Ponadto najwięcej nosicieli meningokoków jest w zamkniętych środowiskach, np. żłobkach
czy przedszkolach – nawet do 80% przebywających w nich
dzieci może być nosicielami tych bakterii. Przenoszeniu się
meningokoków sprzyja bliski kontakt. Bakterie znajdujące się
w ślinie rozprzestrzeniają się drogą kropelkową, np. poprzez
kaszel i kichanie. Zakazić się można także przez pocałunek,
picie z jednej butelki, używanie wspólnych sztućców czy
oblizywanie smoczka. Ryzyko zachorowania zwiększają również niedobory odporności – zarówno wrodzone (np. brak
śledziony), jak i nabyte (zakażenie wirusem HIV) oraz stosowanie leków osłabiających odporność (np. po przeszczepie).
Nawet w wyniku szybkiej i odpowiedniej pomocy medycznej nie udaje się uratować 10% chorych, a jeśli rozpoznanie
i rozpoczęcie leczenia następuje zbyt późno, odsetek ten
sięga 70-80% Jedna na trzy osoby, które przeżyją, zostaje
okaleczona. Dochodzi do uszkodzenia mózgu (w tym m.in.
do niedosłuchu, głuchoty, upośledzenia umysłowego), amputacji palców lub kończyn, ubytków skóry wymagających
przeszczepu.

szczepienia ochronne.
Po pierwsze dlatego, że choroba dotyka najczęściej osób
zdrowych, u których nie wystąpiły wcześniej czynniki ryzyka.
Po drugie, badania potwierdzają, że szczepienia są skutecznym
sposobem jej zapobiegania.

Jak zapobiegać zakażeniu
meningokokami?
Przestrzegając higienicznych nawyków – nie dzielić się posiłkiem czy napojami, np. nie pić z jednej butelki, nie używać
tych samych sztućców, nie oblizywać dziecięcego smoczka
Istnieje 12 typów meningokoków,
(to ostatnie dotyczy zwłaszcza rodziców i opiekunów małych
ale to 5 z nich odpowiada za aż 95%
dzieci). Warto też unikać czynników ryzyka, którymi są dym
wszystkich zakażeń.
tytoniowy, zanieczyszczone powietrze, długie przebywanie
Epidemiologia inwazyjnej choroby meningokokowej w zatłoczonych pomieszczeniach, infekcje dróg oddechowych
różni się w zależności od kraju. W Polsce meningokoki – ponieważ podrażniają śluzówkę gardła i nosa, co sprzyja
typu B odpowiadają za większość zachorowań w całym wnikaniu meningokoków do organizmu.
społeczeństwie (%68) i za ponad 80% przypadków w grupie Optymalnym sposobem ochrony przed
dzieci w pierwszym roku życia.
inwazyjną chorobą meningokokową są

Kiedy szczepić dziecko przeciw
meningokokom?
Szczepienie może być stosowane już od drugiego miesiąca
życia, ale w związku z tym, że jest kilka schematów szczepienia
przeciw meningokokom – można je rozpocząć także później,
po 6. miesiącu życia. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną
w Polsce (za zdecydowaną większość zakażeń odpowiadają
meningokoki typu B) niemowlę lub małe dziecko mieszkające
w naszym kraju powinno być najpierw szczepione przeciw
meningokokom grupy B.

Szczepienia przeciw meningokokom
w polskim Programie Szczepień
Ochronnych na rok 2018 są określone
jako tzw. szczepienia zalecane, co
oznacza, że są odpłatne.
W Unii Europejskiej dostęp do bezpłatnych, refundowanych szczepień przeciw meningokokom typu B mają
niemowlęta we Włoszech (od 2017 roku), Irlandii (od 2016
roku) i Wielkiej Brytanii (od września 2015 roku). W Wielkiej
Brytanii w ciągu pierwszych 10 miesięcy realizacji programu
powszechnych szczepień liczba zakażeń inwazyjnych wywołanych przez
Rozpoznanie inwazyjnej choroby
meningokoki typu B u dzieci uprawmeningokokowej jest utrudnione,
nionych do szczepień zmniejszyła się
ponieważ pierwsze objawy mogą
o połowę (w porównaniu z czterema
przypominać przeziębienie.
wcześniejszymi latami). Natomiast
Pojawia się gorączka, nudności i wymioty, brak apetytu, szczepienia przeciw meningokokom
rozdrażnienie, ból brzucha, biegunka, objawy infekcji dróg typu C refunduje kilkanaście krajów
oddechowych. Co ważne, nie występują one w określonej UE (m.in. Niemcy, Holandia, Irlankolejności, a część z nich może się w ogóle nie pojawić. Kil- dia, Włochy).
kanaście godzin później na skórze może wystąpić czerwona
Źródło: materiały prasowe
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Nowości
Nowotwory przewodu pokarmowego u osób z atrezją przełyku
Krystyna Knypl, Katarzyna Kowalska

Rak przełyku jest ósmym
pod względem częstości
występowania nowotworem przewodu pokarmowego. W krajach dobrze
rozwiniętych jego częstość
występowania wynosi u mężczyzn 6,4/100 000, a u kobiet
1,2/100 000. W krajach słabiej rozwiniętych częstość
występowania raka przełyku jest większa: u mężczyzn
10,1/100 000 osób, u kobiet
4,1/100 000.
Czynnikami ryzyka rozwoju raka przełyku są: refluks
żołądkowo-przełykowy, palenie tytoniu, spożywanie
alkoholu, przepuklina rozworu przełykowego przepony,
otyłość.
Na łamach „World Journal
of Gastroenterology” ukazało
się doniesienie Four cancer
cases after esophageal atresia
repair: Time to start screening
the upper gastrointestinal
tract autorstwa Floor WT
Vergouwe i wsp., w którym
opisano trzy przypadki raka
przełyku i jeden przypadek
raka jelita grubego u osób
z atrezją przełyku. Autorzy
podkreślają, że refluks żołądkowo-przełykowy, który
występuje u 60-70% dzieci

z atrezją, jest czynnikiem ryzyka rozwoju raka przełyku.
W rozwoju nowotworu brany
jest także pod uwagę wpływ
częstego poszerzania przełyku i towarzyszące tej procedurze stany zapalne oraz
bliznowacenie. Zalecane jest
monitorowanie endoskopowe
w celu wczesnego wykrywania raka przełyku.

Przypadek 1

Urodził się z EA Gross
typu C (z dystalnym TEF),
który został chirurgicznie
naprawiony wraz z zamknięciem przetoki i zespoleniem
przełyku od końca do końca. W dzieciństwie przeszedł
wiele poszerzeń przełyku, by
leczyć zwężenie zespolenia.
W wieku 37 lat postępująca
dysfagia, zgaga i utrata masy
ciała o 6 kg. Palacz tytoniu,
pijący 3 lub 4 drinki dziennie.
Endoskopia wykazała uszkodzenie śluzówki przełyku,
łatwo krwawiące, obejmujące ¾ obwodu. Wykonano
resekcję przełyku z rekonstrukcją żołądka. Histopatologicznie – rak przełyku
płaskonabłonkowy. W wieku
60 lat, ponownie rozwinął
dysfagię, ubytek masy ciała

7 kg. W endoskopii stwierdzono guz okrężnicy. Leczony
operacyjnie oraz chemioterapią. Zmarł po 4 miesiącach.

zapalne. W wieku 36 lat nasilenie dysfagii, endoskopia
wykazała owrzodzenie w części dystalnej przełyku. Operowany kilkakrotnie z powodu
powikłań. Z powodu licznych
Przypadek 2
Pacjent urodził się z atre- przerzutów leczony chemiozją typu A oraz zespołem terapią.
VACTERL. W wieku 37
lat dysfagia, w endoskopii Przypadek 4
stwierdzono nawracające
Pacjent z atrezją przełyku
często zwężenia. W wieku 42 typu C wg Grossa i zespołem
lat nasilająca się dysfagia. En- VACTERL. W wieku dzieciędoskopowo stwierdzono zwę- cym liczne zabiegi operacyjne
żenie przełyku z naciekaniem oraz infekcje dróg oddechosąsiednich tkanek (tchawica, wych. W wieku 47 lat rozwęzły chłonne). Zastosowano poznano raka jelita grubego.
chemioterapię i radioterapię, Leczony chirurgicznie i cheuzyskując poprawę.
mioterapią. Obserwowany
przez 12 miesięcy – bez dysfagii oraz bez ubytku wagi.
Przypadek 3
Pacjent urodził się z atre#
zją przełyku typu A, zespoAutorzy cytowanego arlenie wykonano w wieku tykułu podkreślają, że u opijednego miesiąca, stosując sanych pacjentów możliwy
wydłużanie przełyku. W wie- jest udział różnych czynniku jednego roku wykonano ków w rozwoju nowotwofundoplikację metodą Nisse- rów – uszkodzenie śluzówki
na z powodu ciężkiego refluk- podczas częstych poszerzeń
su żołądkowo-przełykowego. przełyku, stany zapalne toW dalszym przebiegu liczne warzyszące tym zabiegom,
poszerzenia przełyku. Nasi- a także uwarunkowania gelenie objawów chorobowych netyczne.
w wieku 22 lat, z towarzysząŹródło: https://www.wjgnet.
cymi objawami ze strony dróg
com/1007-9327/full/v24/i9/1056.
htm
oddechowych – częste stany

Alkohol i gorąca herbata zwiększają ryzyko raka przełyku
Spożywanie alkoholu oraz
palenie papierosów są znanymi czynnikami ryzyka zachorowania na raka przełyku.
Chińscy naukowcy Canqing
Yu i wsp. postanowili zbadać,
czy codzienne picie bardzo
gorącej herbaty potęguje to
ryzyko. Wyniki 9-letniej obserwacji grupy pół miliona
osób opisali w doniesieniu

7

Effect of Hot Tea Consumption
and Its Interactions With Alcohol and Tobacco Use on the
Risk for Esophageal Cancer:
A Population-Based Cohort
Study. Okazało się, że osoby
spożywające codziennie gorącą herbatę oraz ponad 15 g
alkoholu są 5-krotnie bardziej
narażone na zachorowanie na
raka przełyku w porównaniu

z osobami spożywającymi
mniej alkoholu i pijącymi
herbatę rzadziej niż raz w tygodniu. Podobny związek zaobserwowano wśród palaczy
– codzienne spożywanie przez
nich gorącej herbaty zwiększało dwukrotnie ryzyko raka.
W badaniu nie zaobserwowano zwiększonego ryzyka rozwoju raka z powodu samego

picia gorącej herbaty. Autorzy
pracy przypominają, że Międzynarodowa Agencja Badań
nad Rakiem (International
Agency for Research on Cancer) uznała spożywanie płynów o temperaturze powyżej
65oC za czynnik potencjalnie
zwiększający ryzyko rozwoju
nowotworów.
(K.K.)

Źródło: http://annals.org/aim/
article-abstract/2671921/effect-hot-tea-consumption-its-interactions-alcohol-tobacco-use-risk
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Tydzień inny niż wszystkie,
czyli okazja do zainteresowania się jaskrą
Część 2

Alicja Barwicka

Za nami kolejne obchody Światowego Tygodnia Jaskry, które wzorem lat poprzednich
dostarczyły lekarzom i pacjentom aktualnych informacji o stanie badań nad patofizjologią tej groźnej choroby. Pacjenci (również ci potencjalni) korzystali z darmowych porad
i badań diagnostycznych w kierunku jaskry, a lekarze – z licznych sympozjów i konferencji. Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowane 9 marca Polskie Forum Jaskry, którego tematykę poświęcono praktycznym aspektom diagnostyki i leczenia oraz najnowszym
doniesieniom naukowym dotyczącym jaskry. Obrady forum odbywały się jednocześnie
w Warszawie i Wrocławiu, przy czym dzięki transmisji sygnału okuliści, którzy nie byli na
konferencji osobiście, mogli śledzić wydarzenie i uczestniczyć w każdej sesji on-line na
swoim komputerze.

http://www.bartleby.com/107/illus877.html

Jak powstaje neuropatia jaskrowa?
i ramienia, w gałce ocznej wzrasta ciśnienie w wyniku
Stan dzisiejszej wiedzy dopuszcza co najmniej zwiększonego oporu przy odpływie cieczy wodnistej.
kilka teorii powstawania patologii jaskrowej, przy Co prawda z wiekiem porowata struktura utkania
czym badania naukowe i praktyka kliniczna potwier- beleczkowego staje się mniej wydolna, ale pojawienie
dziły wiarygodność dwóch,
się tutaj np. pozapalnego
które najczęściej ze sobą
włóknienia czy krwotoRogówka
współistnieją.
ku musi mieć negatywny
W myśl teorii mewpływ na funkcjonochanicznej podstawowym
wanie tej struktury. PoTęczówka
problemem są zaburzenia
dobnie jest w wypadku
procesu krążenia cieczy Soczewka
następstw urazu (w tym
wodnistej i zmiany w kącie
również pooperacyjneprzesącza komory przedgo), guzów wewnątrzgałniej oka, w szczególności
kowych czy pęczniejącej
dotyczące utkania beleczlub przemieszczonej soSiatkówka
kowego i kanału Schlemma.
czewki, kiedy elementy
Naczyniówka
Kąt przesącza zwany także
kąta przesącza ulegakątem rogówkowo-tęczówją istotnym zmianom
kowym przypomina zwyanatomicznym. Światło
kły kąt ostry z tęczówką
mikroporów utkania
beleczkowego ulega
tworzącą podstawę i rogówką – ramię kąta. Aby
zmniejszeniu, ograniczeciecz wodnista mogła go
niu ulega przekrój kanału
bez przeszkód opuszczać,
Schlemma, zmienia się
kierując się do właściwych
ukształtowanie struktur
dróg odpływu, powinien
stanowiących ramiona
Nerw
wzrokowy
być otwarty. Kiedy dochokąta przesącza, zwęża się
dzi do jego zwężenia czy też
jego światło, narasta opór
zamykania się przez zblitkankowy, a efektywżanie do siebie podstawy
ność przepływu cieczy
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Aktualna klasyfikacja różnych typów jaskry uwzględniająca szerokość kąta przesączania
komory przedniej i przyczyny wywołujące chorobę

JASKRY PIERWOTNE
Jaskra
pierwotna
wrodzona

JASKRY WTÓRNE

otwartego kąta

zamkniętego kąta
(JPZK)

otwartego kąta (JWOK):

zamkniętego kąta
(JWZK)

młodzieńcza

o przebiegu ostrym,
podostrym lub
przewlekłym

w przebiegu zespołu rzekomego
złuszczania torebki soczewki (PEX)

związane z pęczniejącą
lub przemieszczoną
soczewką

otwartego kąta
(JPOK)

stan po ostrym
zamknięciu się kąta
przesącza

barwnikowa

neowaskularna
związana z zaburzeniem
mikrokrążenia w oku

normalnego
ciśnienia (JNC)

zamykanie się kąta
przesącza w przebiegu
bloku źrenicznego,
zespołu płaskiej
tęczówki lub patologii
soczewki

związana z patologią soczewki

złośliwa

związana z zapaleniem błony
naczyniowej

przebiegająca
z wrodzonymi
anomaliami kąta

nadciśnienie oczne
(NO)

związana z odwarstwieniem
siatkówki
związana z krwotokiem
wewnątrzgałkowym
związana z guzami
wewnątrzgałkowymi
spowodowana urazem oka
spowodowana sterydoterapią
spowodowana zabiegiem
chirurgicznym lub laserowym
spowodowana zaburzeniem
odpływu krwi z oczodołu

wodnistej maleje. O tym czy proces będzie przebiegał uciśnięty, stąd ostatecznie dochodzi do nieodwracalnego
wolno i praktycznie bezobjawowo, czy też gwałtownie niszczenia jego włókien.
z bardzo silnymi dolegliwościami bólowymi, którym
Oczywiście to tylko dwa najlepiej poznane
mogą towarzyszyć nudności i wymioty (często w wy- mechanizmy powstawania degeneracyjnych zmian
padku ostrego zamknięcia kąta) oraz znaczna zwyżka jaskrowych w nerwie wzrokowym. Na ostateczne pociśnienia wewnątrzgałkowego – decydują przyczyny twierdzenie czekają między innymi teorie dotyczące
wywołujące zmiany patologiczne w tej okolicy. Jaskrowe wpływu mutacji genowych, mechanizmów zapalnych
uszkodzenie nerwu wzrokowego dotyczy co prawda czy autoimmunologicznych.
osób w każdej grupie wiekowej, ale dominują chorzy
w wieku średnim i starszym, często ze współistnieją- Typy różne, skutek ten sam
cymi chorobami układu sercowo-naczyniowego. Kiedy
Ponieważ przyczyn wywołujących neuropatię
dodatkowo dochodzi do zaburzeń mikrokrążenia oczne- jaskrową jest dość dużo, to za Europejskim Towarzygo będącego przecież odbiciem stanu całego układu stwem Jaskrowym (EGS) warto przytoczyć aktualną
krążenia, to rezultatem jest niedokrwienie wszystkich klasyfikację różnych typów jaskry uwzględniającą szeważnych struktur gałki ocznej, w szczególności siatkówki rokość kąta przesączania komory przedniej i przyczyny
i nerwu wzrokowego.
wywołujące chorobę (tabela).
Zaburzenia uzasadniające teorię niedokrwienną
powstawania neuropatii jaskrowej nakładają się na Skąd wiadomo, że to jaskra?
mechanizmy leżące u podstawy teorii mechanicznej.
Zdiagnozowanie jaskry nie należy do zadań
Gdy w gałce ocznej wzrasta ciśnienie, stan miejscowego prostych. Pewne podejrzenie może nasuwać obecność
niedokrwienia jeszcze bardziej się pogarsza. Nerw wzro- czynników ryzyka, zwłaszcza występowania rodzinnego,
kowy jest nie tylko niedokrwiony, ale i mechanicznie czy specyficzna budowa tarczy nerwu II. Najważniejszą
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jednak czynnością diagnostyczną jest monitorowanie pacjentów leczonych zachowawczo 16-23% wykupuje
wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego i ocena struk- lek tylko raz, a 15% nie stosuje leków wcale. W Europie
tur kąta przesącza w badaniu gonioskopowym. Kiedy Zachodniej i USA w ostatnich latach zaczęto zdecydowspółistnieje ze sobą kilka czynników, w tym np. tar- wanie częściej korzystać w pierwszej kolejności z metod
cza nerwu II z niekorzystnym współczynnikiem c/d chirurgicznych, zwłaszcza z grupy minimalnie inwazyj[średnica zagłębienia (cup) / średnica tarczy (disc)], nych zabiegów (MIGS – minimally invasive glaucoma
podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (statystyczna surgery), uzupełniając je ewentualnie farmakoterapią.
norma mieści się w przedziale 12-21 mm Hg) lub war- Ta tendencja jest podyktowana wynikami wieloletnich
tości pomiarów dobowych wahające się o ±3 mm Hg, obserwacji. Podawanie nieraz przez wiele dziesiątków lat
istnieje prawdopodobieństwo, że doszło do zaniku do worka spojówkowego leków obniżających ciśnienie
włókien nerwowych siatkówki, co jest pierwszym kli- wewnątrzgałkowe może faktycznie hamować progresję
nicznie rozpoznawalnym objawem uszkodzenia n II zmian i utrzymywać wartość ciśnienia odpowiadającą
(tarcza n II jest miejscem, w którym zbiegają się aksony założonemu ciśnieniu docelowemu, ale ma też skutki
komórek zwojowych siatkówki). To wyraźny sygnał, uboczne dla przedniej powierzchni gałki ocznej. Jeśli
by wykonać kolejne badania diagnostyczne niezwy- nawet (do czego dążą producenci) lek nie zawiera
kle pomocne w postawieniu rozpoznania i ustaleniu środków konserwujących, to poza substancją czynną
typu jaskry. Konieczna jest więc ocena struktur kąta zawiera przecież inne pozwalające chociażby na jej
przesącza (poza badaniem gonioskopowym tomogra- stabilizację w zakresie parametrów fizykochemicznych.
fia przedniego odcinka oka AS-OCT, badanie UBM), Wiele ciągle stosowanych preparatów zawiera toksyczny
ocena tarczy nerwu wzrokowego, warstwy włókien dla nabłonka spojówki chlorek benzalkonium i chociaż
nerwowych i komórek zwojowych siatkówki (bada- producenci starają się go zastąpić innymi konserwannie HRT, GDx, OCT jaskrowe, GCL/GCC), a także tami, to stosowanie tych „łagodniejszych” przez lata
badanie perymetryczne pozwalające ocenić zakres także powoduje w tkankach powierzchni oka wiele
uszkodzenia pola widzenia (perymetria standardowa zmian patologicznych. Podkreśla się ponadto gorsze
SAP lub metody bardziej precyzyjne z wykorzystaniem rokowanie i osiąganie gorszych wyników operacji, kiedy
technologii FDT – Frequency Doubling Technology). oko poddawane wcześniej przez lata farmakoterapii
Wszystkie te badania mają ponadto ogromną wartość wymaga leczenia chirurgicznego. Wszystkie znane
przy okresowej ocenie ewentualnej progresji choroby, dzisiaj metody chirurgicznego leczenia jaskry można
stąd ważne, by w miarę możliwości badania kontrolne wykonać w Polsce, jednak tylko część jest refundowana
były wykonywane przy korzystaniu z aparatury diagno- przez NFZ.
stycznej tego samego typu.
Bogaty wybór terapii,
skutki raczej skromne
A co z leczeniem?
Współczesne metody leczenia jaskry zmierzają
Nie potrafimy jaskry wyleczyć ani naprawić
szkód już wyrządzonych w nerwie wzrokowym. Po- do ustabilizowania wartości ciśnienia wewnątrzgałkotrafimy natomiast zahamować postęp choroby przez wego na poziomie bezpiecznym dla nerwu II. Metody
takie ustabilizowanie wartości ciśnienia wewnątrzgał- zachowawcze, laseroterapia i leczenie chirurgiczne
kowego, by było ono akceptowalne dla nerwu II i nie często się wzajemnie uzupełniają, ale im dłużej trwa
powodowało jego uszkodzeń. Leczenie rozpoczyna choroba, tym trudniej uzyskać zadowalające efekty, bo
się od indywidualnego dla każdego pacjenta ustalenia neuropatia nerwu wzrokowego i tak postępuje. Jeśli
takiej właśnie wartości ciśnienia, zwanego ciśnieniem patologia dotyczy struktur kąta przesącza, lub jeśli
docelowym. Zależnie od efektów terapeutycznych ta kąt wcześniej otwarty staje się coraz bardziej wąski
wartość ulega oczywiście okresowej weryfikacji.
albo wręcz się zamyka, trzeba go poszerzyć i udrożnić
Terapia jaskry obejmuje leczenie farmakologicz- drogi odpływu.
ne, wykorzystanie energii laserowej i leczenie chirurChirurgiczne leczenie jaskry obejmuje interwengiczne. Przeważająca liczba polskich pacjentów jest cję w obszarze struktur kąta przesącza lub tęczówki i jest
leczona zachowawczo, a leczenie chirurgiczne zostaje to w największym uproszczeniu chirurgia inwazyjna
włączone w drugiej kolejności. Nie wszyscy akceptują z dostępu ab externo oraz chirurgia minimalnie inwatę drogę leczenia. Statystyka jest tu bezlitosna. Wśród zyjna z dostępu ab interno. Najczęściej wykonywanym
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Artykuł poglądowy
rodzajem operacji przeciwjaskrowej, stanowiącym ciągle
„złoty standard”, jest trabekulektomia, której zasadą
jest usunięcie części niedrożnego utkania beleczkowego wraz z fragmentem kanału Schlemma i wykonanie przetoki łączącej obie komory oka z przestrzenią
śródtwardówkową. Jest niestety obarczona pewnymi
wadami (bliznowacenie i zarastanie przetoki filtracyjnej zmniejszającej efekt, ryzyko infekcji pęcherzyka
filtracyjnego i pooperacyjny dyskomfort dla pacjenta).
Mniejszą ilość powikłań obserwuje się w niepenetrujących zabiegach filtracyjnych oraz przy wprowadzaniu
sztucznych implantów drenujących. Wśród zabiegów
stwarzających nowe drogi odpływu cieczy wodnistej
poza trabekulektomią znajdują się procedury wprowadzające sztuczne zastawki drenujące (setony i minisetony), natomiast operacje wspomagające naturalne drogi
odpływu to w szczególności kanaloplastyka. W ostatnim czasie chirurgia w jaskrze preferuje zabiegi typu
MIGS z uwagi na ich bezpieczeństwo i ograniczenie
do minimum traumatyzacji tkanek podczas operacji.
Wykonywane są z dostępu ab interno, co pozwala na
bezpośrednie uwidocznienie struktur anatomicznych
przy minimalnym wpływie na refrakcję po zabiegu oraz
minimalnym uszkodzeniu powierzchni gałki ocznej.
Są nie tylko bezpieczne, ale i efektywne, a dodatkową
zaletą jest krótki czas wykonywania i zdecydowanie
mniejsza liczba istotnych klinicznie powikłań. Co bardzo
ważne, obejmują trzy różne kierunki działania: kanał
Schlemma, przestrzeń nadnaczyniówkową i przestrzeń
podspojówkową. Wydaje się, że w najbliższych latach to
ten typ operacji przeciwjaskrowych będzie dominował
na świecie.
Procedury laserowe są z pewnością mniej
traumatyzujące dla tkanek oka i od czasu pierwszych
zastosowań w okulistyce w cyklodestrukcyjnych zabiegach zmniejszających produkcję cieczy wodnistej oraz
poprawiających odpływ cieczy wodnistej na poziomie

utkania beleczkowego wykorzystywane są kolejne
generacje laserów. Przeprowadzane dzisiaj zabiegi to
w szczególności laserowa iridectomia, selektywna laserowa trabekuloplastyka – SLT, cyklofotokoagulacja
i endocyklofotokoagulacja.
Wybór leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe jest naprawdę ogromny. Stosowane są leki
z grupy antagonistów receptorów β-adrenergicznych,
inhibitorów anhydrazy węglanowej, agonistów receptorów α2-adrenergicznych, parasympatykomimetyków, sympatykomimetyków i prostaglandyn. Dużym
powodzeniem cieszą się leki złożone, zawierające dwie
substancje czynne. Pozwalają zmniejszyć częstotliwość
podawania preparatu i przynajmniej w części ograniczyć
niekorzystne działanie na przednią powierzchnię gałki
ocznej. Wieloletnie kilkakrotne w ciągu dnia stosowanie
miejscowo działających preparatów farmakologicznych może znacząco obniżyć jakość życia i dlatego tak
wielu pacjentów omija poszczególne dawki lub wręcz
zaprzestaje terapii. Również w takich przypadkach
trzeba rozważyć zasadność laseroterapii lub leczenia
operacyjnego.
#
Jaskra jest chorobą groźną i dlatego ważna jest
popularyzacja wiedzy o niej. Im większa będzie świadomość zagrożeń, tym więcej osób będzie się okresowo
badać, a części z nich dzięki leczeniu uda się utrzymać
przez lata dobrą ostrość wzroku. Mimo ogromnego
postępu, zwłaszcza w zakresie patofizjologii i diagnostyki jaskry, ciągle nie potrafimy sobie z nią poradzić.
Jeśli najbliższe lata nie przyniosą istotnego przełomu,
to biorąc pod uwagę globalne procesy demograficzne,
do roku 2040 liczba osób chorujących na jaskrę przekroczy 111 milionów…
Alicja Barwicka
okulistka

Nowości
Uszkodzenie nerek w przebiegu cukrzycy typu 1
W przebiegu cukrzycy,
zwłaszcza źle kontrolowanej, występuje zwiększone
ryzyko uszkodzenia różnych
narządów, takich jak serce,
naczynia krwionośne, oczy,
nerwy obwodowe oraz nerki.
Im dłużej trwa cukrzyca, tym
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ryzyko rozwoju uszkodzeń
narządowych jest większe.
Na łamach „Diabetes Care”
dr T. Costacau i wsp. opublikowali artykuł Cumulative
Kidney Complication Risk
by 50 Years of Type 1 Diabetes: The Effects of Sex, Age,

and Calendar Year at Onset,
w którym przedstawili wyniki 50-letniej obserwacji
pacjentów z cukrzycą typu
1. W badaniu uczestniczyły
932 osoby. W ciągu 50 lat aż
u 60% z nich rozwinęła się
niewydolność nerek, u 72%

stwierdzano makroalbuminurię, a u 88% mikroalbuminurię. Zagrożenie rozwojem
niewydolności nerek było takie samo u kobiet i u mężczyzn.
(K.K.)
Źródło: http://care.diabetesjournals.
org/content/41/3/426
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Moja wiara w medycynę
i powszechne dobro
Aleksandra Zasimowicz

Nie jesteśmy chyba jedynym narodem,
w którym wszyscy znają się na edukacji i leczeniu. Przekleństwo „Obyś cudze dzieci
uczył” nie wzięło się z niczego. My, rodzice,
moglibyśmy bez końca opowiadać o trudnych kontaktach z polską szkołą. Trudnych,
bo zbyt często opartych nie na rozmowie
z najważniejszymi partnerami w rozwoju
dziecka, ale z ludźmi przemawiającymi ex
cathedra, butnych, wierzących w to, że lepiej
znają nasze dzieci, wygłaszających arbitralne sądy nie tylko o nich (swoich uczniach),
ale i o nas. Jednym słowem polskim pedagogom w ogromnej mierze brak kompetencji miękkich, a szczególnie umiejętności
interpersonalnych i komunikacyjnych oraz
otwarcia na innych, na różnorodność myśli
i poglądów, może po prostu zwykłej empatii.
Czyż to nie przerażające? Niechby sobie pracowali gdzieś w chłodni, przy komputerze
czy obieraniu warzyw, ale nie przy naszych
dzieciach! Mają przecież na nie wpływ…
Jestem jednym z polskich nauczycieli, mogę
powiedzieć, że dzisiaj każdy z nich skończył
studia, często niejedne podyplomowe, czyli kompetencje twarde ma, ale jak widać, to
nie wystarcza. Może łatwiej mi o spojrzenie
z boku, bo to nie mój pierwotny fach. Ze
znajomymi lekarzami śmiejemy się, że nauczyciel to w zasadzie nie zawód, ale jednostka chorobowa i myślę, że do tego momentu wszyscy czytelnicy się ze mną zgadzają. Tutaj jednak chciałabym podzielić się
refleksjami matki nie o kontaktach ze szkołą,
lecz o relacjach z polską służbą zdrowia.
12

Dawniej i dziś
Trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek spotkanie
towarzyskie, gdzie wcześniej lub później nie zaczęto by
rozmawiać o zdrowiu i doświadczeniach z nim związanych. Ta skłonność towarzyszy nam od wieków i trudno
się jej dziwić, skoro zdrowie jest jednym z dóbr nie tylko
cennych, delikatnych, ale i szczególnie pożądanych.
Zazwyczaj są to smutne, a czasem przerażające relacje,
i o dziwo częściej słyszy się skargi nie na chorobę, ale
na traktowanie podczas niej. Bycie rodzicem w społeczeństwie rozwiniętym oznacza kontakt z medycyną od
chwili narodzin. Przechodziłam tę ścieżkę jako młoda
matka w czasach PRL-u i myślałam, że patologiczne
sytuacje wymuszania na pacjentach deficytowych dóbr,
załatwiania leków na ratunek, biegania z duszącymi się
maluchami na zatłoczone izby przyjęć, gdzie natychmiast zabierano dzieci i nikt nie wpuszczał rodziców
na oddział, odeszły wraz z całą epoką. Pamiętam, że
sama będąc tuż po studiach, z dużą świadomością jak
niewiele wiem, jak dużo muszę się jeszcze nauczyć,
pojąć nie mogłam, jak lekarze potrafią traktować siebie jak półbogów, a rozmówcę jak przygłupa. Wtedy
nie wiedziałam, że drugim miejscem, gdzie doznam
takiego traktowania, będą szkoły moich dzieci. Czasy
się na szczęście zmieniły i wierzyłam, że będzie lepiej.
Wszyscy znamy truizmy, że najtrudniej zmienić człowieka i pewnie dlatego, kiedy już w tak zwanej nowej
rzeczywistości przyszło mi wejść na teren medyczny, tym
razem jako córka chorego, nie straciłam wiary w dobro.
Siedziałam przy łóżku ojca, który był przyłączony do
monitora, gdy nagle zaczął szaleć odczyt elektrokardiogramu. Na sali nie było nikogo z personelu, tata
był przytomny. Pobiegłam zaalarmować pielęgniarkę,
ale jej nie znalazłam. Zapukałam do pokoju lekarza
dyżurnego. Oglądał telewizję. Przekazałam informację
o niepokojącym mnie zdarzeniu. Tak się facet wkurzył,
że najpierw powiedział coś o moim wątpliwym intelekcie, po czym poszedł na salę i najzwyczajniej odłączył
choremu monitor. Pacjent był wyrozumiałym fizykiem,
usprawiedliwiał mi potem skandaliczne zachowanie
lekarza jego przemęczeniem. Może jednak kogoś drapało sumienie, bo gdy przyszło do wydania aktu zgonu,
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zażądano ode mnie podpisania oświadczenia, że nie
zgłaszam zastrzeżeń do leczenia…
Optymizm
Mam taką maksymę „Przygotuj się na to, że życie
cię zaskoczy” i może dlatego jestem wiecznym optymistą
i wierzę, że kiedyś będzie dobrze. Okres chorób dzieci
i rodziców się zmniejszył, wśród moich przyjaciół było
kilku lekarzy, wspaniałych, otwartych ludzi, stale się
dokształcających i pełnych pasji. Zaczęłam pracować
w oświacie i nieraz zastanawialiśmy się, co w obu tych
profesjach tak niszczy zdrowe relacje z ludźmi. Kiedy
dochodziliśmy do sentencji: pacjenci są roszczeniowi,
bezkrytyczni, wiedzę czerpią z forów internetowych,
a lekarza traktują jak maszynkę do wypisywania recept
itp., zapalało mi się czerwone światełko: NIE WSZYSCY! Nauczyciele skarżą się, że rozpaskudzone dzieci
nie chcą się uczyć, a ich rodzice, nie mając dla nich
czasu, jedyną troskę przejawiają w urządzaniu awantur
belfrom. I znów należałoby pamiętać: NIE WSZYSCY!
Kiedy rodziły się moje wnuki, a szczególnie kiedy choroba wymuszała hospitalizację, nie mogłam się
nadziwić, jak wspaniałe mają warunki. Nie tylko dobro
najwyższe, czyli rodzic całodobowo, to jeszcze wanienka
w pokoju. Słuchałam oczywiście jakichś zastrzeżeń, ale
nigdy nie traktowałam ich serio.
Jak każdy, kto czasem zdąży wysłuchać wiadomości w radiu czy innych mediach o tym, co się dzieje
w kraju, przyswoiłam sobie informację, że w Polsce
latami czeka się na specjalistów, że ich nie ma, że strajkują rezydenci, pielęgniarki itd. Mam świadomość, jak
niewyobrażalny jest postęp techniczny, o ile większe
są możliwości diagnostyczne i o ile więcej pracy musi
włożyć współczesny lekarz, by za tą wiedzą nadążyć.
Dotyczy to zresztą wielu grup zawodowych. Tajemnicą
poliszynela jest, jak źle ten postęp bywa w życiu wykorzystywany. Ludzie drżący przed inwigilacją dobrowolnie i bezmyślnie zaczipowali się swoimi smartfonami.
Dla młodych rodziców powstał tzw. projekt „Mama,
tata, tablet”, którym grupa zapaleńców usiłuje ratować
najmłodszych. W szkołach apeluje się do dzieci, aby
były ciut bardziej empatyczne i nie hejtowały swoich
rówieśników na Facebooku, szczególnie jak właśnie
doprowadziły do samobójstwa kolegę. Ogólnie nawet
optymistom bywa ciężko.
Choroba
W myśl okrutnej zasady mojej babci „Choroby
się nie szuka, sama zastuka” zapukała i do drzwi naszej
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rodziny. U mojego syna z powodu dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego wykonano gastroskopię,
w wyniku której rozpoznano zmianę w obrębie przełyku.
Miało to miejsce ponad rok temu. Wdrożono leczenie
zachowawcze, które jednak nie przyniosło żadnej poprawy, a dolegliwości narastały. Proces diagnostyczny
trwał więc nadal, ale wbrew medialnym przekazom nie
dotknęła nas szybka ścieżka. Próbowaliśmy różnych
dróg mających na celu przyspieszenie odpowiedzi na
pytanie, co choremu dolega, ale bezowocnie. W końcu
po roku oczekiwania syn trafił do klinicznego oddziału
gastrologii, gdzie wykonano mu rezonans magnetyczny.
Na wynik czekaliśmy ponad kolejny miesiąc, mimo że
wielokrotnie jeździliśmy do kliniki oddalonej o 120 km,
by osobiście dowiedzieć się, dlaczego tak długo to trwa.
Oddział strzeżony niczym twierdza, personel solidarnie broni dostępu do lekarzy, a więc i do informacji.
Lekarz prowadzący, który aczkolwiek niechętnie ale
zechciał zamienić ze mną słowo, nie wierzył mi, że po
ponad miesiącu wyniku nie ma. W tzw. międzyczasie
dał mi skierowanie do poradni oznaczone jako pilne,
szkopuł w tym, że wymagało to podpisu innego lekarza,
którego akurat nie było. Trudno mi uwierzyć, że pan
doktor o tym nie wiedział. Wreszcie sprawdził, że ja nie
fantazjuję, wyniku nie ma i obiecał, że sam dopilnuje
sprawy i za tydzień zapadnie decyzja terapeutyczna.
Za tydzień wyjechał, a sprawy nikomu nie przekazał.
Kiedy kolejny raz jechałam do szpitala dowiedzieć się,
co z wynikiem, syn otrzymał wiadomość telefoniczną,
że wynik już jest i sprawa nie dotyczy samego przełyku,
a zmiana zlokalizowana jest w śródpiersiu. Mogłam
więc już wynik odebrać.
Dotarłam na oddział i tak jak poprzednio nie
mogłam się dowiedzieć, do kogo mam się zgłosić po
wynik. Sekretariat twierdził, że nic nie wiedzą , lekarza
nie ma. W pewnym momencie zorientowałam się, że
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stojąca za mną osoba daje znaki rejestratorce, że to
właśnie ta osoba i ten wynik. Odwróciłam się, żeby
porozmawiać, ale pani doktor... uciekła. Pracownica
medyczna dała mi wynik i odmówiła informacji, gdzie
zastanę uciekinierkę. Przeczytałam wynik i skierowanie
do przychodni torakochirurgicznej. Nawet nie słyszałam
nigdy takiej nazwy. Dotarło do mnie jedynie, że nie ma
na skierowaniu cito, a z takim zwykłym skierowaniem
na gastrologię czekaliśmy ponad rok. Przeczytałam
nazwisko lekarza na pieczątce i postanowiłam jednak
z panią doktor porozmawiać. Tylko zdeterminowana
matka może wejść przez zamknięte drzwi. Nikt pani
doktor nie widział, nikt nie wie, czy w ogóle jeszcze
pracuje. Orwellowski świat! Informacji udzieliła mi
w końcu jakaś pacjentka. Kiedy wchodziłam do pokoju rezydentów, byłam jeszcze opanowana i chciałam
tylko informacji. Pani doktor uciekła w arogancję
i przede wszystkim z satysfakcją orzekła, że to nie jej
problem. Na pytanie, co mam dalej robić, gdzie się
udać, wzruszyła ramionami i odpowiedziała, że nie
wie. Wyszła ze mną na korytarz, gdzie już puściły mi
nerwy i zapytałam, czy naprawdę nie jest przerażona
tym, że przez ponad rok nie potrafią pomóc młodemu
człowiekowi? Że rozumiem, że ja mam czekać, ale
dlaczego dzieci, dlaczego młodzi rodzice, dlaczego to
skierowanie nie jest pilne. Na to pani doktor wzięła
ode mnie skierowanie i powiedziała „]No jakoś jednak
żyje przez ten rok!”. Czy to jest tylko brak empatii?
Na koniec po mojej ripoście, że pacjent na szczęście
żyje i pewnie jest w jej wieku, dopisała na skierowaniu „pilne”. Zdradziła mi też wiedzę tajemną, że taka
poradnia jest na ul. Płockiej.
Zawsze szanowałam wiedzę i umiejętności innych, i być może dlatego, że mam umysł ścisły, nigdy

nie wpadłam na pomysł, że znam się na medycynie,
że mogę pisać wiersze czy malować obrazy. Przeraża
mnie natomiast wiedza bez kultury, bez zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Co daje młodej kobiecie to, że jest
arogancka i bezrefleksyjna, nie jest przecież przez to
mądrzejsza; czy tak boi się tych trudnych informacji,
że ucieka przed ich przekazaniem?
Nadzieja
Znam mnóstwo wspaniałych, przyzwoitych ludzi, w tym wielu lekarzy i boleję nad tym, że postawa
niektórych rzuca potężny cień na tych normalnych.
Czasem warto spojrzeć w lustro i odpowiedzieć sobie
na pytanie, czy ja na pewno nie krzywdzę innych swoim
zachowaniem? Czego nigdy nie wolno mi zrobić w kontakcie z drugim człowiekiem? Czy zawsze pamiętam, że
po drugiej stronie stoi nie tylko człowiek potrzebujący
mojej pomocy, ale może po prostu człowiek ode mnie
mądrzejszy, bogatszy choćby doświadczeniem, ktoś,
kto może być dla mnie szansą, jak każde spotkanie
z człowiekiem?
Jestem pełna nadziei, że dalsze leczenie mojego
syna będzie nie tylko owocne, ale i naznaczone zdrową
relacją lekarz-pacjent.
Aleksandra Zasimowicz
siostra lekarki, nauczyciel
dyplomowany informatyki, trener
programu Teach to the Future,
edukator MEN ds. informatyki,
doradca metodyczny ds. informatyki
w MSCDN. Zwolenniczka koncepcji
Life Long Learning. Uwielbia
podróże bliższe i dalsze.

Nowości
Niezadowalająca częstość leczenia hipercholesterolemii rodzinnej
w Stanach Zjednoczonych
Częstość leczenia zaburzeń
lipidowych na przestrzeni lat
1999-2014 wzrosła, jednak nie
jest ona w pełni zadowalająca.
Na łamach „Circulation”
ukazało się doniesienie Prevalence and Predictors of
Cholesterol Screening, Awareness, and Statin Treatment
Among US Adults With

Familial Hypercholesterolemia or Other Forms of Severe
Dyslipidemia (1999–2014)
Prevalence and Predictors of
Cholesterol Screening, Awareness, and Statin Treatment
Among US Adults With Familial Hypercholesterolemia
or Other Forms of Severe
Dyslipidemia (1999–2014)

autorstawa E.M. Bucholz
i wsp., z którego dowiadujemy
się, że zaledwie 52,3% amerykańskich pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną
stosuje leczenie statynami.
Tylko 30,3% z tych pacjentów stosuje statyny
silnie działające. Częściej
statyny zażywają starsi

pacjenci z współistniejącym
nadciśnieniem tętniczymi
i cukrzycą niż młodzi z hipercholesterolemią rodzinną
jako zaburzeniem izolowanym. Na częstość stosowania leczenia statynami ma
również wpływ posiadanie
lub brak ubezpieczenia zdrowotnego.
(K.K.)

Źródło: Circulation 2018;137:00–00. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.032321 (materiały prasowe)
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Barwy miłości

Radości matki pracującej
Barbara Iwanik

Minęło już prawie pół roku, odkąd wróciłam do pracy na oddziale po urlopie wychowawczym. Bywam bardzo zmęczona, permanentnie niewyspana, a w moim domu ciągle jest
bałagan i brakuje zdrowych obiadów... Jednak w całym tym chaosie zauważam dobre strony i to o nich chcę dzisiaj napisać.

C

zas spędzony w domu pozwolił mi nabrać dystansu
do sytuacji zawodowej. Cieszę się pracą, którą lubię,
którą mam „tu i teraz”, a jednocześnie wiem, że w życiu
nic nie jest na stałe. Na nowe możliwości spoglądam
z ciekawością, nie strachem.
Pracuję efektywniej niż kiedyś. Czas nie przecieka
mi przez palce, potrafię się zorganizować, tworzyć listy
zadań i sprawnie je realizować. Wzrosła moja podzielność uwagi i zdolność do poszukiwania kreatywnych
rozwiązań. Jestem przekonana, że zabawy z córką (przy
jednoczesnym gotowaniu obiadu lewą ręką i tworzeniu
listy zakupów w głowie) miały w tym ogromny udział.
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Łatwiej jest mi również załatwiać różne sprawy
przez telefon (czego do tej pory bardzo nie lubiłam),
coraz precyzyjniej i prościej potrafię wyrazić swoje
potrzeby i oczekiwania.
Znacznie wrosło moje zrozumienie dla sytuacji
pacjentów. Dostrzegam ich zdenerwowanie czy brak
cierpliwości i wspieram z większą niż kiedyś empatią.
Dziecko nauczyło mnie ogromnej cierpliwości i wyrozumiałości względem odczuć drugiej osoby. Przyjmuję
też z większym zrozumieniem (choć nie jest to łatwe)
rezygnację pacjenta z terapii czy chęć wypisu ze szpitala
na własne żądanie.
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Barwy miłości

L

ubię te nasze dwa światy, mój – w pracy, i jej – pod
opieką zaufanych dorosłych. Każda z nas rozwija
się i doświadcza nowych rzeczy, a po dniu pełnym
wrażeń wpadamy sobie w ramiona. Radosny okrzyk
„mama wróciła!!!” to chyba najsłodszy moment życia
matki pracującej...
Tekst i zdjęcia
Barbara Iwanik
młodszy asystent na oddziale chemioterapii
PS Załączam zdjęcia córeczki z tatą i pierwszych jej kroków
w przedszkolu (DOSŁOWNIE!).
To zdjęcie z progu przedszkola oddaje charakter mojej córki
w 100%. Jest OGROMNIE ciekawa nowych miejsc, a jednocześnie bardzo ostrożna i potrzebuje dużo czasu, żeby się gdzieś
bezpiecznie poczuć. Szczęśliwie trafiliśmy na przedszkole,
w którym jest duże zrozumienie dla różnorodności dzieci.
Można nawet przychodzić w piżamie.
B.I.

Dostrzegam i doceniam błahe sprawy, które były
dla mnie niezauważalne przed macierzyństwem: możliwość wypicia w pracy ciepłej (!) kawy w towarzystwie
innych dorosłych, czas na sprawdzenie skrzynki e-mailowej, zjedzenie ciasta upieczonego przez koleżankę.
Zauważyłam również, że mniej przejmuję się
opiniami innych. Nie mam czasu na szpitalne plotki,
staram się nie angażować w pracownicze spory. Centrum mojego życia emocjonalnego jest daleko poza
drzwiami dyżurki. Staram się kończyć pracę o czasie
i swoje serce i energię powierzać sprawom domowym.

B

ycie matką pracującą wymaga również ode mnie
zrezygnowania z ciągłej kontroli nad dzieckiem, a że
lubię mieć wszystko pod kontrolą, jest to wielka szkoła
pokory i zaufania (zarówno do męża, jak i do dziecka).
Mój mąż radzi sobie z opieką nad córką doskonale,
choć oczywiście mogłabym napisać książkę o tym, co
sama zrobiłabym inaczej (on złośliwie podpowiada mi,
bym ją napisała, żeby miał co czytać na emeryturze).
Z radością i dumą obserwuję, jak córka zaczyna ufać
innym opiekunom, jak chętnie zostaje pod opieką babci
i stawia pierwsze kroki w przedszkolu, jak buduje swój
świat, do którego ja nie mam dostępu.
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Miasto moje, a w nim...

90 lat warszawskiego zoo
Krystyna Knypl, Jan T. Landowski

11 marca 2018 r. upłynęło 90 lat od założenia zoo w Warszawie. Z tej okazji odbyła się
konferencja prasowa, podczas której opowiadano o planach na przyszłość. Jednak nie ma
przyszłości bez przeszłości...
Wspomnień czar
Rok 1948, czyli 70
lat temu... państwo Halina
i Józef Łapińscy zafundowali swojej córce Krystynie
(znanej później jako dr n.
med. Krystyna Knypl, redaktor naczelna „Gazety dla
Lekarzy”) niezwykłą atrakcję – wycieczkę do warszawskiego ogrodu zoologicznego
połączoną z dosiadaniem
wielbłąda i pamiątkową fotografią.
Nikt z osób widocznych na tym zdjęciu nie był
w stanie przewidzieć, że Krystyna będzie często bywać
w ogrodzie zoologicznym

jako osoba zaprzyjaźniona
z Marią („Doką”) Landowską, córką dyrektora zoo,
Jana L. Landowskiego. Obie,
Krystyna i „Doka” w latach
1962-1968 studiowały na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej. Do grona studentów medycyny dwa lata
później dołączył brat „Doki”,
Jan („Tutek”) Landowski.
Krystyna była częstym
gościem w domu państwa
Anny i Jana Landowskich,
w służbowej wilii na terenie
ogrodu, na prawo od wejścia od ulicy Ratuszowej 1/3
(oznaczenie na planie „Dyr.
zoo”).

Irbisy
śnieżne
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Życie
dla zwierząt

Fot. Krystyna Knypl

Obchody jubileuszu

8 marca 2018 redaktor naczelna GdL uczestniczyła w okolicznościowej konferencji prasowej. Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
dr Andrzej G. Kruszewicz przedstawił dziennikarzom
plan obchodów jubileuszu 90-lecia.
Anna Mizikowska z Muzeum
Warszawskiej Pragi, kurator wystawy
90. urodziny warszawskiego zoo
opowiada o przygotowaniach do
jubileuszu
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Podczas jednumer specjalny
nego ze spotkań, 28
„Gazety dla Lekarzy”.
grudnia 1970 r., dyNumer GdL
3S/2018 jest zredarektor Landowski
podarował Krystygowany w języku
nie fotografię żyrafy
polskim, niemieckim
z dedykacją (więcej:
i angielskim, a jego
http://gazeta-dla-lekarzy.
egzemplarze zostały
com/index.php/zlotyprzekazane do Bidyplom-lekarza/622blioteki Narodowej,
komentarz-redaktorBiblioteki Jagiellońnaczelnej).
skiej oraz wybranych
Mijają lata...
bibliotek uniwersyżyciowe szlaki bohaterów tej opowieści wiodą przez teckich i miejskich
różne kraje i kontynenty i choć rozrzuceni po świecie, oraz zagranicznych
pozostają w kontakcie. Postanawiają udokumentować ogrodów zoologiczpamięć i dorobek dr. Jana L. Landowskiego, wydając nych.
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Miasto moje, a w nim...
Redaktor naczelna
GdL, choć za młodu dosiadała wielbłąda, w wieku dorosłym przemierzała kraje i kontynenty, to
jednak w towarzystwie
tygrysa jej włosy stanęły
dęba.
Bohaterami jubileuszowych obchodów,
które potrwają do grudnia 2018 r., będą w poszczególnych miesiącach różne zwierzęta. W marcu
bohaterem jest irbis śnieżny Jamir.

Irbisy śnieżne są w warszawskim zoo
od lat pięćdziesiątych
W GdL 3/2018 opublikowaliśmy artykuł dr. Jana
T. Landowskiego Pierwszy powojenny przewodnik po zoo
w Warszawie. Zaglądamy do pamiątkowego egzemplarza
przewodnika (wydanego w 1956 r.) i dowiadujemy się,
że irbisy śnieżne mieszkały w klatce nr 15, miały na
imię Fifi i Felek i przyjechały do warszawskiego zoo ze
Związku Radzieckiego. Te zwierzęta żyją na terenie Azji
Środkowej, w Himalajach i na Wyżynie Tybetańskiej,
a ich hodowla w warunkach ogrodów zoologicznych
jest trudna. Szacuje się, że na wolności znajduje się
4500…4700 irbisów śnieżnych, a w ogrodach zoologicznych zaledwie 200 sztuk.

Dr Jan T. Landowski wspomina
Pantery śnieżne (irbis) były dumą warszawskiego
ogrodu zoologicznego już w latach 50., przyjechały do
nas ze Związku Radzieckiego. Miejscem ich zamieszkania była klatka nr 15 (vide plan zoo) nieopodal
służbowej willi dyrektora zoo, w której od 1951 roku
mieszkała cała nasza rodzina.
Klatka z panterami śnieżnymi znajdowała się
w zacisznym miejscu, dobrze osłoniona drzewami oraz
krzewami ze wszystkich stron. Dzięki takiemu otoczeniu irbisy nie były narażone na zgiełk zwiedzających.
W warunkach naturalnych żyją one w odosobnieniu,
jedynie w okresie 1-3-miesięcznych godów przebywają
w towarzystwie partnera.
Nasze irbisy miały piękne futro koloru szarokremowego, charakterystyczny długi puszysty ogon,
na grzbiecie i brzuchu były pokryte ciemnymi cętkami.
Lubiłem je obserwować – fascynowały mnie
urodą i zwinnością i z biegiem czasu zaprzyjaźniliśmy
się ze sobą.
Często siedziałem w ogródku otaczającym służbową willę, odrabiając lekcje, a pantery śnieżne wabiły
mnie swoim charakterystycznym głosem. Naturalnie
ochoczo przerywałem bieżące zajęcia i biegłem pod
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klatkę. Pantery już czekały na mnie, łasząc się do siatki. Nie wolno jednak było ich głaskać, gdyż były to
zwierzęta dzikie.
Przez częste obcowanie z irbisami miałem okazje poznania ich zwyczajów i cech charakteru. Często
wyrażały chęć do zabawy, biegając i wspaniale skacząc
na drzewo znajdujące się w klatce. Fascynowała mnie
długość ich skoków i starałem się im dorównać, skacząc
przed klatką. Jednak aby skoczyć na tę samą odległość
co pantery, musiałem stosować technikę trójskoku.
Od ojca dowiedziałem się, że pantera śnieżna potrafi
skoczyć dalej niż kangur, nawet na odległość 10 metrów.
Te fascynujące pozaszkolne zajęcia
sportowe często
przerywał donośny głos mojej mamy, która
domagała się,
abym powrócił
do odrabiania Dr Jan („Tutek”) Landowski w przerwie
lekcji.
■ spotkania z redakcją „Gazety dla Lekarzy”
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Złoty Dyplom Lekarza
Krystyna Knypl
(@mimax2)

Rozdział 9

Minął pierwszy rok pracy
ZŁOTY DYPLOM

LEKARZA

Przetrwałam pierwszy rok w pracy, ja i moi pacjenci! Po pracowitym początku kariery w kilkanaście miesięcy po dyplomie,
czyli w wakacje 1969 roku, odbyłam dłuższą wyprawę zagraniczną. Była to zaległa wycieczka zorganizowana przez Zrzeszenie
Studentów Polskich, w której uczestnictwo musiałam przełożyć
o rok, bo wcześniej nie przysługiwał mi urlop.

Trasa wiodła przez Pragę, Budapeszt i Bukareszt.
Podróżowaliśmy pociągiem, w kilkunastoosobowej
grupie, z przewodnikiem.
W Pradze mieszkaliśmy w akademiku na Strahovie, w pokojach bodaj czteroosobowych, łazienki były
wspólne, stołówka typowa dla tamtych lat. Wszystkie
wnętrza mogłyby z powodzeniem grać w filmach Barei.
Pamiętam, że gdy wróciliśmy ze zwiedzania miasta,
podano na obiadokolację gołąbki.
W Budapeszcie również mieszkaliśmy w akademiku, ale zapamiętanie węgierskiej nazwy, nawet gdyby
to działo się wczoraj, jest absolutnie wykluczone. W ramach wdrażania się do światowego życia poszliśmy na
kawę do Hotelu Gellerta. Młodzi i bez doświadczenia
nie przewidzieliśmy kosztów tej egzotycznej eskapady.
Większość kolegów z naszej grupy w tym czasie zażywała kąpieli w słynnych basenach hotelowych. Gdy
kelnerka przyniosła rachunek, okazało się, że jesteśmy

niewypłacalni. Zostałam wydelegowana do odnalezienia
kogoś z grupy i pożyczenia pieniędzy. Sprawa nie była
łatwa, bo rozpoznanie na zatłoczonym basenie osoby
w stroju kąpielowym, poznanej parę dni temu, wymagało
nie lada wysiłku. Po dłuższej chwili znalazłam naszego
węgierskiego przewodnika, chyba tylko dzięki temu, że
był ubrany. Przewodnik złapał się za głowę na wieść, że
poszliśmy do tak drogiej kawiarni. Pożyczył potrzebną
kwotę, z którą zziajana przybiegłam do kawiarni. Tymczasem moi koledzy zdążyli przekonać kelnerkę do zabrania
nienapoczętego napoju i tym sposobem rachunek się
obniżył. Z dumą oddaliśmy pożyczone pieniądze i z ulgą
ruszyliśmy do Bukaresztu. Z tego miasta zapamiętałam
dużo zieleni, szerokie ulice oraz inwazję chrząszczy. Było
ich tak wiele, że chrzęściły pod butami. Mimo hulaszczego trybu życia w Budapeszcie moja końcowa kondycja
finansowa musiała być dobra, bo kupiłam na pamiątkę
płytę długogrającą Slagărele Anului 1968.

Pamiątkowa płyta długogrająca kupiona w Bukareszcie

To były piękne dni…
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Naukowe aktywności i awanse
Zaczęłam bywać na posiedzeniach towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Towarzystwa Internistów Polskich. Innym przejawem rozwijającej się
kariery było zaproszenie do pisania prac naukowych.
Gdy bowiem stażysta opanował sztukę prowa- naukowym, którego byłam współautorką; opublikowalidzenia pacjentów, zdał kolokwium na dyżury, słowem śmy go na łamach „Journal of Clinical Endocrinology and
wykazał się w pracy oddziałowej, bywał dopuszczany do Metabolism”. Czułam się wspaniale! Jest to doniesienie,
pisania prac naukowych. Dopuszczenie polegało zwykle które doczekało się 31 cytowań w literaturze światowej.
Kolejna praca naukowa, w której uczestniczyna obarczeniu go poszukiwaniem w archiwach historii
chorób lub czuwaniem nad kompletnością dobowej łam, dotyczyła katecholamin w moczu u pacjentów
zbiórki moczu oraz zagwarantowaniem jej szczęśliwego z zawałem serca. Moje zadanie nie było zbyt naukowe
transferu z łazienki oddziałowej, gdzie w specjalnych – ponieważ istniało zwykle wiele przeszkód w dotarciu
szklanych słojach był ów cenny materiał gromadzony, moczu z oddziału, nadzorowałam dostawę materiału
do pracowni biochemicznej. Zbiórki moczu dostarczały biologicznego do placówki badawczej.
Choć biochemia praktyczna nie była moim żywielu emocji obu stronom, tj. sikającej i nadzorującej.
Jedna z pacjentek, starsza już pani, oznajmiła: do wa- wiołem, to więzi z „biochemical department” były silne
zonu sikać nie będę, bo to nieprzyzwoite. Zadaniem i malownicze. Jako najbarwniejszy obraz pozostaje
początkującego naukowca było przekonanie pacjentki, w mojej pamięci scena przygotowawcza do opracowania
metody oznaczania prostaglandyn. Tę jak sądzę trudną
że nie takich poświęceń dobro nauki wymaga!
Poszukiwanie historii chorób też bywało emo- metodę wdrażały Bożenna Wocial i Hania Ignatowskacjonujące. Po wypisaniu pacjenta do domu trzeba było -Świtalska. W owych latach wiedzieliśmy, że prostanapisać epikryzę końcową, która wymagała przejrzenia glandyny powstają w płucach oraz męskich płynach
całej dokumentacji, przeanalizowania danych i opisania biologicznych. O tym, że możliwości powstawania
całości na 0,5 strony A4. Historie zakończone oddawało prostaglandyn w ustroju jest więcej, chyba jeszcze nie
się w sekretariacie, który przekazywał je ordynatorowi do wiedzieliśmy. Płuca w naszej wiedzy zajmowały ekspokontroli merytorycznej. Po sprawdzeniu historia choroby nowaną pozycję. Nie znam szczegółów merytorycznych,
lądowała w archiwum. Koledzy często odkładali napi- z powodu których potrzebna była do oznaczeń tkanka
sanie epikryzy etapowej na potem, a historia choroby płucna. Może duża zawartość prostaglandyn w tkance
lądowała w czeluściach ich biurek. Gdy poszukiwania płucnej ułatwiała oznaczenie? Wersja pozyskiwania
historii chorób w archiwum, np. pacjentów z przebytym prostaglandyn z męskich płynów biologicznych chyba
zawałem serca, dawały mierny rezultat, trzeba było ru- nie była brana pod uwagę. Choć w wypadku zbiórki
szyć w rejs po biurkach opieszałych kolegów. Była więc moczu wielokrotnie koledzy wspierali się nawzajem.
to praca naukowa w… terenie, obejmującym wszystkie Pewnego razu weszłam do pracowni, gdzie urzędowała
Hania i zastałam większą grupę badaczek oddzierających
gabinety zajmowane przez kolegów.
Pierwszy artykuł naukowy, którego byłam współ- tkankę płucną od oskrzeli. Wyglądały niezwykle maautorką, został opublikowany na łamach „Polskie- lowniczo, z elementami ekstrawagancji. W szacownym
go Archiwum Medycyny Wewnętrznej” w 1970 roku ośrodku naukowym siedziały sobie na środku pracowni
i dotyczył leczenia zawału serca. Było to dwa lata po trzy osoby, trzymając na kolanach sporych rozmiarów
moim dyplomie.
fragmenty zwierzęcej tkanki płucnej i wyszarpywały
Podobało mi się być autorką piszącą naukowe z niej małe kawałeczki, a następnie wrzucały do pladoniesienia i w roku 1971 ukazał się drukiem następny stikowego pojemnika. Wyglądały bardzo podobnie do
artykuł dotyczący powikłania leczenia procainamidem. osób skubiących pióra z nieżywych ptaków. Wypraw
Opis przypadku raka kory nadnerczy o mieszanej do rzeźni po tkankę płucną było kilka, a widok zapraaktywności hormonalnej był kolejnym doniesieniem cowanych skubaczek płucnych powtarzał się. Nie wiem,
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czy te heroiczne wyczyny pomogły ustawić metodę
Często koledzy prowadzący badania prosili
oznaczania prostaglandyn. W pracy z 1986 roku po- lekarzy o dostarczenie własnej dobowej zbiórki mosługuję się robiącym wrażenie zwrotem, że stężenie czu. Najprościej było zebrać mocz podczas dyżuru.
prostaglandyn oznaczano „metodą RIA po ekstrakcji Szklany pojemnik trzymaliśmy zwykle w łazienosocza Amberlitem XA D-2 i rozdziale na kolumnie ce lekarzy dyżurnych mieszczącej się naprzeciwko
kwasem krzemowym”. Nic z tego nie rozumiem, ale do szatni, tuż przy wejściu do kliniki. Pewnego dyżudziś te terminy robią na mnie wrażenie. Sformułowania ru pełnionego razem z Zuzanną Kowalską-Majewz pewnością podyktowała mi Hania Ignatowska-Świ- ską pracowicie kolekcjonowałam wydalane płyny.
talska, z którą razem pisałyśmy to dzieło. Siedziały- W ferworze dyżurowym byłam bliska zapomnienia
śmy w moim domu, przy okrągłym stole i z głębokim o obowiązku zapełniania słoja. Już... już... prawie...
namysłem komentowałyśmy uzyskane wyniki. Był prawie.... kompletnie zapomniałam, gdy nagle mój
wyznaczony nieprzekraczalny termin oddania pracy do wzrok spoczął na kartce doczepionej do słoja. Była
druku, a wszystko trochę rozlatywało się nam na boki. większa i inna niż ta, którą umocowano w pracowni
W końcu uporałyśmy się z tematem. Gdy dziś czytam na słoju. Kartka napisana charakterem pisma Zuzi
nasze komentarze, to muszę powiedzieć, że brzmią informowała, że „jest to uryna jaśnie oświeconej
one całkiem współcześnie. Uśmiecham się tylko na pani doktor Krystyny zbierana do wyższych celów
wspomnienie pojęcia „ekstrapolacji”, które poznałam naukowych”. Pamiętam, że oznaczone z tej zbiórki
dzięki Hani. Konkurencyjna była „średnia logiczna”, moczu katecholaminy były na górnej granicy normy,
wspomagająca średnią arytmetyczną. Miała ona swoje co w sposób naukowy dowodziło jednego: dyżury to
pięć minut przy badaniach eksperymentalnych.
nie były wczasy wypoczynkowe.

Rozdział 11

Dawne posiedzenia naukowe
i konferencje
Poza pracą na oddziale szpitalnym integralną częścią wykonywania zawodu lekarza były
podyplomowe aktywności szkoleniowe. Co tydzień odbywały się posiedzenia naukowe
oddziałowe, a raz na miesiąc posiedzenia międzykliniczne. Bardzo lubiłam też chodzić do
czytelni czasopism w Bibliotece Akademii Medycznej przy ulicy Oczki. Gdy dzień był spokojny, po obchodzie można było pójść do czytelni i oddać się tak porywającej lekturze jak
czytanie artykułów w „Circulation”. W tamtych czasach czasopisma naukowe publikowały
kolorowe reklamy, np. sprzętu medycznego, bardzo ciekawie było oglądać takie cuda!
Dane bibliograficzne przeczytanych artykułów zapisywałam na
niewielkich kartonikach zwanych
fiszkami. Z ważniejszych artykułów
potrzebnych do pracy doktorskiej
robiłam bardziej szczegółowe notatki.
Więcej czasu trzeba było poświęcić na
pobyt w czytelni czasopism, przygotowując referat na posiedzenie naukowe. Podczas wygłaszania pierwszego
referatu byłam bardzo stremowana,
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ale już kilka lat później miałam wykład na posiedzeniu oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa
Internistów – bez najmniejszej tremy.
Podobnie wygłoszenie tekstu podczas
obrony doktoratu nie stremowało
mnie specjalnie.
Ile książek
musi
przeczytać
lekarz?
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Złoty Dyplom Lekarza
Rozdział 12

Pierwsza krajowa konferencja
naukowa
Wielu kolegów z oddziału, na którym odbywałam staż podyplomowy, wybierało się na
kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Łodzi w 1970 roku. Prawdopodobnie
za namową bywałych w sferach naukowych starszych kolegów zdecydowałam się i ja ruszyć na podbój wielkiego świata kardiologii polskiej.
Jak cię widzą, tak cię piszą, powiedziałam sobie
i za całą stażową pensję, czyli 1400 złotych nabyłam
elegancką sukienkę z modnego wówczas dżerseju w kolorze granatowym z biało-czerwoną wypustką wokół
szyi i mankietów.
Koszty ekspedycji powiększyły się o opłaty zjazdowe i przejazd pociągiem do Łodzi oraz noclegi w Grand
Hotelu, w pokoju dzielonym z dwiema koleżankami.
Obrady odbywały się w Teatrze Powszechnym, niezbyt odległym od Grand Hotelu. Gorącym

zjazdowym tematem
były zasady funkcjonowania powstających
wówczas oddziałów reanimacyjnych. Poszczególne ośrodki przedstawiały swoje wyniki
leczenia zawałów serca,
w owych latach były
one niezbyt dobre.

Moja piękna wizytowa
granatowa suknia z dżerseju

Rozdział 13

Przynależność do towarzystw
naukowych
Kliniczny rodowód byłby niepełny bez przynależności do towarzystw naukowych.

Na kongresie PTK, Warszawa
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Pierwsze było Polskie
Towarzystwo Kardiologiczne,
którego członkiem jestem do
dziś. PTK ma miły zwyczaj niepobierania składek od seniorów,
którzy dodatkowo mogą bezpłatnie uczestniczyć w kongresach
towarzystwa.
Byłam też członkiem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia
Tętniczego od 1988 do 2014 r.
oraz European Society of Hypertension przez kilka lat. Uzyskałam tytuł specjalisty ESH, którym szczyci się 29 osób z Polski
i około 200 osób z całego świata.
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Złoty Dyplom Lekarza
Rozdział 14

Wyprawa na Syberię
Poza chorobami wewnętrznymi udało mi się w początkach mojej kariery lekarskiej opanować w dość dobrym stopniu język rosyjski. Wiązało się to z zajęciami, które miałam na
studiach doktoranckich u bardzo sympatycznego lektora mgr. Mikołaja Kwiatkowskiego
oraz prowadzonymi ćwiczeniami ze studentami z Erywania. Przyjeżdżali oni do nas na
praktyki wakacyjne.
Przed zajęciami z kolejną rosyjskojęzyczną grupą studencką kupiłam podręcznik
diagnostyki
internistycznej w popularnej w czasach
PRL księgarni
rosyjskiej na
Nowym Świecie i dość dobrze nauczyłam się terminologii internistycznej.

Ze studentami z Erywania, PSK nr 1
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Złoty Dyplom Lekarza
Jako osoba obyta z językiem rosyjskim zostałam
w 1975 roku wydelegowana do uczestnictwa w Tygodniu Leków Polskich w Nowosybirsku. Naukową
część delegacji stanowiło dwóch profesorów oraz ja,
podówczas młoda lekarka. Zaplątałam się w te wyższe
sfery naukowe wyłącznie z powodu znajomości języka
rosyjskiego, którego powszechne nauczanie w szkołach
nie owocowało praktyczną jego znajomością.
Podróż samolotem z Moskwy do Nowosybirska
trwała 4 godziny i wtedy po raz pierwszy zetknęłam się
ze strefami czasowymi. Dziwnie było o 2.00 w nocy nie
odczuwać potrzeby snu!
Część naukowa miała charakter oficjalny i nieoficjalny. Podczas części oficjalnej wygłosiliśmy swoje
wykłady w Akademgorodku (miasteczko akademickie
pod Nowosybirskiem) oraz mieliśmy spotkania z różnymi radzieckimi naukowcami; mnie przypadło w udziale
spotkanie z prof. A. Deminem.
Po zakończeniu spraw oficjalnych zaproszono nas
do pięknego Teatru Opery i Baletu w Nowosybirsku na
przedstawienie Spartakusa. Siedzieliśmy w loży rządowej, gdzie byliśmy witani szampanem przez dyrektora
teatru. Zapamiętałam słowa dyrektora skierowane do
mnie w czasie przerwy:
Na zakończenie otrzymałam książkę Przypadki kliniczne
– Dawajtie, pajdiom pogulat’ z narodom!
z autografem
Spacerowaliśmy więc po przestronnym holu, pod
oknami rosły piękne egzotyczne rośliny, a na jednej
z nich czerwony kwiat. Nieroztropnie wyraziłam za- – były tam wszystkie minerały, jakie na terenie Rosji
chwyt tym kwiatem… Dyrektor opery w okamgnieniu można znaleźć.
go zerwał i wręczył mi w szarmanckim geście. Szkoda,
Zawieziono nas także nad rzekę Ob. Z tej wycieczże nie zasuszyłam tego kwiatu na pamiątkę!
ki zapamiętałam piękną kwestię w wykonaniu kolegi
Wśród miejsc zwiedzanych w Nowosybirsku dermatologa. Jak dziś widzę prof. Andrzeja Langnera,
wielkie wrażenie zrobiło na mnie Muzeum Geologiczne, postawnego mężczyznę, w modnym podówczas kożuchu,
w którym pokazano nam bogactwo ziemi rosyjskiej stojącego nad rzeką Ob i mówiącego:
– Ob, twoja mat’!
Rosjanie pokochali Andrzeja od razu i turlając
Praktyczna
pamiątka
się ze śmiechu, mówili:
z Nowosybirska.
– Andrzeju, nieważne czy będziesz miał jutro dobry
Na owe czasy
sprzęt iście
wykład.
I tak dzieci będą się o tobie uczyć w szkołach!
reporterski.
Na wyposażeniu
była dodatkowa
kaseta z tunerem
radiowym.

Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl
Tekst jest fragmentem książki przygotowywanej na 50-lecie
uzyskania dyplomu lekarza przez Krystynę Knypl. Całość
będzie udostępniona w ramach Biblioteki GdL na naszej
stronie internetowej. Przewidywane jest także ekskluzywne
wydanie w twardej oprawie, drukowane w nakładzie kilkunastu egzemplarzy.
Redakcja
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich rodzin.
1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych.

etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych
poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma
artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnej
autorskiej wersji tekstu i przysyłanie jej do ponownego
opracowania redakcyjnego.

1.3. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię,
1.8. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu
rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórprzez autora wszystkich dokonanych przez redakcję
czości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.
zmian.
1.4. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno
1.9. Materiał prasowy może być opublikowany pod
zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe
imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem.
nie są przyjmowane.
W razie sygnowania materiału pseudonimem imię
1.5. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia ma- i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości
teriału prasowego bez podania przyczyny.
redakcji.
1.6. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi speł- 1.10. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania
niać podane dalej wymogi edytorskie.
materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym
1.7. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu dla „Gazety dla Lekarzy”.

redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycz- 1.11. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla
nym, jak i poprawności językowej. W wypadku tek- Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie
stów merytorycznych przyjęcie do druku poprzedza lub w internecie, informując o takim zamiarze rerecenzja artykułu dokonana przez specjalistę z danej daktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu
dziedziny medycyny. Niejasności i wątpliwości mogą pierwszej publikacji musi zostać poinformowana
być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja czasem redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do
zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za długi, kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu
dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu GdL) pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej
oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać (elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie
artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.
PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym gazeta-dla-lekarzy.com.

2. Odpowiedzialność i prawa autorskie
2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści
w nim zawarte.

2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy”
odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

3. Status współpracownika
3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech
artykułów autor zyskuje status współpracownika i może
otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy”
ważną przez rok.
3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła
legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne
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zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na
konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do
napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia
kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania
go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”

4. Wymogi edytorskie dotyczące materiałów prasowych
4.1. Teksty
4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie
elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).
4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach
informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.
4.2. Ilustracje
4.2.1. Sprawy techniczne
4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje zarówno w formie
elektronicznej, jak i w postaci oryginałów do skanowania (np. odbitek).
4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości:
ostre, nieporuszone, dobrze naświetlone.

4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.
4.2.2. Prawa autorskie
4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki)
sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza
ilustracja słabszej jakości, ale własna).
4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację
w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora
artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.

4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów.
4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być na- W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do
desłane w oryginalnej rozdzielczości, bez zmniejszania. uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie
4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być wysokiej roz- w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy
dołączyć jej adres internetowy.
dzielczości (jak do druku na papierze).
5. Uwagi
5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

Rys. Zen

5.1. W kwestiach nieporuszonych powyżej należy
się kontaktować z redaktor naczelną lub sekretarzem
redakcji.
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Nowości

Portret niekonwencjonalny*
Helena Kowalska, Katarzyna Kowalska

*redaktor naczelnej
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