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Matka Lekarka

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

Koleżanki i Koledzy,

D

ługo poszukiwałam danych o tym, jak praca matki, zwłaszcza lekarki, wpływa na
rozwój dziecka. I mimo iż potrafię znaleźć w internetowym stogu siana przysłowiową igłę, to tym razem nie udało mi się dotrzeć do interesujących i profesjonalnych
opracowań. Lekarek, które by porzuciły na zawsze pracę zawodową w chwili zostania
matką, zwłaszcza we współczesnym zrygoryzowanym świecie przepisów i systemie
szkolenia podyplomowego, prawie się nie spotyka. Na dłuższe urlopy wychowawcze
wybierają się niektóre odważne i niezależne matki, jednak większość wraca do pracy
dość szybko. Ja byłam na urlopie wychowawczym blisko cztery lata, pracując w tym
czasie w niepełnym wymiarze godzin, i wiem, jak olbrzymie jest to wyzwanie.

N

iespodziewanie trochę wiedzy o wpływie pracy matki na rozwój małego dziecka dostarczyły mi źródła dziennikarskie – https://journalistsresource.org/studies/
economics/jobs/working-mother-employment-research. Okazuje się, że 70% amerykańskich kobiet mających małe dzieci pracuje zawodowo – http://www.pewresearch.org/
fact-tank/2018/05/10/facts-about-u-s-mothers/.

P

odobno praca zawodowa matek rozwija małe dzieci, bo gdy już mama wróci
z pracy i zajmie się dzieckiem, te zajęcia są wyższej jakości i bardziej dziecko
rozwijają intelektualnie. Być może tak jest w niektórych przypadkach. Jednak czy
matka lekarka po pracy z tzw. świadczeniobiorcami jest szczególnie intelektualnie
ożywiona i przenosi ów wysoki poziom na dziecko, to mam poważne wątpliwości.

J

edno jest pewne – karierę można zrobić w każdym wieku, a wychować osobiście
i dopilnować rozwoju małego dziecka można tylko w ściśle określonym czasie.
Być może początkowo różnice w wychowaniu, nazwijmy je „macierzyńskim i autorskim” nie będą dla wszystkich widoczne, ale znakomicie ujawnią się w tym, kim
będzie dziecko w dorosłym życiu.
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I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy
z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5,
poz. 24 z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników
i czasopism (poz. PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków
ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN
2084-5685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej
w internecie w formacie PDF). Każdy drukowany numer jest
przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej
(sygnatura P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją
polityczną, religijną ani żadnym samorządem terytorialnym lub
zawodowym. GdL jest organizacją pozarządową działającą na
rzecz lepszej opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
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II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie ważnych dla zdrowia publicznego zagadnień: postępu w medycynie,
promocji zdrowia oraz wiedzy o chorobach rzadkich.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do
tych, którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód
jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony
zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla
tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze.
GdL na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną,
ale także nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak
literatura, muzyka, podróże.
III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96,
poz. 873) „Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń
na przyjęcia, lunche i poczęstunki.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
Nie są udzielane patronaty medialne wydarzeniom publicznym
ani nie są wydawane zgody na przedruki artykułów z logo GdL
w innych mediach.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie
są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria
autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu,
ale i osobistej satysfakcji.
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Nowości
Publiczne strefy wolne od dymu tytoniowego to zdrowie
mieszkańców
Mayne i wsp. przedstawiają wyniki
długotrwałej obserwacji 3783 osób
uczestniczących w The CARDIA
Study (Coronary Artery Risk Development in Young Adults), które prowadzono w latach 1995-2015 w Stanach Zjednoczonych. W okresie tym
172 osoby biorące udział w badaniu
doznały powikłań sercowo-naczyniowych. Wykazano, że w miejscowościach w których przestrzegano
zakazu palenia papierosów w takich
miejscach publicznych jak restauracje i bary zapadalność na powikłania
sercowo-naczyniowe była mniejsza
o 25%. W komentarzu redakcyjnym
Smoke-free Policies. No Time to Wai innych miejsc publicznych. Stopniowo
większość krajów wprowadziła przepisy ste M. Daube i S.L. White (https://www.
prawne zabraniające palenia papierosów ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.035337) przedstawiono
w takich miejscach.
W artykule Longitudinal Associations historię wprowadzania zakazu palenia
of Smoke-Free Policies and Incident Car- papierosów w miejscach publicznych
diovascular Disease CARDIA STUDY w poszczególnych krajach na całym
(K.K.)
(„Circulation” 7, 2018) Stephanie L. świecie.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2038856/?page=1

Związek przyczynowo-skutkowy
pomiędzy ekspozycją na dym tytoniowy a zachorowaniem na raka
płuc, dziś oczywisty, został po raz
pierwszy w sposób naukowy opisany
dopiero w 1950 roku. Znane ze słynnych filmów kadry gwiazd ekranu
z papierosem w dłoni były ilustracją
niewiedzy, jaka na ten temat panowała.
Zagadnienie związku przyczynowego
ekspozycji na dym tytoniowy z zachorowaniem na raka płuc przedstawiono
w dwóch doniesieniach:
• Wynder EL, Graham EA. Tobacco
smoking as a possible etiologic factor
in bronchiogenic carcinoma: a study
of 684 proved cases. J Am Med Assoc.
1950;143:329–336
• Doll R, Hill AB. Smoking and carcinoma of the lung: preliminary report.
Br Med J. 1950;2:739–748.
Długie lata trwała walka o wyeliminowanie dymu tytoniowego z restauracji, poczekalni, sal konferencyjnych

Źródło: https://www.ahajournals.org/toc/circ/138/6

Markery stanu zapalnego wyznacznikami powikłań naczyniowych
w cukrzycy
Po okresie fascynacji rolą wysokiego
stężenia cholesterolu w rozwoju miażdżycy coraz większą uwagę naukowców
przyciągają objawy i markery stanu
zapalnego. Na łamach „Diabetes Care”
ukazało się doniesienie Use of Vascular
Assessments and Novel Biomarkers to
Predict Cardiovascular Events in Type
2 Diabetes: The SUMMIT VIP Study
autorstwa A.C.Shore i wsp. Opisano
wyniki badania 936 osób z cukrzycą

typu 2, u których określano grubość
błony środkowej tętnicy szyjnej w usg,
wielkość powierzchni blaszki miażdżycowej, wskaźnik ciśnienia kostkowo-ramiennego, sztywność tętnic,
reaktywność śródbłonka naczyniowego
i wybrane biomarkery stanu zapalnego.
Pacjenci byli następnie obserwowani
przez trzy lata pod kątem powikłań
narządowych w obrębie układu krążenia.
Stwierdzono, że powikłania znamiennie

częściej występowały u osób z wyjściowo wyższymi poziomami marketów
stanu zapalnego,takimi jak interleukina
6, ligand chemokiny 3, pentraksyna 3
i hs-CRP. Nie stwierdzono natomiast
korelacji pomiędzy liczbą powikłań
sercowo-naczyniowych a sztywnością
ściany tętnic i reaktywnością śródbłonka.
(K.K.)
Źródło: http://care.diabetesjournals.org/content/
early/2018/07/19/dc18-0185

Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych
Spośród licznych dni dedykowanych różnym osobom
Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych jest szczególnie
bliski redakcji GdL. Nie tylko redaktor naczelna jest leworęczna, ale łącznie 50% osób w jej rodzinie jest leworęczna.
Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych został ustanowiony przez Klub Osób Leworęcznych (https://www.lefthandersday.com/) w 2006 roku, wybrano 13 sierpnia to święto.
Osoby niepewne swojej ręki dominującej mogą wykonać
test https://www.lefthandersday.com/surveys/left-handedness-test. Wynik redaktor naczelnej wynosi 55%, co oznacza
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że ręczność jest mieszana, mieści się ona w przedziale 4060%. Matematyczne, analityczne i logiczne przetwarzanie
są zwykle przeprowadzane w lewej półkuli, podczas gdy
rozpoznawanie przestrzenne, rozpoznawanie twarzy, percepcja zmysłowa, przetwarzanie emocji i funkcje artystyczne
zwykle występują w prawej. Badania z wykorzystaniem fMR
wykazują, że leworęczni są pomysłowi, artystyczni i emocjonalni, podczas gdy praworęczni są zazwyczaj logiczni,
analityczni i fajni.
(K.K.)
Źródło: http://www.rightleftrightwrong.com/index.html
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Nowości
Atrezja przełyku – czynniki ryzyka nawrotów zwężenia
w miejscu zespolenia
Jednym z możliwych powikłań po leczeniu operacyjnym atrezji przełyku jest zwężenie w miejscu zespolenia
odcinków dolnego i górnego.
Zwężenie może pojawić się
z różną częstością. Do czynników zwiększających ryzyko
powstania zwężenia zalicza
się między innymi zespolenie odcinków przełyku pod
napięciem oraz refluks żołądkowo-przełykowy.

Na łamach „BMJ Archives
of Disease in Childhood” 14
lipca 2018 r. ukazał się artykuł F.W.T. Verouwe i wsp.
Risk factors for refractory
anastomotic strictures after
oesophageal atresia repair:
a multicentre study podsumowujący wyniki leczenia w 7
ośrodkach holenderskich 454
dzieci urodzonych z atrezją
przełyku w latach 1999-2013.
Jako zwężenie nawracające

uznano takie, które wymagało 5 lub więcej poszerzeń.
W analizowanej grupie było
61% chłopców, z tego 7%
miało izolowaną atrezję przełyku (typ A), 58% miało zwężenie wymagające średnio
trzech poszerzeń (od 1 do 34).
Nawracające zwężenie wg powyższych kryteriów wystąpiło
u 7% dzieci i w grupie liczba
poszerzeń wynosiła średnio
10 zabiegów. Do czynników

ryzyka sprzyjających nawracającemu zwężeniu zaliczono:
typ A atrezji przełyku – 5,7
razy częściej występuje nawrót zwężenia, nieszczelność
zespolenia ( 5,0 razy częściej)
oraz nawrót zwężenia w ciągu
≤ 28 dni po zespoleniu (15,9
razy częściej).
(Katarzyna Kowalska)

Źródło: https://adc.bmj.com/
content/early/2018/07/14/archdischild-2017-314710.long

Monitorowanie zaburzeń rytmu serca w domu
Monitorowanie zaburzeń rytmu
w domu i ocena efektów zdrowotnych
oraz ekonomicznych były przedmiotem
badania przeprowadzonego przez S.R.
Steinhubl i wsp. Wyniki opublikowano na łamach „Journal of American
Medical Association” w artykule Effect
of a Home-Based Wearable Continuous
ECG Monitoring Patch on Detection

of Undiagnosed Atrial FibrillationThe
mSToPS Randomized Clinical Trial.
W badaniu trwającym cztery miesiące uczestniczyło 2659 pacjentów
w wieku średnio 72,4±7,3 lat (38,6%
kobiet), ale tylko 65,4% z nich dostarczyło komplet zapisów monitorowania.
Migotanie przedsionków stwierdzono
u 3,9% osób, które dotychczas nie miały

rozpoznawanego tego rodzaju zaburzeń
rytmu. Ciągłe monitorowanie zaburzeń
rytmu owocowało częstszym rozpoczynaniem leczenia przeciwzakrzepowego,
częstszymi wizytami u lekarza rodzinnego, kardiologa oraz na oddziale pomocy
doraźnej.
(K.K.)
Źródło: https://jamanetwork.com/journals/
jama/article-abstract/2687353

Kilkadziesiąt przypadków cholery w Algierii
Francuski dziennik „Le Monde” 24
sierpnia 2018 r. opublikował informację,
że w Algierii szerzy się cholera. Hospitalizowano 62 osoby, potwierdzono 40

przypadków, w tym 1 śmiertelny. PaPrzypuszcza się, że źródłem zakażenia
cjenci pochodzą z Algieru, Blidy i Tipazy. były niemyte lub nie dość dokładnie
Poprzednie zachorowania w Algierii umyte warzywa i owoce. Władze wyna cholerę wydarzyły się w 1996 roku. kluczają zakażenie przez wodę.
(Katarzyna Kowalska)

Źródło: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/08/24/epidemie-de-cholera-en-algerie-plus-de-40-cas-confirmes-un-mort_5345917_3212.html

Kalendarium aktywności dziennikarskich redaktor naczelnej
„Gazety dla Lekarzy” w sierpniu 2018 roku
1 sierpnia. Publikacja GdL
8_2018 z hasłem kluczowym
Ból głowy (http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php)
3 sierpnia. Publikacja felietonu Salt and contemporary civilisation (https://app.
sermo.com/posts/posts/431652)
na Sermo
6 sierpnia. Spotkanie
z okazji urodzin przewodniczącej kolegium redakcyjnego GdL
10 sierpnia. Publikacja felietonu About onion
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(https://app.sermo.com/posts/
posts/432236) na Sermo
17 sierpnia. Publikacja felietonu Munchausen
syndrome – reflections on
three cases (https://app.sermo.com/posts/posts/432716)
na Sermo
17 sierpnia. Spotkanie
z okazji urodzin sekretarza redakcji GdL, podczas
którego wraz z życzeniami
wręczono mu (entuzjastycznie przyjęty) portret namalowany przez przewodniczącą

kolegium redakcyjnego
GdL Katarzynę Kowalską oraz Helenę Kowalską
24 sierpnia. Publikacja felietonu Balovaptan
– new hope for… whom?
(https://app.sermo.com/
posts/posts/433340) na
Sermo
31 sierpnia. Publikacja felietonu Cluttering of the world (https://
app.sermo.com/posts/
posts/433965) na Sermo.
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Nowości
Symbol
graficzny
informujący
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serca

Codzienne życie z wszczepionym
urządzeniem kardiologicznym:
co wolno, co jest warunkowo dozwolone,
czego lepiej unikać?
Komentarz merytoryczny dr. n. med. Macieja Kempy z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Implantacja urządzenia kardiologicznego to ważny moment w życiu pacjentów z zaburzeniami rytmu serca.
Jak na co dzień funkcjonować z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD), stymulatorem serca
(IPG), urządzeniem do terapii resynchronizującej (CRT)?

W

ielu pacjentów zgłasza nam, kardiologom, że podczas wizyty kontrolnej nie zawsze jest czas, by zadać
lekarzowi wszystkie pytania. Pacjenci interesują się zwłaszcza potencjalnymi interakcjami wszczepionego urządzenia
z polem elektrycznym i magnetycznym wytwarzanym przez
sprzęty codziennego użytku – suszarki, silniki spalinowe,
telefony komórkowe itd. Co z kuchenką indukcyjną? Czy
można korzystać z niej bez obaw? Pacjenci martwią się także o bezpieczeństwo podróżowania – pytają o to, czy mogą
bezpiecznie przechodzić przez bramki bezpieczeństwa na
lotniskach. Odpowiadam na najczęściej zadawane pytania.

Sport
W wytycznych naukowych chorym kardiologicznie – także
pacjentom z wszczepionymi urządzeniami – wręcz zaleca się
utrzymanie aktywnego trybu życia. Wszczepiony aparat ma
przecież poprawić komfort życia pacjenta i jego wydolność
fizyczną, a nie zamknąć go w domu. Trzeba jednak pamiętać,
że niektóre dyscypliny sportowe nie są zalecane osobom
z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym. Dotyczy
to przede wszystkim sportów walki (np. boks czy karate),
podczas uprawiania których może dojść do uszkodzenia
skóry w miejscu implantacji, jak też samego urządzenia bądź
elektrod. Także dyscypliny, których uprawianie polega na
wielokrotnym powtarzaniu tych samych ruchów, zwłaszcza
górnej części ciała (np. wioślarstwo, kulturystyka) mogą być
powodem problemów. Należy również pamiętać, że implantowane urządzenie, jakim jest ICD, ma przerywać arytmie,
jednak nie zapobiega ich wystąpieniu i pacjent musi sobie
zdawać sprawę z tego, iż może u niego wystąpić krótkotrwałe omdlenie. Z tego powodu na przykład nurkowanie czy
wspinaczka wysokogórska i sporty motorowe nie są zalecane.
Aktywność fizyczna poprawia ogólną sprawność i wydolność organizmu, pozytywnie wpływa na samopoczucie,
ale aktywny tryb życia oznacza w praktyce dla pacjentów
z wszczepionym urządzeniem coś innego, niż dla całkowicie
zdrowej osoby. Intensywne treningi cardio, które bardzo istotnie zmieniają zakres tętna w czasie treningu, nie są wskazane.
Oparta na szybkich rytmach muzyki latynoamerykańskiej
zumba, modny energiczny fitness na trampolinach – także
lepiej nie. Co innego spokojniejsze zajęcia taneczne, do tego
spacery lub nordic walking, pilates, joga – polecam!
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Co z modnymi gadżetami do fitnessu? Pulsometry oraz
inteligentne smartwatche mogą okazać się pomocne podczas
aktywności – pacjent na bieżąco monitorujący zakres tętna
poczuje się pewniej. Urządzenia tego typu nie stanowią zagrożenia ani dla pacjenta, ani dla jego implantowanego urządzenia.

Gospodarstwo domowe
Czy mogę używać suszarki, prostownicy, depilatora?
– pytają panie. Co z obsługą wiertarki, piły, szlifierki – pytają
panowie. Warto wiedzieć, że popularne w gospodarstwie
domowym sprzęty nie stwarzają zagrożenia dla chorych
z urządzeniami kardiologicznymi. Można bez obaw korzystać
z mikrofalówki, blendera i miksera. Trzeba jednak pamiętać,
że działające urządzenia powinny być oddalone od implantu
przynajmniej o 30 cm. Nie należy zatem sprzętów AGD przytulać do klatki piersiowej. Trzeba je utrzymywać w odległości
wyprostowanych ramion. To samo dotyczy kuchenek indukcyjnych, od których minimalna odległość implantu i elektrod
to 60 centymetrów (zalecenia różnią się w zależności od
producenta stymulatora). Warto być ostrożnym przy obsłudze
urządzeń wyposażonych w ostrza lub wiertła. Ze względu
na stale występujące ryzyko krótkotrwałego omdlenia nie
należy stosować blokad włączników. Urządzenie powinno się
wyłączyć natychmiast po zwolnieniu przycisku. Nie należy
używać profesjonalnych młotów pneumatycznych i wiertarek
udarowych dużej mocy. Wszelkie urządzenia wyposażone
w silnik spalinowy (kosiarki, dmuchawy do liści, pługi śnieżne)
nie powinny pozostawać włączone w odległości mniejszej niż
30-50 centymetrów od implantu. Spawanie jest zabronione.

Podróż
W czasie podróży warto pamiętać o ogólnych zaleceniach
dla pacjentów z wszczepionym urządzeniem i odpowiednio
przygotować się do wyprawy. Przede wszystkim zawsze
warto mieć przy sobie opaskę z informacją o posiadanym
urządzeniu – tak by w razie konieczności udzielenia pomocy
medycznej ratownicy oraz lekarze od razu wiedzieli o wszczepionym urządzeniu i odpowiednio dostosowali swoje działania
medyczne. Warto także pamiętać o posiadaniu przy sobie
informacji o stale przyjmowanych lekach i zaświadczeniu
o wszczepionym urządzeniu. Ten dokument warto okazać
na lotnisku, by przejść przez bramkę dedykowaną pacjentom
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z wszczepionymi urządzeniami. Należy dodać, że stosowane
obecnie skanery całego ciała nie są groźne dla naszych pacjentów.
Obecnie w niektórych miejscach, szczególnie często odwiedzanych przez turystów, stosowane są dodatkowe środki
ostrożności, polegające na kontroli bagażu (torebki) i ewentualnie kontroli osobistej. Należy unikać w takiej sytuacji
kontroli za pomocą ręcznego wykrywacza metali i okazać
dokument potwierdzający posiadanie implantowanego urządzenia (podobnie jak na lotnisku).
Istotną sprawą jest prowadzenie pojazdów przez osoby
po implantacji stymulatora i kardiowertera-defibrylatora.
Generalnie kierowanie pojazdem (niezawodowe) jest możliwe, jednak od wszczepienia i od ewentualnej interwencji
defibrylatora powinno minąć kilka miesięcy (najlepiej cztery,
według zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego). Zalecany czas powstrzymania się od kierowania zależy
od wskazań do wszczepienia urządzenia oraz od powodu
interwencji urządzenia. Zagadnienie to wymaga dokładnego
omówienia z prowadzącym kardiologiem.

pacjentów. To samo dotyczy densytometrii (badanie gęstości
kości) czy badań endoskopowych. Procedury stomatologiczne
także są bezpieczne, przy zachowaniu minimalnej odległości
aparatu stomatologicznego (np. aparatu do ultradźwiękowego
usuwania kamienia nazębnego) wynoszącej 15 centymetrów
od implantu. Od niedawna także badanie za pomocą rezonansu magnetycznego jest możliwe do przeprowadzenia
u osób z implantowanym stymulatorem czy kardiowerterem.
Warunkiem jest jednak posiadanie nowoczesnego implantu,
mającego odpowiednie atesty, oraz odpowiednich elektrod.
Konieczne jest też specjalne przeprogramowanie urządzenia
na czas badania.
Część procedur medycznych nie jest wskazana do zastosowania u osób z wszczepionymi kardiologicznymi urządzeniami
elektronicznymi, co nie oznacza, że w pewnych okolicznościach nie mogą być wykonane. Dotyczy to różnego rodzaju
neurostymulacji, stosowania pola magnetycznego, diatermii,
elektrokoagulacji, elektrolizy, elektrowstrząsów, jontoforezy,
litotrypsji i innych. Także pomiary ilości tkanki tłuszczowej,
oparte na metodzie elektrycznej są przeciwwskazane. WszystTransmisja danych
kie wymienione procedury jednak w pewnych okolicznościach,
i pole elektromagnetyczne
przy odpowiednim zabezpieczeniu medycznym, mogą być
XXI wiek to ciągłe transmisje danych (komputery, telefony, wykonane. Naczelną zasadą, o której powinni pamiętać
radia). Urządzenia tego typu mogą być bezpiecznie stosowane nasi pacjenci, jest to, że zawsze przed jakąkolwiek proceprzez naszych pacjentów z zastrzeżeniem zachowania mini- durą medyczną należy poinformować lekarza o posiadaniu
malnej odległości 15 centymetrów od implantu. Dotyczy to wszczepionego urządzenia. Podstawą bezpieczeństwa jest
tabletów, urządzeń grających, modemów, słuchawek, telefonów więc możliwie największa wiedza i zdrowy rozsądek. Warto
bezprzewodowych i komórkowych, krótkofalówek, konsoli też, aby pacjent wiedział, czy jest „stymulatorozależny”, czyli
gier. Co innego linie wysokiego napięcia i przemysłowe stacje czy rytm jego serca w pełni zależy od urządzenia. W takich
przekaźnikowe – nie należy się do nich zbliżać! Granica bez- sytuacjach ostrożność jest szczególnie zalecana. Należy
pieczeństwa w tym wypadku to 6-10 metrów (w zależności także podkreślić, że każda nietypowa sytuacja, na przykład
od siły generowanego pola).
gdy stymulator umieszczony jest w powłokach brzusznych,
pacjent ma elektrody nasierdziowe itp., wymaga osobnego,
Procedury medyczne
Medyczne procedury diagnostyczne, takie jak badanie szczegółowego omówienia.
radiologiczne (w tym tomokomputerowe) czy EKG i badaInformację nadesłało
nie ultrasonograficzne są w pełni bezpieczne dla naszych Biuro Prasowe Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Szczepienie przeciw grypie w sezonie 2018/2019
na półkulach północnej i południowej
Odnośnie do szczepień dla osób zamieszkujących na półkuli północnej
w raporcie WHO czytamy:
„Zaleca się, aby czterowalentne
szczepionki stosowane w sezonie epidemicznym półkuli północnej w latach
2018-2019 zawierały: • wirus podobny do A/Michigan/45/2015 (H1N1)
pdm09 • wirus podobny do A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)
• wirus typu B/Colorado/06/2017 (linia
B/Victoria/2/87) • wirus typu B/Phuket/3073/2013 (linia B/Yamagata/16/88).

Zaleca się, aby składnikiem wirusa
grypy typu B trójwalentnej szczepionki
stosowanej w sezonie grypy północnej 2018-2019 był wirus B/Colorado/06/2017 linii B/Victoria/2/87.”
Odnośnie do szczepień dla półkuli południowej czytamy w raporcie
WHO:
„Zaleca się, aby trójwalentne szczepionki stosowane w sezonie grypy południowej w 2018 r. Zawierały następujące elementy: • A/Michigan/45/2015
(H1N1)pdm09 – wirus podobny

• A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016
(H3N2) – wirus podobny • B/Phuket/3073/2013 – wirus podobny.
Zaleca się, aby czterowalentne szczepionki zawierające dwa wirusy grypy
typu B zawierały powyższe trzy wirusy
i wirus typu B/Brisbane/60/2008 – podobny.”
Osoby, które będą podróżowały na
półkulę południową z uwagi na inny
skład szczepionki mogą skorzystać z importu docelowego lub zaszczepić się na
miejscu.
(K.K.)

Źródło: http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2018_19_north/en/
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2018_south/en/

7

9_2018 wrzesień

Nowości
Ssawka reanimacyjna LifeVac – uratowane przypadki zadławienia się
PRZYŁÓŻ

Zadławienie się jest czwartą
pod względem częstości przyczyną
przypadkowych zgonów na całym świecie. Pomimo znacznych
postępów medycznych w innych
dziedzinach, do niedawna nie upowszechniło się żadne urządzenie,
które mogłoby pomóc w ratowaniu
osoby, która uległa zadławieniu się,
gdy zawodzi standardowe postępowanie reanimacyjne. Brak ten
uzupełniła wprowadzona niedawno do użytku ssawka reanimacyjna LifeVac. Jej działanie i zasady
stosowania opisaliśmy na łamach
GdL 12_2017 w artykule Skuteczna
pomoc przy zakrztuszeniu – jest
on dostępny pod adresem http://
www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.
php/wazniejsze-nowosci/634-lifevac.
Szczególnie narażone na zadławienie są osoby starsze oraz małe
dzieci. Według Amerykańskiego
Czerwonego Krzyża każdego roku
umiera wskutek zadławienia średnio 3000 osób w Stanach zjednoczonych. Z 4864 osób, które zmarły
z powodu zadławienia się w 2013
r., 2751 było w wieku powyżej 75
lat. Ponadto około 17 tysięcy dzieci
przebywa każdego roku w Stanach
Zjednoczonych na szpitalnych oddziałach ratunkowych z powodu
zadławienia się.
Na łamach „International Journal of Clinical Skills” w lipcu 2018
r. ukazał się artykuł Successful use
of a novel device called the Lifevac on resustitate choking victims
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world-wide results autorstwa D.M.
Saperstein i wsp. opisujący 10 przypadków zadławienia się osób z różnymi schorzeniami przewlekłymi,
które zostały uratowane z wykorzystaniem ssawki reanimacyjnej.
Pierwsze trzy przypadki uratowanych osób, u których podczas
zadławienia wykorzystano ssawkę
reanimacyjną, dotyczyły pacjentów
ze schorzeniami neurologicznymi
(choroba Parkinsona, otępienie)
przebywającymi w domach opieki
w Walii.
Czwarty przypadek miał miejsce we wrześniu 2017 roku w New
Jersey i dotyczył 31-letniej kobiety z dysfagią, która zadławiła się
kanapką z tuńczykiem podczas
lunchu. Ciało obce zostało skutecznie usunięte z dróg oddechowych
za pomocą ssawki przez matkę
pacjentki.
Piąty przypadek zdarzył się
w prywatnym mieszkaniu w Idaho
w kwietniu 2017 roku – 60-letnia
kobieta zadławiła się podczas obiadu kawałkiem mięsa. Ponieważ był
to kolejny przypadek zadławienia
się tej kobiety, jej dzieci wcześniej
zaopatrzyły się w ssawkę i skutecznie użyły jej przy kolejnym
epizodzie.
Szósty przypadek zdarzył się
w Hiszpanii i dotyczył 80-letniego
mężczyzny z chorobą Parkinsona,
który zadławił się kawałkiem mięsa. Usunięcie ciała obcego z zastosowaniem ssawki przeprowadziła

PRZYCIŚNIJ

POCIĄGNIJ

pielęgniarka, udało się to dopiero przy czwartym podejściu.
Siódmy przypadek zdarzył
się w październiku w 2017 r.
w Nowym Jorku i dotyczył starszego mężczyzny poruszającego się na wózku inwalidzkim.
Pacjent zadławił się podczas
jedzenia kanapki.
Ósmy przypadek zdarzył się
w Grecji – 40-letnia kobieta zadławiła się kawałkiem czosnku.
Wezwane pogotowie ratunkowe, które zjawiło się w ciągu
dwóch minut, podjęło typowe
postępowanie reanimacyjne,
a wobec jego nieskuteczności
zastosowano ssawkę reanimacyjną i przy trzecim jej użyciu
usunięto czosnek.
Dziewiąty przypadek dotyczył 70-letniej kobiety z chorobą Huntingtona, przebywającej
w domu opieki w Anglii, która
zadławiła się kanapką. Zabieg
usunięcia ciała obcego przeprowadził 63-letni kierownik
domu opieki.
Dziesiąty przypadek dotyczył 68-letniego mężczyzny
z zespołem Downa. Pacjent
zadławił się kawałkiem czekolady, który usunięto za drugim
zassaniem.
(K.K.)
Źródło: http://www.ijocs.org/clinical-journal/successful-use-of-a-novel-device-called-the-lifevac-ton-resuscitatechoking-victims-worldwideresults-12594.html
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Ix Chel – bogini medycyny
i macierzyństwa
Krystyna Knypl

Gdy poznajemy historię kultury Majów, możemy zauważyć wiele zdarzeń, które pasują
do losów medycyny i matek lekarek. Po pierwsze urzekające piękno zarówno medycyny,
jak i terenów na których żyli Majowie. Trudno oderwać wzrok od Morza Karaibskiego
i trudno oderwać się od medycyny. Niepowtarzalny koloryt tego akwenu ma w sobie jakąś
tajemnicę, która przyciąga wzrok i zmusza do bycia w kontakcie.
Zachwycające Morze Karaibskie
zapach piasku z Karaibów. Miałam okazję oglądać
Już gdy spogląda się na mapę Morza Karaibskiego, jej dom z licznymi muszlami (więcej –https://www.
można dostać zawrotu głowy od egzotyki nazw – na photoblog.com/mimax2/2011/02/18/18022011-weekendprzykład takie słowa jak Kajmany albo Jamajka wywołują -w-kansas-city/).
Niszczący najazd konkwistadorów zmienił losy
we mnie wewnętrzne dreszcze. Dreszcze, jak to z takim
objawem bywa, poprzedzają gorączkę. Istotnie gorącz- i życie Majów. Niszczący najazd noctorów na medycynę
kowy zachwyt ogarnia człowieka, gdy po raz pierwszy niszczy i zmienia nasze życie oraz życie pacjentów. Kim
stanie nad brzegiem Morza Karaibskiego, które nie jest noctor? W slangu amerykańskich lekarzy noctor
ma sobie równych pod względem urody. Należy do to „non a doctor”, czyli osoba pracująca w medycynie,
tej kategorii cudów natury, na widok których człowiek ale niemająca dyplomu lekarza, co nie przeszkadza jej
zatrzymuje się i na chwilę nie jest w stanie oddawać się (a nawet pomaga!) wiedzieć wszystko lepiej od lekarza.
niczemu innemu niż niekończącemu się zachwytowi. Czy coś się może zmienić? Współczesne, oficjalne,
Ma się wrażenie, że widzi się coś nierzeczywistego lub racjonalne metody i argumenty przytaczane przez
podkolorowanego. Odcień morza jest niespotykany! lekarzy nie działają ani na noctorów, ani na pacjentów.
Dlaczego właśnie taki?
Jedyna nadzieja w bogini Ix Chel – patronce medycyny
Kombinacja czystości i głębokości wody, ilości i macierzyństwa! Potrafiła ona wiele!
żyjącego w nim planktonu, niepowtarzalnych warunków pochłaniania i odbijania światła składają się na Kim była Ix Chel?
koloryt Morza Karaibskiego. Szczególnie intensywny
Ix Chel była małżonką boga nieba i słońca o imiejest kolor na horyzoncie, ale zupełnie kontrastuje on niu Itzamna. Był jednym z ważniejszych bóstw w kulz kolorem nieba i mimo iż są to podobne tonacje, to turze Majów, która rozwijała się od 2600 roku przed
w naturze pasują do siebie bardzo dobrze. Im bliżej narodzinami Chrystusa do 900 roku n.e. Itzamna dał
brzegu, tym odcień morza jest jaśniejszy, aż na metr do ludziom pismo i nauczył medycyny, krzewił wiedzę.
dwóch od plaży widoczny jest przez wodę piasek. Nie Jego charakterystycznym atrybutem były wąż i muszle.
miałam okazji podziwiać odcieni Morza karaibskiego
Ix Chel była potężna boginią, kojarzoną z ziemią
w zależności od pogody czy pory roku, ale jest to tak oraz takimi żywiołami jak woda i ogień. Nosiła ozdoby
piękne miejsce, że można by siedzieć tam na okrągło. z turkusu i jadeitu. Mogła wzywać inne kobiety przed
Są też miłośnicy piasku z plaż Morza Karaib- swe oblicze, ale także przybywać do nich z pomocą,
skiego. Wspomniana w artykule Mogłabyś lepiej mówić gdy jej potrzebowały.
po angielsku (http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
Ix Chel, zwana też Panią Tęczą, była piękną
wybrane-artykuly-3/edukcja-pozamedyczna/384-moglabys- kobietą o opalizującej skórze. Pomagała ludziom, gdy
lepiej-mowic-po-angielsku) moja amerykańska znajoma mieli problemy z płodnością. Dwie wyspy są związane
Tamara zabierała piasek z plaży, aby wraz z zapachem z kultem Ix Chel. Wiele nocy spędziła na swojej święprzywieźć go do Kansas City i wypełnić nim muszle tej wyspie Cozumel, karmiąc kobiety podczas ciąży
rozstawione na różnych meblach w domu. Razem i porodu. Z kolei Isla Mujeres, czyli Wyspa Kobiet jest
z kubańską przysposobioną córką Yordi lubiły wdychać poświęcona kultowi Ix Chel.
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Przez tysiące lat kobiety Majów odbywały piel- w ostatnim artykule przesłanym do sekretarza redakgrzymkę do Isla Mujeres z darami z glinianych posągów, cji. Dla porządku dodam, że sekretarz redakcji, czyli
ziaren kakaowych, turkusu i ręcznie tkanych przed- MML* przebywał z misją założonej przez nas organizacji
miotów, aby je złożyć w ofierze wielkiej bogini matce Dziadkowie bez Granic – tym razem na warszawskiej
Ix Chel z podziękowaniem za to, co im dała. Kobiety Sadybie, choć bywało, że los rzucał nas do Algierii,
modliły się również o płodność, bezpieczny poród Paryża albo na warszawskie Bródno, zwane Bjódnem
i szczęście w życiu ich oraz dzieci.
przez naszego 3-letniego wnuka Henia. Rozmyślając na
Wierzono, że Ix Chel formuje twarze dzieci, gdy postacią Ix Chel sięgnęłam po przewodnik po Meksyku
są w macicy, więc kobiety modliły się także, aby dziecko kupiony przed laty w związku z podróżą do Cancun.
miało dobry wygląd. W czasach starożytnych wierzono, Co też tam piszą o Ix Chel, pomyślałam zaciekawiona.
że zaćmienie Księżyca stanowi wielkie zagrożenie dla Otworzyłam książkę i moim oczom ukazał się zbiór
kobiet w ciąży, powodując narodziny ich dzieci z wadami paragonów oraz drobnych reklamowych karteczek ze
i anomaliami. Kobiety, które rodziły w czasie zaćmie- sklepów w Cancun, a wśród nich prawdziwa perełnia, umieszczały amulety z wizerunkiem Ix Chel pod ka – alfabet Majów z ich łacińskimi odpowiednikami.
łóżkiem, aby chroniły je oraz dziecko przed złym losem. Alfabet dostałam w jednym ze sklepów sprzedających
Zdecydowanie taka patronka i bogini jest nam biżuterię. Oto nazwa naszej grupy zapisana za pomocą
potrzebna.
hieroglifów Majów.

Niniejszym ogłaszam więc Ix Chel boginią i patronką ML, czyli Matek Lekarek. ;)
Bogini Ix Chel istnieje???
Chyba tak!!! ;)
Pewnego
sierpniowego
poranka wstałam z zamiarem
kontynuowania
pracy nad nr.
9_2018 GdL.
W redakcyjnych salonach
rozbrzmiewały
skoczne nuty
mariachi, miałam idealne warunki do pracy,
nikt nie informował mnie,
ilu przecinków
nie wstawiłam
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Któż inny jak nie bogini Ix Chel mógł sprawić, że
odnalazłam tę karteczkę z alfabetem, przywiezioną do
domu kilkanaście lat temu i wetkniętą do przewodnika
umieszczonego pośród tysięcy innych książek zdobiących nasz dom. To musiało się stać za sprawą Ix Chel!
Krystyna
Knypl
PS Informacja dla
wszystkich nienależących do grupy FB Matka Lekarka: na forum
funkcjonuje wiele
skrótów, najważniejsze z nich
to ML – matka
lekarka, MML –
mąż matki lekarki, DML – dzieci
matki lekarki.
Więcej o bogini Ix
Chel:
http://themotherhouseofthegoddess.
com/the-goddess-ix-chel-portal-page/
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Matka Lekarka

Co czyni matkę dobrą?*
Krystyna Knypl

Lekarze, choć nie zawsze obecni ze swoimi dziećmi w takim wymiarze, w jakim by chcieli, są dobrymi rodzicami. Często stoją przed trudnym wyborem między powinnościami
rodzicielskimi a przymusem zawodowym. Czas na rodzicielstwo i na budowanie podstaw
kariery zawodowej zwykle jest ten sam. Rzadko udaje się jedno od drugiego oddzielić.
Moja znajoma Tamara, wspominana w artykule Mogłabyś lepiej mówić po angielsku (GdL 4/2012, https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-3/edukcjapozamedyczna/384-moglabys-lepiej-mowic-po-angielsku), przysłała mi kiedyś tekst o macierzyństwie nieznanego autora, krążący wśród amerykańskich internautów z okazji Dnia
Matki. Nie ukrywam, że wywarł on na mnie duże wrażenie. Uznałam, że zasługuje na
przybliżenie polskim rodzicom i przetłumaczyłam go.

C

o czyni matkę dobrą? Co czyni kobietę matką? Jej
cierpliwość? Zdolność do współczucia? Do niańczenia dziecka? Do gotowania mu obiadów, przyszycia
guzika do bluzy? Czy to wszystko razem? A może serce,
które niepokoi się, gdy dziecko idąc pierwszy raz do
szkoły, znika na horyzoncie ulicy? Czy raczej zdolność
do zrywania się o drugiej w nocy, aby położyć rękę na
ramieniu dziecka śpiącego w łóżeczku? Czy też potrzeba biegnięcia, gdziekolwiek by się znajdowała, na
wiadomość o pożarze w szkole, strzelaninie, wypadku
samochodowym, po to, aby przytulić swoje dziecko?
To są życzenia dla wszystkich mam, które wyjaśniły swoim dzieciom, skąd się wzięły i dla tych, które
chciały to zrobić, ale nie potrafiły. Także dla tych, które
czytały książki tylko dwa razy w roku i dla takich, które
czytały książki codziennie i po wielokroć, gdy tylko
usłyszały „jeszcze raz przeczytaj mi, mamo”, i dla tych,
które nie mogły czytać. Dla tych, które zdesperowane
dały klapsa swemu dziecku w sklepie spożywczym, a potem kupiły lody przed obiadem. To jest dla wszystkich
matek, które nauczyły swoje córki wiązać sznurowadła
przed pójściem do szkoły i dla tych, które wybrały buty
na rzepy. Także dla tych, które zagryzały wargi do krwi,
gdy ich czternastoletnia córka ufarbowała sobie włosy
na zielono. Jest to dla tych matek, których dziecko zamknęło się w łazience i nie mogło przestać płakać. Też

dla tych, które podejmowały obowiązki służbowe ze
śladami dziecięcego jedzenia na ubraniu przeznaczonym
wyłącznie do pracy. Także dla tych matek, które uczyły
swoich synów gotować i dla tych, które pokazywały
swoim córkom, jak podnosić się z upadków. Jest to dla
kobiet, które natychmiast odwracały głowę, gdy tylko
jakiś głosik zawołał w supermarkecie „Mamo!”, nawet
gdy ich własne dziecko było w domu. Jest to dla mam,
które kładły pluszowego misia na poduszce. Jest to
także dla tych matek, którym nie udały się dzieci i nie
znajdują słów wyjaśnienia, dlaczego tak się stało. Jest
to dla mam, które dały dzieciom życie w nadziei, że
będą miały lepszy los niż ten, który jest udziałem matek.
Także dla tych kobiet, które zostały matkami w inny
sposób i wychowały dzieci jak swoje własne. To jest dla
mam, które wysłały swojego syna do szkoły z bolącym
brzuchem tylko po to, aby za godzinę usłyszeć telefon
od szkolnej pielęgniarki, proszącej o odebranie dziecka.
To jest dla młodych matek, którym zdawało się, że ucieka im kariera i dla matek dojrzałych, dla pracujących
i pozostających w domu, rodzonych i adopcyjnych, dla
mających pieniądze i bez pieniędzy. Dla wszystkich
matek na całym świecie...
*Jest to pierwsza część artykułu zamieszczonego w GdL
7_2012, druga dotyczy dobrego ojca (https://gazeta-dla-lekarzy.
com/index.php/medycyna-i-macierzynstwo/379-lekarze-rodzicami).

Podczas dorocznego kongresu American Association for Clinical Chemistry
w Chicago (29.07-2.08.2018) zespół badawczy pod kierunkiem Marka Lattena
z Randox Laboratories i dr. Richarda Orama z University of Exeter Medical School
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w Wielkiej Brytanii zaprezentował nowy Test opracowano na podstawie analizy
test do skuteczniejszego diagnozowania próbek DNA 259 osób.
(K.K.)
cukrzycy typu 1. Test ten analizuje 10
Źródło: https://www.aacc.org/media/pressdziedzicznych mutacji genetycznych zwią-release-archive/2018/07-jul/improving-the-pzanych z predyspozycją do cukrzycy typu
revention-treatment-of-diabetes-70th-aaccannual-scientific-meeting
1 i określa wysokość ryzyka zachorowania.
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Nowości

Prawidłowe diagnozowanie cukrzycy typu 1 i 2

Matka Lekarka

Co różni matkę lekarkę
od innych matek?
Krystyna Knypl
choroby, o których tylko marginalnie wspominano
podczas wykładów na studiach?
• A może to wszystko razem?
• Ten tekst jest o wszystkich matkach lekarkach. Zarówno o tych, które urodziły swoje dzieci jeszcze na
studiach, nie wyobrażając sobie nawet przez chwilę, ile
trudu wymaga łączenie opieki nad małym dzieckiem
z jednoczesnym, jak i o tych, które urodziły swoje
dzieci później, będąc już specjalistkami w wybranej
dziedzinie medycyny.
• Jest to tekst również o tych matkach, które zdecydowały się na rodzicielstwo po wielu trudach znoszenia
specjalistycznych interwencji medycznych mających
na celu zajście w ciążę, podtrzymanie i szczęśliwe jej
zakończenie, a także o tych, dla których macierzyństwo
związane było z podjęciem decyzji o adopcji.
• A także o matkach lekarkach, które uległy czarowi kariery naukowej lub biznesowej i w pogoni za złudnymi
celami dopiero po latach zorientowały się, że mogły
postąpić inaczej – bardziej równoważąc obowiązki
matczyne i karierę.
• Jest to wreszcie tekst o matkach lekarkach porzucających ścieżki kariery naukowej lub biznesowej, aby
najlepiej z możliwych sposobów dbać o zdrowie swoich dzieci, które zrządzeniem niesprawiedliwego losu
musiały zmagać się z chorobami.
• To jest o nas wszystkich, o Matkach Lekarkach. Tak!
piszemy te słowa wielką literą – bo to marka jedyna na
świecie, nieporównywalna z żadną inną.
• Najwspanialsza marka i największa satysfakcja, jaka
może spotkać każdą z nas.
■
Fot. Mieczysław Knypl

• Jej wiedza lekarska? Zdolność do postawienia diagnozy
swojemu dziecku przy każdej gorączce i kaszlu?
• A może umiejętność oddania dziecka pod opiekę
obcej osobie i udanie się do szpitala lub przychodni
aby opiekować się innymi, jeszcze bardziej obcymi jej
osobami?
• Czy też zabranie ze sobą dziecka do miejsca pracy
i usadzenia go w rejestracji za szafą, gdy niespodziewanie zamkną przedszkole lub nie dojedzie opiekunka, bo przecież czekają na matkę lekarkę zapisani
pacjenci?
• Czy codzienne podawanie dziecku na obiad pizzy pośpiesznie odgrzanej w mikrofalówce, ponieważ musiała
przyjąć kolejnych nadprogramowych pacjentów i nie
zdążyła przygotować obiadu, podczas gdy ono zabawia
się jej stetoskopem z kolekcją wszystkich patogenów
z gabinetu lekarskiego.
• Czy tylko to odróżnia ją od innych matek, które nie
kończyły medycyny?
• A może niespokojne serce, które bije z szybkością
częstoskurczu nadkomorowego ponad 180/min, gdy
ręka głaszcząc szyję dziecka napotka węzły chłonne,
które jej wyobraźnia oceni jako powiększone? Czy raczej
zdolność do czuwania przy swoim dziecku z gorączką,
mimo iż jest po dyżurze i przed kolejnym? Czy przede
wszystkim potrzeba przeczytania wszelakich rozdziałów
o chorobach przebiegających z powiększonymi węzłami
chłonnymi, zaznaczmy – czytania ze zrozumieniem
nieporównanie większym niż statystyczna użytkowniczka internetu to czyni? Czy też umiejętność opanowania wyobraźni podpowiadającej wszystkie najrzadsze
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Kwestionariusz Matki Lekarki

Dorota Bębenek
Warszawa
1. Dlaczego wybrałaś medycynę?

Chciałam realizować się w zawodzie,
który da mi poczucie użyteczności. Wówczas
medycyna wydawała mi się kierunkiem,
który jako jeden z nielicznych spełnia to
kryterium, a jednocześnie daje możliwość
ciągłego rozwoju i odkrywania.
2. W którym roku uzyskałaś dyplom, na
jakim wydziale, w jakiej uczelni?

2009 rok. I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
3. Na jakim etapie kariery zawodowej jesteś
obecnie – staż? rezydentura? specjalizacja?
inne?

Do końca rezydentury (z pediatrii)
pozostały mi 4 miesiące.
4. Na jakim etapie macierzyństwa jesteś
obecnie?

Jestem mamą dwóch córek – Zofii
2,5 l oraz 8-miesięcznej Asi.
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Kwestionariusz Matki Lekarki
poza wirtualną rzeczywistością. Mnogość tematów oraz
aktywność grupy pokazują, jak bardzo takie wsparcie
Tak. Idą łeb w łeb. Wygrywa jednak macierzyń- jest potrzebne oraz jak trudno być jednocześnie matstwo, choć i medycyna nie daje za wygraną i wciska się, ką i lekarką w podobnych proporcjach. Uczymy się
gdzie tylko może.
od siebie, czerpiemy
z doświadczeń innych,
6. Jaki jest twój pomysł na idealne połączenie medycyny wymieniamy przeżyi macierzyństwa?
ciami, ale i dyskutuPewnym połączeniem tych dwóch aspektów życia jemy o najnowszych
jest budowanie grupy Matka Lekarka, grupy wsparcia dla osiągnięciach medymam lekarek. Daje to poczucie życia w stadzie, co wydaje cyny, a także o ograsię atawistyczną potrzebą każdej początkującej mamy. niczeniach systemu.
Grupa powstała w poczuciu zagubienia i zamknięcia, Wspieramy się i moktóre towarzyszy wielu aktywnym zawodowo lekarkom. tywujemy do rozwoju
Umożliwiła ona „wyjście do ludzi”, choć oczywiście nie zawodowego, osobijest w stanie zastąpić spotkań z drugim człowiekiem stego oraz rodzinnego.
5. Czy medycyna konkuruje z macierzyństwem? Jeśli
tak, to kto wygrywa?

7. Czy twój mąż jest także
lekarzem?

Nie.
8. Czy chciałabyś, aby twoje
córki zostały lekarkami?

Tak. Uważam, że
jest to zawód dający ogrom
możliwości, nawet jeśli nie
chcę być praktykiem.
9. Jakie trzy cechy powinna
mieć idealna matka lekarka?

Fotografował Piotr Bębenek

Powinna umieć działać intuicyjnie (wyłączając
tryb lekarka).
Powinna być elastyczna – medycyna to sztuka, ale
i wychowywanie dzieci jest
sztuką, a nie nauką ścisłą
z listą algorytmów.
Powinna być pewna
siebie i uczyć tego swoje
dzieci – pełna szacunku dla
siebie i innych.
10. O czym marzysz najczęściej?

By skończyć specjalizację i być wolnym ptakiem
w medycynie.
■
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Magdalena Flaga-Łuczkiewicz
Warszawa
1. Dlaczego wybrałaś medycynę?

Od zawsze wiedziałam, że zostanę lekarzem,
nie brałam pod uwagę innej możliwości. Byłam na
tyle zdeterminowana, że nauczyłam się biologii (całej
– łącznie z mchami, paprociami i innymi mało porywającymi tematami!), która nie była moim ulubionym
przedmiotem.
2. W którym roku uzyskałaś dyplom, na jakim wydziale,
w jakiej uczelni?

W roku 2007 na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
3. Na jakim etapie kariery zawodowej jesteś obecnie
– staż? rezydentura? specjalizacja? inne?

Lekarz specjalista psychiatra, PES 2016, ukończyłam też podyplomowe szkolenie z psychoterapii.

7. Czy twój mąż jest także lekarzem?

4. Na jakim etapie macierzyństwa jesteś obecnie?

8. Czy chciałabyś, aby twoja córka została lekarką?

Córka 8,5 roku
5. Czy medycyna konkuruje z macierzyństwem? Jeśli
tak, to kto wygrywa?

Urodziłam po 1. roku rezydentury. Gdy wróciłam
do pracy w szpitalu i potem do dyżurowania, moja
córka miała rok. Wtedy czułam, że spędzanie nocy
w szpitalu, a nie z nią, nie jest w porządku, że jej coś
zabieram. Obecnie mój grafik pracy jest dopasowany
do jej szkoły i nie dyżuruję. 2-3 razy w roku wyjeżdżam
za to na kilkudniowe konferencje. Myślę, że to dobra
równowaga.

Nie jest.

Nie miałabym nic przeciwko temu, by moja
córka wybrała medycynę, stomatologię lub medycynę
weterynaryjną, ale nie zamierzam jej też do tego specjalnie nakłaniać. Uważam, że trzeba robić w życiu to,
co nas pociąga.
9. Jakie trzy cechy powinna mieć idealna matka lekarka?

Powinna być empatyczna, uważna (by monitorować i utrzymywać równowagę między życiem
zawodowym i rodzinnym) i wyrozumiała (szczególnie
dla siebie).
10. O czym marzysz najczęściej?

6. Jaki jest twój pomysł na idealne połączenie medycyny
i macierzyństwa?

Fotografowali Magdalena Flaga-Łuczkiewicz i Maciej Łuczkiewicz

Nie ma idealnych rozwiązań, ale im mniej nocy
mama jest poza domem, tym lepiej.
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Mam wiele marzeń, pomysłów i planów, może
czasem aż za dużo. Na pewno chciałabym zmienić to,
jak lekarze traktują swoje własne zdrowie, szczególnie
psychiczne.
■
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Marta Florea
Mińsk Mazowiecki
1. Dlaczego wybrałaś medycynę?

Kończąc liceum nie widziałam się
ani w naukach ścisłych, ani w humanistycznych. Lubiłam nauki przyrodnicze i pracę z ludźmi – stąd medycyna.
Poza tym uważałam i nadal uważam, że
w dzisiejszym szybko zmieniającym się
świecie należy mieć pracę, którą można
dostosowywać do tych zmian, wykonywać ją zarówno w małym, jak i w dużym
mieście, w kraju i za granicą. Sądziłam
(i nadal sądzę), że medycyna daje wiele
możliwości i otwiera wiele drzwi: będąc
lekarzem możesz być naukowcem, społecznikiem, pracować z ludźmi albo bez
nich, a niektórym nawet udaje się zarobić
niezłe pieniądze po tych studiach. Krótko
mówiąc, medycyna to morze możliwości.
2. W którym roku uzyskałaś dyplom, na jakim wydziale, „outsourcing”, czyli przekazanie wszelkich zadań, które
w jakiej uczelni?
nie służą ani karierze matki, ani karierze lekarki, takich

W 2004 r. na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet
Medyczny).
3. Na jakim etapie kariery zawodowej jesteś obecnie
– staż? rezydentura? specjalizacja? inne?

Lekarz specjalista.
4. Na jakim etapie macierzyństwa jesteś obecnie?

Dwóch synów, starszy ma 8 lat, młodszy 6 tygodni.
5. Czy medycyna konkuruje z macierzyństwem? Jeśli
tak, to kto wygrywa?

Zdecydowanie konkurują ze sobą. Zarówno medycyna, jak i macierzyństwo to wytrwali i wyrównani
zawodnicy, codziennie stają na ringu i raz wygrywa
medycyna, raz macierzyństwo. Dziś (czyli 14 lat od
uzyskania dyplomu lekarza i 8 lat od uzyskania tytułu
mamy) stwierdzam, że prowadzą bardzo wyrównaną
walkę.
6. Jaki jest twój pomysł na idealne połączenie medycyny
i macierzyństwa?

Sądzę, że nie ma idealnego połączenia medycyny i macierzyństwa, ale zdecydowanie korzystny jest
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jak prasowanie czy mycie okien „firmom zewnętrznym”.
Czasami udaje się połączyć wyjazd na konferencję czy
szkolenie z rodzinnym odpoczynkiem, co również
bardzo polecam.

7. Czy twój mąż jest także lekarzem?

Na szczęście nie jest.
8. Czy chciałabyś, aby twoi synowie zostali lekarzami?

Jeśli taka będzie ich wola, to czemu nie, ale na
pewno nie będę ich do tego zniechęcać ani zachęcać. Nie
mają do odziedziczenia ani kliniki, ani szpitala. Zależy
mi, aby moi synowie mieli pracę, która da im satysfakcję
i pieniądze, a czy to będzie warsztat samochodowy na
Podlasiu czy katedra na Harvardzie, to już ich wybór,
który będę szanować.
9. Jakie trzy cechy powinna mieć idealna matka lekarka?

Trudne pytanie. Pierwsze co mi się nasuwa na
myśli to gotowość do ponoszenie porażek zarówno jako
matka, jak i lekarka oraz wyciągania z nich konstruktywnych wniosków. Nie da się wyleczyć wszystkich
pacjentów, pomóc wszystkim, leczyć wszystkich zgodnie
z najnowszymi rekomendacjami światowych towarzystw
medycznych. Nie da się być cały czas perfekcyjną mamą
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gotującą wyłącznie ekoposiłki z osobiście wyhodowanych warzyw
i spędzającą kreatywnie każdą wolną chwilę z dziećmi. Dzieci muszą się niekiedy trochę ponudzić, pograć na komputerze, a mama
może w tym czasie przeczytać artykuł w „Journal of Obstetrics and
Gynecology” albo... uciąć sobie drzemkę. Idealna matka lekarka
powinna zostając matką i lekarką założyć, że nie będzie idealna,
ale będzie dążyć cały czas do tego, aby być wystarczająco dobrą
zarówno mamą, jak i lekarką.

Ostatnio... żeby pospać dłużej niż 3 godziny. A tak serio:
marzę o zdrowiu dla mojej rodziny i moich pacjentów; żeby rodzinę
omijały poważne choroby, a pacjentów nawet z tymi poważnymi
chorobami udało mi się zdiagnozować i wyleczyć. Poza tym marzę
o podróży z dziećmi dookoła świata, chciałabym popatrzeć jeszcze
raz w towarzystwie moich synów na te miejsca, które kiedyś mnie
zachwyciły, jak stepy Mongolii czy jezioro Bajkał.
■
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Fotografował Tomasz Kuciński

10. O czym marzysz najczęściej?
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Barbara Iwanik
Wrocław
1. Dlaczego wybrałaś medycynę?

Bardzo chciałam wykonywać pracę, która ma
realny i korzystny wpływ na życie ludzi. Medycyna
wydawała mi się sensownym balansem pomiędzy fascynującym światem nauk ścisłych i światem ludzkich
emocji.
2. W którym roku uzyskałaś dyplom, na jakim wydziale,
w jakiej uczelni?

Dyplom uzyskałam w 2013 roku na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu.
3. Na jakim etapie kariery zawodowej jesteś obecnie
– staż? rezydentura? specjalizacja? inne?

Jestem w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej. Choć specjalizację zaczęłam ponad trzy lata
temu, ze względu na urlop wychowawczy niedawno
ukończyłam pierwszy rok szkolenia.

4. Na jakim etapie macierzyństwa jesteś obecnie?

Mam trzyletnią córkę.
5. Czy medycyna konkuruje z macierzyństwem? Jeśli
tak, to kto wygrywa?

Relacje z bliskimi są dla mnie w życiu najważniejsze. Był czas, w którym w ogóle nie potrafiłam pogodzić
pracy w szpitalu z życiem rodzinnym i nie żałuję, że
wybrałam wówczas bycie przy dziecku. Obecnie próbuję
złapać równowagę pomiędzy medycyną i rodziną. Jest
to sztuka niemalże cyrkowa.   
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ZAŁAMAŁAM SIĘ, że studiuje elektronikę. Taki fajny,
taki przystojny... tylko czemu nie z medycyny, czy on
mnie będzie rozumiał??? Dzisiaj nie wyobrażam sobie
naszego rodzicielstwa, gdyby mąż także pracował jako
lekarz. Mam ochotę oprawić w złotą ramę jego dyplom
inżyniera.
8. Czy chciałabyś, aby twoja córka została lekarzem?

Nie mam oczekiwań w tym
zakresie, na pewno nie będę nikogo do studiowania medycyny
namawiać.

6. Jaki jest twój pomysł na idealne
połączenie medycyny i macierzyństwa?

Nie wierzę w uniwersalne
rozwiązania, bo każda rodzina
funkcjonuje inaczej i ma inne
potrzeby. Dla mnie idealnie byłoby pracować na pół etatu. Mam
nadzieję, że po skończonej specjalizacji będzie to bardziej realne.

9. Jakie trzy cechy powinna mieć
idealna matka lekarka?

Myślę, że idealna matka
lekarka nie istnieje i warto sobie
to uświadomić. Nie musimy być
idealne. Łączenie tych dwóch odpowiedzialnych ról życiowych
bywa szalenie trudne. Dla mnie
ważne jest, by wiedzieć, czego
potrzebuję i nie bać się prosić
innych o pomoc.

7. Czy twój mąż jest także lekarzem?

Gdy poznałam mojego
przyszłego męża będąc studentką drugiego roku medycyny,

Fotografowali Barbara Iwanik i Michał Woldan

10. O czym marzysz najczęściej?
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Marzę, by być bliżej przyrody. Częściej spać
w namiocie, moczyć nogi w jeziorze, pływać kajakiem,
siedzieć przy ognisku i patrzeć na gwiazdy.
■
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Aleksandra Kamińska-Sobczak
Łódź
Trochę przez przypadek, po prostu lubiłam biologię i chciałam pracować z ludźmi. Medycyna wydawała
mi się rozsądnym wyborem. Nie wiedziałam wtedy, na
co się piszę.
2. W którym roku uzyskałaś dyplom, na jakim wydziale,
w jakiej uczelni?

Dyplom 2011, Wydział Lekarski Umed Łódź.

3. Na jakim etapie kariery zawodowej jesteś obecnie – staż?
rezydentura? specjalizacja? inne?

Fotografowała Anna Płóciennik

1. Dlaczego wybrałaś medycynę?

Jestem w trakcie trzeciego roku rezydentury z pediatrii.
Pracuję również jako

certyfikowany doradca laktacyjny.
4. Na jakim etapie macierzyństwa jesteś obecnie?

Mam dwóch wspaniałych synów – 2 i 4 lata.

Fot. ???

5. Czy medycyna konkuruje
z macierzyństwem? Jeśli tak,
to kto wygrywa?
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Macierzyństwo z jednej strony bardzo pomaga
w pracy pediatry, uczy pokory i zrozumienia rodziców.
Podobnie bycie pediatrą rozwiązuje wiele problemów
zdrowotnych – większość
chorób moich dzieci leczę
sama w domu.
Najtrudniejsza jest
jednak rozłąka, wielogodzinne nocne dyżury, gdy
jestem z innymi chorymi
dziećmi, moje są wtedy
w domu. Pod najlepszą opieką, jednak bez mamy. Pytają „dlaczego mama z nami
nie śpi?”. Wiedzą, że mama
„pojechała do chorej dzidzi”.
A mnie pęka serce. To moje
dzieci nauczyły mnie, jakim
chcę być pediatrą i wciąż
motywują do rozwoju.
Gdy rozpoczynałam
specjalizację z pediatrii,

9_2018 wrzesień

wiedziałam już sporo o leczeniu chorób, a nic o fizjologii
rozwoju, karmieniu, wspieraniu kompetencji dziecka.
Nigdy nie trzymałam na
rękach noworodka. Rodzice
pytali o podstawowe problemy niemowlęce – kolki,
ulewania, ząbkowanie, a ja
nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Miałam wątpliwości,
czy wybrałam odpowiednią
specjalizację. Dopiero ciąża
i narodziny własnych dzieci
uświadomiły mi, jak ważna
jest profilaktyka i rozumienie naturalnych etapów rozwoju. Przeżywałam razem
z moim dzieckiem wszystkie
trudy pierwszego roku życia.
Uczyłam się karmić piersią.
Wiele myślałam o tym, jakiego pediatrę chciałabym dla
siebie i swoich dzieci. Postanowiłam zrobić wszystko, by
sama się nim stać i wspierać
inne mamy w początkach
ich macierzyństwa. Zostałam certyfikowanym doradcą
laktacyjnym, zaangażowałam
się w promowanie karmienia naturalnego, ukończyłam
kursy dotyczące pielęgnacji
neurorozwojowej, komunikacji z rodzicem i małym
pacjentem i wiele, wiele innych. Doskonale wiem, że
to, jakim jestem lekarzem, zawdzięczam moim wspaniałym synom.
Bardzo źle znoszę nocne dyżury, sen poza domem. Trudne jest też to, że nigdy nie przestaję być
lekarzem, jestem w domu z rodziną, a myśli odpływają
w kierunku pacjentów.
6. Jaki jest twój pomysł na idealne połączenie medycyny
i macierzyństwa?

W przyszłości nie zamierzam pracować w nocy,
chciałabym godnie zarabiać, by móc pracować w jednym
miejscu, poświęcić się z całą uwagą moim pacjentom,
rozwijać się, kształcić i mieć czas dla rodziny. Chcę być
spełniona prywatnie i zawodowo.
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Fotografował Łukasz Sobczak
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7. Czy Twój mąż jest także lekarzem?

Nie, jest informatykiem, ma elastyczne godziny
pracy, często pracuje z domu, na równi ze mną uczestniczy w opiece i wychowaniu dzieci. Jest wspaniałym
ojcem.
8. Czy chciałabyś, aby twoi synowie zostali lekarzami?

Chciałabym, aby byli szczęśliwi i spełnieni, jeśli
zapragną zostać lekarzami, będę ich wspierać.
9. Jakie trzy cechy powinna mieć idealna matka lekarka?

Empatia, umiejętności organizacyjne, umiejętność zdystansowania się do pracy.
10. O czym marzysz najczęściej?

O wakacjach, o czasie tylko z rodziną.

■
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Liliana Machoń
Warszawa
1. Dlaczego wybrałaś medycynę?

Podobał mi się ten zawód.
2. W którym roku uzyskałaś dyplom, na jakim wydziale,
w jakiej uczelni?

2013 rok, I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny.
3. Na jakim etapie kariery zawodowej jesteś obecnie
– staż? rezydentura? specjalizacja? inne?

Rezydentura.

6. Jaki jest twój pomysł na idealne połączenie medycyny
i macierzyństwa?

Optymalny scenariusz: praca na niepełnym etacie w trakcie rezydentury lub w 2-3 dni w przychodni

4. Na jakim etapie macierzyństwa jesteś obecnie?

Dwoje dzieci w wieku 2,5 i 4,5 roku.

5. Czy medycyna konkuruje z macierzyństwem? Jeśli
tak, to kto wygrywa?

jako specjalista i niedyżurowanie, kiedy dzieci są małe.

Konkuruje, bardzo trudno utrzymać równowagę
w tej kwestii.

7. Czy twój mąż jest także lekarzem?

Nie jest lekarzem.
8. Czy chciałabyś, aby twoje dzieci zostały lekarzami?

Nie chciałabym, ale też nie będę im tego zabraniać,
bo zakazany owoc smakuje najlepiej.

Fotografował Jakub Machoń

9. Jakie trzy cechy powinna mieć idealna matka lekarka?
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Idealna matka lekarka powinna zgodnie z Modlitwą o pogodę ducha mieć:
pogodę ducha, by godziła się z tym, czego nie może zmienić,
odwagę, aby zmieniała to, co może zmienić
i mądrość, aby odróżniała jedno od drugiego.
10. O czym marzysz najczęściej?

O większej ilości czasu dla dzieci, na sen, dokształcanie się oraz realizowanie swoich zainteresowań. ■
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Agata Malenda
Warszawa
1. Dlaczego wybrałaś medycynę?

Fot. Zosia LS

Zawsze lubiłam czytać i poznawać
świat. Odkąd pamiętam, spędzałam wieczory, wakacje, oczekiwanie na autobus czy
na spóźnione randki z nosem w książkach.
Wykorzystywałam każdą wolną chwilę, aby
sprawdzić myśl, która kołatała mi w głowie
albo chociażby przeczytać, co na ten temat
sądzą inne osoby. Kończąc liceum, miałam
możliwość dostania się bez egzaminów
na wiele uczelni z uwagi na zwolnienie na maturze
z biologii i chemii. Żonglowałam więc pomysłami od
biotechnologii przez inżynierię chemiczną po medycynę. Medycynę wybrałam dlatego, że miałam trochę
czasu, aby podszlifować fizykę i zdać ją na maturze oraz
dlatego, że uważałam, iż po medycynie zawsze mogę
zostać biotechnologiem czy naukowcem, a w drugą
stronę nie będzie tak łatwo.
2. W którym roku uzyskałaś dyplom, na jakim wydziale,
w jakiej uczelni?

2011, I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny.
3. Na jakim etapie kariery zawodowej jesteś obecnie
– staż? rezydentura? specjalizacja? inne?

Specjalista chorób wewnętrznych in spe.
4. Na jakim etapie macierzyństwa jesteś obecnie?

Dwóch synów – 5 i 3 lata. Planuję trzecie dziecko.
To etap, na którym wydaje mi się, że uporałam się z bolączkami młodej matki i młodej lekarki. Teraz jest na
tyle dobrze, że zastanawiam się, jak jeszcze lepiej można
wykorzystać czas i dokształcić się w macierzyństwie
i zawodzie równocześnie.
5. Czy medycyna konkuruje z macierzyństwem? Jeśli
tak, to kto wygrywa?

Na początku byłam ambitnym pracownikiem,
który przyjmie na siebie każdy nadmiar obowiązków,
chociażby po to, aby więcej się nauczyć. Nieważne były
zarobki, nieważny był czas, jaki musiałam na to wszystko poświęcić, nieważne były moje osobiste plany. Los
sprawił, że dosyć szybko po rozpoczęciu specjalizacji
zaszłam w ciążę, ale nadal wierzyłam, że mogę być
„pracownikiem miesiąca”. Ukrywałam ten błogosławiony
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stan do jakiegoś trzeciego miesiąca (jak
to lekarka, miałam świadomość możliwych komplikacji medycznych i nie
chciałam tłumaczyć się pracodawcom,
gdyby coś jednak poszło nie tak). Kiedy
się przyznałam, to w ramach rekompensaty za niemożność wspomożenia
kolegów i koleżanek w dyżurowaniu
obiecałam, że będę chodziła do pracy
tak długo jak to możliwe, wykorzystam
okres ciąży na większe zaangażowanie w działalność naukową, a do pracy
wrócę z radością natychmiast, jak tylko
dziecko skończy 6 miesięcy. W dzień pracowałam,
a wieczorami uzupełniałam bazy danych. Koło 6. czy
7. miesiąca ciąży poszłam na staże i „odpoczywałam”,
pisząc prace przeglądowe oraz trzymając rękę na pulsie,
żebym przypadkiem nie została zapomniana w Ośrodku
Macierzystym.
Jak obiecałam, tak zrobiłam. Z perspektywy czasu
wydaje mi się to nierozsądne, ale byłam zatrudniona na
etat i miałam umowę na czas określony, więc czułam
się niepewnie. Na zwolnieniu w pierwszej ciąży byłam
w sumie 5 dni, do pracy wróciłam po 5,5 miesiącach.
Pozostały miesiąc przejął ode mnie MML (mąż matki
lekarki), a następnie dziecko poszło do żłobka. Wszyscy
daliśmy radę, bez strat w ludziach. W pracy udawało mi
się ciągnąć na wysokich obrotach, zaczęłam dyżurować
(wstyd się przyznać, ale byłam zachwycona możliwością
„wyspania się” w porównaniu z tym, jak wyglądały noce
z małym dzieckiem w domu) i pracowałam wieczorami
jak poprzednio (tyle że musiałam czekać, aż mały zaśnie).
Druga ciąża wyglądała zupełnie inaczej, zmienił
się też mój stosunek do medycyny. Nadal ją lubiłam,
nadal pacjenci mnie fascynowali i nadal czułam, że chcę
się tym zajmować, ale widziałam też potrzebę znalezienia
balansu. Na zwolnieniu byłam może kilka dni, z tym
że już od trzeciego miesiąca pracowałam głównie na
stażach. Mniej angażowałam się w działalność naukową
i dodatkowe zadania. Ponadto sporo się wtedy działo
u mnie prywatnie i z rozkoszą poświęciłam się urządzaniu naszego miejsca do życia. Po porodzie – zgodnie
z moją potrzebą balansu – nie spieszyłam się już tak
z powrotem do pracy. Wiele osób zakładało, że wrócę
po 6 miesiącach, co powodowało, że było mi niezręcznie
wydłużać urlop macierzyński, ale dotrwałam do 10.
miesiąca, kiedy to drugi syn zaczął uczęszczać do żłobka.
Po powrocie czułam się innym człowiekiem.
Nadal byłam pracowita, ale już nie tak zachłanna na
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medycynę. Pamiętam, że odkryłam wtedy, że już nie jeszcze dwiema dodatkowymi aktywnościami z trzech.
chcę pracować z domu, że chcę oddawać się zawodowi W moim wypadku były to: 1. klinika, 2. nauka, 3. dzielekarza w ustawowych godzinach, a potem chcę być ci. Gdy nie miałam dzieci, wybór był prosty: 1, 2. Jak
Matką i Żoną. Nie chciałam siedzieć po nocach, spraw- dzieci się pojawiły, trzeba było z czegoś zrezygnować.
dzać z domu, co się dzieje z pacjentami, angażować się Pozostałam przy pracy z pacjentami, bo sprawia mi to
w polityczne życie służbowe. Po 15.05 chciałam mieć dużą frajdę. Gdy dzieci urosną, zobaczymy, czy będę
chciała wrócić do badań naukowych.
Spokój.
Odpowiadając po tym długim wstępie na pytanie: tak, medycyna konkurowała z macierzyństwem. 6. Jaki jest twój pomysł na idealne połączenie medycyny
Dziś wydaje mi się, że uzyskaliśmy jakiś kompromis. i macierzyństwa?
Co będzie dalej – czas pokaże. Mam taką teorię, którą
7.30-15.05 LEKARKA, po 15.05 MATKA.
wykorzystuję, gdy ktoś mnie pyta, co się zmieniło po
To oczywiście żart, ale mówiąc poważnie: trzeba
dzieciach. Otóż czuję, że matka lekarka poza zajmo- dbać o siebie i na bieżąco sprawdzać swoje samopowaniem się samą sobą (co jest konieczne, żeby nie czucie – to istotne. Myślę, że wiele z nas ma tendenzwariować i też zabiera sporo czasu) może zajmować się cję do brania za dużo na barki, bo przecież jesteśmy
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Fot. Agata Malenda
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niezniszczalne. Damy radę gnać za karierą, damy radę 8. Czy chciałabyś, aby twoi synowie zostali lekarzami?
wychować wspaniałe dzieci, damy radę mieć czysty
Nie mam zdania na ten temat, zostaną, kim zedom, ugotowany obiad i jeszcze zadbanego męża. chcą. Lekarz jest zawodem jak każdy inny, jeżeli któryś
Tylko gdzie w tym wszystkim czas dla nas? Od kiedy z moich chłopaków stwierdzi, że widzi się w medycynie,
uświadomiłam sobie, że ten pęd prowadzi donikąd, to proszę bardzo.
regularnie sprawdzam, czy jestem w danej chwili zadowolona. Jeśli jestem, to jest dobrze, jak nie jestem, to 9. Jakie trzy cechy powinna mieć idealna matka lekarka?
odrzucam aktywności, których nadmiar nazbierałam.
Zaangażowanie, samoświadomość, umiejętność
Oczywiście wiąże się to ze skutkami negatywnymi, zauważania oraz odpuszczania rzeczy, na które nie ma
takimi jak wolniejszy rozwój, niższe zarobki, poczucie się wpływu.
słabszej przynależności do grupy zawodowej, wrażenie, że inni mogą więcej; ale dodatkowo daje trochę 10. O czym marzysz najczęściej?
pozytywów: czas dla dzieci, żeby spokojnie pobawić
O równowadze pomiędzy pracą a życiem prysię z nimi popołudniem i położyć je spać, wieczory watnym. Te momenty, kiedy czuję, że jestem właśnie
z MML, czas dla siebie i przyjaciół, czas na własne w takim punkcie, są idealne.
pozamedyczne pasje, czas na to, aby poprzyglądać się
Chciałabym, aby lekarze w Polsce więcej zarabiali
matkom, które wydają się szczęśliwe i zastanowić się, i aby można było tę pracę dostosować do konkretnych
jak one to robią i najważniejsze – wewnętrzny spokój wymagań. Aby matki lekarki, które chcą wykonywać
i akceptacja tego, że każdy z nas ma prawo do życia pracę kliniczną czy naukową, były za to wynagradzane
w sposób, w jaki chce.
podobnie do tych, które pracują prywatnie. Aby nie
musiały rezygnować z życia rodzinnego dla samoroz7. Czy twój mąż jest także lekarzem?
woju albo rezygnować z samorozwoju dla większych
Nie.
zarobków.
■
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Alicja Barwicka
Warszawa
1. Dlaczego wybrałaś medycynę?

Bo żaden inny kierunek jej nie przebił.
2. W którym roku uzyskałaś dyplom, na jakim wydziale,
w jakiej uczelni?

1972 r., Akademia Medyczna w Warszawie, Wydział Lekarski.

6. Jaki jest twój pomysł na idealne połączenie medycyny
i macierzyństwa?

Idealnego pomysłu nie ma chyba nikt, ale początek tej dwutorowej drogi nie powinien przypadać
w czasie sesji egzaminacyjnej lub egzaminów specjalizacyjnych. Jeśli się nie uda, to i tak zwykle zwycięża
rola matki.
7. Czy twój mąż jest także lekarzem?

Na szczęście nie.
8. Czy chciałabyś, aby twój syn został lekarzem?

O, nie!
9. Jakie trzy cechy powinna mieć idealna matka lekarka?

Fotografie z archiwum rodzinnego

Nigdy się nie poddawać. Nigdy nie ulegać panice.
Wypracować w dziecku poczucie własnej wartości.
10. O czym marzysz najczęściej?

O mieszkaniu bez wewnętrznych schodów oraz
o podróży do Nowej Zelandii.
■

3. Na jakim etapie kariery zawodowej jesteś obecnie
– staż? rezydentura? specjalizacja? inne?

Specjalistyczna praktyka lekarska – działalność
gospodarcza.
4. Na jakim etapie macierzyństwa jesteś obecnie?

Etap adekwatny do wieku dziecka (dorosły syn).
5. Czy medycyna konkuruje z macierzyństwem? Jeśli
tak, to kto wygrywa?

Medycyna zawsze konkurowała i zawsze przegrywała.
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Kwestionariusz Matki Lekarki

Irena Romaniuk
Warszawa
1. Dlaczego wybrałaś
medycynę?

Medycynę wybrałam, bo moi rodzice byli lekarzami.
Podziwiałam ich zaangażowanie i umiejętność usuwania bólu.
W dorosły m
życiu okazało się, że
nie wszystko można
wyleczyć. Oprócz działania farmakologicznego czy zabiegowego
trzeba mieć postawę wspierającą. Wciąż jednak trzeba
dokonywać wyborów. Oto fragment pamiętnika synka.

2. W którym roku uzyskałaś dyplom, na jakim wydziale,
w jakiej uczelni?

1975 r., Akademia Medyczna
w Warszawie.
3. Na jakim etapie kariery zawodowej
jesteś obecnie – staż? rezydentura? specjalizacja? inne?

Korzystam ze zdobytego doświadczenia i pilnie nasłuchuję, co nowego
dzieje się w branży.
4. Na jakim etapie macierzyństwa jesteś
obecnie?

Wciąż kibicuję i towarzyszę swojemu synowi w wyprawach, wspieram go
w pomysłach naukowych.
5. Czy medycyna konkuruje z macierzyństwem? Jeśli tak, to kto wygrywa?

Macierzyństwo wygrywa bez wątpienia.
6. Jaki jest twój pomysł na idealne połączenie medycyny i macierzyństwa?

Skróciłam czas pracy przez pierwsze 10 lat, a potem nie przekraczałam etatu.
7. Czy twój mąż jest także lekarzem?

Moj mąż nie jest lekarzem, ale jako
naukowiec większość życia spędził w laboratorium.
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Fotografowali Irena Romaniuk i Ryszard Romaniuk

Kwestionariusz Matki Lekarki

Synek wydoroślał

8. Czy chciałabyś, aby twój syn został lekarzem?

Chciałam, aby kontynuował moją specjalizację,
ale uszanowałam wybór wolności na morzu. Cieszy
mnie, że pasje żeglarskie łączy z pracą na uczelni, czyli
kontynuuje także interesujący charakter pracy ojca.
9. Jakie trzy cechy powinna mieć idealna matka lekarka?

Matka lekarka przetrwa, jeśli będzie silna fizycznie, silna psychicznie, ale także czuła.

10. O czym marzysz najczęściej?

Moje marzenia się spełniły – syn jest dobry, ciepły,
mądry i wykształcony, potrafił znaleźć swoje miejsce
w szalonym świecie..
Dla siebie pragnę zdrowia, aby móc dawać zamiast
być potrzebującą.
■

Nowości
Nowe wytyczne European Society of Cardiology
Podczas kolejnego kongresu European Society of
Cardiology, który odbył się
w Monachium (25-29 sierpnia 2018 r.) wygłoszono wiele interesujących wykładów
i przedstawiono liczne doniesienia naukowe. Opublikowano także nowe wytyczne,
dotyczyły one:

• nadciśnienia tętniczego
(https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Arterial-Hypertension-Management-of)
• zawału serca (https://www.
escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/
Fourth-Universal-Definitionof-Myocardial-Infarction)

• diagnostyki i leczenia
omdleń (https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/SyncopeGuidelines-on-Diagnosis-andManagement-of)
• rewaskularyzacji mięśnia
sercowego (https://www.
escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/

ESC-EACTS-Guidelines-inMyocardial-RevascularisationGuidelines-for)
• oraz leczenia schorzeń kardiologicznych u kobiet w czasie ciąży (https://www.escardio.
org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/CardiovascularDiseases-during-PregnancyManagement-of).
(K.K.)

Źródło: https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines
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Kwestionariusz Matki Lekarki

Krystyna Knypl
Warszawa

European Society of Hypertension oraz doktorat z kardiologii (echokardiografii).

1. Dlaczego wybrałaś medycynę?

4. Na jakim etapie macierzyństwa jesteś obecnie?

Atrakcyjne było pojęcie wolnego zawodu, którym posługiwano się w dawnych latach i pewnie ono
zdecydowało, że wybrałam medycynę. Gdy po wielu latach lekarz zamienił się w niewolnika i stał się
„świadczeniodawcą”, żywiąc przywiązanie do pojęcia
wolnego zawodu skręciłam w boczną uliczkę z napisem
„dziennikarstwo medyczne” – i nie żałuję!

Jestem mamą Katarzyny, która ma 37 lat oraz
babcią Helci (9 lat) i Henia (3 lata).

2. W którym roku uzyskałaś dyplom, na jakim wydziale,
w jakiej uczelni?

Akademia Medyczna w Warszawie, Wydział
Lekarski, rok ukończenia studiów 1968 – obchodzę właśnie 50. rocznicę, czyli mam Złoty Dyplom
Lekarza.
3. Na jakim etapie kariery zawodowej jesteś obecnie
– staż? rezydentura? specjalizacja? inne?

Jestem specjalistą chorób wewnętrznych oraz specjalistą hipertensjologiem, mam też dyplom specjalisty

5. Czy medycyna konkuruje z macierzyństwem? Jeśli
tak, to kto wygrywa?

Medycyna nie konkuruje ani nie konkurowała
z macierzyństwem. Gdy zostałam matką, zmieniłam
pracę z oddziału szpitalnego na przychodnię specjalistyczną, dzięki czemu nie musiałam pełnić 24-godzinnych dyżurów w szpitalu.
Wiele osób może nas zastąpić w medycynie – bez
najmniejszej szkody dla pacjentów i matek lekarek, ale
nie ma nikogo, kto będzie równie dobry w opiece nad
dzieckiem, zwłaszcza do 3-4 lat, jak matka.
6. Jaki jest twój pomysł na idealne połączenie medycyny
i macierzyństwa?

Macierzyństwo zawsze powinno mieć „pierwszeństwo przejazdu” w naszych wyborach i decyzjach.

Przyszła redaktor naczelna „Gazety dla Lekarzy"
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Kwestionariusz Matki Lekarki
7. Czy twój mąż jest także
lekarzem?

10. O czym marzysz najczęściej?

Mój mąż jest dziennikarzem, z wykształcenia
inżynierem. Gdy się poznaliśmy, był moim pacjentem.
Wspominając ten czas żartujemy, że naruszyłam art. 14
KEL, który mówi, że „lekarz
nie może wykorzystywać
swego wpływu na pacjenta w innym celu niż leczniczy”
i wywarłam „wpływ inny niż leczniczy”– a może to był
wpływ leczniczy? Choroba wrzodowa, z powodu której
był hospitalizowany, nie powróciła w ciągu prawie 40 lat.

Mam dwa stałe marzenia.
Pierwsze marzenie to podróż dookoła świata,
zastanawiam się ciągle nad trasą oraz zdobyciem potrzebnych finansów.
Drugie marzenie jest hm… mocno nietypową
wizją: mam elegancki dom nad brzegiem oceanu na
zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, co rano
siadam przy biurku i patrząc w bezkresną przestrzeń
za oknem, piszę bestsellerowe powieści. Alternatywna
„Dziecko stanu wojennego”

8. Czy chciałabyś, aby twoja córka została lekarką?

Moja córka jest księgową i lingwistką, teraz na
urlopie wychowawczym. Swego czasu prowadziłyśmy
rozmowy o ewentualnym wyborze medycyny, ale najwyraźniej nie wywierałam na nią silnego nacisku, skoro
zdecydowała się na inne studia.
9. Jakie trzy cechy powinna mieć idealna matka lekarka?

Świadomość, że macierzyństwo jest najważniejsze
w jej życiu. Umiejętność widzenia długoterminowego
w planowaniu życia rodzinnego. Odpowiednią dawkę
stanowczości wobec wszystkich „którzy wiedzą lepiej
niż matka, jak być matką”.

lokalizacja mojej willi z marzeń to Promenade des
Anglais w Nicei z widokiem na morze.
■

Fotografowali Krystyna i Mieczysław Knypl

Długopisy od Big Pharmy
były ciekawsze niż
słuchawka
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Matka Lekarka

Wychowałam się w rodzinie
lekarskiej…*
... opowiada Kasia Kowalska, córka internistki
• Wychowałaś się w rodzinie lekarskiej. Kiedy to sobie
uświadomiłaś?
Na początku wydawało mi się to chyba oczywiste
i naturalne, i nie dostrzegałam tu żadnej wyjątkowości. Wydawało mi się, że wszystkie dzieci chodzą do
szpitala i mogą wchodzić z rodzicami bez kolejki do
różnych gabinetów. Moment przełomowy nastąpił
chyba w drugiej klasie podstawówki, gdy kolega Leszek przepisał z mojego zeszytu razem z lekcjami, na
których był nieobecny, moje szkolne wypracowanie na
temat, kim są moi rodzice. Wypracowanie zaczynało się
od stwierdzenia „Moja mama jest lekarzem i pracuje
w poliklinice”. Kolega odczytał je potem przy całej
klasie jako własne. Zapanowała wtedy niezręczna cisza
ze strony pani nauczycielki. Okazało się, że nie każda
mama pracuje w poliklinice.

się ona na tyle pasjonująca, że chciałabyś pójść w jej
ślady? Dość powszechne w środowisku lekarskim jest
kontynuowanie tradycji rodzinnej, a każda lekarka
gdy urodzi dziecko, to ma gdzieś w podświadomości
myśl, że do domu przybył zestaw „Mały lekarz”.
Praca mamy, oglądana z dziecięcej perspektywy
w gruncie rzeczy dość wycinkowo, nie jawiła mi się jako
szczególnie interesująca (może to ten ponury wygląd
szpitala położył się tu cieniem). Teraz z perspektywy
czasu widzę, że wyglądała mi dość urzędniczo – trochę
jak przyjmowanie niekończącej się kolejki petentów
w okienku. Tak to widziałam, jak byłam mała. Interesujący aspekt pojawił się dopiero później (gdzieś w czasach
wczesnonastoletnich), gdy zaczęłam dostrzegać historie
o ciekawych przypadkach, o łączeniu ze sobą różnych
pozornie niepowiązanych faktów, o podejmowaniu
decyzji. Medycyna sama w sobie zaciekawiła mnie
chyba w czasach licealnych (jak to jest, że człowiek
jest taki skomplikowany i wszystko w nim działa?!),
ale zawsze miałam raczej silny rozdźwięk między fascynującą naturą samej materii medycznej a dość szarą
rzeczywistością szpitalną i możliwe, że właśnie dlatego
nie zostałam lekarzem. To chyba dla takich ludzi jak
ja tworzone są seriale typu Ostry dyżur czy Dr House.

• Czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy odwiedziłaś
miejsce pracy mamy? Jakie ono było? Jak zapamiętałaś
je jako dziecko? Czy mama była bardzo pochłonięta
pracą zawodową?
Pierwszej wizyty w szpitalu raczej nie pamiętam.
Ogólnie zapamiętałam go raczej dość ponuro pod
względem wizualnym – długaśne, słabo oświetlone
korytarze (w porównaniu z moimi rozmiarami wydawały mi się ogromne; w ogóle szpital wydawał mi się • Jesteś mamą dziewczynki i chłopca. Czy chciałbyś,
ogromny i bardzo skomplikowany), ławki dla pacjentów aby dzieci zainspirowały się babcią i zostały lekarzami?
też jakieś takie ciemne. Nie było tam nic kolorowego
Ha, przyjemnie jest mieć lekarza w rodzinie,
(nawet różne plakaty, które wisiały na ścianach, przy tym więc zapewne szczególnie bym ich od takiego planu
kiepskim oświetleniu były raczej marnym ożywieniem nie odwodziła. Co ciekawe, wiele przypadkowych osób
krajobrazu). Brak kolorów przejawiał się też w tym, mówi, że córka zostanie w przyszłości lekarzem, więc
że w szpitalnych gabinetach był słaby wybór kredek kto wie, może faktycznie tak się stanie.
i długopisów i nie miałam czym rysować, jak czasem
przesiadywałam gdzieś przycupnięta za parawanem.
• Życzymy spełnienia tej przepowiedni, wyrażając
Szczególnego pochłonięcia pracą nie pamiętam nadzieję, że kraj studiów medycznych oraz przyszłej
– powiedziałabym tak: czas przeznaczony na pracę był praktyki lekarskiej będzie starannie przemyślany.
na pewno solidnie tą pracą wypełniony, ale nie było Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała
jakiegoś wszechogarniającego pochłonięcia, które by
Krystyna Knypl
przenikało na inne obszary życia.
• A czy ty sama chciałaś zostać lekarzem? Czy wiedziałaś, na czym polega praca mamy? Czy wydawała Ci

31

* Jest to uaktualniony tekst wywiadu opublikowanego w GdL
7_2012 (https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-imacierzynstwo/380-wychowalam-sie-w-rodzinie-lekarskiej).
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Ogarniasz dzieci, dom, pracę, ale masz
wrażenie, że kołacze się w twoim
krwiobiegu ledwie kilka krwinek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Yaxchil%C3%A1n/
media/File:Yaxchil%C3%A1n_lintel.jpg
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Zawiadamiasz MML, że
czeka go niespodzianka…
on myśli, że będziecie
mieli kolejne dziecko,
a tymczasem…















14

Odpoczywasz,
jesteś tego warta!

39
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Szukasz niani,
żłobka, cioci, babci,
opiekunki – jakoś
ogarniasz sytuację
z pomocą losu i dobrych ludzi

19

No cóż, zdarza się… mówisz
sobie i odpoczywasz dwie
kolejki

Umawiasz się z koleżankami
na kawę, przerywasz grę
i robisz sobie kawę, bo
oczywiście spotkanie jest
wirtualne

16

Wracasz na Isla Mujeres z kilkoma
zaufanymi koleżankami, coś was
tam ciągnie

Wychodzisz godzinę
wcześniej z pracy, aby
nakarmić dziecko, naruszasz
ciężko regulamin
specjalizacji z bezsensologii medycznej,
musisz się oderwać od tego koszamru,
kupujesz last minute na Isla Mujeres

Kurcze, chyba jesteś
w drugiej ciąży…

15

Przygotowujesz się do
wyjazdu, nie masz czasu
rzucać kostką,
odpoczywasz jedną
kolejkę
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40

Niespodziewana wizyta
teściowej, cofasz się o trzy
pola – ciebie tu nie było
i nie ma!



21

Zauważasz, że
medycyna nie jest
jedyną najważniejszą
sprawą w twoim
życiu



22

Czas płynie, dzieci rosną,
składasz dokumenty do
Państwowego Egzaminu
Specjalizacyjnego (PES)

41

Balujecie na plaży do
białego rana, nie masz
siły po balu, odpoczywasz
jedną kolejkę

13
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Jedziesz do Cancun
na kawę w hotelu Riu

12

Wracasz po dyżurach
wypoczęta jak nigdy
i skaczesz trzy pola
do przodu

Drugie usg pokazuje,
że będzie chłopiec



Spacerujesz po
centrach handlowych
w Cancun

38
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Masz problemy z laktacją,
dziecko ze ssaniem, popadasz
w lekką depresję i pauzujesz
jedną kolejkę



… oświadczasz, że emigrujesz z innymi
koleżankami na Isla Mujeres…
Jedziecie tam… wybieracie następczynię Ix
Chel, królową macierzyństwa i medycyny,
tańczycie w pięknych strojach przy dźwiękach
mariachi…
Te piękne chwile przerywa słodki dziecięcy głosik
pytaniem „Mamo, czy już się wyspałaś?”… Wyspana
(jakżeby inaczej!) dostarczasz jedno dziecię do
przedszkola, drugie do szkoły i wpadasz ostatnim
rzutem na taśmę do pokoju lekarskiego – jak zawsze
ML zwycięska!

Wydałaś masę pieniędzy,
ogłaszasz program
„Zaciskanie pasa”

11

Odkrywasz grupę na FB
Matka Lekarka – jako bonus
dostajesz od nieznanego
sponsora wyjazd na Isla Mujeres





Konsultant krajowy ds.
bezsensologii medycznej
przeglądając twoją dokumentację
do specjalizacji odkrył, że brakuje
ci 7 minut i 23 sekund z powodu tego
wychodzenia na karmienie piersią, każe ci
odrobić czas, więc czekasz jedną kolejkę

32
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10

Niczego
nie
ogarniasz…



Zaciskasz pas, jedną ręką
rzucasz kostką, drugą
wypełniasz kupon
totolotka

Bierzesz dwa dyżury na
oddziale, aby się
wyspać! Odpoczywasz
więc dwie kolejki



44

43

Odrobiłaś stracone minuty,
przyjęli ci papiery do PES,
zaczynasz się uczyć,
wyrywasz 4 pola do przodu

Mąż uczy się do PES, ty
ogarniasz wszystko, więc
stoisz 3 kolejki, bo nie masz
czasu na rzucanie kostką

23
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Zastanawiasz się, jak
powiadomić MML
o czekającej go
niespodziance

9
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Uczestniczysz w krajowej konferencji
bezsensologii medycznej
i refundologii szczegółowej.
Osłabiona nadmiarem uzyskanej tam
wiedzy alternatywnej odpoczywasz
dwie kolejki



Zdajesz egzamin i wyjeżdżasz
na Wyspę Kobiet (Isla Mujeres)
na półwyspie Jukatan

https://www.youtube.com/
watch?v=CRd6QqIhXrA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Yaxchil%C3%A1n/
media/File:YaxchilanDivineSerpent.jpg
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Rodzisz!
Odczekujesz dwie
kolejki, aby
wszystko ogarnąć

8

Przygotowujesz się do udziału
w konferencji i nie masz czasu
na rzucanie kostką, czekasz
dwie kolejki

34
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Powracasz na ojczyzny łono
i postanawiasz robić drugą
specjalizację

26

Czekasz na
wyniki
losowania

47
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Niestety nic nie wygrałaś,
decydujesz się wziąć
dodatkową pracę
w Nocnej Pomocy
Lekarskiej, gdzie nabierasz dużej
praktyki w dziedzinie twojej
specjalizacji z bezsensologii
praktycznej



Czas mija,
nadchodzi
termin porodu
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Kompletujesz dokumenty do
specjalizacji, w punkcie xero
spotykasz redaktor naczelną GdL,
która opowiada ci, że za jej
specjalizacyjnych czasów cała dokumentacja
to były 4 kartki formatu A4. Nie dajesz wiary
i aby dojść do równowagi psychicznej,
odpoczywasz jedną kolejkę

27



Musisz
odpocząć –
lecisz z MML
na Isla Mujeres

Ledwie wylądowaliście,
dowiadujesz się, że
synek rozbił sobie głowę
i dziadkowie pytają,
kiedy wracacie, skaczesz 5 pól do
przodu, aby przyspieszyć powrót

32
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3

Powracasz do
domu z Isla
Mujeres i z ulgą
stwierdzasz, że
wszyscy zdrowi
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Robisz staż, jesteś
przepełnioną piękną
ideą wyleczenia
wszystkich
z wszystkiego

Dostajesz się na rezydenturę
z bezsensologii medycznej,
przesuwasz się o jedno
dodatkowe pole do przodu

6

Robisz pierwsze
usg, będzie
dziewczynka!
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Odebrałaś
dyplom lekarza
– wchodzisz do gry

2

4

Hormony zaczynają działać,
martwisz się zdecydowanie
mniej o ideę, a więcej o dziecko
– odpoczywasz 3 kolejki

18

Rodzisz syna

17

Karmisz, kąpiesz,
przewijasz i tak
mijają ci dwie kolejki

Dzieci rosną,
decydujesz się wrócić
do pracy

© Krystyna Knypl

Matka Lekarka
na Wyspie Kobiet



Zachodzisz w ciążę
i popadasz w lekką panikę
– co będzie dalej z twoją
piękną ideą?



Gra planszowa

33

Matka Lekarka

Rozważania matczyno-medyczne
Alicja Barwicka

Gdy analizie poddaje się zawodowo-osobiste problemy matek lekarek, zawsze pojawia się
pytanie: Czy medycyna konkurowała z macierzyństwem? Jeśli tak, to kto wygrywał? Dla
większości adresatek pytanie ma oczywiście charakter retoryczny i podobny sens jak rozstrzyganie o pierwszeństwie jajka lub kury. W zasadzie nie ma o czym mówić, bo większość z nas chciała zarówno bawić się lalkami, jak i leczyć ludzi. Jednak połączenie tych aktywności proste jest tylko w dzieciństwie, a ścieranie wartości, jakimi w życiu niektórych
kobiet są medycyna i macierzyństwo, trwa przez całe życie i pewnie trwać będzie do końca
świata. Może jednak te niezaprzeczalnie wielkie wartości wcale nie muszą się ścierać, może
powinny się uzupełniać, by można było kiedyś powiedzieć, że nadały życiu właściwy sens?
Matka matki lekarki
Każda matka lekarka ma lub miała swoją mamę
(niekoniecznie lekarkę). W różnych środowiskach
i obszarach kulturowych mama matki lekarki to zawsze
przede wszystkim mama, a niezależnie od statusu społecznego mamę cechuje nieustająca troska o los własnego
dziecka. Stopień tej troski bywa oczywiście różny, różne
są też sposoby manifestacji, ale troska zawsze pozostanie
troską. W życie troskliwej mamy są ponadto wpisane
liczne dylematy, a matczyne życie sprowadza się przynajmniej w części do dokonywania wyborów: Skarcić
czy nie? Posłać na zajęcia z choreografii, czy ulec pasji
małego chemika? Większość naszych mam wiedziała,
że córka lecząca dotychczas lalki i misie, a z czasem psy
i koty chciałaby ostatecznie leczyć też ludzi, ale bały się
takiego wyboru. Wiedziały, że niezwykle długa i żmudna
jest droga edukacji medycznej. Nasze mamy albo miały
wiedzę, albo przynajmniej przeczucie, że medycyna
wymaga znacznie większego osobistego zaangażowania
niż inne zawody, w których kobiety mogą realizować
swoje pasje. To była jednak tylko jedna strona medalu.
Druga, bardziej kusząca sprowadzała się do pewności,
że zawód lekarza nieodmiennie cieszy się wielkim prestiżem społecznym. Niektóre mamy dokładały wszelkich starań, by do zawodu lekarza zniechęcić upartą
nastolatkę. Opowieści o obowiązkowym „krojeniu
żab” podczas studenckich ćwiczeń, szantaż w rodzaju:
„Przekonam się do twojego wyboru, jak wyjmiesz gołą
ręką tę obrzydliwą dżdżownicę z doniczki” były tylko
niewinnymi przykładami inicjatywy rodzicielskiej w tym
zakresie. Kiedy jednak zniechęcająca argumentacja
nie przynosiła efektu, nasze mamy nie byłyby przecież
mamami, gdyby swojej wychowawczej porażki nie
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przekuły w zwycięstwo dziecka, pękając z dumy i każąc
całemu światu podziwiać silną wolę i ambicję latorośli.
Matka lekarka
Większość lekarek chciała wykonywać ten zawód
od lat, a niektóre wręcz „od zawsze”, toteż realizacja
zawodowych planów i rozpoczęcie edukacyjnej drogi
nie było ani dla nich samych, ani dla najbliższego
otoczenia żadnym zaskoczeniem. Przychodzi jednak
taki moment, gdy poza głodem wiedzy medycznej
i wdrażaniem jej w życie część lekarek chce jeszcze być
matką. Rzecz w tym, że na etapie wyłącznie chęci nie
zdajemy sobie sprawy z ogromu trudności, jakie niesie
ze sobą odgrywanie równocześnie roli matki i lekarki.
Jeśli marzenia stają się rzeczywistością i wszystko idzie
zgodnie z planem, to przez jakiś czas jesteśmy przepełnione radością i optymizmem, a macierzyństwo spycha
medycynę na dalszy plan. Ale czas płynie, dziecko
rośnie, a wraz z nim rosną nasze wątpliwości, czy nie
czas wrócić do zawodowych obowiązków. Zaczynają
naciskać koledzy (zawsze o jednego dyżuranta więcej),
szefowie (procedury specjalizacyjne), co gorsza same
też zaczynamy mieć poczucie medycznych zaległości. I tak z własnej nieprzymuszonej woli dajemy się
zapędzić do codziennego szaleńczego życia na kilka
zmian. To zawodowo-macierzyńskie szaleństwo ma
oczywiście wiele odmian zależnych przede wszystkim
od stanu zdrowia dziecka i swojego, obecności w codziennym funkcjonowaniu życzliwych, bliskich osób
ze szczególnym uwzględnieniem pomocnych dziadków,
bieżącej sytuacji na drodze zawodowej (studia, staż, rezydentura, zakończona specjalizacja), czy stanu relacji
interpersonalnych w pracy. Każda matka lekarka wie,
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Matka Lekarka
że pierwsze wykwity ospy wietrznej pojawiają się na
trzy minuty przed wyjściem na dyżur, że z tym samym
wyprzedzeniem zostaje zdiagnozowany brak w całym
domu tkanin odpowiednich kolorów niezbędnych akurat
dzisiaj na zajęcia plastyczne, wie ponadto, że chociaż
niby świetnie się dogaduje z innymi oddziałowymi matkami lekarkami, to przy układaniu listy dyżurów nagle
tylko jej dziecko w kolejne dwa weekendy nie będzie
wymagać opieki. Wie też, że trzeba nieraz przełożyć
obiecaną wyprawę rowerową, na którą czekało i dziecko,
i mama, i zająć się innymi dziećmi… Dobrze, jeśli te
inne dzieci faktycznie wymagały pomocy, gorzej, jeśli
taka zmiana planów jest podyktowana koniecznością
weryfikacji oczekiwań diagnostyczno-leczniczych skopiowanych z internetowych poradników i wypisanych
w punktach na kartce przez roszczeniowych osobników
przekonanych o nieograniczonej niewiedzy medycznej matki lekarki. Jak to się dzieje, że w tym młynie
pomiędzy pracą zawodową, dyżurowaniem i ciągłym
dokształcaniem, starając się wygospodarować choćby
symboliczną sekundę na kontakt z własnym dzieckiem,
nie porzucamy zawodu? Przecież teoretycznie można
mieć ciekawą pracę w godzinach 8.00-16.00, potem
opuścić biurko, pojawić się w przedszkolu i mieć każde
popołudnie na realizację tego, co w życiu matki najcenniejsze. Każda matka lekarka zna tę prostą odpowiedź,
bo choć najbardziej na świecie kochamy swoje dzieci,
kochamy też nasz zawód.
Dziecko matki lekarki
Może się wydawać, że bezkonfliktowe (przynajmniej w części) łączenie obowiązków zawodowych
z macierzyństwem i opieką nad własnym, zwłaszcza
małym dzieckiem, to u kobiet, z natury przecież silnych,
potrafiących sobie poradzić z każdym wyzwaniem, jest
rzeczą normalną. Chyba jednak inaczej patrzą na to
dzieci. Według nich mama powinna być w domu, bo
wtedy czują się bezpieczne. Oczywiście wiedzą, że mama
musi pracować, w końcu potwierdzają to przedszkolne
lub szkolne informacje grupy rówieśniczej. Ale czym
innym jest wychodzenie mamy do pracy rano, a zupełnie
czym innym zasypianie bez niej wieczorem, nie mówiąc
już o porannej pobudce, podczas której mały człowiek
powinien przecież dostać porcję aktualnych zaleceń,
dzięki którym życie staje się łatwiejsze i piękniejsze.
Mam lekarek nie tylko często nie ma w domu, ale nawet
kiedy są, mogą na przykład w samo południe zasnąć
podczas zdawania rzez dziecko niezwykle ważnej relacji
z wczorajszego przedszkolnego wydarzenia. I nie jest
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prawdą, że wystarczy wyjaśnienie, że mama jest zmęczona, bo miała ciężki dyżur. Dziecko odbiera takie
doświadczenie jednoznacznie negatywnie. Czuje się
lekceważone, a stąd już tylko krok do izolacji, ucieczki
do własnego świata i prób rozwiązywania problemów
po swojemu. Każdy rodzic wie, jakie mogą być tego
następstwa… Są też oczywiście „plusy dodatnie”, jak
słuchanie do poduszki niezwykłych opowieści o tym,
jak wiele interesujących rzeczy dzieje się w maleńkiej
komórce, czy możliwość zaimponowania kolegom
wiedzą i umiejętnościami mamy. W czasach kiedy
dzieciom wolno było biegać po podwórku, wisieć na
trzepaku i nawet kopać na tym podwórku piłkę, posiadacz mamy, która potrafiła opatrzyć zranione kolano
czy szybko wyjąć drzazgę spod paznokcia, mógł się
nawet ubiegać o rolę przywódcy podwórkowej bandy!
Generalnie życie dziecka mamy lekarki łatwe nie było
i nie jest, ale niewątpliwie jest też bardzo ciekawe.
Niektóre dzieci bardzo wcześnie łykają medycznego bakcyla i same ukierunkowują edukację, przykładając
się bardziej do tych przedmiotów, które mogą okazać
się bardziej przydatne w początkach studiowania medycyny. Inne podejmują trudy zdobycia zupełnie innych
umiejętności, ale w ostatecznym rozrachunku duma
z bycia dzieckiem matki lekarki zazwyczaj nie przemija.

Moje dziecko jest już dorosłe i nie poszło w moje
zawodowe ślady, a ja sama nie mam pojęcia, jak to się
stało, że bilans jest dodatni, że daliśmy radę przetrwać
wiele burz i zakrętów. Wymagało to codziennych wyrzeczeń i pokładów siły, ale ostatecznie na połączeniu
macierzyństwa i medycyny nikt nie stracił, a może
nawet były jakieś zyski. I dla tych potencjalnych zysków,
którymi są przecież zawsze wartości rodzinne, ale też
sukces diagnostyczny czy leczniczy każdego pacjenta,
którego zesłał nam los, warto walczyć o równowagę
w realizacji dwóch wspaniałych życiowych dróg, jakimi
są macierzyństwo i medycyna. Jednego może być pewna
każda matka lekarka: łatwo nie jest i nie będzie, ale na
pewno będzie ciekawie!
Alicja Barwicka
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Peany
na temat mamy
Aleksandra Zasimowicz

Sentencja panta rhei, którą wypowiedział
Heraklit z Efezu, coraz bardziej pasuje do
naszej zabieganej codzienności. Na szczęście
w tym morzu niepewności i zmienności nadal istnieje matka. Nie tylko Wojciech Młynarski wiedział, że „ona jedna dostrzegała
w durnym świecie tym jakiś ład”. Truizm, że
mama to opoka i ratunek na wszelkie zło, znają maluszki, ale i zbuntowane nastolatki.
SuperMamy przed SuperOjcami
Był taki czas, kiedy chore dzieci umieszczano
w szpitalach same, bez rodziców. Wiadomo, że każde
z nich strasznie tęskniło i chciało koniecznie wracać do
domu. Zdarzyło mi się wtedy rozmawiać z kapelanem
w Centrum Zdrowia Dziecka, którego zastanawiało,
dlaczego wszystkie maluchy proszą go o przyprowadzenie mamusi, a nie tatusia. Dziś się to zmienia i jestem
przekonana, że każdy z czytelników zna przynajmniej
jednego SuperTatę.
W literaturze i bajaniach ludowych znacznie
łatwiej znaleźć przykłady przepełnionych miłością,
heroicznych matek. Indiańska baśń opowiada o tym,
jak matka dorosłego wojownika, nie chcąc żywić urazy
do syna, za każdym razem, gdy ten ranił jej matczyną
duszę, wbijała kieł w rosnące drzewo. Potem wolna od
wszelkiej urazy, z czystym sercem czekała, aż dziecko
powróci na drogę cnoty. Jakaż była radość, gdy nadszedł
ów dzień. Syn poznawszy sekret matki, poprosił, aby
pozwoliła mu wyciągnąć jeden kieł zawsze wtedy, gdy
zrobi dla niej coś miłego. Uradowana squaw kazała mu
wyjąć wszystkie. Jakiż był zdziwiony, gdy po wykonaniu
zadania zamiast zdrowego drzewa zobaczył tyle blizn…

film Tańcząc w ciemności Larsa von Triera. To pełna
pasji opowieść o cierpieniu, smutku, kłamstwie i fałszu,
ale jednocześnie o miłości, przyjaźni i poświęceniu.
Tracąca wzrok Selma godzi się z tym, że genetyka jest
bezlitosna. Ona, jak śpiewa, już się napatrzyła („I’ve seen
it all”), ale jej dziecko jeszcze nie! Główna bohaterka,
którą gra Björk, ciężko pracuje w fabryce, aby uzbierać
pieniądze na operację jedynego syna, również tracącego
wzrok. Niestety zostaje okradziona. Czy matka może
się poddać? Nie, poświęci wszystko, nawet własne życie,
a wręczone jej przed śmiercią okulary syna to radość
i ulga, że było warto.
Po wakacjach
Wreszcie tegoroczne wakacje udowodniły nam
ocieplenie klimatu, ale nieubłaganie zbliża się wrzesień.
Nawet dzieci wiedzą, że jak słońce ma mniejszą drogę
do przejścia na niebie, to dzień staje się krótszy, cieplej
nie będzie i czeka nas szkoła. Nas, czyli dzieci, rodziców
i coraz częściej dziadków. Jeszcze niby wakacje, a wśród
rozmów coraz więcej tematów szkolnych. Czy to troska
tylko obecnych rodziców?

Historia zmartwień edukacyjnych
Mamy oczami artystów
W roku niepodległości warto przypomnieć, że
Nie wiem, czy dzisiaj dzieci znają Opowieść stan oświaty po 123 latach zaborów był rzeczywistym
o Matce Hansa Christiana Andersena. To historia ko- problemem całego narodu. Już pierwszy manifest rządu
biety, która walczy ze śmiercią o odzyskanie dziecka, wydany 21 listopada 1918 r. zapowiadał utworzenie
oddając nie tylko piękne włosy, ale i własne oczy. Na powszechnej i bezpłatnej szkoły, a z kolei 7 lutego
pytanie Śmierci: jak mogła nie tylko znaleźć drogę do 1919 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał
jej królestwa, ale jeszcze ją wyprzedzić? odpowiada dwa dekrety o obowiązku szkolnym oraz o kształcepo prostu: jestem Matką. Wśród wielu takich historii niu nauczycieli szkół powszechnych. Pierwszy z nich
mnie bardzo zapadł w pamięci obsypany nagrodami postanawiał, że dzieci w wieku od 7 do 14 lat mają
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obowiązek uczyć się w szkole powszechnej, drugi ustalał, że ich nauczycielami będą absolwenci 5-letnich
seminariów nauczycielskich, zobowiązani dwukrotnie,
po ukończeniu seminarium i po 2-letniej praktyce
w szkole, zdać egzamin nauczycielski. Nim w roku 1926
doczekaliśmy się względnie ustabilizowanego projektu
edukacyjnego Falskiego, w warunkach gdzie nie było
szkół, nauczycieli, podręczników itp. wszyscy przystąpili
do pracy. Nauczyciele, świetnie i bardzo kiepsko przygotowani, oraz uczniowie, wśród których jedną trzecią
stanowili analfabeci. W efekcie odsetek dzieci objętych
nauczaniem podstawowym wzrósł z 69% w 1921 r. do
80% w 1925 r. Czy rodzice tej dziatwy mieli mniejszą
świadomość tego, jak ważna jest edukacja? Myślę że
nie, natomiast byli biedniejsi.
Jak zawsze dla całego narodu ważne to były sprawy, o czym może świadczyć historia polskich elementarzy. Pierwszy z nich powstał już w 1580 roku. Nosił
tytuł Nauka ku czytaniu pisma polskiego. Najważniejszy
elementarz w naszej historii, dzieło Komisji Edukacji
Narodowej, pochodzi z 1785 r., a zawiera mnóstwo ponadczasowych
pouczeń, jak chociażby: „Zawczasu moje dziatki brzydźcie się pijaństwem i pijakami”. XX wiek był
pod znakiem Elementarza Mariana
Falskiego. Był on wielokrotnie wznawiany, modyfikowany i wykorzystywany w nauce kilku pokoleń. Młody,
25-letni inżynier odkrył genialną,
czyli bardzo prostą metodę uczenia
się czytania i zastosował ją w swoim podręczniku. Po
odzyskaniu niepodległości uczono tą metodą rzesze
dorosłych analfabetów, np. w wojsku. Z drobną różnicą,
że zamiast słów „Ala ma kota” używano „Kapral ma broń”.
Kiedy rodzice dzisiejszych uczniów chodzili do
szkoły, nikomu nawet nie śniły się darmowe podręczniki
dla wszystkich uczniów, zdrowe dożywianie owocami,
warzywami czy ekologicznymi jogurtami. Trudno żeby
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martwiły się tym dzieci, ale szkoła to permanentnie
reformowana instytucja. Dla rodziców oznaczało to
w praktyce konieczność kupowania kilku nowych zestawów książek dla kolejnych pociech, bo bywało, że
troje dzieci kształciło się w trzech różnych wariantach
reform edukacyjnych.
Gwoli refleksji
Dzisiejszy świat tak bardzo przyspiesza, że trudno
się dziwić, iż chroniczny brak czasu dotyka też mamy.
Kilka lat temu podczas prowadzonego przeze mnie
szkolenia w czasie przerwy podeszła do mnie młoda
kobieta. Prosiła o możliwość wcześniejszego wyjścia,
bo karmi dziecko. Jak się okazało, maleństwo miało
3 miesiące. Po raz kolejny uświadomiłam sobie, jak
szczęśliwe mam życie, skoro każdemu dziecku mogłam
poświęcić trzy lata bezpiecznego dorastania w domu.
Czy dzisiaj, w dobie rocznych urlopów macierzyńskich,
już się to nie zdarza? Czy kiedy mama wyjeżdża na kilkudniowe szkolenie lub zostaje długo w pracy, nie każe
wątpić małemu człowiekowi, że jest
dla niej najważniejszy? Pomyślmy
czasem o tym, czy praca zawodowa
na pełen etat to dla młodej mamy
naprawdę zawsze sukces? Może warto pomyśleć o części etatu, o pracy
w domu, na jakiś czas, zanim nasze maluszki trochę nie podrosną?
I jeszcze jedno. Bez licytowania się,
kto jest lepszym rodzicem, popatrzmy z uznaniem na te mamy, które
dla dobra swoich dzieci potrafią zrezygnować z kariery
zawodowej. Czapki z głów!
Tekst i zdjęcia
Aleksandra Zasimowicz
siostra lekarki, nauczyciel dyplomowany informatyki,
trener programu Teach to the Future,
edukator MEN ds. informatyki,
doradca metodyczny ds. informatyki w MSCDN
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Dyskretny urok kariery
Krystyna Knypl

Nie od dziś wiadomo, że po szczeblach kariery łatwiej się wspinać, gdy tatuś podstawi
drabinę. Ten atrybut robienia kariery w medycynie ma wyjątkowo szerokie zastosowanie.
Na karierę w medycynie mogą liczyć genetycznie predysponowani oraz namaszczeni.
Droga, dróżka…
Drogi kariery bywają krótkie lub długie, proste lub
kręte, a także wyboiste lub usłane płatkami róż. Są też
drogi ekspresowe, ba, wręcz autostrady szybkiego ruchu
ku karierze. Te ostatnie są dla wybranych i namaszczonych. Nie każdy dostaje prawo jazdy uprawniające do
poruszania się po highwayu, to oczywiste, bo na takiej
ruchliwej drodze nie wszyscy sobie poradzą.
Wierny zastępca
Model zarządzania wielu szefów opiera się na
wiernym zastępcy, zwanym też prawą ręką szefa. Gdy
pierwszy po Bogu musi wyjechać na konferencję na antypody, udać się na konsylium jakiegoś VIP-a, wygłosić
n-ty wykład w miesiącu, ktoś musi pod jego nieobecność
czuwać nad przebiegiem spraw. Zwykle ster rządów
oddziału lub kliniki powierzany jest wiernemu zastępcy.

Fot. Krystyna Knypl

Kilka dobrych rad
Nie wszyscy mają oddanych opiekunów swoich
karier. Gdy w drodze do kariery nie towarzyszy nam
troskliwy tatuś, opiekuńcza mamusia czy wreszcie
zaradny teść, musimy wziąć sprawy w swoje ręce.
Wprawdzie dobre rady są powszechnie znanym
materiałem budowlanym, ale warto kilka z nich, przydatnych w budowaniu kariery, wymienić. Podstawowa
rada brzmi: o sobie mów tylko dobrze! Promowanie
siebie powinno odbywać się konsekwentnie, świadomie
i wytrwale.
Kariery nietypowe
Kariera to w zasadzie męska sprawa, ale kobiety nie są bez szans. O dziwo niemal gwarantowane
szanse na karierę mają grzeczne dziewczynki, które są
radością swoich rodziców. Mają zawsze dobre maniery
i nie przynoszą wstydu na wywiadówkach. Noszą wirujące sukienki i bawią się lalkami, nie lubią chodzić
w dżinsach ani włazić na drzewa. Sukieneczki i łapki
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grzeczne dziewczynki mają zawsze tak czyste, że nigdy
nie mogłyby wystąpić w żadnej reklamie środków piorących – co więcej, gdyby świat składał się z samych
grzecznych dziewczynek, przemysł pralniczy szybko by
zbankrutował. Grzeczne dziewczynki mają jasne loki,
które same się kręcą, a włosy zawsze długie – grzeczne
dziewczynki nigdy nie noszą krótkich włosów, bo byłoby
im w nich nie do twarzy. Czy ktoś kiedykolwiek widział
aniołka z krótkimi włoskami?
Grzeczne dziewczynki gdy dorastają, zostają
grzecznymi robotnicami w korporacyjnym ulu. Gdy
nie trafią do pracy w korporacji, lecz na przykład do
szpitala, też ładnie i szybko, bez zbędnych oporów
potrafią się dostosować do reguł otaczenia. Zawsze
wiedzą, kto TU rządzi i nigdy się nie mylą. Nie legną im
się w głowach żadne buntownicze myśli. Mają zawsze
czas, by wziąć dyżur w Wigilię, sylwestra, Wielki Piątek,
bo nie po to urodziły się grzecznymi dziewczynkami,
aby komukolwiek sprawiać kłopot! Nie mają innego
zdania niż szef. Czczą i admirują hierarchię (ordynaturę,
profesurę). Grzeczne dziewczynki szanują władzę każdą,
nigdy się jej nie sprzeciwiają.
Grzeczne dziewczynki nigdy nie zostają feministkami, felietonistkami, podróżniczkami, mistrzyniami
sportów ekstremalnych – bo są ekstremalnie grzeczne.
Grzeczne dziewczynki nigdy, przenigdy nie wymyślą prochu, ale mogą po latach wiernego kicania na
dwóch łapkach doczekać się przepustki do... wyjazdu
na zagraniczny kongres (przepustka może być wielokrotna!), zrobienia doktoratu (przepustka jednokrotna),
zrobienia habilitacji (rzadko wydawana przepustka
jednokrotna), a najgrzeczniejsze to nawet prezydent
zaprosi do Belwederu i wręczy im profesorską nominację.
Grzeczne dziewczynki po najdłuższym życiu idą
do nieba, a niegrzeczne całe życie chodzą tam, gdzie chcą.
Czy to jest kariera, gdy chodzi się tam, gdzie się chce?
Z pewnością nie! Trzeba chodzić tam, gdzie wszyscy bywają, bo a nuż spotka się kogoś, kto przyspieszy karierę. ■
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Praktyki studenckie w Danii
Magdalena Antoszewska

Odkąd pamiętam, uwielbiałam poznawać różne szpitale. Co roku odbywam praktyki studenckie w innych placówkach. Zmieniam środowisko, obserwuję, porównuję. Kolekcjonuję doświadczenia. Byłam w kilku szpitalach w Polsce, w zeszłym roku odwiedziłam Włochy.
Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia. Moim marzeniem był wyjazd do jednego z państw,
gdzie poziom opieki zdrowotnej jest jednym z najwyższych w Europie. Wybrałam Danię.

P

ojechałam na praktyki studenckie w ramach programu SCOPE IFMSA-Poland. Spędziłam miesiąc
na oddziale pulmonologicznym w Aarhus Universitetshospital. Aarhus to drugie pod względem wielkości,
choć liczące niecałe 327 tys. mieszkańców, miasto
w Danii. Niesamowicie klimatyczne miejsce, położone
nad morzem, od razu skradło moje serce.

Uczyć się od najlepszych
Aarhus Universitetshospital w 2017 roku został ogłoszony najlepszym szpitalem w Danii. Sukces
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zapewniło mu zaangażowanie w badania naukowe, ciągła
rozbudowa oraz wysoki standard opieki medycznej,
który utrzymuje od wielu lat.
Jak wyglądał mój dzień na praktykach? O 8.10
przychodziłam na poranne spotkanie lekarzy. Było
ono prowadzone w języku angielskim ze względu na
obecność studentów zagranicznych. Lekarze omawiali
pacjentów, dzielili się swoim doświadczeniem. Dyskutowaliśmy na temat najnowszych badań i artykułów.
Następnie wybierałam lekarza, któremu chciałam towarzyszyć. Mogłam pójść na oddział szpitalny, do poradni
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alergologicznej lub poradni nowotworów płuc. Nie znam
duńskiego, więc nie mogłam rozmawiać z pacjentami.
Lekarze omawiali ze mną historie chorób po angielsku.
Kończyłam praktyki około godziny 14.00, ale zawsze
miałam przerwę na kawę i lunch.
Trzy różnice
Już pierwszego dnia zwróciłam uwagę na trzy
rzeczy, które były dla mnie zupełnie nowe. W Danii
lekarze po wizycie pacjenta zbierają najważniejsze
informacje i gotową notatkę nagrywają na dyktafon.
Wysyłają ją do sekretarki medycznej, która przepisuje
wszystko do systemu elektronicznego. Druga sprawa
– wszyscy pracownicy szpitala, a także studenci, codziennie otrzymują świeże komplety ubrań medycznych,
łącznie z wyprasowanym fartuchem. Nie dość, że jest to
rozwiązanie niesamowicie higieniczne, to jeszcze jakie
wygodne! Trzecia rzecz, która bardzo mi się spodobała
i liczę na to, że w niedalekiej przyszłości pojawi się również w Polsce – lekarz wypisuje receptę on-line, zdalnie,
którą pacjent może zrealizować w wybranej aptece.
Dzięki temu lekarze mogą w poradni zlecić choremu
badania, następnego dnia zinterpretować wyniki, a na
koniec wypisać receptę. A pacjent nie musi ponownie
fatygować się do szpitala.

Gastroenterologiczny, więc
miałam okazję poznać tę
placówkę. Istotą Skejby jest
obecność wszystkich oddziałów w jednym miejscu.
Powstał tak ogromny szpital,
że lekarze jeżdżą na hulajnogach i rowerach, a pacjenci
przewożeni są specjalnymi
samochodzikami. Odległość
miedzy pierwszym a ostatnim oddziałem to ponad
kilometr. Łatwo się zgubić,
do dyspozycji są mapki oraz
aplikacje na telefon, które
wyznaczają pacjentom trasę. Szpital pachnie nowością
i można poczuć się w nim jak w serialu Chirurdzy.
Doborowe towarzystwo
Nie mogłabym nie wspomnieć o tym, że oprócz
mnie na innych oddziałach było kilkunastu studentów
z całego świata. Niewątpliwie jest to ogromną zaletą
wyjazdów studenckich. Poznałam tutaj świetnych ludzi,
z którymi codziennie spędzałam czas po praktykach. Naszą ulubioną rozrywką było wspólne gotowanie. Razem
odkrywaliśmy prawdziwe znaczenie duńskiego hygge.

Na azymut!
W Aarhus powstał największy kompleks
szpitalny Skejby. Teraz przenoszą się tam po kolei
wszystkie oddziały Aarhus Universitetshospital, ale
ja odbywałam praktyki jeszcze w starej części. Przez
trzy dni przychodziłam jednak do Skejby na Oddział
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Chętnie tu wrócę
Po miesiącu spędzonym w Danii wiem, że jest
to miejsce, do którego chcę wrócić. Odpowiada mi
styl pracy lekarzy w tym szpitalu. Czuję, że mogę się
jeszcze dużo nauczyć, dlatego planuję przyjechać tu za
rok – i to na dłużej. Każdemu studentowi mogę polecić
praktyki studenckie za granicą, zwłaszcza z programów
studenckich. To nie tylko porcja doświadczenia do
kolekcji, ale także niesamowita przygoda, którą na
pewno długo będę wspominać.
Zauważyłam, że na praktykach od studenta
w Danii niczego się nie wymaga. Studenci mają się
uczyć. Jeśli chcą, mogą pytać, pomagać, obserwować.
Lekarze zawsze chętnie udzielą odpowiedzi. Trzeba się
interesować, wykazywać inicjatywę. To od studenta
zależy, na ile skorzysta z praktyk. Jeśli jednak nie jest
czymś zainteresowany lub nie ma niczego ciekawego
do zrobienia – może wrócić do domu. Nikt nikogo
z tego nie rozlicza. Niejednokrotnie lekarze namawiali
mnie, żebym skończyła szybciej i korzystała z uroków
wakacyjnej pogody.
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Tekst i zdjęcia
Magdalena Antoszewska
studentka V roku

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
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Po dyżurze
Motto:
Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.

Konstanty Ildefons Gałczyński

Wszystkie moje sukienki
albo o minimalizmie dawnych czasów
Krystyna Knypl

Nieodłącznym i klasycznym atrybutem wizerunku matki jest suknia – inspiruje poetów,
skłania do wspomnień i sprzyja wzruszeniom. Choć współczesne czasy obfitują we wszystkie dobra materialne, to osobiście nie mogę się pochwalić dużą kolekcją sukien. Jeśli już, to
obecnie raczej kolekcją spodni, ale nie zawsze tak było…
Suknia pierwsza i następne
Moja pierwsza sukienka… cóż,
była niezwykle piękna – wystarczy spojrzeć na fotografię. Niestety nic bliższego
o tej pięknej kreacji nie wiem. Kolejna
była równie elegancka, no i wygodna –
dało się w niej wskoczyć na wielbłąda.
Następna to suknia do pierwszej komunii.
Trzeba było uważać, aby nie zaplątać się
w falbanki tego niecodziennego przecież
stroju. Jakoś się udało! Za nią w kolejce ustawia się mała czarna – uszyta
na miarę w czasach licealnych przez
kuzynkę. Służyła jako elegancki strój
na prywatki, wizyty
w teatrze – czarny
w owych latach był
kolorem oficjalnym,
wizytowym, wieczorowym. Jeżeli
młoda dziewczyna
w czasach mojej
młodości pojawiała się rano w małej
czarnej, oznaczało
to jedno – nie nocowała w domu po
wieczornej wyprawie do teatru czy na
prywatkę.
Gdy dziś patrzę na liczne panie
ubrane w środku

42

dnia w czarne sukienki, zastanawiam
się, czy wszystkie idą na jakaś smutną
uroczystość, czy też dały sobie wmówić,
że czarny to kolor całodobowy, wyszczuplający i odmładzający. No bo przecież
to niemożliwe, aby aż tyle z nich nie
nocowało we własnym domu! Dochodzę
więc do wniosku, że są raczej ofiarami
marketingu niż ofiarami nieszczęśliwych wydarzeń. Utwierdza mnie w tym
przekonaniu druga połowa ulicy, która
w krótkich spodenkach wygląda jakby
szła na plażę.
W dawnych czasach nie dało się
chodzić cały dzień w czarnej sukience, więc
kupiłam szaroniebieską.
Moja następna sukienka była w kolorze liliowym i nosiłam ją zimą w zestawieniu z długimi kozakami, które właśnie weszły w modę. Czasy studenckie przeleciały
mi w towarzystwie kostiumików szytych na
miarę oraz różnych strojów dwuczęściowych. Szczególnie miło wspominam jeden
niebieskoszary kostiumik.
Młoda lekarka jedzie na
pierwszy kongres
Dyplom, pierwsza praca w szpitalu
klinicznym i wyjazd na kongres Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego. To ostatnie wydarzenie wymagało nowej sukni.
Modne były wtedy dżerseje i taką sukienkę
kupiłam za zawrotną kwotę 1400 zł, która
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Ach, co to był
za ślub!
Dla większości kobiet wyjątkową okazją do nabycia niecodziennej sukni jest ślub. Nie
rozsmakowawszy się w częstym
noszeniu sukien, zdecydowałam się na kostium w kolorze
kremowym z bordową bluzką
i takąż różą.
Lata 80. przyniosły
pewne ożywienia na naszym rynku odzieżowym
i w wielu sklepach pojawiły
się letnie sukienki z Indii.
Przyglądałam się kilkakrotnie takim sukienkom
w jednym ze sklepów…
z głośników płynęła oszałamiająca muzyczka i będąc
najwyraźniej w stanie wskazującym na… oszołomienie,
oczywiście kupiłam za jednym zamachem dwie sukienki
– zieloną i czerwoną. Szaleństwo hurtowego zakupu
uważam za usprawiedliwione, ponieważ byłam wtedy
w ciąży i właściwie to wypadło po jednej sukience na
głowę.
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Matka Polka
na różnych etapach
życia
Czas różnorakich aktywności rodzicielskich przy skromnym
budżecie jednej pensji nie sprzyjał inwestycjom w suknie ani też
nie stwarzał okazji do ich noszenia.
W szafie przeważały kreacje sportowe, a jeżeli trafiały się wizytowe, to
były raczej dwuczęściowe. Pierwszeństwo w inwestycjach rodzinnych
miały suknie dla córki, które
oczywiście musiały być wirujące!
Dzieci szybko rosną i tak
dotarliśmy do ślubu naszej córki.
Mimo nasilającego się z biegiem
lat preferowania strojów w stylu
sportowym uważałam, że matka
panny młodej powinna być na
tej uroczystości w sukience. Pogoń po sklepach, dyskwalifikacja
wielu modeli, często z powodu zamiłowania projektantów
do zbyt głębokich dekoltów, aż
w końcu zwyciężyła koncepcja
umiarkowanego dekoltu przykrytego koralami i żakiecikiem.
Czas płynie… Matka Polka zostaje babcią, a świat staje
się globalny. Wiele osób pracuje
w różnych, zmieniających
się co jakiś czas krajach.
W ramach obowiązków
struktury „Dziadkowie
bez Granic” (http://www.
gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2016/gdl_5_2016.
pdf) odwiedzam kolejno
różne kraje, w których
mieszka nasza córka z rodziną i w jednym z nich
nabywam długą suknię
w lokalnym, afrykańskim
stylu. Z kolei wizyty w Paryżu w ramach wspomnianej
misji pozwalają jedynie na window-shopping i odważne
przymiarki. Bo w końcu co sobie kobieta poprzymierza,
to nikt jej tego nie odbierze!
Fotografie z archiwum rodzinnego

była równa całej mojej pensji stażystki. Suknia była w kolorze granatowym, wypatrzyłam ją w komisie.
W międzyczasie pojawiły się kolekcje Mody Polskiej – wspominam
do dziś moją sukienkę wieczorową
w kolorze fioletowym z szarym, a do
tego przetykana złotą nitką. Przetańczyłam w niej sylwestra… Ech,
młodość… No ale nie da się ganiać
na co dzień w sukience przetykanej
złotą nitką… trzeba było kupić coś
bardziej praktycznego. Kolejna wizyta w Modzie Polskiej
zaowocowała zakupem sukni
bordowej przetykanej czarnym
szlaczkiem. Jednak codzienna
praca w szpitalu i skrywający
wszystko fartuch lekarski nie
zachęcały do zbyt częstych inwestycji w suknie.

Krystyna Knypl
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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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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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„Macierzyństwo”
(wyraz uczuć)

