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Koleżanki i Koledzy,

M

aj upłynął pod znakiem nadciśnienia tętniczego – coroczne obchody akcji Maj
Miesiącem Mierzenia Ciśnienia Krwi zbiegły się z ogłoszeniem nowych Standardów Postępowania w Nadciśnieniu Tętniczym. Znakomity dokument o objętości
86 stron bardzo dokładnie omawia najnowsze dane na temat nadciśnienia tętniczego
– częstości występowania, zasad diagnostyki i leczenia, z uwzględnieniem różnych
sytuacji klinicznych. Gratulacje dla autorów! Opublikowaniu wytycznych towarzyszą
konferencje dydaktyczne w całej Polsce, na których dokument jest omawiany podczas
wykładów, co więcej, uczestnicy szkoleń otrzymują egzemplarze papierowe standardów
postępowania. Wielkie brawa dla pomysłodawców i realizatorów!

J
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ednak…. nic w życiu nie jest idealne i perfekcyjne, no chyba że perfekcyjna pani
domu… ale i ona nie jest spostrzegana przez wszystkich z zachwytem.

a obecnym etapie rozwoju hipertensjologii wiemy jak rozpoznawać nadciśnienie
tętnicze, jak diagnozować oraz jakie leki zlecić poszczególnym pacjentom. Schody zaczynają się, gdy pacjent opuszcza nasz gabinet i powraca do swojego realnego
świata. Często już za drzwiami zapomina, jakie zlecenia otrzymał, niewykupiona
recepta ląduje wśród sterty papierów, a ciśnienie rośnie. Dlaczego tak się dzieje, że
wysoki odsetek pacjentów nie leczy nadciśnienia lub czyni to nieregularnie? Dlaczego
pacjenci nie czują się zmotywowani do leczenia choroby o potencjalnie strasznych
konsekwencjach? Tego nie omawiają żadne wytyczne – ani polskie, ani europejskie
czy amerykańskie.

Z

badanie mechanizmów tej postawy to bardzo ważne zadanie na przyszłość dla
hipertensjologii. Zaproszenie do współpracy w tych badaniach psychologów,
opracowanie kwestionariuszy oceniających stopień motywacji do leczenia oraz sposobów zwiększania tej motywacji to według mojej opinii najważniejsze zadania na
przyszłość. Wykrywanie kolejnej sto pięćdziesiątej mutacji genu takiego czy owakiego
nie wpłynie na poprawę sytuacji w skali populacyjnej. W epoce kultury obrazkowej
konieczne jest poszukanie nowych, wizualnych metod motywowania do leczenia
nadciśnienia. Uczone traktaty nie motywują statystycznego obywatela do zmiany
zachowań. Rozpoczęliśmy w tej sprawie rozmowy i mam nadzieję, że za rok o tej
porze w… tu gryzę się w język i na razie nie wymienię miasta, w którym marzy nam
się zaprezentowanie naszego projektu. W założeniach nawiązuje on do pięknej tradycji dawnych mediolańskich kongresów European Society of Hypertension łączenia
hipertensjologii i sztuki.
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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 20845685 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.
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.
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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.
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III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)
„Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów publicznych
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działa w celu
osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
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3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń
na przyjęcia, lunche i poczęstunki.

17

4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” jest dziennikarzem freelancerem, nie
prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza
komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
Nie są udzielane patronaty medialne wydarzeniom komercyjnym
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
European Forum on Hypertension
w Gdańsku
Hipertensjolodzy z kraju
i zagranicy spotkali się na kolejnym, już piątym spotkaniu
European Forum on Hypertension w Gdańsku. Gospodarz obrad prof. Krzysztof
Narkiewicz dołożył wszelkich
starań, aby słuchacze mogli
zapoznać się z postępami
w dziedzinie hipertensjologii. Świadczył o tym zarówno dobór tematów, jak i tak
znakomitych wykładowców
jak profesorowie Giuseppe
Mancia, Anna Dominiczak,
Renata Cifkova i wielu innych. Podczas wykładów
przedstawiono wyniki najnowszych badań dotyczących
epidemiologii nadciśnienia
tętniczego, genetyki, metodologii pomiarów ciśnienia
krwi i wielu innych zagadnień. Dyskutowano także
o wytycznych leczenia nadciśnienia tętniczego – które należy uważać za bardziej godne przestrzegania

w praktyce: amerykańskie czy
europejskie? Osobiście jestem
zdecydowaną zwolenniczką
wytycznych amerykańskich.
Mówiono także o badaniach
nad nadciśnieniem, które są
w toku.
Tematem, na który chętnie
bym posłuchała wykładów,
jest kwestia niedostatecznej
skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego, przyczyn
nieprzestrzegania zaleceń
i rad jak można poprawić
na skalę globalną ten problem. Osobiście sądzę, że
w rozwikłaniu tego problemu
mogłyby pomóc interdyscyplinarne badania z udziałem
przedstawicieli innych dyscyplin, takich jak psychologia,
zdrowie publiczne, a także
marketing. Tak! Nadciśnienie tętnicze wymaga działań marketingowych, które
przekonają szerokie rzesze
pacjentów, że warto leczyć nie
tylko chorobę Hashimoto czy

niedobór witaminy D, ale także nadciśnienie tętnicze i to
już od najwcześniejszych jego
stadiów. To że dziś choroba ta
jest niewidoczna i zwykle nie
boli, absolutnie nie oznacza,
że zawsze tak będzie. Powikłania narządowe, takie jak
udar mózgu, zawał serca czy
niewydolność nerek są daleko
bardziej bolesne dla pacjentów oraz ich bliskich niż sama
choroba w jej początkowym
stadium. Są także kosztowne
dla systemu ochrony zdrowia.
Przeznaczenie przez Ministerstwo Zdrowia 100 mln

złotych na leczenie udaru
mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej z pewnością pomoże przywrócić
sprawność wielu pacjentom.
Przeznaczenia drugich 100
mln złotych na staranną
i przemyślaną profilaktykę
nadciśnienia tętniczego będzie najlepszą długoterminową lokatą w naszym ciągle
niedofinansowanym systemie
ochrony zdrowia.
Krystyna Knypl
hipertensjolog
specjalista European Society
of Hypertension

Pogorszenie kontroli cukrzycy typu 1 u dzieci pod wpływem stresu
w rodzinie
Wiele czynników wpływa
na kontrolę cukrzycy typu 1
– dieta, tryb życia czy schorzenia współistniejące. Wiadomo też, że stres wpływa
negatywnie na przebieg wielu
chorób. Na łamach „Diabetic Medicine” J. Snyder i wsp.
opublikowali doniesienie

Socio‐economic, demographic
and clinical correlates of poor
glycaemic control within insulin regimens among children
with Type 1 diabetes: the SEARCH for Diabetes in Youth
study opisujące wyniki badań
nad stresem w rodzinie i kontrolą cukrzycy typu 1 u dzieci.

W badaniu uczestniczyło
1095 dzieci chorych na cukrzycę typu 1 w wieku 10-17
lat. 694 z nich otrzymywało
insulinę za pomocą pompy.
Analiza statystyczna wykazała, że gdy w rodzinie występowały konflikty, kontrola
cukrzycy była znamiennie

częściej gorsza (p≤ 0,0001)
w porównaniu z rodzinami
bez konfliktów. Pogorszenie
kontroli cukrzycy szczególnie
często pojawiało się w grupach dzieci niestosujących
pomp insulinowych. (K.K.)
Źródło: https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/abs/10.1111/dme.13983

Zielona herbata poprawia mikrobiom u zwierząt doświadczalnych
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on glucose homeostasis and
skeletal muscle metabolism in
obese male mice autorstwa E.
Chung i wsp. Badanie przeprowadzono na myszach
z otyłością, którym dodano
do pożywienia 2-procentowy ekstrakt zielonej herbaty.
Dodatek poprawił warun- pokarmowym tzw. dobrych
ki rozwoju w przewodzie bakterii, co z kolei hamowało

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielona_herbata#/media/File:Maojian.jpg

Korzystne dla zdrowia
działanie zielonej herbaty
znajduje naukowe potwierdzenie w kolejnym badaniu. Jego wyniki opisano
na łamach „The Journal of
Nutritional Biochemistry”
w doniesieniu Effect of annatto-extracted tocotrienols
and green tea polyphenols

dalszy rozwój otyłości. Ponadto zielona herbata wywierała korzystne działanie na
ścianę jelit, zmniejszając jej
przepuszczalność dla szkodliwych czynników. (K.K.)
Źródło: https://www.
sciencedaily.com/releases/2019/03/190314075804.htm
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Na padaczkę choruje około 50 mln ludzi na świecie.
W Polsce, według danych
NFZ z 2016 roku – rozpoznanie padaczki postawiono 500 tys. osobom. Szansą
dla pacjentów na życie bez
lęku związanego z kolejnymi
napadami jest prawidłowa
diagnoza i skuteczna terapia.
Szansą na życie bez napadów
padaczki są innowacyjne terapie. Jednak w Polsce pacjenci czekają na nie zbyt długo.
Podczas spotkania z dziennikarzami, poprzedzającego
XXIX Konferencję Polskiego
Towarzystwa Epileptologii,
problemy pacjentów naświetliły prof. Joanna Jędrzejczak
z Kliniki Neurologii i Epileptologii SPSK CMKP w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii, prof.
Beata Majkowska-Zwolińska,
kierownik Grupy Neuronauki Instytutu Neuronauki

i Medycyny Cybernetycznej
Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego w Warszawie,
Fundacja Epileptologii, doc.
Ewa Nagańska z Kliniki Neurologii i Epileptologii SPSK
CMKP w Warszawie, członek
Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Epileptologii.
Każda nowo wprowadzana
terapia daje szansę na uzyskanie wolności od napadów.
Tymczasem upłynęło 5 lat od
czasu udostępnienia pacjentom ostatniej innowacyjnej
terapii. W tym czasie pojawiły
się już generyczne odpowiedniki, dzięki którym zaoszczędzono blisko 20 mln zł rocznie.
Mogłyby być one wykorzystane
w ramach tej samej jednostki
chorobowej, aby polscy pacjenci z padaczką byli beneficjentami postępu w leczeniu
farmakologicznym. Metody
terapeutyczne stosowane
w Polsce w ramach publicznej

Fot. Krystyna Knypl

Pacjenci z padaczką
pilnie potrzebują refundacji
nowoczesnych leków

refundacji powinny być zgodne ze standardami leczniczymi
stosowanymi z powodzeniem
w większości krajów europejskich. W ciągu ostatnich 10
lat zarejestrowano w Europie trzy nowe leki w leczeniu
padaczki – brywaracetam,
eslikarbazepina, perampanel
– niestety żaden z nich nie jest
w Polsce refundowany. Wśród
nich znajduje się lek o nowym
mechanizmie działania, który daje efekty widoczne już
w pierwszych dniach stosowania. Świadomość o istnieniu terapii, do której polscy
pacjenci nie mają dostępu,

a z powodzeniem korzystają
z niej pacjenci w Europie, dodatkowo pogarsza jakość ich
życia. Dla nas, lekarzy, jest
to również trudne do zaakceptowania, że nie możemy leczyć naszych pacjentów lekami,
które mogą pomóc im w walce
z chorobą – powiedziała prof.
Joanna Jędrzejczak.
Ten ważny problem wymaga szerszego omówienia,
do tematyki nowoczesnego
leczenia padaczki powrócimy w jednym z najbliższych
numerów „Gazety dla Lekarzy”.
(K.K.)
Źródło: Informacja prasowa

Czynniki ryzyka a zegar biologiczny
Ośrodki regulujące wahania czynności organizmu
są u ssaków położone w jądrach nadskrzyżowaniowych
przedniej części podwzgórza,
współpracują z szyszynką
i siatkówką. Uszkodzenie
ośrodków regulacyjnych

powoduje zaburzenie rytmów dobowych i sezonowych wielu procesów biologicznych.
Na łamach „Diabetes Care”
ukazało się doniesienie Seasonal Variations in the Achievement of Guideline Targets for

HbA1c, Blood Pressure, and
Cholesterol Among Patients
With Type 2 Diabetes: A Nationwide Population-Based
Study (ABC Study: JDDM49)
autorstwa M. Sakamoto i wsp.
omawiające wyniki badań
nad wahaniami sezonowymi

poziomu hemoglobiny glikowanej. Przeanalizowano dane
4 678 pacjentów dotyczące
ciśnienia krwi, hemoglobiny
glikowanej oraz cholesterolu.
Najniższe wskaźniki badanych parametrów były w zimie.
(K.K.)

Źródło: http://care.diabetesjournals.org/content/42/5/816

Osoby z otyłością i nadwagą są częściej hospitalizowane
Brytyjski system ubezpieczeń zdrowotnych (NHS) opublikował dane o częstości hospitalizacji osób z otyłością.
Dowiadujemy się, że na 10 000 osób
przyjętych do szpitali brytyjskich aż
6627 miało wykonywane różne zabiegi
z zakresu chirurgii bariatrycznej. Z kolei
w latach 2017-2018 aż 700 000 hospitalizacji dotyczyło schorzeń związanych
w otyłością. Na liście takich schorzeń
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brytyjscy organizatorzy ochrony zdrowia umieścili aż 13 rodzajów chorób
nowotworowych, udary mózgu, zawały
serca oraz cukrzycę.
W Wielkiej Brytanii wdrażane są na
skalę populacyjną programy mające
poprawić sytuację zdrowotną społeczeństwa. Jednym z nich jest ustanowienie
tzw. podatku cukrowego – produkty spożywcze z dodanym w procesie produkcji

cukrem są obłożone dodatkowym podatkiem. Opracowywane są programy
edukacyjne dla pacjentów, a umieszczanie takich programów w internecie
ułatwia korzystanie z nich.
(K.K.)
Źródło: https://www.diabetes.co.uk/news/2019/
may/rise-in-obesity-related-hospitaladmissions-prompts-nhs-challenge-for-foodindustry-92869669.html

6_2019 czerwiec

Nowości

Naczelna Izba Lekarska
zorganizowała 17 maja 2019 r.
okolicznościową konferencję poświęconą 30. rocznicy
odrodzenia izb lekarskich
w Polsce. Wspominano
okoliczności powstania izb,
kolejnych prezesów NRL oraz
problemy dotyczące naszego
środowiska.
– Największą bolączką jest
brak jedności środowiska –
powiedział prezes NRL prof.
Andrzej Matyja. Zgadzam się
z diagnozą postawioną przez
pana prezesa, a najnowszym
objawem braku jedności była
nieobecność przedstawicieli
rezydentów na uroczystości.
– Trzydziestolatek to człowiek dojrzały – stwierdził

minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. Także należy się z tą diagnozą zgodzić.
Człowiek dojrzały, nawet gdy
przegra, gdy coś mu się nie
uda, bierze takie zdarzenie
„na klatę” i nie dąsa się, przychodzi na uroczystość, a nie
odwołuje w ostatniej chwili
wystąpienie, bo mu „coś wypadło” – tak właśnie uczynili

Fot. Krystyna Knypl

Konferencja z okazji 30-lecia odrodzonego samorządu lekarskiego

Prof. Andrzej Matyja

rezydenccy liderzy. Wypadki
chodzą po ludziach i faktycznie czasem im „coś wypada”,
ale żeby wszystkim dokładnie, w tym samym terminie,
wypadło dziś? Bo wczoraj
jeszcze wypadki nie chodziły po rezydentach, o czym
świadczył przesłany właśnie
wczoraj program konferencji.
Krystyna Knypl

Redaktor naczelna GdL na obchodach 30-lecia izb w NIL

Poczta Polska zachęca seniorów do aktywnego trybu życia

Fot. Krystyna Knypl

Aktywność fizyczna jest
ważnym czynnikiem korzystnie wpływającym na nasze
zdrowie. Do instytucji zachęcających wszystkich obywateli do prowadzenia aktywnego
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trybu życia dołączyły Ministerstwo Sportu i Turystyki
oraz Poczta Polska. Obie instytucje zachęcają seniorów,
częstych klientów Poczty
Polskiej, do brania przykładu

z bohaterów książki Seniorze,
trzymaj formę 5, którymi są
znani polscy sportowcy, obecnie już w wieku senioralnym.
Książka będzie bezpłatnie dostępna w 400 uniwersytetach
trzeciego wieku w całej Polsce.
Podczas dyskusji na konferencji prasowej zaproponowałam, aby Poczta Polska
rozszerzyła swoje działania
w zakresie promocji zdrowia
o zainstalowanie w placówkach automatycznych aparatów do pomiaru ciśnienia
krwi.
Wiadomo, że częstość
nadciśnienia tętniczego jest
większa wśród osób starszych. Dlatego wskazane by

było, aby miejsce, gdzie starsi mieszkańcy Polski bywają
przynajmniej raz w miesiącu
aby uregulować opłaty, umożliwiało im kontrolny pomiar
ciśnienia krwi. W kosztach
instalacji automatycznych
aparatów do mierzenia ciśnienia krwi mogłyby uczestniczyć lokalne samorządy.
Zapytałam uczestników
konferencji, kiedy ostatni
raz mierzyli ciśnienie krwi
i okazało się, że 66% z nich
monitoruje swoje ciśnienie,
natomiast 33% zostało przeze
mnie zachęconych do nadrobienia zaległości w tym
zakresie.
(K.K.)
Informacja własna
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Nowości
Nowe Wytyczne
Leczenia Nadciśnienia Tętniczego
Upowszechnienie tej metody terapii
w Hiszpanii i Portugalii bardzo poprawiło skuteczność leczenia.
Wytyczne to 86-stronicowy dokument, będziemy poszczególne zagadnienia omawiać na łamach GdL.
(K.K.)

W Warszawie w dniach 24-25 maja
2019 odbył się The 2nd International
Congress of Hypertension in Children
and Adolescents, który zgromadził najwybitniejszych specjalistów z całego
świata zajmujących się problemami
związanymi z nadciśnieniem tętniczym u dzieci i młodzieży. Podobnie jak
u osób dorosłych częstość nadciśnienia
tętniczego u dzieci i młodzieży wzrasta
na całym świecie. Opracowane zostały
amerykańskie wytyczne postępowania
Clinical practice guideline for screening
and management of high blood pressure in
children and adolescents (J. Flynn i wsp.)
oraz europejskie wytyczne 2016 European Society of Hypertension guidelines fot
the management of high blood pressure in
children and adolescents (E. Lubre i wsp.).

Fot. Krystyna Knypl

Kongres
o nadciśnieniu
tętniczym u dzieci
i młodzieży

Tematyka obrad kongresu była bardzo
zróżnicowana, szczegóły dostępne są
pod adresem http://htpaediatrics.com/
draft-programme/.
Organizatorzy udostępnili także
przezrocza prezentowane podczas
wykładów. Kongres odbywa się pod
patronatem międzynarodowych towarzystw naukowych zajmujących się nadciśnieniem tętniczym (http://htpaediatrics.

com/supporting-societies/) oraz
Polskiego Towarzystwa
Nadciśnienia
Tętniczego.

Kuluary XVIII Konferencji Dydaktycznej pisma
„Nadciśnienie Tętnicze”

Fot. Krystyna Knypl

Wszystkie konferencje to
nie tylko obrady i wykłady,
ale także kuluary, w których
można spotkać dawno niewidzianych kolegów i znajomych oraz porozmawiać

Dr hab. Marzena Chrostowska
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na tematy nie tylko naukowe. Nie inaczej było podczas
XVIII Konferencji Dydaktycznej pisma „Nadciśnienie
Tętnicze”. Miałam możliwość
przeprowadzić szczególnie
miłą rozmowę z prof. Krzysztofem Narkiewiczem oraz dr
hab. Marzeną Chrostowską.
Wspominamy dawne czasy, dawne konferencje oraz
nestorów polskiej hipertensjologii, wśród których wybitną pozycję zajmuje prof.
Barbara Krupa-Wojciechowska. Na internetowej

stronie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego czytamy
o uroczystości nadania pani
profesor tytułu doktora honoris causa https://gumed.edu.
pl/33982.html.
Zaszczytne tytuły niewątpliwie dodają blasku
dorobkowi naukowemu, ale
niemniejszym blaskiem lśnią
słowa, które usłyszałam podczas kuluarowej rozmowy na
konferencji.
Pani profesor Barbara
Krupa-Wojciechowska jest
nadal naszą szefową, w wielu

Fot. GUMed

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia
Tętniczego opublikowało nowe wytyczne
leczenia nadciśnienia tętniczego. Jednymi z ważniejszych w nowych wytycznych
są zalecenia rozpoczynania leczenia
lekami złożonymi, tj. zawierającymi
dwa leki w jednej tabletce.

Fot. Krystyna Knypl

Konferencja prasowa:

Prof. Barbara Krupa-Wojciechowska

sprawach się jej radzimy –
mówi dr hab. Marzena Chrostowska.
Wielkie gratulacje dla
pani profesor i wychowanków!
(K.K.)
Informacja własna
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Nowości
Ograniczenie liczby kalorii w diecie śródziemnomorskiej
Prozdrowotne działanie diety śródziemnomorskiej składającej się z ryb,
warzyw, owoców surowych i suszonych,
gruboziarnistego ciemnego pieczywa,
makaronów jest powszechnie znane.
Wiele badań epidemiologicznych wykazało, że dzięki diecie śródziemnomorskiej średnia długość życia w tych krajach jest większa niż gdzie indziej. Gdy
w diecie śródziemnomorskiej zostaje
ograniczona liczba spożywanych kalorii
oraz dodane są ćwiczenia fizyczne, jej
wpływ na zdrowie jest jeszcze większy.

Na łamach „Diabetes Care” opublikowano doniesienie autorstwa J. Salas-Salvado i wsp. Effect of a Lifestyle
Intervention Program With Energy-Restricted Mediterranean Diet and Exercise on Weight Loss and Cardiovascular Risk Factors: One-Year Results of
the PREDIMED-Plus Trial, w którym
przedstawiono wyniki takiej rozszerzonej interwencji prozdrowotnej w dietę.
W badaniu uczestniczyło 626 osób
w wieku 55-75 lat z nadwagą lub otyłością. Po 12 miesiącach stosowania

diety śródziemnomorskiej z ograniczeniem liczby spożywanych kalorii
w grupie aktywnie leczonej uzyskano
obniżenie masy ciała średnio o 3,2 kg,
a w grupie kontrolnej średnio 0,7 kg.
W grupie aktywnie leczonej uzyskano
także poprawę takich parametrów jak
obwód talii, poziom glukozy na czczo,
lipidogram. Zmniejszyła się także insulinooporność, poziom hemoglobiny
glikowanej oraz poziom takich markerów stanu zapalnego jak leptyna
i interleukina 18.
(K.K.)

Źródło: http://care.diabetesjournals.org/content/42/5/777

Naukowcy z dwóch amerykańskich ośrodków: Harvard
Stem Cell Institute, Harvard
University, Cambridge, MA,
oraz Howard Hughes Medical
Institute, Chevy Chase, MD,
USA prowadzą badania nad
przekształceniem komórek
macierzystych w komórki
produkujące insulinę. Na łamach „Nature” opublikowano
doniesienie autorstwa A.Veres

https://pl.wikipedia.org/wiki/Insulina#/media/File:Insulin.jpg

Czy z komórek macierzystych
uda się wyhodować komórki
produkujące insulinę?
i wsp. Charting cellular identity during human in vitro
β-cell differentiation, w którym przedstawiono wyniki
tych niezwykle interesujących
badań. Opisano metodologię
pierwszych prac mających na
celu przetwarzanie komórek
macierzystych w komórki
beta.
(K.K.)
Źródło: https://www.nature.com/
articles/s41586-019-1168-5

Trójwymiarowa struktura chemiczna insuliny

Kalendarium aktywności dziennikarskich redaktor naczelnej
„Gazety dla Lekarzy” w maju 2019 roku

▶ 9-11 maja. Uczestnictwo w charakterze akredytowanego dziennikarza na European Forum on Hypertension w Gdańsku
(https://www.photoblog.com/mimax2/2019/05/09/9052019-konferencja-european-forum-on-hypertension-rozpoczela-sie-w-gdansku/)
▶ 15 maja. Udział w konferencji prasowej na temat padaczki (https://www.photoblog.com/mimax2/2019/05/15/15052019-konferencja-prasowa-na-temat-padaczki/)
▶ 17 maja. Udział w konferencji z okazji 30-lecia odrodzonego samorządu lekarskiego (https://www.photoblog.com/mimax2/2019/05/17/17052019-konferencja-z-okazji-30-lecia-odrodzonego-samorzadu-lekarskiego/)
▶ 20 maja. Udział w konferencji prasowej zachęcającej seniorów do aktywności fizycznej (https://www.photoblog.com/mimax2/2019/05/20/20052019-konferencja-prasowa-poczta-polska-zacheca-seniorow-do-aktywnosci-fizycznej/)
▶ 22 maja. Udział w konferencji prasowej na temat nowych wytycznych leczenia nadciśnienia tętniczego (https://www.photoblog.com/mimax2/2019/05/22/22052019-konferencja-prasowa-nowe-wytyczne-leczenia-nadcisnienia-tetniczego/)
▶ 24 maja. Udział w The 2nd International Congress of Hypertension in Children and Adolescents (https://www.photoblog.
com/mimax2/2019/05/24/24052019-miedzynarodowy-kongres-o-nadcisnieniu-tetniczym-u-dzieci-odbywa-sie-w-warszawie/)
▶ 31 maja. Udział w konferencji z okazji 40-lecia Instytutu Kardiologii w Warszawie
▶ Publikacja na www.sermo felietonów:
3 maja. Whether diseases require marketing activities?(https://app.sermo.com/posts/posts/469004)
10 maja. What distinguishes the mother’s doctor from other mothers? (https://app.sermo.com/posts/posts/4701814)
17 maja. 15th anniversary of Poland’s accession to the EU (https://app.sermo.com/posts/posts/469578)
24 maja. „Tell No One” – film about children sexual abuse by priests (https://app.sermo.com/posts/posts/470981)
31 maja. Sextuplets in Poland! (https://app.sermo.com/posts/posts/471857)
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Zdrowie publiczne

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym

Wytyczne PTNT 2019
Krystyna Knypl

Nadciśnienie tętnicze według danych Światowej Organizacji Zdrowia jest najczęściej występującą na całym świecie przyczyną przedwczesnych zgonów.
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego opublikowało 17 maja 2019 r. dokument
zatytułowany Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2019 rok. Jest to już piąta
edycja wytycznych postępowania opublikowana w Polsce, a kolejne unowocześnione wersje są prezentowane w związku z publikacjami wyników nowych badań oraz pojawianiem
się leków hipotensyjnych nowszych generacji.
Częstość występowania
Zasady rozpoznawania nadciśnienia
nadciśnienia w Polsce
tętniczego
Podstawową metodą rozpoznawania nadciśnienia
Dane z ostatnich 20 lat wskazują, że częstość
występowania nadciśnienia tętniczego w Polsce sta- tętniczego jest prawidłowo wykonany pomiar ciśnienia
le wzrasta. Według badania epidemiologicznego krwi w gabinecie lekarskim przy użyciu walidowanego
NATPOL 2011 rozpowszechnienie nadciśnienia tęt- sprzętu. Ponieważ w krajach Unii Europejskiej oboniczego wśród osób w wieku 18-79 lat w ciągu 10 lat wiązuje zakaz posługiwania się sfigmomanometrami
wzrosło z 30 do 32%, czyli dotyczy 9,5 mln mieszkań- rtęciowymi, do badania stosowane są aparaty elektroców. Z kolei badanie POLSENIOR wykazało, że mamy niczne lub oscylometryczne. Ważne jest, aby używane
w naszym kraju ponad milion osób w wieku powyżej do pomiarów aparaty miały certyfikaty.
Nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się, jeżeli śred80 lat, które chorują na nadciśnienie tętnicze. Tak więc
łączna liczba pacjentów z nadciśnieniem w Polsce to nia wartość obliczona z co najmniej dwóch pomiarów
ponad 10,5 mln osób. Podobne dane przedstawione są wykonanych podczas dwóch różnych wizyt w gabiw badaniu WOBASZ, w którym stwierdzono u 42,7% necie lekarskim wynosi co najmniej 140 mmHg dla
pacjentów podwyższone ciśnienie krwi podczas wizyty ciśnienia skurczowego i/lub 90 mmHg dla ciśnienia
rozkurczowego.
w gabinecie lekarskim.
Pacjentom z ciśnieniem skurczowym 140Zmniejszenie częstości występowania nadciśnienia tętniczego jest możliwe przez modyfikację stylu -159 mmHg i ciśnieniem rozkurczowym 90-99 mmHg
życia obejmującą stosowanie diety z ograniczeniem autorzy wytycznych zalecają, aby w miarę możliwojonu sodowego, aktywność fizyczną, niepalenie pa- ści przeprowadzić potwierdzenie rozpoznania przez
pierosów oraz nieprzebywanie w dymie tytoniowym, wykonanie pomiarów domowych lub automatyczną
dbanie o prawidłową masę ciała. Działania te określane rejestrację ciśnienia (ang. ambulatory blood pressure
są mianem prewencji pierwotniej. Jest ona szczególnie monitoring ABPM ), zwaną też badaniem holterowskim
ciśnienia krwi.
ważna w następujących grupach:
U pacjentów z ciśnieniem skurczowym
 pacjenci z rodzinnym występowaniem chorób układu
krążenia, takich jak udar mózgu, zawał serca, nie- 180 mmHg lub wyższym i/lub ciśnieniem rozkurczowym
wydolność krążenia u kobiet przed 65. rokiem życia, 110 mmHg lub wyższym rozpoznanie nadciśnienia tętniczego można postawić na podstawie jednego pomiaru.
a u mężczyzn przed 55. rokiem życia;
W zależności od wysokości ciśnienia krwi wy osoby z cukrzycą lub współistniejącą chorobą nerek;
 chorzy z co najmniej dwoma czynnikami ryzyka różniono w nowych wytycznych następujące pojęcia:
chorób sercowo-naczyniowych, na przykład otyłość ciśnienie krwi optymalne, ciśnienie krwi prawidłowe,
ciśnienie krwi wysokie prawidłowe, nadciśnienie 1. stopi hipercholesterolemia;
 osoby z ciśnieniem tętniczym 130/85 mmHg lub nia, nadciśnienie 2. stopnia, nadciśnienie 3. stopnia
oraz izolowane nadciśnienie skurczowe.
wyższym.
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Definicja i klasyfikacja ciśnienia tętniczego
Kategoria

Ciśnienie krwi skurczowe, mmHg

Ciśnienie krwi rozkurczowe, mmHg

Optymalne ciśnienie tętnicze

<120

i

<80

Prawidłowe ciśnienie tętnicze

120-129

i/lub

80-84

Wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze

130-139

i/lub

85-89

Nadciśnienie 1. stopnia

140-159

i/lub

90-99

Nadciśnienie 2. stopnia

160-179

i/lub

100-109

Nadciśnienie 3. stopnia

≥180

i/lub

≥110

Izolowane nadciśnienie skurczowe

≥140

i

<90

Źródło: Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2019 rok

wartości uważa się poniżej 135/85 mmHg w dzień oraz
Domowe pomiary ciśnienia
tętniczego
poniżej 120/70 mmHg w nocy.
Badanie ABMP jest szczególnie przydatne u paWażnym elementem w rozpoznawaniu nadciśnienia tętniczego oraz monitorowaniu efektów leczenia cjentów, u których nie występuje obniżenie ciśnienia
hipotensyjnego są domowe pomiary ciśnienia krwi. krwi w godzinach nocnych, a także u pacjentów z dużą
Eliminują one tzw. zjawisko białego fartucha, czyli zwyżką ciśnienia krwi w godzinach porannych. Osoby
zwyżki ciśnienia krwi w gabinecie lekarskim. Choć te są w większym stopniu narażone na wystąpienie
lekarze obecnie często ubrani są w fartuchy w różnych w przyszłości powikłań narządowych, takich jak udar
kolorach lub występują w prywatnych ubraniach, to mózgu czy zawał serca.
mimo tych nowych zwyczajów modowych pozostaje
nadal element stresu związanego z oczekiwaniem na Diagnostyka nadciśnienia
wyniki badań oraz diagnozę.
tętniczego
Z chwilą ustalenia rozpoznania nadciśnienia
Jeżeli wyniki pomiarów wykonywanych przez
pacjenta w domu są równe średniej wartości z kilku tętniczego pacjent powinien mieć wykonane badania
pomiarów wynoszącej 135 mmHg i/lub 85 mmHg lub dodatkowe, które ustalą przyczynę występowania podprzekraczają ją, to są klasyfikowane jako nieprawidłowe. wyższonego ciśnienia krwi, obecność ewentualnych
Autorzy wytycznych zwracają uwagę na regularne powikłań narządowych oraz schorzeń współistniejących.
wykonywanie pomiarów domowych ciśnienia krwi, Ważne jest określenie BMI, którego górna granica jest
zwłaszcza w tygodniu poprzedzającym wizytę w gabi- w wytycznych określona na 25,0 kg/m2. Przedział 25,0necie lekarskim, ponieważ pomiary takie pozwalają na -30,0 kg/m2 to nadwaga, a powyżej 30 kg/m2 to otyłość.
bardziej precyzyjne dobranie leczenia hipotensyjnego. Trzeba także zmierzyć obwód talii, dla kobiet górna
Moim pacjentom zawsze przypominam o ko- granica normy to 80 cm, a dla mężczyzn 102 cm.
nieczności przyniesienia na wizytę w gabinecie lekarZaleca się wykonanie następującego zestawu
skim dokumentacji wykonywanych w domu pomiarów. podstawowego badań dodatkowych u pacjenta z nadInformacja ustna „mam dobre ciśnienie w domu” lub ciśnienie tętniczym: morfologia krwi, stężenie glukozy
„mam wysokie ciśnienie w domu” nie może być podstawą na czczo lub doustny test obciążenia glukozą, stężenie
sodu i potasu w surowicy krwi, lipidogram, stężenie
do ustalania leczenia hipotensyjnego.
kreatyniny i obliczenie Eger, stężenie kwasu moczowego
we krwi, TSH, aktywność aminotransferazy alaninowej,
Całodobowe pomiary ciśnienia
badanie ogólne moczu, ocena albuminurii oraz EKG.
tętniczego
W niektórych przypadkach pacjenci otrzymują
Dla oceny ewentualnie występujących powikłań
skierowanie na wykonanie całodobowego pomiaru narządowych oraz w celu przesiewowego poszukiwania
ciśnienia krwi metodą Holtera (ABMP). Pomiar ciśnie- wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego, w miarę
nia jest wykonywany automatycznie przez 24 godziny, możliwości wykonuje się: badanie usg nerek z oceną
w ustalonych odstępach, co 15-30 minut w ciągu dnia przepływów w tętnicach nerkowych metodą Dopplera,
oraz co 30-60 minut podczas nocy. Za prawidłowe badanie echokardiograficzne, obliczenie wskaźnika
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albumina/kreatynina z porannej próbki moczu, obliczenie wskaźnika aldosteronowo-reninowego po dwugodzinnej pionizacji, badanie dna oczu u chorych
z nadciśnieniem 2. i 3. stopnia.
Osobiście uważam, że każdy pacjent powinien
mieć wykonane badanie dna oczu w chwili rozpoznania nadciśnienia tętniczego. Nie widzę powodów,
dla których należałoby czekać na rozwój bardziej
zaawansowanych zmian w naczyniach.
Dalsze rozszerzone badania wymienione przez
wytyczne to usg tętnic szyjnych, badanie EKG metodą
Holtera, wskaźnik kostka-ramię oraz badanie prędkości
fali tętna.
Gdy już zgromadziliśmy wszystkie wyniki badań,
autorzy wytycznych zalecają obliczenie całościowego
ryzyka sercowo-naczyniowego, do czego służą różne

skale – w wytycznych mamy skalę Pol Score. Spojrzałam
na skalę z zamiarem obliczenia własnego globalnego
ryzyka, ale okazuje się, że dotyczy ona osób jedynie do
70. roku życia. Nie ma informacji o autorach tej skali,
ale najwyraźniej nie wiedzą oni, że średnia długość
życia w Polsce dla mężczyzn wynosi obecnie 74,0 lata,
a dla kobiet 81,8 lat.
Żyją więc sobie seniorzy i nawet nie wiedzą, jaki
rozmiar ma niebezpieczeństwo opuszczenia przez nich
tego świata. Szacując własny wskaźnik na poniżej 10%,
deklaruję kontynuowanie omówienia wytycznych w następnym numerze. Wytyczne PTNT mają objętość 86
stron – tak ważny dokument należy studiować powoli
i namysłem.
Krystyna Knypl
internista hipertensjolog

Nowości
Minął maj, zwany przez niektórych miesiącem mierzenia ciśnienia krwi

Nadciśnienie tętnicze nie jest chorobą sezonową!
Krystyna Knypl
W wielu krajach, także w Polsce, organizowana jest akcja May Measurement
Month (http://maymeasure.com/), czyli
Maj Miesiącem Mierzenia – oczywiście
ciśnienia krwi. Akcja jest prowadzona
od 2017 roku i ma zasięg globalny: http://
maymeasure.com/countries-taking-part-mmm/.
Zapewne organizatorom przyświecały szlachetne intencje i akcja przynosi
wymierne korzyści – dla przykładu
w 2017 roku zbadano 1 201 570 osób
w 80 krajach. W grupie tej stwierdzono
nadciśnienie u 34,9% osób, przy czym
aż 46,3% z nich nie otrzymywało leczenia hipotensyjnego. Ciśnienie krwi
było wyższe na prawym ramieniu niż
na lewym – co wynika z bardziej krętej
drogi naczyniowej po stronie prawej.
Z tajemniczych powodów najwyższe
ciśnienie stwierdzano w soboty, choć
można by sądzić, że bardziej podejrzany powinien być poniedziałek (https://
www.thelancet.com/journals/langlo/article/
PIIS2214-109X(18)30259-6/fulltext).
Akcja z pewnością pożyteczna, natomiast za niefortunną uważam nazwę
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– nadciśnienie tętnicze nie jest chorobą
sezonową występującą tylko w maju. Jak
wiadomo występuje każdego z 365 dni
w roku, jeśli już kogoś dotyczy.
Moja propozycja

Zamiast sezonowych pomiarów warto propagować częste pomiary i kontrolę
w razie zwyżek ciśnienia krwi. Konieczne jest poszukanie partnerów do propagowania kontrolowania i leczenia nadciśnienia – szukałabym ich w szeregach
lekarzy rodzinnych, wśród dietetyków,
farmaceutów (w aptekach aparaty do
mierzenia RR cieszą się dużą popularnością), a także mediów kolorowych.
To te właśnie media znają fantastyczne
sposoby docierania do szerokich rzesz
odbiorów. Wszystkie sfery akademickie
ze swoimi Index Factor i wskaźnikami
Hirscha mogą tylko zazdrościć zasięgu
tym mediom. Współpracuję z kilkoma
czasopismami – przeciętny nakład dwutygodnika to 500 tysięcy egzemplarzy
dla wiernych czytelników.
Jeśli nie chcesz wylądować raczej w piekle,
bo nie w raju,

mierz ciśnienie cały rok,
a wyniki pokaż w maju.
Chyba że coś w górę ci podskoczy,
odwiedź wtedy POZ,
przebadany będziesz wnet.
Teraz modne jest hasło „opieka koordynowana” i właśnie hipertensjolog
powinien grać rolę koordynatora interdyscyplinarnego zespołu zajmującego
się nadciśnieniem tętniczym.
Dotychczasowa koncepcja specjalizacji ukierunkowanie na leczenie nadciśnienia opornego i diagnozowanie nadciśnienia wtórnego jest niepotrzebnym
zawężeniem olbrzymiego potencjału
jakim dysponuje środowisko hipertensjologów.
Minister zdrowia wyasygnował
100 mln zł na zabiegi trombektomii
mechanicznej wykonywanej u pacjentów z udarami mózgu.
Panie Ministrze Zdrowia,
proszę wyasygnować drugie 100 mln
na zintegrowaną, interdyscyplinarną
opiekę nad chorymi z nadciśnieniem
tętniczym. Wszyscy odniosą korzyść
z tak zadysponowanych pieniędzy. ■
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https://commons.wikimedia.org/wiki/Eye#/media/File:Eyevessels_001.jpg

Badanie dna oka
u każdego pacjenta
z nadciśnieniem
tętniczym

jest bardzo ważne!
Alicja Barwicka*

Ponad 40% dorosłych Polaków zmaga się z nadciśnieniem tętniczym. To bardzo duża grupa osób! Są leczeni albo nie. Doświadczają przewlekle
postępujących powikłań narządowych albo tych występujących nagle, z udarem niedokrwiennym na czele. Biorą leki systematycznie albo niekoniecznie. Monitorują wartości
ciśnienia albo wcale się tym nie interesują, bo (zwłaszcza młodzi) są zagonieni i na zajmowanie się własnym zdrowiem jeszcze nie pora.

T

ymczasem ta podstępna choroba robi z nami, co
chce. Uszkodzeniu ulega cały układ krążenia, w tym
nie tylko naczynia duże lub średnie, do których potrafimy już włożyć „drugie naczynie” w postaci stentu, ale
i cała sieć najdrobniejszych naczyń włosowatych odpowiadających za bezpośrednią wymianę tlenu i substancji
odżywczych oraz produktów przemiany materii w każdej
komórce. Nie potrafimy zastąpić sztucznym naczyniem
każdego własnego, a ponadto sztuczna „naczyniowa”
ściana takiej tkankowej wymiany nie zapewni!

ustalone rozpoznanie, by leczenie zminimalizowało
lub chociażby istotnie opóźniło wystąpienie powikłań narządowych. Z diagnostyką w tym zakresie też
bywa różnie. Uważam, że zlecenie dna oka w celu
oceny wczesnych zmian nadciśnieniowych powinno
być rutynowym postępowaniem u każdego pacjenta
z nadciśnieniem. Najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego wyróżniają badania
dodatkowe podstawowe, dodatkowe i rozszerzone.
Badanie dna oka otrzymało kategorię „dodatkowe”
i jest zalecane dopiero pacjentom z nadciśnieniem 2.
i 3. stopnia.

Badania dodatkowe
a powikłania narządowe
Mięsień sercowy w chorobie nadciśnieniowej Zlecajmy badanie dna oczu
znosi duże obciążenia, a sam przecież też oczekuje u każdego pacjenta
należytego ukrwienia przez prawidłowe naczynia. Bu- z nadciśnieniem tętniczym!
dowa naczyń wieńcowych serca nie różni się istotnie
Istnieje oczywiście wiele nowoczesnych, znacznie
od pozostałych, więc ich również nie omija patologia bardziej precyzyjnych i droższych metod diagnostyczbędąca następstwem nadciśnienia tętniczego. I tak nych, ale w codziennych realiach opieki zdrowotnej
zamyka się mechanizm błędnego koła. W wielu na- dotyczących przeciętnego pacjenta do ich zastosowania
rządach i tkankach, w szczególności w sercu, mózgu, dochodzi zwykle opóźnieniem. Jeszcze nie tak dawno
nerkach i siatkówce oka dochodzi do konkretnych w polskich placówkach opieki zdrowotnej, zwłaszcza
odnaczyniowych zmian patologicznych. Ponieważ tych o profilu medycyny ogólnej, rodzinnej czy interpierwsze zwyżki wartości ciśnienia tętniczego krwi nistycznej liczba konsultacji okulistycznych w zakresie
nie powodują istotnie zauważalnych objawów, trud- oceny zmian nadciśnieniowych na dnie oka była pono o wczesne rozpoznanie, a tym samym wdrożenie wszechna. Dziś jest ich zdecydowanie mniej. Cóż, paleczenia. Niestety, nadciśnienie tętnicze występuje rafrazując powiedzenie znanego klasyka: nowoczesność
również u dzieci, a przecież w szczególności ta grupa poza plusami dodatnimi ma też te ujemne…
pacjentów z uwagi chociażby na przewidywaną statystycznie długość życia powinna mieć jak najwcześniej *Autorka, dr n. med., jest doświadczoną okulistką.
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Sprawozdanie z The 2nd International Congress of Hypertension in Children and
Adolescents, Warszawa 24-26 maja 2019 r.

Nawet wcześniaki
mogą mieć nadciśnienie!
Krystyna Knypl

Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem, które może pojawić się w każdym wieku. Chorują
nie tylko dorośli, ale także dzieci i młodzież. Częstość nadciśnienia wśród najmłodszych
pacjentów wzrasta w związku nieprawidłowym stylem życia większości współczesnych
społeczeństw.

M

oje osobiste spotkanie z nadciśnieniem u dzieci
miało miejsce przed wielu laty, gdy w okresie
szpitalnym mojej praktyki lekarskiej przysłuchiwałam
się konsultacji niemowlęcia wymagającego trzech leków
hipotensyjnych. Przez długie lata byłam przekonana,
że to najmłodszy pacjent, którego źle potraktował los.
Okazuje się jednak, że pacjenci mogą być jeszcze młodsi.
Na nadciśnienie mogą chorować nawet noworodki, nie
dość tego – wcześniaki!

Częstość występowania i przyczyny
nadciśnienia u dzieci
Częstość nadciśnienia w tej populacji wynosi 0,2-3% (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3990926/), w całej zaś populacji dziecięcej
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częstość nadciśnienia jest szacowana na 2-5% (http://
www.czytelniamedyczna.pl/5934,zasady-rozpoznawanianadcisnienia-tetniczego-u-noworodkow-dzieci-i-mlodziezy.
html).
Częstość nadciśnienia tętniczego u donoszonych
noworodków szacowana jest na 0,2-0,81%. Polskie
badanie OLAF przeprowadzone w latach 2007-2009
przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,
w którym uczestniczyło ponad 17 000 uczniów w wieku
6,5-18,5 lat wykazało nadciśnienie u 3,5% badanych.
U dzieci młodszych w blisko 70% jest to nadciśnienie
wtórne.
Najczęstszymi przyczynami nadciśnienia tętniczego u noworodków są: zakrzepowe zapalenie naczyń
nerkowych i aorty, nadciśnienie związane z implantacją
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cewników do tętnicy pępkowej, dysplazja oskrzelowo- ciśnienia krwi. Dzieci z nadciśnieniem wykazują ob-płucna, przetrwały przewód tętniczy i choroby miąższu jawy immunosenescencji w większym stopniu niż
nerek. Nadciśnienie u noworodków może wystąpić, dzieci zdrowe. Podobnie jest z dziećmi z otyłością
gdy cewnik w tętnicy pępkowej znajduje się przez (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4677551/).
dłuższy czas lub gdy podczas jego zakładania dojdzie W badaniach obserwowano przyspieszone dojrzewanie
do uszkodzenia śródbłonka naczyniowego.
limfocytów T.
Podkreślono też możliwy udział ftalanów w rozNa układ immunologiczny negatywnie działa
woju nadciśnienia tętniczego uwalnianych do organi- także współczesna dieta z nadmierną zawartością jonu
zmu wcześniaków z różnego rodzaju cewników, które sodowego. Podczas prezentacji jednego z wykładów
są zakładane w związku z interwencjami medycznymi. zadano pytanie o zalecenia dietetyczne dla dzieci. PreFtalany mogą także powodować problemy neurobeha- legentka odpowiedziała następująco: jestem realistką,
wioralne w późniejszym okresie rozwojowym. Skala pro- wiem że wydanie zalecenia o ograniczeniu soli w diecie
blemu może być bardzo duża, dla przykładu w Stanach nie zawsze przekłada się na zastosowanie się do jego
Zjednoczonych każdego roku jest hospitalizowanych przestrzegania. Mówię więc matkom moich pacjentów:
około 300 tysięcy noworodków (https://www.ncbi.nlm. nie dawajcie dziecku pizzy codziennie.
nih.gov/pmc/articles/PMC5837295/).
U starszych dzieci, w wieku od 1 do 6 lat przy- Geny a nadciśnienie
czyną nadciśnienia są choroby miąższu nerek, koarkWiemy, że dodatni wywiad rodzinny w kierunku
tacja aorty, zwężenie tętnicy nerkowej, hiperkalcemia nadciśnienia tętniczego sprzyja występowaniu tego
oraz schorzenia endokrynologiczne. U dzieci w wie- schorzenia. Moje osobiste obserwacje obejmujące już
ku 6-10 lat najczęstszymi przyczynami są: choroby dwa pokolenia wskazują, że wraz z nadciśnieniem dziemiąższu nerek, nadciśnienie naczyniowo-nerkowe, dziczy się urodę nadciśnieniowego rodzica. Przed laty
choroby tarczycy, guz chromochłonny nadnerczy, weszła do mojego gabinetu młoda pacjentka, bardzo
neurofibromatoza, nadciśnienie pierwotne. W wieku podobna do starszego pana, którego leczyłam od dawna.
powyżej 10. roku życia mamy zwykle do czynienia Gdy powiedziała nazywam się…, dodałam: z pewnością
z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym, przyczyną jest pani córką pana Gustawa. I tak było. Poza licznymi,
mogą też być choroby miąższu nerek lub bezdech nie do końca zdefiniowanymi genami znamy także
senny.
jednogenowe postaci nadciśnienia, takie jak zespół
Liddle’a czy monogenowe nadciśnienie niskoreninowe,
a także wiele innych zespołów.
Długotrwała obserwacja
jest ważna
W nadciśnieniu tętniczym, zarówno odnie- Zalecenia
sieniu do dorosłych, jak i do dzieci, bardzo ważna polskie i amerykańskie
jest długotrwała obserwacja. Największym długoter- na temat nadciśnienia tętniczego
minowym badaniem epidemiologicznym pozostaje u dzieci
Bogalusa Heart Study, którego tematem są czynniki
1. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Neryzyka sercowo-naczyniowe od urodzenia do 38. roku frologii Dziecięcej (PTNFD) dotyczące postępowania
życia w populacji składającej się z rasy białej (65%) z dzieckiem z podwyższonym ciśnienie tętniczym http://
i rasy czarnej (35%). Dotychczas zebrano dane doty- ptnfd.org/zalecenia/.
czące około 14 000 osób. Wynika z nich, że u dzieci
2. Clinical Practice Guideline for Screening and
z nadciśnieniem tętniczym częściej występuje przerost
Management
of High Blood Pressure in Children and
lewej komory serca.
Adolescents” J.T. Flynn i wsp. https://pediatrics.aappublications.org/content/140/3/e20171904.
Zmiany immunologiczne
a nadciśnienie tętnicze
Nasz układ immunologiczny reaguje na wszystkie bodźce docierające do organizmu. Badania wykazują,
że na zjawisko immunosenescencji, czyli starzenia
się układu immunologicznego ma wpływ wysokość
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3. W wytycznych PTNT 2019 omówiono także
aspekty diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego
u dzieci i młodzieży.
Tekst i zdjęcie
Krystyna Knypl
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Serce kocha sport!
Czy istnieje aktywność fizyczna dobra dla każdego, dlaczego intensywny
trening na siłowni jest nieodpowiedni dla serca, kiedy pulsometr może…
skłamać i czy pacjent z rozrusznikiem powinien bać się sportu – wyjaśnia
dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej z Sekcji Rytmu Serca Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego.
Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia podstawą zdrowego stylu życia jest przede wszystkim
regularna aktywność fizyczna. Czy jest jakiś rodzaj
aktywności szczególnie dobry dla serca?

Dr hab. n. med. Ewa
Jędrzejczyk-Patej

z ćwiczeniami rozciągającymi i relaksacją. Dopiero przy
regularnym uprawianiu sportu warto systematycznie
zwiększać intensywność treningu – wielki intensywny
zryw w wypadku początkujących może spowodować
groźne kontuzje i przeciążenie organizmu – nie warto
ryzykować, bo rehabilitacja może być długa i męcząca.

Wysiłek fizyczny to podstawa nowej piramidy
zdrowia opracowanej przez WHO (Światową Organizację Zdrowia, World Health Organization). Dawniej
mówiło się, że optymalny dla zdrowia jest wysiłek Jaki rodzaj aktywności można polecić seniorom?
fizyczny o umiarkowanym natężeniu, podejmowany
Uniwersalną formą aktywności fizycznej są spaceco najmniej trzy razy w tygodniu, trwający minimum ry, idealnie o średnim tempie oraz nordic walking, czyli
trzydzieści minut, z poziomem tętna około 130 uderzeń marsz z wykorzystaniem kijków, angażujący większość
na minutę. Była to zasada 3 x 30 x 130. Dziś dla utrzy- grup mięśniowych. Warto spróbować także jazdy na
mania dobrego stanu zdrowia zaleca się umiarkowany rowerze, zajęć na basenie albo tańca – o ile tylko konwysiłek podejmowany pięć razy w tygodniu. Warto być dycja na to pozwala.
aktywnym, ale dobrze też wiedzieć, co jest dobre dla
Uniwersalne zalecenia Światowej Organizacji
serca – nie każda aktywność fizyczna będzie bowiem Zdrowia mówią o wykonaniu dziennie 10 000 kroków
odpowiednia dla każdego człowieka.
– z jednej strony to wcale niemało, ale z drugiej, kiedy
aktywność rozłożymy na cały dzień, to wartość możliwa do zrealizowania. Warto być aktywnym w trakcie
Co lubi serce?
Serce lubi wysiłek dynamiczny, trening cardio wykonywania codziennych czynności – warto przejść
– jak na przykład nordic walking, bieganie i pływanie. jeden przystanek piechotą, przespacerować się do sklepu
Z punktu widzenia serca niewskazane są wysiłki statycz- zamiast pojechać do niego samochodem i zaparkować
ne i izometryczne, na przykład podnoszenie ciężarów, tuż przy wejściu, wejść po schodach zamiast jechać
potocznie mówiąc „pakowanie” na siłowni. Taki trening windą – to małe, ale bardzo istotne nawyki, które
nie wpływa na poprawę wydolności organizmu i popra- w dłuższej perspektywie pomogą budować lepszą wywę kondycji fizycznej – wpływa jedynie na zwiększenie dolność i kondycję.
masy mięśniowej i w niektórych przypadkach może
prowadzić do przerostu mięśnia sercowego, nadciśnie- Czy korzystanie z siłowni plenerowych, budowanych
nia tętniczego czy też nasilenia epizodów arytmii. Jako przy osiedlach i w parkach, jest dobre i bezpieczne
kardiolodzy takim wysiłkom mówimy: nie.
dla serca?
Siłownia jest zalecana, jeśli zdecydujemy się na
Jeśli tylko jakość powietrza na to pozwala, to
wysiłek dynamiczny, z wykorzystaniem bieżni, roweru wysiłek dynamiczny na siłowni plenerowej jest bardzo
stacjonarnego czy stepera. Trzeba także pamiętać, że wskazany. Jeśli zaś stężenie pyłów zawieszonych przewysiłek musi być dostosowany do ogólnej kondycji kracza zalecane normy, należy raczej unikać wysiłku
na zewnątrz, by nie inhalować zanieczyszczeń, które
organizmu.
mogą zaszkodzić całemu organizmowi. Przy dobrym
Potrzebna jest rozgrzewka?
powietrzu warto wybrać się na ćwiczenia – szczególRozgrzewka jest konieczna, aby rozgrzać mię- nie wskazane są urządzenia typu chodziarz, orbitrek
śnie i rozruszać stawy. Dobrze, by trening obejmował czy pajacyk, które poprawiają wydolność i pomagają
fazy: rozgrzewki, treningu właściwego i rozluźnienia, budować lepszą kondycję organizmu.
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Czy w trakcie treningu pomocne będą nowoczesne
aplikacje monitorujące tętno?

Mogą być pomocne, jednak trzeba pamiętać,
że takie rozwiązania cały czas się rozwijają i nie są
zawsze w 100 procentach doskonałe. Są coraz bardziej
precyzyjne, ale czasem mogą dawać niewiarygodne
wyniki – nawet nie dlatego, że pomiar jest niedokładny,
ale na przykład nie uwzględnia indywidualnych cech
użytkownika.
Przykładowo, u pacjentów z arytmiami, np. z migotaniem przedsionków, urządzenia monitorujące puls
nie zawsze dobrze wykrywają falę tętna i te wskazania,
które podają, nie zawsze odpowiadają rzeczywistym wartościom. Także u pacjentów z dużą liczbą dodatkowych
skurczów komorowych pomiary mogą być przekłamane.
U osoby zdrowej ryzyko nieprawidłowych pomiarów
jest relatywnie małe, a dostępne na rynku nowoczesne
urządzenia i aplikacje są raczej coraz bardziej dokładne
i miarodajne.
Pacjenci z chorobami serca i zdiagnozowanymi arytmiami często obawiają się, czy sport w ogóle jest dla
nich. Czy są jakieś aktywności, które można podjąć
mimo choroby?

Można stwierdzić, że sport rekreacyjny jest
wręcz zalecany pacjentom ze schorzeniami układu
sercowo-naczyniowego, jedynie z wyjątkiem stadium
dekompensacji. Spacery, nordic walking, pływanie
czy jazda na rowerze, uprawiane dla przyjemności
i w umiarkowanym natężeniu wspomagają efekty terapii
kardiologicznej, poprawiają samopoczucie pacjenta,
przedłużają życie – korzyści trudno przecenić.
Co innego sporty wyczynowe – tu jesteśmy o wiele ostrożniejsi. Grupy schorzeń kardiologicznych, takie
jak na przykład arytmogenna kardiomiopatia prawej
komory czy kardiomiopatia przerostowa to przypadki,
w których sport wyczynowy jest przeciwwskazany ze
względu na to, że może pogarszać przebieg choroby
i nasilać arytmie.
W wypadku migotania przedsionków, jeśli nie
mamy odpowiedniej kontroli nad tętnem, to sport należy
traktować bardzo ostrożnie i z intensywniejszą aktywnością poczekać, aż tętno będzie dobrze ustabilizowane.

Czy pacjenci ze wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi, takimi jak rozrusznik serca albo kardiowerter-defibrylator powinni unikać intensywnej
aktywności fizycznej?

Jeśli pacjent ma wszczepiony rozrusznik, to nie
grozi mu wyładowanie, na przykład podczas uprawiania
sportu, gdy częstość akcji serca rośnie, bo stymulatory
serca nie mają takiej możliwości działania. W wypadku
kardiowertera-defibrylatora (ICD) ryzyko niepotrzebnego wyładowania podczas intensywnych treningów
teoretycznie istnieje, jednak mamy dziś szczegółową
wiedzę, jak optymalnie programować ICD, by pacjent
nie doświadczył nieadekwatnych wyładowań. Takie
nieadekwatne interwencje urządzenia są spowodowane
nie arytmią komorową, tylko szybkim rytmem serca,
czyli tak zwaną tachykardią zatokową w przebiegu wysiłku fizycznego, jaki dany pacjent wykonuje podczas
treningu. Kardiologiczne urządzenia wszczepialne są
coraz doskonalsze. Mają różne algorytmy pozwalające
stwierdzić, czy jest to arytmia zagrażająca życiu, czy
zwykła tachykardia zatokowa, spowodowana wysiłkiem
fizycznym. Przed treningami zawsze warto zapytać swojego lekarza prowadzącego, od jakiego tętna urządzenie
zacznie tylko rozpoznawać arytmię, a od jakiego tętna
będzie reagować. Wtedy nowoczesne pulsometry mogą
pomóc, ponieważ jeśli pacjent zobaczy, że ma niebezpiecznie wysokie tętno, które wszczepione urządzenie
może już rozpoznać jako nieprawidłowość, zaprzestanie
treningu albo zwolni tempo.
Czasem zalecamy wykonanie testu wysiłkowego,
by zobaczyć, jakie maksymalne wartości tętna pacjent
może uzyskać podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Takie badania pomagają w zaprogramowaniu
urządzenia wszczepialnego.
Wszystkim pacjentom z urządzeniami wszczepialnymi zaleciłabym, by nie bali się wysiłku fizycznego,
natomiast przed treningami zasięgnęli opinii co do
zaleceń u swoich lekarzy prowadzących. Jeden pacjent
ma wszczepione urządzenie ze względu na niewydolność
serca, inny na przykład ze względu na kardiomiopatię – reakcje na wysiłek u pacjentów mogą być różne,
a więc i zalecenia co do aktywności sportowej należy
traktować bardzo indywidualnie.
Źródło: materiały prasowe
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Kontynuacja z numeru 5_2019

Lektura na każdą porę roku

17

6_2019 czerwiec

Lektura na każdą porę roku

18

6_2019 czerwiec

Lektura na każdą porę roku

19

6_2019 czerwiec

Lektura na każdą porę roku

20

6_2019 czerwiec

Lektura na każdą porę roku

21

6_2019 czerwiec

Lektura na każdą porę roku

22

6_2019 czerwiec

Lektura na każdą porę roku

23

6_2019 czerwiec

Lektura na każdą porę roku

24

6_2019 czerwiec

Lektura na każdą porę roku

25

6_2019 czerwiec

Lektura na każdą porę roku

26

6_2019 czerwiec

Lektura na każdą porę roku

27

6_2019 czerwiec

Lektura na każdą porę roku

28

6_2019 czerwiec

Lektura na każdą porę roku

29

6_2019 czerwiec

Lektura na każdą porę roku

30

6_2019 czerwiec

Lektura na każdą porę roku

31

6_2019 czerwiec

Lektura na każdą porę roku

32

6_2019 czerwiec

Lektura na każdą porę roku

33

6_2019 czerwiec

Lektura na każdą porę roku

Cdn.

Czas refleksji

Fot. Katarzyna Kowalska

Dobrze radzili zmierz ciśnienie!
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich rodzin.
1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rys. Zen

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

Fot. Katarzyna Kowalska

Łeb mi
pęka!
Co z moim
ciśnieniem?!
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