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Koleżanki i Koledzy,

Z

drowie mieszkańców Europy, zarówno tych zamieszkałych na naszym
kontynencie od pokoleń, jak i przybywających w poszukiwaniu pracy,
możliwości edukacji czy lepszego i bezpieczniejszego życia, jest jednym
poważniejszych wyzwań, przed którymi obecnie stoimy.

S

koncentrowani na dotychczasowych problemach nie zauważamy, że
do drzwi naszych gabinetów stukają zupełnie nowe zagadnienia zdrowotne, kulturowe i organizacyjne. Zakres zadań stojących przed zdrowiem
publicznym jest współcześnie nieporównanie większy, niż kiedykolwiek
wcześniej.

D

otychczasowe nasze doświadczenia medyczne, kulturowe i życiowe
przydają się w stosunkowo niewielkim stopniu. Musimy wszyscy
cierpliwie i wytrwale rozpocząć poznawać nowe zagrożenia, problemy
i metody ich zwalczania.

S

zeroko zakrojone działania w tym zakresie prowadzi The Consumers,
Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea), realizując
wiele różnorodnych programów w zakresie ochrony zdrowia. Tematykę tę
będziemy przybliżać w kolejnych numerach „Gazety dla Lekarzy”.

Współpraca przy bieżącym numerze
Redakcja
Krystyna Knypl, redaktor naczelna
Piotr Gałuszka, Beata Niedźwiedzka,
krystyna.knypl@gmail.com Kasia Wójcik
Alicja Barwicka, z-ca redaktor naczelnej
alicja.barwicka@gazeta-dla-lekarzy.com Okładka
ISSN 2300-2170 Mieczysław Knypl, sekretarz redakcji
Fot. Krystyna Knypl
m.knypl@gazeta-dla-lekarzy.com
Nr 10(103)_2019, rok 8
Projekt graficzny i opracowanie
Kolegium redakcyjne: Alicja Barwicka,
komputerowe Mieczysław Knypl
Wydawca
Marta Florea, Krystyna Knypl, Mieczysław
Krystyna Knypl
„Gazeta dla Lekarzy” jest miesięcznikiem redaKnypl, Katarzyna Kowalska (przew.),
Warszawa
gowanym przez lekarzy i członków ich rodzin,
Małgorzata Zarachowicz

przeznaczonym dla osób uprawnionych do
wystawiania recept i posiadających prawo
wykonywania zawodu lekarza.
Opinie wyrażone w artykułach publikowanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są wyłącznie opiniami
ich autorów.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania
nadesłanych do publikacji tekstów, w tym skracania, zmiany tytułów i dodawania śródtytułów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.gazeta-dla-lekarzy.com

Krystyna Knypl

W numerze

W numerze

Statut „Gazety dla Lekarzy”

Nowości ........................................................... 4, 5, 6, 7,9

I. Informacje wstępne
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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.
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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

HANSON AI

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.
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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The Hanson Robotics’ award-winning team of AI scientists,

Nowości
Prowadzenie pojazdów przez osoby z wszczepionym kardiowerterem (ICD)
Osoby z wszczepionym kardiowerterem (ICD) przez jakiś czas nie powinny
prowadzić pojazdów mechanicznych.
Długość zakazu prowadzenia pojazdów różni się w zależności od kraju.
European Society of Cardiology zaleca stały zakaz prowadzenia pojazdów
służbowych (np. ciężkich ciężarówek,
autobusów). Prowadzenie pojazdu do
użytku osobistego jest zabronione przez
maksymalnie trzy miesiące.
Nie ma danych, ilu pacjentów zdaje
sobie sprawę z ograniczeń i ich przestrzega. Dr J. Bjerre i wsp. z Danii wysłali kwestionariusze do 3913 dorosłych,
którzy mieli wszczepiony ICD po raz

pierwszy w latach 2013-2016. Dodatkowe dane uzyskano z rejestrów krajowych. Odpowiedzi otrzymano od 2741
respondentów, 2513 (92%) miało ważne
prawo jazdy w momencie wszczepienia
ICD, a 175 z nich (7%) – również prawo jazdy dla kierowców zawodowych.
Ponad 30% pacjentów z wszczepionym
ICD, w tym kierowców zawodowych,
wznowiło prowadzenie pojazdu w okresie obowiązywania zakazu. Nie wszyscy
byli świadomi istnienia ograniczeń.
Mężczyźni w 50% częściej decydowali
się na jazdę samochodem w czasie obowiązywania zakazu niż kobiety. Wiek powyżej 60. roku życia oraz bycie jedynym

kierowcą w gospodarstwie domowym
zwiększały ok. 20% prawdopodobieństwo prowadzenia pojazdu w okresie
zakazu.
Kara za prowadzenie pojazdu w czasie obowiązywania zakazu zależy od
ustawodawstwa krajowego. W Danii
istnieje ryzyko ścigania sądowego i konsekwencji związanych z ubezpieczeniem,
jeśli pacjent z ICD ulegnie wypadkowi
drogowemu w okresie obowiązywania
udokumentowanych medycznych ograniczeń prowadzenia pojazdu. (K.K.)
Źródło: https://www.escardio.org/The-ESC/
Press-Office/Press-releases/patients-withcardiac-devices-do-not-adhere-to-driving-ban

Choroby serca – styl życia ważniejszy niż geny
Wyniki przedstawione na
kongresie ESC 2019 przez dr.
João A. Sousa i wsp. z Portugalii wykazały, że brak aktywności fizycznej, palenie
tytoniu, wysokie ciśnienie
krwi, cukrzyca i wysoki poziom cholesterolu odgrywają
większą rolę niż genetyczne uwarunkowania u wielu

młodych pacjentów z chorobami serca.
Badaniem objęto 1075
pacjentów, w grupie tej 555
osób cierpiało na przedwczesną chorobą wieńcową.
Średnia wieku wynosiła 45
lat, a 87% stanowili mężczyźni. Grupa kontrolna liczyła
520 zdrowych ochotników

(średni wiek 44 lata, 86%
mężczyzn).
Oceniono pięć modyfikowalnych czynników ryzyka:
brak aktywności fizycznej,
palenie tytoniu, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca i wysoki poziom cholesterolu. Aż
73% pacjentów miało co najmniej trzy z tych czynników

ryzyka w porównaniu z 31%
grupy kontrolnej. W badaniach genetycznych zidentyfikowano 33 warianty zmian
w genomie, które częściej występowały w grupie pacjentów z przedwczesną chorobą
wieńcową.
(K.K.)
Źródło: https://tiny.pl/t1sb1

Raport WHO o spożywaniu alkoholu w 2018 roku
WHO opublikowało kolejny raport na temat spożycia
alkoholu, z którego dowiadujemy się, że ponad 3 mln ludzi
zmarło na świecie w 2016 roku z powodu nadmiernego
spożywania alkoholu. Państwami europejskimi, w których
roczny wskaźnik spożycia czystego alkoholu w przeliczeniu
na jednego mieszkańca przekracza 10 litrów, są: Litwa (15),
Czechy (14,4), Niemcy (13,4), Irlandia (13), Luksemburg (13),
Łotwa (12,9), Bułgaria (12,7), Francja (12,6), Rumunia (12,6),
Słowenia (12,6), Portugalia (12,3), Polska (11,6), Belgia (11,6),
Austria (11,6), Szwajcaria (11,5), Wielka Brytania (11,5),
Słowacja (11,4), Węgry (11,4), Cypr (10,8), Finlandia (10,7),
Grecja (10,4), Dania (10,4).
Aż 30,4% ankietowanych podało, że w ciągu ostatniego
miesiąca spożywało jednorazowo więcej niż 5 drinków. Ten
szkodliwy sposób spożywania alkoholu częściej dotyczy
mężczyzn niż kobiet. Nadmierne spożywanie alkoholu odpowiada za 5,5% zgonów w Unii Europejskiej. Polacy, jak
pokazał raport, nie są w czołówce europejskiej pod względem spożycia alkoholu, ale od 2011 roku nastąpił wzrost

4

konsumpcji o 0,3 litra. Najczęściej Polacy piją piwo (56,1%),
na drugim miejscu jest wódka (36,1%), a na trzecim wino
(7,8%). Spożycie wódki wzrasta w grupie wiekowej 20-24 lata.
Aż 66 tysięcy Polaków w 2018 roku trafiło do izb wytrzeźwień,
a 92% z nich stanowili mężczyźni.
Komentarz lekarza praktyka. Przed laty miałam dyżur
w Pogotowiu Ratunkowym w dzień popularnych imienin.
Karetki co i raz przewoziły nietrzeźwych obywateli do izby
wytrzeźwień przy ulicy Kolskiej. Z kolejnego wezwania także i ja przywiozłam pacjenta. W poczekalni kłębił się tłum
oczekujących na kwalifikację, w pewnej chwili pojawił się
pan, nazwijmy go Wesoły Sanitariusz, i zastosował następujący triage: „Panowie, wszyscy stajemy na lewej nóżce,
taaak…, a teraz na prawej nóżce… taak, kto utrzymał się,
jest wolny i idzie do domu, kto obalił się, pozostaje u nas na
nocleg.” Widok bezcenny i pozostający we wspomnieniach
na stałe.
(K.K.)
Źródło: https://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/
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Nowości
Raport o stanie sanitarnym kraju
Pod linkiem https://gis.
gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/SSK-2018-www.
pdf jest dostępny raport
o stanie sanitarnym kraju opublikowany przez
Głównego Inspektora
Sanitarnego. Wiele interesujących szczegółowych
danych, wśród których
największe wrażenie
robi wzrost zachorowań
na odrę.
(K.K.)
Źródło: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/
SSK-2018-www.pdf

Orzechy obniżają ryzyko udaru mózgu
Jedzenie orzechów przynajmniej dwa razy w tygodniu powoduje obniżenie
ryzyka zgonu z powodu
chorób układu krążenia.
Wyniki badania na ten temat przedstawił podczas
kongresu European Society
of Cardiology dr Noushin
Mohammadifard z Isfahan
Cardiovascular Research
Institute w Iranie. Orzechy
są źródłem nienasyconych
kwasów tłuszczowych,

białka, minerałów, witamin, błonnika, fitosteroli
i polifenoli.
W badaniu uczestniczyło 5432 dorosłych w wieku
powyżej 35 lat, bez chorób
układu krążenia, losowo wybranych z obszarów miejskich
i wiejskich w hrabstwach
Isfahan, Arak i Najafabad.
W 2001 r. oceniono spożycie
orzechów, w tym orzechów
włoskich, migdałów, pistacji,
orzechów laskowych i nasion

za pomocą zatwierdzonego
kwestionariusza dotyczącego
częstości spożywania żywności.
Uczestnicy lub członkowie
ich rodzin wypełniali kwestionariusz co dwa lata, aż do
roku 2013, w celu stwierdzenia częstości występowania
zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz zgonów.
W trakcie 12-letniej obserwacji wystąpiło 751 zdarzeń sercowo-naczyniowych

(594 choroby wieńcowej i 157
udarów), 179 zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych
i 458 zgonów z wszystkich
przyczyn.
Jedzenie orzechów dwa
lub więcej razy w tygodniu
wiązało się z 17% niższym
ryzykiem zgonu z przyczyn
sercowo-naczyniowych w porównaniu do spożywania
orzechów raz na dwa tygodnie.
(K.K.)
Źródło: https://tiny.pl/t1sb9

Tabletka wieloskładnikowa bardziej skuteczna
w leczeniu nadciśnienia i zaburzeń lipidowych
Na łamach „New England
Journal of Medcine” Daniel
Munoz i wsp. opublikowali
artykuł Polypill for Cardiovascular Disease Prevention in
an Underserved Population

omawiający wyniki leczenia
nadciśnienia oraz zaburzeń lipidowych za pomocą tabletki
wieloskładnikowej w porównaniu z leczeniem wieloma
tabletkami.

Tabletki zawierały: atorwastatynę (10 mg), amlodypinę (2,5 mg), losartan
(25 mg) i hydrochlorotiazyd (12,5 mg). W badaniu
uczestniczyło 303 osoby.

W grupie stosującej tabletkę
wieloskładnikową uzyskano
większe obniżenie ciśnienia
krwi oraz obniżenie stężenia
cholesterolu.
(K.K.)
Źródło: materiały prasowe

Kalendarium aktywności dziennikarskich redaktor naczelnej
„Gazety dla Lekarzy” we wrześniu 2019 roku
▶ Publikacja na www.sermo felietonów:
6 września. Young v. old generation of doctors (https://app.
sermo.com/profile/2233157/overview)
13 września. Life with implantable cardioverter / defibrillator (ICD) (https://app.sermo.com/profile/2233157/overview)
20 września. Coomunication in crises (https://app.sermo.
com/profile/2233157/overview)
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27 września. The image of our body (https://app.sermo.com/
profile/2233157/overview)
▶ Uczestnictwo w konferencji
30 września – w charakterze dziennikarza akredytowanego
w EU Health Programme High Level Conference in Brussels
(https://ec.europa.eu/chafea/health/newsroom/news/18032019/
index_en.htm)
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Nowości
Światowy szczyt w sprawie szczepień
Komisja Europejska i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) były współgospodarzami pierwszego światowego
szczytu w sprawie szczepień, który odbył
się w Brukseli 12 września 2019 r. Celem
jest przyspieszenie globalnych działań,
aby powstrzymać rozprzestrzenianie
się chorób, którym można zapobiegać
przez szczepienia, oraz opowiedzenie się
przeciwko rozpowszechnianiu w skali
globalnej nieprawdziwych informacji
na temat szczepień.
Przewodniczący Komisji Europejskiej
Jean-Claude Juncker powiedział: To
niewybaczalne, że w dzisiejszym świecie,
który osiągnął tak zaawansowany etap
rozwoju, wciąż jeszcze dzieci umierają
na choroby, które powinny zostać dawno wyeliminowane. Co gorsza, mamy
w ręku gotowe rozwiązanie, ale nie wykorzystujemy go w pełni. Szczepienia
już zapobiegają 2-3 mln zgonów rocznie, a gdyby zwiększyć odsetek populacji poddawany szczepieniom na całym
świecie, liczba ta wzrosłaby o kolejne
1,5 mln. Dzisiejszy szczyt jest okazją do
zastanowienia się, jak wypełnić tę lukę.
Komisja będzie nadal współpracować
z państwami członkowskimi UE w ich
krajowych wysiłkach, jak też z naszymi
partnerami na dzisiejszym szczycie. To
globalne wyzwanie, z którym musimy się
zmierzyć wspólnie i teraz.
Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus oświadczył: Po wielu latach
postępu znajdujemy się w krytycznym
punkcie zwrotnym. Rośnie liczba zachorowań na odrę, a jedno na 10 dzieci
nadal nie jest poddawane podstawowym
szczepieniom. Możemy i musimy powrócić na właściwą drogę. Zrobimy to tylko
dzięki zapewnieniu wszystkim możliwości
korzystania z dobrodziejstw szczepionek
oraz tylko jeśli rządy i partnerzy będą
inwestować w szczepienia i traktować
je jako prawo dla wszystkich i dobro
społeczne. Nadszedł czas, by zwiększyć
wysiłki na rzecz wspierania szczepień
jako podstawowego elementu ogólnej
opieki zdrowotnej.
Otwierając szczyt, przewodniczący
Jean-Claude Juncker i dr Tedros wezwali
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do pilnej intensyfikacji wysiłków na
rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania się chorób, którym można zapobiegać przez szczepienia, takich jak odra.
W ciągu ostatnich 3 lat 7 państw, w tym
4 w regionie europejskim, straciło status
krajów wolnych od odry. Nowe ogniska choroby są bezpośrednim skutkiem
luk w ogólnej liczbie populacji objętej
szczepieniami, w tym wśród nastolatków
i dorosłych, którzy nigdy nie zostali
w pełni zaszczepieni. W celu skutecznego rozwiązania tego problemu na
szczycie omawiano liczne bariery dla
szczepień, w tym zagadnienia takie jak:
prawa, przepisy i dostęp do szczepionek,
dostępność, jakość i wygoda szczepień,
normy i wartości oraz wsparcie społeczne i kulturowe, a także indywidualna
motywacja, postawy, wiedza i umiejętności.
Komisja Europejska i Światowa Organizacja Zdrowia zaapelowały również
o zdecydowane wsparcie Globalnego
Sojuszu na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI).
W programie światowego szczytu
w sprawie szczepień znajdują się również
nowe modele i możliwości przyspieszenia opracowywania szczepionek oraz
sposoby zapewnienia, aby szczepienia
były priorytetem w zakresie zdrowia
publicznego i powszechnym prawem.
WHO uznała opór przed szczepieniami, który bierze się z samozadowolenia oraz braku zaufania i wygody, za
jedno z dziesięciu zagrożeń dla zdrowia na świecie w 2019 r. Szczepionki
są bezpieczne i skuteczne oraz stanowią
podstawę każdego silnego systemu podstawowej opieki zdrowotnej.
Jak wynika z badania Wellcome Global Monitor na temat tego, co ludzie
na całym świecie myślą o nauce i najważniejszych problemach w dziedzinie
zdrowia, 79% respondentów uważa, że
szczepionki są bezpieczne, a 84% uważa, że są one skuteczne. Jednak sprawozdanie na temat stanu zaufania do
szczepień w UE pokazuje, że w wielu
krajach rośnie liczba odmów przyjęcia
szczepień w wyniku ogólnoświatowego
małego zaufania do bezpieczeństwa

i skuteczności szczepionek. Ten brak
zaufania znacznie przyczynia się do
zmniejszenia ogólnego odsetka populacji objętego szczepieniami, który ma
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia
odporności zbiorowiskowej – a sytuacja
ta prowadzi do wzrostu zachorowań.
Według badania Eurobarometru prawie połowa obywateli UE (48%) uważa,
że szczepionki mogą często wywoływać
poważne skutki uboczne, 38% uważa,
że mogą powodować choroby, przed
którymi mają chronić, a 31% jest przekonanych, że mogą osłabić układ odpornościowy. Takie wyniki to skutek
rosnącego zalewu dezinformacji w mediach cyfrowych i społecznościowych na
temat korzyści i zagrożeń związanych ze
stosowaniem szczepionek.
W 2018 r. nastąpił gwałtowny wzrost
zachorowań na odrę, który utrzymywał
się w 2019 r. W pierwszej połowie 2019
roku w samym regionie europejskim
WHO stwierdzono około 90 tys. zachorowań, a na świecie – 365 tys. Te
dane za pół roku już przekraczają każdą
całkowitą roczną liczbę zachorowań
stwierdzaną od 2006 r.
Zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrostanu wszystkich osób
w każdym wieku to priorytety w Europie
i na świecie. WHO, jej kraje członkowskie oraz Unia Europejska podjęły odważne działania w celu wyeliminowania
luk w populacji objętej szczepieniami,
które to luki narażają nas na wszelkie
choroby zwalczane drogą szczepień.
Działania zainicjowane w ramach
przyjętego przez WHO europejskiego
planu działania w dziedzinie szczepień,
zalecenie Rady w sprawie ściślejszej
współpracy w zakresie przeciwdziałania
chorobom zwalczanym drogą szczepień
oraz wspólne działanie Unii Europejskiej
w zakresie szczepień mają daleko idące konsekwencje dla systemów opieki
zdrowotnej i społeczności.
(K.K.)
Źródło: materiały prasowe
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Nowości
Polska kardiologia A.D. 2019 to sukcesy,
ale i nowe zadania
27 września podczas sesji inauguracyjnej XXIII Międzynarodowego
Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Katowicach minister
zdrowia Łukasz Szumowski podsumował najważniejsze osiągnięcia ostatnich
miesięcy i wskazał na priorytetowe
zadania polskiej opieki zdrowotnej
w dziedzinie kardiologii. Wśród
najważniejszych inicjatyw minister
wymienił: dalszy rozwój opieki koordynowanej, zwiększanie dostępności
nowoczesnych procedur diagnostyczno-terapeutycznych oraz inwestycje
w badania kliniczne, realizowane
w ramach rozpoczynającej działalność
Agencji Badań Medycznych.
Interdyscyplinarna
współpraca

Niestety, jak zauważył, obecnie KOS-zawał realizuje 59 ośrodków na 139,
które zajmują się pacjentami po zawale
serca. Pokazuje to możliwości dalszego
rozwoju i korzyści, które program może
przynieść pacjentom po przebytym zawale serca. Priorytetem działań w tym
zakresie ma być objęcie Programem
KOS-zawał wszystkich pacjentów po
zawale serca.
Trombektomia mechaniczna
ratuje życie

Ważnym osiągnięciem wskazanym
przez ministra zdrowia jest wdrożenie
nowego modelu działania w zakresie
trombektomii mechanicznej, która
pierwotnie została uruchomiona jako
program pilotażowy w siedmiu ośrodkach, dziś działa w 17.
– Procedurę trombektomii mechanicznej nareszcie mogą wykonywać kardiolodzy, neurolodzy, neurochirurdzy, radiolodzy zabiegowi. Liczą się rzeczywiste
umiejętności i doświadczenie specjalistów,
nie zaś odgórnie narzucone uprawnienia
formalne. Od stycznia 2019 roku do dziś
zabieg trombektomii mechanicznej został
wykonany u 700 pacjentów. 80 procentom
pacjentów z tej grupy udało się uratować
życie, a ich rekonwalescencja po zastosowanym leczeniu przebiegała znacząco
lepiej. To wspaniały efekt, tym bardziej
że grupa ze wskazaniami do wykonania
tej procedury to pacjenci o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym – stwierdził
minister Łukasz Szumowski.

Incydenty sercowo-naczyniowe są
jedną z głównych przyczyn umieralności Polaków. Jak zauważył Łukasz
Szumowski, dzięki aktywnym działaniom kardiologów ta tendencja może
się odwrócić, jednak konieczna jest
ścisła interdyscyplinarna współpraca
specjalistów różnych dziedzin medycyny.
Czynników ryzyka zachorowania
na schorzenia układu sercowo-naczyniowego jest coraz więcej. Związane są
przede wszystkim ze stylem życia, otyłością i paleniem wyborów tytoniowych.
Konieczne są szeroko zakrojone działania
edukacyjne i świadomościowe skierowane do różnych grup wiekowych Polaków.
Zdaniem ministra zdrowia dzięki współpracy różnych środowisk podejmowane Zniesienie limitów
inicjatywy będą bardziej skuteczne.
w diagnostyce obrazowej
Sukces Programu KOS-zawał

– W ostatnim czasie jako Ministerstwo
Zdrowia dokonaliśmy analizy efektywności funkcjonowania Programu KOS-zawał, poświęconego kompleksowej
opiece nad pacjentami po zawale serca.
Z całą pewnością możemy stwierdzić, że
Program okazał się olbrzymim sukcesem.
Redukcja śmiertelności, jaką udało się
osiągnąć w ramach KOS-zawał wynosi
obecnie średnio 31%, a innych zdarzeń
sercowo-naczyniowych 25%. Jak dotąd
w Programie wzięło udział ponad 88
tysięcy pacjentów – mówił minister.
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Ważnym aspektem w dziedzinie kardiologii są procedury tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
– dziś nielimitowane.
– W kontekście doniesień zaprezentowanych podczas tegorocznego Kongresu
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego wydaje się, że procedura koronarografii CT (badanie radiologiczne
pozwalające na ocenę naczyń wieńcowych) ma szansę stać się złotym standardem, stosowanym u coraz liczniejszej
grupy pacjentów. W niektórych ośrodkach nielimitowana procedura tomografii

komputerowej znacząco zwiększyła dostępność do badań. W Instytucie Kardiologii w Warszawie termin oczekiwania
na to badanie wynosi średnio trzy dni,
planowo procedurę można więc wykonać
w ciągu tygodnia. To przykład przełożenia regulacji centralnych na zwiększenie
dostępności do procedur diagnostyczno-terapeutycznych – mówił minister
Łukasz Szumowski.
Agencja Badań Medycznych
z budżetem na badania
kliniczne

Istotną nowością – także w dziedzinie kardiologii – jest rozpoczynająca
działalność Agencja Badań Medycznych.
– Prezes i Rada Agencji Badań Medycznych właśnie rozpoczynają swoją
działalność. Do zagospodarowania jest
pierwsze 100 milionów złotych na niekomercyjne badania kliniczne. Pierwsza
pula środków ma być przeznaczona na
terapie lekowe. Kolejne 100 milionów
złotych będzie przeznaczone na terapie
nielekowe. Przyszłoroczny budżet Agencji
Badań Medycznych wyniesie 300 milionów złotych. Gorąco zachęcam kolegów
kardiologów, by walczyć o granty – mówił
minister Łukasz Szumowski.
Przełom w terapii
niewydolności serca

Niewydolność serca, kardiologiczna epidemia XXI wieku, to obszar,
w którym według zapowiedzi ministra
zdrowia mają być wdrożone nowe instrumenty, dzięki którym walka z tym
schorzeniem będzie bardziej efektywna.
– Nowoczesne terapie, pozwalające na
redukcję hospitalizacji z powodu zdarzeń
sercowo-naczyniowych oraz powikłań
sercowo-naczyniowych w terapii pacjentów – także z cukrzycą – będą sukcesywnie udostępniane pacjentom. Decyzje
w tym zakresie zapewne zapadną już
wkrótce – zapowiedział Minister Łukasz
Szumowski.
(K.K.)
Źródło: materiały prasowe
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Kongresy, konferencje, raporty

Programy zdrowotne
Unii Europejskiej
Krystyna Knypl

Kolejna konferencja zorganizowana przez The Consumers, Health, Agriculture and Food
Executive Agency (Chafea) 30 września 2019 r. w Brukseli była poświęcona podsumowaniu zrealizowanych oraz przedstawieniu nowych programów zdrowotnych (https://ec.europa.eu/chafea/health/newsroom/news/18032019/programme_en.htm).
Fot. Krystyna Knypl

Profilaktyka jest
bardzo ważna
Wizja „zdrowy pacjent i zdrowy system” jest
wg komisarza dr Vytenisa Andrukajtisa tym, do
czego wszyscy powinni
dążyć. Za bardzo ważne
działanie uznał promocję szczepień.
„Potrzebuję was
wszystkich na pokładzie w sprawie promocji szczepień, lepiej bowiem coś zrobić razem niż
opuszczać Unię Europejską” – oznajmił. Znaczenie szczepień jest coraz
większe w czasach globalizacji oraz rosnących zagrożeń transgranicznych.
Omawiano także programy przeciwtytoniowe
i przeciwalkoholowe.

K

onferencję otworzyła Véronique Wasbauer, dyrektor
Chafea, oraz dr Vytenis Andriukaitis, komisarz
ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Poszczególne
prezentacje omawiali zaangażowani w realizację pro- Informatyzacja
gramów zdrowotnych przedstawiciele. Głównymi tema- w ochronie zdrowia
tami poruszanymi podczas konferencji były promocja
Nie ma odwrotu od informatyzacji ochrony zdrozdrowia, profilaktyka chorób, zagrożenia zakażeniami wia – podkreślano w wielu wystąpieniach. Pozwala ona
transgranicznymi, finansowanie oraz e-zdrowie. Dr Vy- nie tylko na gromadzenie danych, ale także na wymianę
tenis Andriukaitis powiedział, że będą wdrażane nowe doświadczeń oraz przekazywanie informacji, dzięki czerozwiązania organizacyjne, dzięki którym obywatele mu będzie możliwe realizowanie opieki transgranicznej.
Unii Europejskiej będą bezpieczniejsi, szczęśliwsi oraz W dyskusji przeważały głosy organizatorów ochrony
zdrowsi. Przewidywane są działania na poziomie glo- zdrowia, brakowało głosu lekarza praktyka z pierwszej
balnym oraz we współpracy z poszczególnymi krajami linii frontu wdrażającego rozwiązania informatyczne.
Ciekawy jest pomysł utworzenia forum, na któUnii Europejskiej. Na wspólne działania prozdrowotne
Chafea i krajów członkowskich przewidziano 26% bu- rym będą mogli wymieniać się doświadczeniami producenci sprzętu medycznego.
dżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia.
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Fot. Krystyna Knypl

Kongresy, konferencje, raporty
Zagrożenia transgraniczne
Zagrożenia transgraniczne są realnym problemem we współczesnych czasach i będą narastać.
W związku z tym należy dążyć do stworzenia opieki
transgranicznej nad wszystkimi pacjentami. Zagadnieniu temu poświęcony jest między innymi program
Scirocco (https://www.scirocco-project.eu/maturitymodel/).
Kuluary
Jak to jest na każdej konferencji, kuluary były
nie mniej ciekawe niż obrady. Nie tylko rozmowy ze
znajomymi już pracownikami Chafea czy dziennikarzami medycznymi, ale także możliwość zaopatrzenia się
w materiały merytoryczne o realizowanych programach.
Oferta materiałów informacyjnych była tak duża, że
ich zawartość będziemy sukcesywnie przedstawiać na
łamach „Gazety dla Lekarzy”. Czego zabrakło? Niewątpliwie obecności i głosu lekarzy praktyków z pierwszej
linii frontu walki z chorobami i innymi problemami
ochrony zdrowia. Było kiedyś takie hasło „nic o nas
bez nas” – warto do niego wrócić!
Krystyna Knypl

Nowości
Pacjenci z niewydolnością krążenia monitorowani
za pomocą kamery
Wiemy nie od dziś, że Wielki Brat
czuwa dniem i nocą. Okazuje się, że
ma on wiele elektronicznych mutacji
stosowanych także w monitorowaniu
pacjentów i wcale nie chodzi tu o takie
tradycyjne badania jak 24-godzinne
kontrolowanie EKG czy ciśnienia krwi.
Podczas kongresu European Society
of Cardiology 2019 w Paryżu lekarze
z Australii zaprezentowali wyniki monitorowania pacjentów z niewydolnością
krążenia za pomocą specjalnej kamery
fotograficznej instalowanej na ciele

na wysokości klatki piersiowej. Susie
Cartledge i wsp. obserwowali tak 30
pacjentów z niewydolnością krążenia
w skali NYHA II – III stopnia przez 30
dni. Średni wiek pacjentów wynosił 73,6
lat, 60% stanowili mężczyźni. Kamery
wykonały w okresie obserwacji 600 tysięcy zdjęć. Przed wspólnym obejrzeniem
zdjęć przez zespół badawczy pacjenci
mogli usunąć te z fotografii, które uznali
za zbyt prywatne. Zdjęcia pogrupowano tematycznie w następujące zestawy:
przyjmowanie leków, przyjmowanie

pokarmów, przygotowywanie posiłków,
aktywności fizyczna. Najskuteczniej
udało się zidentyfikować zdjęcia związane z dietą, a najmniej precyzyjne dane
uzyskano ze zdjęć związanych z przyjmowaniem leków.
W 93% pacjenci byli zadowoleni, że
„ktoś ich pilnował” i dzięki temu poczuli
się zmotywowani do wdrożenia lepszego
stylu życia.
Planowane są dalsze badania nad
tym sposobem monitorowania stanu
zdrowia pacjentów.
(K.K.)
Źródło: https://tiny.pl/t1sbk

Tomografia komputerowa na lotniskach
Transportation Security Administration (TSA), amerykańska agencja czuwająca nad bezpieczeństwem podróży
lotniczych, zamówiła 300 tomografów
komputerowych najnowszej generacji
za 96,8 milionów dolarów. Będą one
wykorzystywane do skanowania bagaży
podróżnych. Już 22 takie urządzenia
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są zainstalowane w punktach kontrolnych na lotniskach Hartsfield-Jackson
w Atlancie i O’Hare w Chicago. Pozostałe tomografy będą zainstalowane do
2020 roku.
Gdy bagaż podręczny jest skanowany
przez te urządzenia, pasażerowie nie
muszą wyjmować laptopów i innego

sprzętu elektronicznego. To duża ulga
dla podróżnych oraz skrócenie czasu
trwania kontroli. TSA planuje także
instalację tomografów, które zbadają, czy
płyn w bagażu podręcznym nie zawiera
zabronionych substancji.
(K.K.)
Źródło: https://www.popsci.com/ct-scanner-airport-security-tsa/
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Spotkania

My, kobiety,
chcemy mieć
naszą wspólną
przestrzeń
Kasia Wójcik, projektantka biżuterii, odpowiada na pytania „Gazety dla Lekarzy”.
• Ze strony internetowej dowiadujemy się, że jest
pani absolwentką wydziału psychologii oraz akademii sztuk pięknych. Co zdecydowało, że wybrała
pani taką dwupasmową drogę kariery zawodowej
i artystycznej?

10

Kariery projektowej, artystycznej szczerze mówiąc w ogóle nie planowałam. W liceum zamarzyły
mi się studia psychologiczne i cały mój wysiłek włożyłam w to, żeby dostać się na ten upatrzony kierunek.
Dopiero w trakcie studiów przypadkiem trafiłam na
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Spotkania
wystawę biżuterii artystycznej.
Zachwyciłam się tak bardzo,
że po wyjściu z galerii czułam,
że decyzja jest już podjęta. Że
chcę i będę projektować biżuterię. Rozpoczęłam więc studia na
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w jedynej wówczas Katedrze
Projektowania Biżuterii, jednocześnie kontynuując psychologię
na Uniwersytecie w Poznaniu.

• Żyjemy w czasach powszechnej dostępności biżuterii produkowanej na skalę masową.
Jakie walory ma biżuteria zaprojektowana przez artystkę
na indywidualne zamówienie?
To prawda – biżuteria
sztuczna, wyprodukowana masowo, jest dostępna wszędzie
i w niskiej cenie. Jednak, jak się
okazuje, wciąż wiele z nas postrzega biżuterię jako coś bardzo
osobistego, coś, co pokazuje naszą osobowość lub może być naprawdę wyjątkowym prezentem
dla kogoś bliskiego. Dlatego twórczość indywidualna
spotyka się z entuzjastycznym odbiorem wielu wspaniałych kobiet, które doceniają i czują moc precjozów
zaprojektowanych przez projektantkę i stworzonych
ręcznie w prawdziwej pracowni w Warszawie.
Staram się robić taką biżuterię, którą każda kobieta będzie chciała przekazać swojej córce. Dla mnie
osobiście to najwyższa możliwa poprzeczka.

• Na ile owocna okazała się ta
droga? Jakie sukcesy odniosła
pani w swojej dziedzinie? Ciekawi jesteśmy uczestnictwa w wystawach, konkursach,
otrzymanych nagrodach.
W zasadzie od początku studiów projektowych
byłam bardzo aktywna, bardzo chciałam poznawać tę
dziedzinę i się w niej rozwijać. Bardzo dobre oceny od
wybitnych profesorów pozwoliły mi myśleć, że jest we
mnie jakiś potencjał, nad którym mogę pracować. Już na
drugim roku studiów wystartowałam w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej i otrzymałam na nim
nagrodę specjalną – statuetkę i kilogram srebra. Było • Środowisko lekarek dyskutuje o biżuterii dedykoto w 2010 roku, od tego czasu uczestniczyłam w wielu wanej tym z nas, które łączą medycynę z macierzyńtargach branżowych, wystawach, uruchomiłam własną stwem. Jaki rodzaj biżuterii zaproponowałaby pani
działalność i wypuściłam na rynek pięć autorskich ko- takim klientkom?
lekcji biżuterii. Rozwinęłam (i wciąż rozwijam) sprzedaż
To cudowna koncepcja i uważam, że wspaniaw Polsce i za granicą – m.in. w Niemczech, Wielkiej le, że powstała – my, kobiety, chcemy być dla siebie
Brytanii, we Włoszech, w Szwajcarii, USA.
wzajemnie wsparciem i chcemy mieć naszą wspólną
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przestrzeń. Mam kilka poCzęsto moją biżuterię kupuje np. mama córce
mysłów na biżuterię, która lub odwrotnie, albo siostra siostrze. Wychodzi na to,
mogłaby to symbolizować. że faktycznie cała rodzina ma coś z mojej kolekcji.
Z drugiej strony ogromnym wyzwaniem pro- • Co jest przyjemnego, satysfakcjonującego w pracy
jektowym jest stworzyć projektantki biżuterii na indywidualne zamówienie?
coś, co z przyjemnością
Wszystko! Zarówno bezpośredni kontakt z zabędą nosiły różne kobiety mawiającym, jak i świadomość uczuć, bliskości, jakie ta
– o różnych upodobaniach biżuteria ma wyrażać. Niestety z biznesowego punktu
i gustach. Uwielbiam pra- widzenia trudne byłoby utrzymanie się tylko z wykocę nad takimi koncepcja- nywania indywidualnych zamówień w pojedynczych
mi, pozwala mi się rozwi- egzemplarzach ze względu na czas, jaki potrzebny jest
jać jako projektantce.
na ich przemyślenie i realizację – lub musiałyby być
bardzo drogie. Poza tym byłabym ograniczona tylko
• Jakie zlecenie otrzymane od klientki lub klienta do pracy własnych rąk. Dlatego już na początku mojej
było dla pani najtrudniejsze?
działalności podjęłam decyzję o projektowaniu w formie
Jestem chyba dość wrażliwą osobą i przeżywam autorskich kolekcji biżuterii, które w mojej pracowni
różne zamówienia, które wiążą się ze szczególnymi wykonujemy w określonej liczbie egzemplarzy. Pozwala
sytuacjami życiowymi. Oprócz takich wspaniałych i po- mi to rozwijać się nie tylko twórczo, ale i biznesowo
zytywnych, jak pierścionek zaręczynowy czy obrączki – zatrudniać pracowników i docierać do coraz więkślubne, po trudne emocjonalnie – zdarzyło mi się dla szej grupy odbiorców, zachowując przy tym swobodę
pewnej kobiety przetapiać obrączkę po zmarłym mężu twórczą i bezkompromisową jakość wykonania. Dzięki
na pierścionek dla niej – chciała w ten symboliczny temu czuję, że odnalazłam moją drogę, która daje mi
sposób mieć jakąś pamiątkę po nim zawsze przy sobie. radość i satysfakcję.
W naszej biżuterii często zawarta jest nasza historia.
• Dziękuję za bardzo interesujące spotkanie i życzę
• Czy projektowała już pani biżuterię dla całej ro- pani niewyczerpanej inwencji twórczej.
dziny? Powiedzmy, że jest to rodzina lekarska. Co
zaproponowałaby pani mamie lekarce, tacie lekarzowi,
dorastającej córce i synowi?
Rozmawiała Krystyna Knypl

Więcej: https://www.kasiawojcik.com/

Fotografował Mieczysław Knypl

Spotkania
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Fot. Hanson Robotics

Rozmyślania po dyżurze

Robot humanoid Sophia
i jej młodsza siostra Little Sophia

The Hanson Robotics’ award-winning team of AI scientists,
roboticists and engineers has devoted decades to researching
and developing innovations in the AI and robotics fields. With
our teams’ research, discoveries and inventions, our robots
would not be the ultra-realistic humanoid versions that we are
so well-known for today.

AI, artificial
intelligence,
From advanced
natural language processing and voice recognition to cutting
edge computer vision, 3D object tracking and dialog systems, our robots are
sztucznadevelopment
inteligencja
platforms allowing engineers around the world to usher in the
Beata Niedźwiedzka

coming robot revolution.

evolving
open
dialog system,
is embodied
through our
Zaczęło się od marzeń. Our
Od rapidly
pragnienia
bycia
jakarchitecture
Bóg – stworzenia
z materii
nieożywionej
robots, adding expressions, computer vision, NLP, soft robotics and movement to
istoty podobnej do nas, która będzie nas kochać i nam służyć. Takie pomysły przewijają
the technology core.
się w różnych kulturach człowieka – od shintoizmu i judaizmu przez arabską alchemię po
Dialog systems like ours and those of our competitors are generally considered to
wczesny rozwój matematyki.
be core AI technologies at the crux of deep learning work. As such, they are real

miały być wprowaPoczątki
AI, and we look forward to the day thatProgram
roboticsoraz
anddane
AI technology
reaches an
za pomocą
kart perforowanych.
Wyrocznia I Ching, wywodząca
intelligence level comparable to that ofdzane
the smartest
humans.
No one has
(AGI)wyjściowe
yet, but we
believe
thatdrukoday is
miały
być albo
się z tradycji chińskiej, stała sięreached
inspiracjąadvanced general intelligenceDane
coming,
and we are working to help achieve
wane zathat.
pomocą drukarki czy rysowane
do Gottfrieda Leibniza, który
zbudował jedną z pierwszych mechanicznych
przez urządzenie kreślarskie, albo zapisywane na perforowanych kartach.
maszyn liczących i nazywany jest ojcem
Pierwszy egzemplarz maszyny zonowoczesnego systemu binarnego użystał zbudowany przeszło sto lat po śmierci
wanego w komputerach.
pomysłodawcy, dopiero w latach 1989Za pierwszy programowalny komputer do ogólnego zastosowania można
1991 według planów Babbage’a przez
Muzeum Nauki w Londynie.
by uznać maszynę analityczną zaprojekto– wg Talmudu ulepiony
Do historii weszła jeszcze inna
waną przez Charlesa Babbage’a. Maszyna Golem
z gliny na podobieństwo człowiemiała być napędzana silnikiem parowym. ka, ożywiony rytualnymi śpiewami maszyna, tzw. bomba kryptologiczna
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Rozmyślania po dyżurze

Rozmyślania po dyżurze

Dawne pomoce do wykonywania obliczeń

Sztuczna inteligencja znalazła zastosowanie:
do łamania szyfru Enigma w dwóch wariantach: Re- • do kontrolowania procesów technologicznych przy
jewskiego i Turinga. Pierwszą skonstruowali polscy
„braku wszystkich danych”,
kryptolodzy Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk • w systemach ekspertowych, np. w medycynie i farmacji,
Zygalski, drugą nieco później brytyjski matematyk
gdzie bazie danych można zadawać pytania w języku
i kryptolog Alan Turing z zespołem.
naturalnym,
• do tłumaczeniu tekstów,
• w sieciach neuronowych,
Jak jest dzisiaj?
Termin sztuczna inteligencja (artificial intelligence, • do eksploracji danych,
AI) został zaproponowany przez Johna McCarthy’ego • do rozpoznawania optycznego,
w 1955 roku. Obecnie za wyposażone w sztuczną in- • do rozpoznawania mowy,
teligencję uważa się takie algorytmy i maszyny, które • do rozpoznawania pisma ręcznego,
samorzutnie przystosowują się do zmiennych warunków • do sztucznej twórczości – poezja, muzyka
środowiska, podejmują skomplikowane decyzje, uczą • w ekonomii.
się, rozumują abstrakcyjnie itp. Wyróżnia się też tzw.
Sztuczna inteligencja jest w naszych firmach
strong AI, której potencjał odpowiadałby ludzkiej in- i naszych domach. Możemy nawet stwierdzić, że dziś
teligencji, a więc wykazywał zdolności do samouczenia to nie maszyny pomagają nam żyć, ale to my pracujemy
się, tak jak w modelach sieci neuronowych.
na to, by maszyny kupować i konserwować.
I Ching

Model maszyny Babbage’a
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Pies Sony AIBO (Artificial Intelligence Robot)

Robot SoFi, czyli Soft Robotics Fish, przeznaczony do badania życia
podwodnego. Porusza się jak prawdziwa ryba. Skonstruowany w MIT
Computer Science & Artificial Intelligence Lab.

Maszyny są coraz bardziej inteligentne i dostarczają nam rozrywki. W maju 1997 roku komputer Deep
Blue rozegrał zwycięską partię szachów z mistrzem
świata Garrim Kasparowem (więcej na ten temat: https://
www.linkedin.com/pulse/alphazero-maszyna-kt%C3%B3raSpotkanie z udoskonalonym AIBO, upodobnionym do prawdziwego psa
sama-nauczy%C5%82a-si%C4%99-gra%C4%87-w-i-niekanarkiewicz).
W 2014 roku stworzono
program i maszynę sztucznej
inteligencji do gry w go, uznawanej za najbardziej skomplikowaną z logicznych gier. W 2016
roku udało się maszynie pokonać arcymistrza Korei Południowej Lee Sedolę (wygrał
tylko 1 rundę). Maszyna dokonała tego, ucząc się na własnych
błędach (grała sama z sobą),
więcej na ten temat: https://businessinsider.com.pl/technologie/
nowe-technologie/alphago-zero-sztuczna-inteligencja-gra-w-go/
v6s3hds).
Sztuczna inteligencja
wkroczyła do pokojów naszych
dzieci w postaci gier, programów edukacyjnych, zabawek,
Ywain. Skonstruowali go Sander van Dijk, Marcus
takich jak ten uroczy psiak: Schheunemann i Daniel Polani z Bold Hearts
To jest Qrio. Pierwszy robot z dynamiczną funkcją www.youtube.com/watch?v=Oww- Robocup. Ich celem jest zbudowanie takiego
humanoida, który wygra z ludźmi w piłkę nożną
chodu. Może biegać i przez moment nie dotyka
podczas FIFA World Cup 2050.
podłoża. Dyrygował Tokijską Orkiestrą Symfoniczną. -hcyAdUY.
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Androidy nabywają praw ludzkich
25 października 2017 roku robotowi humanoidowi Sophia jako pierwszemu na świecie przyznano obywatelstwo. Uczynił to król Arabii Saudyjskiej,
Salman ibn Abd al-Aziz Al Su’ud. Sophia to android
przypominający kobietę, uczący się nowych umiejętności. Potrafi rozpoznawać twarze i głos, reagować
emocjonalnie i zachowywać się jak człowiek. Udziela
wywiadów i uczestniczy w konferencjach. Sophia wystąpiła z referatem na krakowskim kongresie Impact 18
i otrzymała indeks Akademii Górniczo-Hutniczej. ONZ
przyznało jej pierwszy w historii tytuł Mistrza Innowacji Narodów Zjednoczonych (https://www.youtube.com/
watch?v=BhU9hOo5Cuc).
W 2016 na pytanie Davida Hansona, odpowiedzialnego za produkcję firmy Hanson Robotics, Sophia
odpowiedziała, że zniszczy ludzkość, co uznano jednak za pomyłkę (https://www.youtube.com/watch?v=W0_ Erica, skonstruowana przez Hiroshi Ishiguro, dyrektora Intelligent
Robotics Laboratory w Osaka University
DPi0PmF0). Takich niepokojących zdań wypowiadanych
przez roboty i dziwnych zachowań jest więcej (https:// artykuly/redakcyjne/zao-app-chinska-aplikacja-do-tworzeniawww.youtube.com/watch?v=p8phGxzUC_Y).
deepfake-podbija-internet-technologia-imponuje/9vyn447).
W Japonii w świątynii Kodaiji w Kyoto robot
Aplikacja Face2face umożliwia nakładanie mimiki
uczy buddyjskiej filozofii i intonuje buddyjskie sutry twarzy w czasie rzeczywistym. Jest to program naukowy
(https://www.youtube.com/watch?v=pqi7yhiExSE).
badaczy z Uniwersytetu Stanforda. Face2face na bieżąco
Poza zabawą i edukacją roboty mogą nam wy- śledzi ruchy mięśni twarzy animatora i osoby na wideo,
pełnić życiową pustkę. I oto mamy roboty-sekspart- na podstawie tych obserwacji tworzy wirtualne modele
nerki. 36% Brytyjczyków (i 41% Polaków) uważa, że twarzy, nakłada mimikę animatora na mimikę twarzy
do 2050 roku częściej będziemy w związku z robotami danej osoby, wybierając obraz najlepiej dopasowany
niż z prawdziwymi ludźmi. 40% z nich twierdzi, że (https://www.youtube.com/watch?v=ohmajJTcpNk). I tak
seks z robotem to nie zdrada, a 21% nie widzi w tym powstaje deepfake...
nic złego. W Anglii, Niemczech i Austrii powstają
Pierwsze deepfake’i pojawiły się pod koniec 2017
pierwsze domy publiczne z seksrobotami. W Wiedniu roku. Zaraz potem popularne stały się filmy pornograsekslalka Fanny okazała się popularniejsza od żywych ficzne z wmontowanymi twarzami znanych aktorek.
prostytutek. Jednak uprawiając seks z robotem, a nawet Sławne stały się nagrania największych światowych
z użyciem małych akcesoriów należy liczyć się z za- polityków wypowiadających słowa, które nigdy z ich
grożeniem dla intymności, gdyż: https://www.kobieta. ust nie padły. Przykłady można znaleźć w internecie.
pl/artykul/wibratory-lovense-nagrywaly-seks-bez-wiedzyCzy można wykryć deepfake? Można (jeszcze
uzytkownikow-171113074957.
można) poprzez analizę niedoskonałości kompozycyjOstatnio grupka profesorów uznała seksroboty nych, jednak jest to skomplikowane i prawie niemożliwe
z funkcją „rodzinne” (takie, które mają być dla całej ro- dla niespecjalisty.
dziny – i pana domu zainteresują, i pani domu pomogą,
a także pobawią się z najmłodszymi) za szkodliwe dla Najbliższa przyszłość
rozwoju dzieci.
Fake life, edytowane życie, facebookowi przyjaA skoro już jesteśmy przy ryzyku upowszechnie- ciele, smsy i e-maile do obiektów sztucznej inteligencji,
nia tego, czego nie chcielibyśmy, nie sposób pominąć chatboxy, zwierzęta-roboty, dzieci-roboty, partnerzyaplikacji DeepNude, która rozbierze każdą kobietę -roboty, cyfrowa nieśmiertelność…
z fotografii. Rosyjska aplikacja FaceApp pozwala na
Tekst i zdjęcia
postarzenie i odmłodzenie twarzy, a chińska Zao na
Beata Niedźwiedzka
tworzenie filmów ze zdjęcia (https://www.komputerswiat.pl/
lekarz
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Chwile z poezją

Nocne duszy granie
Piotr Gałuszka

Senne deja vu

Fot. Krystyna Knypl

Zamykam swe oczy i jestem już we śnie
Gdzie z Nią sam byłem przez chwilę
W tej sennej ułudzie pragnę dostrzec że
Przez okno moje wypuszczasz motyle...
Myśl wprawia obrazy wciąż w ruch
Chcę dotknąć swą dłonią Jej twarzy
Lecz niknie jak mgły rannej puch
Czyż nie wie, że tęsknisz i marzysz?
I już jesteś u Niej, nie widzi cię zjawa
Po kuchni się krząta, podłogę zamiata
I krzyczysz, że jesteś, że stygnie Jej kawa
Że weźmiesz Ją stamtąd i porwiesz na lata...
Wtem sen nagle pryska i otwierasz oczy
Za oknem też świt drzwi do dnia otwiera
Już widzisz, że śniłeś, a życie się toczy
A przecież tam byłeś, a jesteś... tu teraz...
07-08.09.2019 r. godz. 5.30, 11.05

Zagubiona miłość

Młodości wspomnienie przeszywa wciąż mnie
Gdziem dróg do wyboru tak wiele tam miał
Której bym nie wybrał i tak będzie źle
Rozterki tłumiła bliskość naszych ciał
Spleceni w rozkoszy co zapiera dech
Bez wina i wody gaszący pragnienie
W miłości rozkwicie nieważny był grzech
Czytelny był uśmiech i ręki skinienie
Dziś szukam tych znaków w rozpaczy od lat
A ziarno nadziei nie wzrasta lecz śpi
Czar dawnej bliskości zaliczam do strat
Czy mnie zechcesz dostrzec i „chodź” powiesz mi...
05.09.2019 r.
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Wiara

Ciężko jest wierzyć w czasie tym
Zrobiono z wiary przedmiot kpin
Symbole niszcząc słowem złym
Nierozliczonych ciągle win
Jak w tym zamęcie przetrwać mam
Nosząc ciężarów własnych trzos
Pomocy nieba trzeba nam
By zmienić w dobry nasz zły los
I dzisiaj tylko jedna rzecz
Jak dzień rozjaśnia duszy mrok
Wspomnienie tamtej chwili wstecz
Co Kupidynem przeszył wzrok
W tej trwodze z lękiem ciągle tkwię
Czekając na Twój mały znak
I wierzę, że nie stracę Cię
I że odpowiesz w końcu: tak...

Tęsknota

Mknie czas, ucieka mi jak sen
I wciąż bez Ciebie w nocy łkam
Gdzie ukrył się jej uśmiech ten
I jak odszukać go dziś mam
Rozwiane włosy smagał wiatr
Pieścił splecione dłonie deszcz
Z pomrukiem burzy gdzieś od Tatr
Przenikał nasze ciała dreszcz
Ukryć Cię chciałem w dłoniach swych
Ogrzać oddechem z zimna łzy
Otulić płaszczem myśli mych
Lecz w gardle słowa więzły mi
A ja jak głupiec ciągle trwam
Żywiąc nadzieję myślą tą
Że siebie tylko w darze mam
I sen mój nie był marą złą...

04.09.2019 r. godz. 03.46
Piotr Gałuszka, lekarz rodzinny

Oczekiwanie

Fot. Krystyna Knypl

04.09.2019 r. godz. 03.05
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Czekam wciąż
Czekam niecierpliwie na spotkanie
A czas ulatuje
Siwymi włosami
Zmarszczkami
Przygarbieniem
Myślami radośnie biegnę ku tobie
A gdy wchodzisz
Wymowna niezależność ciężką torbę dźwigając
Tylko dzień dobry
Tylko spojrzenie
Opadają wyciągnięte ręce
A ścisk w gardle przeżywa rzeczywistość
I dodaje
Witaj, smutku...

2000 r.

Bogdan Gałuszka, ojciec
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Kontynuacja z poprzedniego numeru

Lektura na każdą porę roku
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich rodzin.
1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych.

etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych
poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma
artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest natomiast nanoszenie poprawek
na pierwotnym tekście autorskim i przysyłanie go 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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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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Fot. Krystyna Knypl

Na zakończenie

Jesień w mieście
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