G
L

ISSN 2300-2170

Omnium profecto artium medicina nobilissima

dl@

miesięcznik

11_2019_listopad

azeta
ekarzy

• Nowości
• Artykuł
poglądowy
• Zdrowie
publiczne
• Konferencje
medyczne
• Lektura
na każdą porę
roku

Moda
zdrowia doda

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

Koleżanki i Koledzy,

W

naszym kraju wszyscy wiedzą, jak powinien przebiegać proces leczenia, tylko
lekarze są jacyś niedomyślni i nie nadążają za wyobrażeniami pacjentów, polityków oraz biznesu, który kręci się wokół medycyny.

C

o i raz powstają marketingowe dzieła zwane raportami badawczymi (nazwa ma
podnosić rangę, sugerować, że jest to dzieło naukowe). W początkach transformacji
ustrojowej lat 90. w ochronie zdrowia obowiązywało hasło „pieniądze idą za pacjentem”.
Ale czy pieniądze mogą iść same, bez nadzoru, bez opieki? Nie!

D

o ochrony zdrowia przybyło więc wielu zatroskanych opiekunów tych pieniędzy.
Tłumnie ruszyli też ci, którzy zawsze marzyli o tym, by móc bawić się w doktora,
ale nie dostali się na medycynę. Co więc biedacy zrobili? Ano skończyli różne studia
paramedyczne, zasilając rzeszę tych, których lekarze z krajów anglojęzycznych określają
mianem noctor.

D

r Sandman (https://sandmansprogress.blogspot.com/2006/07/rise-of-noctor.html) pisze
o nich na swoim blogu tak:

The Noctor is a strange beast, coming in a number of guises. It is known by a number of
names – the Advanced Nurse Practioner, the Emergency Care Practioner, the Medical
Care Practioner. You’ll notice a similarity in the nomenclature, as most ‘Noctors’ have
appropriated the ‘Practioner’ title. This is because the term “Registered Medical Practioner”
is the legally protected name for a Doctor.

Noktor to dziwna bestia, w wielu przebraniach. Znany jest pod wieloma nazwaniami
– Advanced Nurse Practioner, Emergency Care Practioner, Medical Care Practioner. Zauważycie podobieństwo w nomenklaturze, ponieważ większość „noktorów” przywłaszczyła
sobie tytuł „practioner”. A to dlatego, że „Registered Medical Practioner” jest terminem
prawnie chronionym do użytku wyłącznie przez lekarza.

D

la poprawienia sobie nastroju noktorzy produkują dzieła mające sugerować, że
oni też leczą. Kolejne takie dzieło pojawiło się na polskim rynku. Dowiadujemy
się z niego informacji, które mnie, starego doktora, przyprawiają o zwyżki ciśnienia
krwi. Jedna z firm reprezentujących producentów sprzętu medycznego postanowiła
dać klapsa lekarzom, którzy mają okropne maniery – nie dość szczegółowo informują
o wszystkim, nie pozwalają współdecydować opiekunom i pacjentom o procesach
leczenia, nie okazują należycie dużo empatii… (https://www.siemens-healthineers.com/
pl/raport).

M

ówimy, że medycyna jest sztuką. Za naprawianie medycyny wziął się tym razem
biznesmen, absolwent studiów z historii sztuki… (https://www.linkedin.com/in/
piotr-kuskowski-36a0b4aa/?originalSubdomain=pl).
urtyna!!!
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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
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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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18

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.

3

26

31

11_2019 listopad

Nowości
Laureaci Nagrody Nobla w medycynie i fizjologii 2019-10-07

William G. Kaelin jr urodził się
w 1957 roku w Nowym Jorku. Ukończył studia lekarskie na Uniwersytecie
Duke w Durham. Swoje specjalistyczne
wykształcenie w zakresie chorób wewnętrznych i onkologii odbył na Johns
Hopkins University w Baltimore oraz
w Instytucie Onkologii Dana-Farber
w Bostonie. Założył własne laboratorium badawcze w Instytucie Onkologii
Dana-Farber i w 2002 r. został profesorem zwyczajnym w Harvard Medical
School, a od 1998 r. jest badaczem Instytutu Medycznego Howarda Hughesa.

Sir Peter J. Ratcliffe urodził
się w 1954 roku w Lancashire, Wielka
Brytania. Studiował medycynę w Gonville i Caius College na Uniwersytecie Cambridge i odbył specjalistyczne
szkolenie z nefrologii w Oksfordzie.
Założył niezależną grupę badawczą
na Uniwersytecie Oksfordzkim i został
profesorem zwyczajnym w 1996 roku.
Jest dyrektorem ds. badań klinicznych
w Francis Crick Institute w Londynie,
dyrektorem Target Discovery Institute w Oksfordzie i członkiem Ludwig
Institute for Cancer Research.

L

Gregg L. Semenza urodził się
w 1956 roku w Nowym Jorku. Ukończył biologię na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie oraz medycyną na School
of Medicine w Filadelfii, uzyskał specjalizację z pediatrii na Uniwersytecie Duke
w Durham. Odbył staż podoktorski na
Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Baltimore, gdzie również założył niezależną
grupę badawczą. W 1999 roku został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Johnsa
Hopkinsa, a od 2003 roku jest dyrektorem
programu badań naczyniowych w Johns
Hopkins Institute for Cell Engineering.

aureatami Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii w 2019
roku zostali: William G.
Kaelin, sir Peter Ratcliffe
oraz Gregg L. Semenza,
którzy odkryli mechanizmy, dzięki którym komórki rozpoznają niedobór
tlenu w organizmie oraz
dostosowują się do zmiennej dostępności tego pierwiastka.

Komitet Noblowski przyznający
nagrodę w dziedzinie medycyny
i fizjologii składa się z 50 profesorów Instytutu Karolinska
w Sztokholmie.
Laureaci otrzymują dyplom,
złoty medal oraz nagrodę pieniężną. Łączna kwota Nagrody Nobla wynosi 9 mln koron
szwedzkich, w tym wypadku
podzielona na równe części między trzech laureatów.

Podstawowe publikacje naukowe laureatów
Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii 2019
podane w komunikacie prasowym Komitetu Noblowskiego:

VHL targets hypoxia-inducible factors for oxygen-dependent
proteolysis. Nature, 399, 271-275.

Vaux, E.C., Cockman, M.E., Wykoff, C.C., Pugh, C.W., Maher, E.R. & Ratcliffe, P.J. (1999). The tumour suppressor protein

Źródło: materiały prasowe Komitetu Noblowskiego
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2019/press-release/

4. Mircea, I., Kondo, K., Yang, H., Kim, W., Valiando, J., Ohh,
1. Semenza, G.L, Nejfelt, M.K., Chi, S.M. & Antonarakis, S.E. M., Salic, A., Asara, J.M., Lane, W.S. & Kaelin Jr., W.G. (2001)
(1991). Hypoxia-induciblenuclear factors bind to an enhancer HIFatargeted for VHL-mediated destruction by proline hyelement located 3’ to the human erythropoietin gene. Proc Natl droxylation: Implications for O2sensing. Science, 292, 464-468.
Acad Sci USA, 88, 5680-5684.
5. Jakkola, P., Mole, D.R., Tian, Y.-M., Wilson, M.I., Gielbert, J.,
2. Wang, G.L., Jiang, B.-H., Rue, E.A. & Semenza, G.L. (1995). Gaskell, S.J., von Kriegsheim, A., Heberstreit, H.F., Mukherji, M.,
Hypoxia-inducible factor 1 is a basic-helix-loop-helix-PAS Schofield, C.J., Maxwell, P.H., Pugh, C.W. & Ratcliffe, P.J. (2001).
heterodimer regulated by cellular O2tension. Proc Natl Acad Targeting of HIF-ato the von Hippel-Lindau ubiquitylation
complex by O2-regulated prolyl hydroxylation. Science, 292,
Sci USA, 92, 5510-5514.
468-472
(K.K.)
3. Maxwell, P.H., Wiesener, M.S., Chang, G.-W., Clifford, S.C.,
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Nowości
Ochrona zdrowia
– zadania w nowej kadencji
Komisji Europejskiej
Ursula von der Leyen,
nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej, skierowała
do każdego z komisarzy pismo zwane „mission letter”,
w którym przedstawia swoje oczekiwania w sprawach
związanych z nadzorowanymi przez nią dziedzinami.
Komisarzem ds. zdrowia
i bezpieczeństwa żywności jest w bieżącej kadencji
Stella Kyriakides, psycholog
z Cypru (https://ec.europa.eu/
commission/sites/beta-political/
files/stella-kyriakides-cv.pdf).
W dokumencie dostępnym
pod adresem https://ec.europa.
eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-stella-kyriakides_en.pdf możemy
przeczytać, jakie zadania
stoją przed nową komisarz
ds. zdrowia i bezpieczeństwa
żywności.
Po omówieniu ogólnych
zasad współpracy przewodnicząca Komisji Europejskiej

przedstawia szczegółowe zadania, oto one:
# Stałe podnoszenie jakości i stabilności systemów
opieki zdrowotnej przez poprawę przepływu informacji, rozwój specjalistycznej
wiedzy oraz wymianę najlepszych praktyk.
# Zapewnienie zaopatrzenia w leki po przystępnych
cenach, które zaspokoją
potrzeby społeczeństwa;
w związku z tym należy
wspierać europejski przemysł
farmaceutyczny, aby pozostał
innowatorem i światowym
liderem w swojej dziedzinie.
# Wdrożenie nowych
ram prawnych dotyczących
ochrony zdrowia i danych
osobowych obywateli.
# Wykorzystanie potencjału e-zdrowia; informatyzacja ma zapewnić wysokiej
jakości opiekę zdrowotną
oraz zmniejszyć nierówności
w dostępie do niej.

Ursula von der Leyen
President-elect of the European Commission

Mission letter
# Wspieranie badań nad to imperatyw moralny, zdronowymi strategiami profi- wotnyBrussels,
10 September 2019
i ekonomiczny.
laktycznymi, lekami oraz
# Ochrona obywateli przed
Stella Kyriakides
wyrobami
medycznymi.
narażeniem na działanie sub# Zapewnienie obywate- stancji zaburzających gospolom
kontroli nad swoimi da- for
darkę
hormonalną.
Commissioner-designate
Health
nymi osobowymi w zakresie
# Poprawa jakości inforDear Stella,
zdrowia.
macji na temat zdrowia i proEarlier this year, the people of Europe made their voices heard in record numbers at the
# Zwalczanie
antybiotykoduktów
spożywczych.
European
elections. They presented
us with a mission to
be decisive and
ambitious on the
big issues of our time that are shaping the future of our society, economy and planet.
oporności.
# Wdrażanie i egzekwowaChanges in climate, digital technologies and geopolitics are already having a profound
effect
the lives of Europeans.
We are witnessing major
all the way from global
#on Poprawa
informacji
nieshifts
prawodawstwa
dotyczącepower structures to local politics. While these transformations may be different in nature,
we
must
show
the
same
ambition
and
determination
in
our
response.
What we do now will
w zakresie szczepień, wyja- go bezpieczeństwa
żywności
determine what kind of world our children live in and will define Europe’s place in the world.
śnianie
korzyści
i
zwalczanie
oraz
zdrowia
zwierząt
i roślin.
Our job as the European Commission will be to lead, to grasp the opportunities and to
tackle the challenges that these changes present, working hand in hand with people from
mitów.
#
Audyty
żywności
imporacross Europe and with the governments, parliaments and institutions that serve them.
#
Walka
z
chorobami
notowanej.
This is the guiding principle behind my Political Guidelines
for the next European
Commission 2019-2024, which I presented to the European Parliament on 16 July 2019. I
wotworowymi;
outlined six headline ambitionskonieczna
on which I want the European
Commission’s
work to focus.
Bardzo
ciekawy
plan dziaThese priorities are interlocking and are part of the same picture. In this spirit, I have put
jest
no-and łania,
togetherprofilaktyka
a College in which we chorób
will all work, decide
deliver together.
cóż można powiedzieć?
wotworowych oraz poprawa Powodzenia wszystkim zawyników leczenia.
angażowanym w jego
reali1
# Praca nad bezpieczeń- zację!
(K.K.)
stwem żywności, dobrostanem zwierząt i zdrowiem
Źródło: https://ec.europa.eu/
commission/sites/beta-political/
roślin w ramach realizacji
files/mission-letter-stella-kyriakiprogramu „od pola do stołu”;
des_en.pdf
zdrowie i dobrostan zwierząt

Sztuczna inteligencja w praktyce lekarskiej
Jeszcze nie rozwiązaliśmy
wielu bieżących problemów
w ochronie zdrowia, a już do
drzwi stukają nowe, w tym
jeden szczególny – sztuczna
inteligencja.
Na łamach „JAMA” ukazał
się artykuł Potential Liability
for Physicians Using Artificial

Intelligence – omawiający zagadnienia potencjalnej odpowiedzialności lekarzy za posługiwanie się metodą sztucznej inteligencji.
Autorzy są prawnikami
z amerykańskich akademickich instytucji prawniczych. Piszą oni, że istnieje

teoretyczna możliwość, że
program sztucznej inteligencji podejmie optymalną decyzję terapeutyczną. Może
się jednak zdarzyć, że decyzja będzie niekorzystna dla
pacjenta. Co wtedy? Jaka jest
rada amerykańskich prawników?

Mówią oni: lekarzu,
sprawdź, czy twoja polisa obejmuje ubezpieczenie
od decyzji podejmowanych
przez sztuczną inteligencję!
Rada znakomita na nadchodzące czasy!
(K.K.)
Źródło: https://jamanetwork.com/
journals/jama/fullarticle/2752750

Analiza porównawcza

Mechaniczna trombektomia v. leczenie farmakologiczne
w udarze mózgu
Mechaniczna trombektomia jest sposobem leczenia udaru mózgu dostępnym
obecnie w wielu ośrodkach na świecie,
także w Polsce. Na łamach „JAMA Neurology” ukazało się doniesienie Medical

5

Management vs Mechanical Thrombec- (średni wiek 65,2 lat). W okresie 3-mietomy for Mild Strokes. An International sięcznej obserwacji uzyskane efekty leczMulticenter Study and Systematic Review nicze dla obu metod były podobne. (K.K.)
Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jaand Meta-analysis porównujące obie
maneurology/article-abstract/2751258
metody. Analizą objęto 251 pacjentów
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Nowości
Wybierz twojej lalce płeć,
jedną z wielu płci do wyboru…
Firma Mattel oferująca zabawki i sprzęt dla dzieci pod
koniec września 2019 r. wprowadziła na rynek lalkę, która dzięki zestawowi fryzur
i ubrań może być dziewczynką lub chłopcem, ewentualnie dowolną postacią o pośredniej płciowości. Ta oferta sprawia, że dzieci, które
nie czują się w jednoznaczny
sposób chłopcem lub dziewczynką, mogą tworzyć osobisty swój świat – mówi producent tej nowości na rynku zabawek. Lalka ma niecałe 30 cm, może mieć nałożoną przez dziecko fryzurę
z długich włosów lub krótkich, być ubrana w sukienkę lub spodnie, a do tego ma
do wyboru trzy pary butów.
Laka jest przeznaczona dla
dzieci od 6 lat, czyli takich,
które świadomie odczuwają
swoją płeć.
Lalkę testowano w siedmiu stanach amerykańskich,
w 250 rodzinach, wśród
dziewczynek, chłopców oraz

dzieci o zmiennym poczuciu płci. Piętnaścioro dzieci
identyfikowało się jako trans,
bezpłciowe lub płynne pod
względem płci i jak pisze producent, „dzieci te rzadko widzą siebie w mediach, nie mówiąc już o przeznaczonych
dla nich zabawkach”.
Na łamach „Time” czytamy, że rośnie populacja młodych ludzi, którzy nie mają
jednoznacznego poczucia
płci. Chociaż nie przeprowadzono dużych badań wśród
dzieci poniżej 10. roku życia,
niedawne analizy poczynione przez Williams Institute
na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles wykazały, że 27% nastolatków w Kalifornii odczuwa niezgodność
z płcią fizyczną. Inne badania
mówią o wzroście do 35% odsetka osób nieidentyfikujących się z płcią wg binarnego
podziału (żeńska albo męska,
bez form pośrednich) w porównaniu z 16% osób urodzonych w latach 1965-1980.

Obecnie Mattel ma 19%
udziału w rynku lalek, który
ma wartość 8 miliardów dolarów; zdobycie następnego
1% może oznaczać kolejne
80 milionów dolarów przychodów tej firmy.
Branża medyczna stara
się nie pozostawać w tyle.
Na amerykańskim portalu
Sermo (www.sermo.com), na
którym jest zarejestrowanych
800 tysięcy lekarzy ze 149 krajów, 11 października pojawiła się ankieta (https://app.sermo.com/post/539813) z pytaniem: Czy powinna powstać
subspecjalizacja pediatryczna

zajmująca się zmianą płci
u dzieci? Wstępne wyniki:
58% lekarzy odpowiedziało NIE; 42% lekarzy odpowiedziało TAK. Nie można
oprzeć się wrażeniu, że żyjemy w czasach, w których nie
ma takiego aspektu ludzkiej
egzystencji, na którym świat
nie chciałby zrobić interesu.
(K.K.)
Źródło: https://time.com/5684822/
mattel-gender-neutral-doll/
https://shop.mattel.com/shop/
en-us/ms/creatable-world/creatable-world-deluxe-character-kitcustomizable-doll-blonde-curlyhair-ggg56#BVMattel

i organizacji świadczeń oraz
zarządzania”.
To nowe i niełatwe podejście do funkcjonowania systemu ochrony zdrowia objaśniali dziennikarzom medycznym
prelegenci: Adam Niedzielski,
prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Dariusz Dziełak,
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STRATEGIA WDROŻENIA

OPIEKA KOORDYNOWANA DLA POLSKI…

dyrektor Departamentu Analiz i Strategii oraz Katarzyna
Wiktorzak, kierownik projektu POZ PLUS. Moderatorem
dyskusji była Renata Furman,
redaktor naczelna „Służby
Tabela 1: Strategiczne podejście do zmiany systemu realizacji świadczeń w ochronie zdrowia w Polsce
Wśród pośrednich korzyści płynących z opieki koordynowanej należy

wymienić spadek obciążenia odczuwanego przez personel medyczny

oraz ujednolicenie procedur w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia.
Opieka jest koordynowana pod kątem rozwiązań będących odpowiedzią

na presję wynikającą ze zmian demograficznych oraz kurczących się zasobów
finansowych (6). W tabeli 1 hasłowo przedstawiono strategiczne podejście
do zmiany systemu realizacji świadczeń w ochronie zdrowia.

Jak było? Jak będzie?

Obecny system opieki
Zogniskowany na świadczeniach
Scentralizowany na fundamencie opieki
specjalistycznej i stacjonarnej
Reaktywny i reagujący
Tryb nagły i ostry
Pacjent bierny, niedoinformowany
i traktowany przedmiotowo
Personel medyczny pracuje niezależnie do siebie
Za partnerów uznaje się tylko lekarzy
Słabe wsparcie technologiczne

Opieka koordynowana w przyszłości
Zogniskowany na potrzebach
Zdecentralizowany do opieki ambulatoryjnej:
POZ zyskuje na znaczeniu
Proaktywny i zapobiegający
Tryb planowy i systematyczny
Pacjent aktywny, dobrze poinformowany
i traktowany podmiotowo
Personel medyczny współpracuje
Za partnerów uznaje się cały personel medyczny
Technologia w służbie opieki zdrowotnej,
jako narzędzie wspierające i usprawniające jej
funkcjonowanie

https://akademia.nfz.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/strategia_final.pdf

Opieka koordynowana jest
nowym pojęciem promowanym przez Bank Światowy,
które zaczyna funkcjonować
w ochronie zdrowia. Czym
jest opieka koordynowana?
W materiałach Akademii
NFZ czytamy: „Zgodnie z definicją Europejskiego Biura
ds. Zintegrowanej Opieki
Zdrowotnej, będącego częścią Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), opieka
koordynowana to „koncepcja świadczeń związanych
z diagnozowaniem, leczeniem, opieką, rehabilitacją
i promocją zdrowia w wymiarze nakładów, realizacji

Fot. Krystyna Knypl

Konferencja prasowa NFZ
na temat opieki koordynowanej

Zdrowia”. Wypowiedź dr.
nauk ekonomicznych Adama
Niedzielskiego o tym nowym
podejściu do funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
jest dostępna pod adresem
https://www.medexpress.pl/
opieka-koordynowana-tomodel-opieki-ktory-wymagawspolpracy-miedzy-pacjentemi-lekarzem/75406.
Założenia teoretyczne
sprawiają dobre wrażenie,
a jak sprawdzą się w praktyce,
pokaże czas.
Krystyna Knypl

Modele opieki koordynowanej: krótki opis procesu wdrażania

6
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Nowości
Konferencja prasowa
Rotawirusy są najczęstszą
przyczyną biegunek u dzieci.
Wyróżnia się pięć głównych
grup tych wirusów: A, B, C,
D oraz E, z czego trzy (A,
B i C) są zakaźne dla ludzi.
Rotawirusy zostały odkryte
przez Ruth Bishop w 1973
roku w śluzówce przewodu
pokarmowego osoby chorej
na biegunkę.
Wirus A jest najbardziej
powszechny i powoduje 90%
biegunek u ludzi. Rotawirusy
przenoszą się drogą pokarmową, niszczą enterocyty
wyściełające jelito cienkie,
powodując wirusowe zakażenie przewodu pokarmowego. Źródłem zakażenia mogą
być brudne ręce, produkty
pokarmowe niepoddane obróbce cieplnej (sałatki, owoce,
przystawki). Przebycie zakażenia powoduje powstanie
swoistych przeciwciał IgA
w błnie śluzowej jelita.
– W Polsce mamy około
500 tysięcy rocznie przypadków biegunek powodowanych przez rotawirusy
– powiedział podczas konferencji prasowej w swoim
wystąpieniu on-line dr Paweł
Grzesiowski, pediatra. Z tego
około 10% przypadków wymaga hospitalizacji z powodu

Szczepienie przeciw rotawirusom
odwodnienia, niewydolności
nerek lub zaburzeń w odżywianiu. Przebycie biegunki
rotawirusowej może powodować opóźnienie rozwoju
dziecka.
Najnowsze dane
o rotawirusach

Przed kilkoma dniami L.C.
Harrison i wsp. opublikowali
artykuł zatytułowany Does
rotavirus turn on type 1 diabetes?, w którym przedstawiono hipotezę, że infekcja
rotawirusami uszkadza komórki beta trzustki i może
przyczyniać się do rozwoju
cukrzycy typu 1 u dziecka.
W Australii po wprowadzeniu szczepień przeciwko rotawirusom zaobserwowano
15% spadek zachorowań na
cukrzycę typu 1 wśród dzieci
w wieku 0-4 lat.
Przebieg konferencji

W związku z powyższym
dr Paweł Grzesiowski jest
zdania, że szczepienie przeciwko rotawirusom powinno
być wpisane na listę szczepień
obowiązkowych.
Główny Inspektor Sanitarny, dr hab. med. Jarosław
Pinkas, skupił się w swoim wystąpienia na zapowiedzi zwalczania ruchów

antyszczepionkowych: –
Gdzie nie ma wiedzy, są złe
intencje – powiedział. Podkreślił rolę wszystkich zawodów medycznych w propagowaniu szczepień. – Szczepimy
się nie tylko dla siebie, ale
także dla innych, szczepienie
się jest naszym obywatelskim
obowiązkiem.
Przedstawicielka NFZ, zastępca dyrektora Biura Profilaktyki Zdrowotnej, Marta
Pawłowska, podała dane statystyczne o zachorowaniach
na infekcje rotawirusowe:
w 2018 roku hospitalizowano
z powodu tych infekcji 19 500
dzieci, 66% stanowiły dzieci
do 3. roku życia, a 91% do
9. roku życia. Koszt leczenia
wyniósł 47,5 mln zł.
Prof. Teresa Jackowska,
konsultant krajowy ds. pediatrii, zwróciła uwagę na
to, że na infekcje rotawirusowe chorują także rodzice.
Niedobór łóżek szpitalnych
powoduje, że na jednej sali
muszą leżeć dzieci z infekcją
rotawirusową, norowirusową (wirus grypy żołądkowej)
oraz salmonellą, co stwarza
zagrożenie zakażeniami mieszanymi. Poinformowała, że
jest bardzo niska wyszczepialność dzieci przeciwko grypie

– wg niej mniej niż 1% dzieci
jest szczepionych. W Warszawie spodziewane jest finansowanie szczepień przez Urząd
Miasta. Najlepszym źródłem
informacji o infekcjach rotawirusowych jest strona EUROROTANET. Polska niestety
nie należy do tej sieci. Podając
szczepionkę przeciwko rotawirusom, należy pamiętać,
że istnieje ryzyko wgłobienia
jelita, więcej pod adresem
https://www.mp.pl/szczepienia/
przeglad/rotawirusy/143400,ry
zyko-wglobienia-jelita-po-szcze
pieniu-przeciwko-rotawirusom.
W konferencji uczestniczyła także matka dziecka
z porażeniem mózgowym
dziecięcym i ciężką lekooporną padaczką, które z uwagi na
stan zdrowia ma trudności
z realizowaniem szczepień,
z kolei konieczność bywania
w placówkach medycznych
naraża je na infekcje rotawirusowe.
W kalendarzu szczepień
na rok 2002 nie ma szczepienia przeciwko rotawirusom.
Zdaniem występujących na
konferencji lekarzy takie
szczepienie powinno wejść
do kalendarza szczepień obowiązkowych.
Krystyna Knypl

Kalendarium aktywności dziennikarskich redaktor naczelnej
„Gazety dla Lekarzy” w październiku 2019 roku
▶ Publikacja na www.

mountain has brought fort php/wazniejsze-nowosci/825a mouse (https://app.sermo. -psychiatria-na-swiecie-2019)
4 października. EU He- com/post/547844)
28 października. NFZ o opiealth Programme conferen- ▶ Uczestnictwo
ce koordynowanej (http://gace – Brussels, 30 September, w konferencjach
zeta-dla-lekarzy.com/index.
2019 (https://app.sermo.com/ 18 października. Szcze- php/wazniejsze-nowosci/826post/522975)
pienie przeciw rotawiru- konferencja-prasowa-nfz-na11 października. Migration som (http://gazeta-dla-leka- temat-opieki-koordynowanej)
and health (https://app.sermo. rzy.com/index.php/wazniej- ▶ Publikacje
com/post/532356)
sze-nowosci/822-konferencja- 27 października. Mono18 października. Pregnant prasowa-szczepienie-przeciw- graficzne opracowanie Zawomen vaccination against rotawirusom)
kochany tenor poświęcone
influenza (https://app.sermo. 19 października. Psychia- pamięci Jerzego Granowcom/post/540666)
tria na świecie 2019 (http:// skiego, słynnego tenora pol25 października. The gazeta-dla-lekarzy.com/index. skich scen operowych (https://
sermo felietonów
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www.photoblog.com/mimax2/2019/10/27/27102019-zakochany-tenor/)
30 października. Artykuł
Control of hypertension –
should doctors roll up their
sleeves or open their minds
to new forms of communication? w „e-Journal of Cardiology Practice” (https://www.
escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-17/control-of-hypertensionshould-doctors-roll-up-theirsleeves-or-open-their-min)
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Nowości
Jazzowy talent z lekarskiej rodziny
26 października 2019 r.
odbył się w Warszawie VIII
Międzynarodowy Konkurs
Wokalny „Wiktoria” poświęcony twórczości Anny
German, w którym Grand
Prix zdobyła 15-letnia Ida
Zielińska, uczennica II LO
im. Emilii Plater w Sosnowcu i jednocześnie studentka
pierwszego roku Wydziału
Wokalistyki Krakowskiej
Szkoły Jazzu. Ida zaśpiewała
The Man I Love, utwór znany
z repertuaru Elli Fitzgerald,
ale także Anny German. Wykonanie Idy (https://youtu.
be/iMe5uYeE6Jg) w nowej
aranżacji Jarosława Hanika
spotkało się z uznaniem jury,
które jednogłośnie przyznało
jej główną nagrodę.

Voice Teachers of Mix oraz
jedną z kilku osób w Europie stosujących technikę flow
phonation, wymyśloną przez
dr. Huberta Noe z Austrii.
Dzięki profesjonalnemu
szkoleniu rozpoczętemu we
wczesnym dzieciństwie Ida
została bezpiecznie przeprowadzona przez trudny okres
wzrostu i mutacji. Współpraca ze studiem SINGART
otwarła przed nią możliwość
uczestnictwa w międzynarodowych warsztatach wokalnych organizowanych przez
IVTOM, na które w roli
wykładowców i trenerów
indywidualnych zapraszani
są najlepsi nauczyciele śpiewu
z całego świata. Spotkania
z nimi zawsze są inspiracją
i
motywacją dla uczestników.
Od przedszkola
Autorytety,
które Ida miała
do Opola
Ida, podobnie jak boha- okazję spotkać, to: Mary Ann
terowie znanego programu Kehler, Dean Kaelin, Roger
telewizyjnego Od przedszkola Treece, Daniel Zangger Borch,
do Opola, od najmłodszych Sissy Handler.
lat przejawiała zamiłowanie Śpiewać jak Ella
do występów na scenie. Jako Fitzgerald
uczennica szkoły podstawoBardzo duża wrażliwość
wej uczestniczyła w kilku muzyczna Idy oraz zamiłokonkursach, zyskując uznanie wanie do utworów ambitnych
jurorów. Jej mama, dr Ewa i nieoczywistych skierowały
Bzymek, lekarz stomatolog, ją w stronę jazzu. Jej ulubioną
aby zweryfikować zdolności artystką jest Ella Fitzgerald,
córki, zasięgnęła konsultacji która w naturalny sposób
w Studio Wokalnym SIN- maluje głosem najpiękGART w Gliwicach. Konsul- niejsze pejzaże muzyczne.
tacja wypadła pomyślnie i Ida W ubiegłym roku Ida zostarozpoczęła naukę emisji głosu ła laureatką ogólnopolskich
pod kierunkiem Dominiki festiwali, w tym dwóch jazPłonki, która jest certyfiko- zowych, zajmując III miejsce
wanym nauczycielem i men- w Młodzieżowym Festiwalu
torem na Polskę International Magnolia 2018 w Warszawie

oraz II miejsce w Junior Młyn
Jazz Festival w Wadowicach.
Sukcesy na tym polu skłoniły
Idę do zgłoszenia się do tegorocznej rekrutacji do Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki
Rozrywkowej. Po przesłuchaniach została przyjęta na
pierwszy rok studiów, a ma
zaledwie 15 lat. Prowadzą ją
dwie nauczycielki: Ewa Niewdana-Hady (wokalistyka)
i Dominika Płonka (emisja
głosu).
W tzw. międzyczasie przez
4 lata Ida była uczennicą Sound Impression w Sosnowcu,
gdzie pobierała nauki gry na
gitarze pod kierunkiem Łukasza Gorgonia i Jana Mitoraja
oraz wokalistyki u Marcina
Łazarskiego. Teraz, na studiach, uczestniczy w zajęciach
gry na fortepianie, emisji głosu, wokalistyki i teorii muzyki, poszerzając i uzupełniając
wachlarz swych umiejętności.
Po skończonej szkole
ma nadzieję uzyskać tytuł
i uprawnienia wokalisty
muzyka. Swoją przyszłość

wiąże z jazzem, występami
z zespołem na żywo, a także
nagraniami studyjnymi.
Tradycje rodzinne

Idę wspiera rodzina, w której muzyka i śpiew krążą od
pokoleń. Dzieciństwo mamy
Idy to wspomnienia spotkań
rodzinnych, gdzie do późnych godzin nocnych śpiewano utwory patriotyczne,
ludowe, szanty i wiele innych.
W rodzinie pielęgnowana jest
pamięć o Antonim Wacińskim, znanym w regionie
świętokrzyskim patriocie,
pedagogu i społeczniku, autorze słów i muzyki swego
rodzaju ponadczasowej odezwy i przesłania do młodzieży.
Utwór ten pozostaje na razie
na papierze i czeka na odegranie i zaśpiewanie. Może
właśnie przez Idę?
Linki do kanału YouTube
z utworami wykonywanymi
przez Idę Zielińską:
https://youtu.be/YegwDlpLzHY
https://youtu.be/jZ-DVCwc38s
https://youtu.be/QgrLm1cFlg4
Krystyna Knypl

Ella Fitzgerald chorowała na cukrzycę
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ella_Fitzgerald#/media/Plik:El a_Fitzgerald_1962.JPG

Wszyscy znamy piękne wykonania jazzowych utworów przez
Ellę Fizgerald, ale mało kto wie,
że słynna wokalistka cierpiała na
cukrzycę przebiegającą z poważnymi powikłaniami narządowymi.
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Pod koniec życia w wyniku
choroby straciła wzrok i obie nogi.
W 2016 roku National Diabetes Awareness Month w Stanach Zjednoczonych (https://
divabetic.org/2016/10/24/

e l l a - f i t z g e r a l d - i s - o u r- d i v a inspiration-for-national-diabetesawareness-month/) obchodzono
przy dźwiękach piosenek Elli Fitzgerald.
(K.K.)
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Artykuł poglądowy
Fragment muralu. Fot. Mieczysław Knypl

Co nagle, to…
do lekarza!
Alicja Barwicka

Jak w każdej dziedzinie medycyny, tak
i w zakresie chorób oczu schorzenia
mogą mieć bardzo różny przebieg, przy
czym o ile niepokój lekarza łączy się
raczej z tymi przewlekłymi, biegnącymi podstępnie i tylko nieraz manifestującymi się zaostrzeniami, to nagle
pojawiająca się patologia budzi zawsze
co najmniej zainteresowanie, a nieraz
i lęk u dotkniętej problemem osoby.
Jest oczywiście sporo występujących
nagle, chociaż w sumie drobnych problemów okulistycznych, które udaje
się rozwiązać bez wizyty w gabinecie
okulistycznym, ale bywają również nagłe incydenty groźne, bo źle rokujące,
wymagające natychmiastowej pomocy
fachowej. Wiele występuje naprawdę
często, warto więc przyjrzeć się niektórym z nich.
Niewielki lub średnio nasilony ból
czerwonego oka
Nagłe zaczerwienienie oka może wystąpić z wielu
powodów. Praktycznie każdy stan zapalny spojówek
przebiega z przekrwieniem gałki ocznej. Ból w takich
infekcjach nie jest bardzo silny, a dominuje uczucie
ciała obcego pod powiekami, światłowstręt, pieczenie
i łzawienie. W różnicowaniu etiologii, a co za tym
idzie w sposobie leczenia nieocenioną rolę odgrywa
wywiad (np. u alergików świąd, przebyta niedawno
infekcja, zwłaszcza wirusowa, nieprzestrzeganie reżimu
sanitarnego przy korzystaniu z soczewek nagałkowych,
czynniki fizyczne – zapylenie, dym papierosowy, kurz)
i charakterystyczne cechy badania przedmiotowego
(np. rodzaj wydzieliny zapalnej, ewentualna obecność
ciał obcych w worku spojówkowym, zajęcie rogówki).
Jeśli infekcja obejmuje tylko spojówki – leczenie nie
nastręcza trudności. Dłuższej terapii wymaga proces
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zapalny obejmujący również rogówkę. Niestety nawet banalna infekcja spojówkowa nieleczona może
przejść w formę przewlekłą, z okresami remisji i zaostrzeń, co w efekcie może istotnie zaburzyć funkcje
biomechaniczne rogówki i filmu łzowego. Inny obraz
(raczej bez bólu, jedynie z dyskomfortem) daje wylew
podspojówkowy, chociaż i tu oko jest zaczerwienione.
Tego rodzaju wylew ulega najczęściej samoograniczeniu
po unormowaniu wartości ciśnienia tętniczego krwi,
a pomocne mogą być zimne okłady na powieki oraz
preparaty nawilżające przednią powierzchnię gałki
ocznej. Większym problemem terapeutycznym jest
już wylew krwi do komory przedniej oka (towarzyszy
często nawet niewielkim tępym urazom).
Nieraz już sam wywiad wskazuje na możliwość
obecności w oku ciała obcego. Zwykle niezwłocznie po
urazie chory podejmuje próby pozbycia się intruza nie
uzyskując poprawy, oko nadal boli i jest zaczerwienione.
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Artykuł poglądowy
Ciało obce tkwiące w worku spojówkowym, załamkach lub rogówce musi być bezwzględnie usunięte,
a zastosowane potem kilkudniowe leczenie miejscowe
najczęściej pozwala zapomnieć o problemie. Równie
dobrze (chociaż tu ból bywa nieraz bardzo nasilony)
goją się powierzchowne erozje rogówki. „Czerwone
oko” z niewielkim lub umiarkowanym bólem może
też pojawić się nagle w stanie zapalnym przedniego
odcinka błony naczyniowej (zapalenie tęczówki lub
ciała rzęskowego) albo w często towarzyszącym stanom zapalnym tkanki łącznej zapaleniu nadtwardówki
lub twardówki. Te stany chorobowe wymagają często
żmudnej diagnostyki (poszukiwanie ogniska infekcji)
i leczenia miejscowego skojarzonego z ogólnym. Na
szczęście rzadziej spotykamy się z nagłym wystąpieniem
„czerwonego oka” w przetoce szyjno-jamistej (raczej
bez bólu, za to wytrzeszcz tętniący i szum naczyniowy
w oczodole) i zakrzepie zatoki jamistej (poza szybko
narastającymi objawami ogólnymi – pogorszenie widzenia, szybko narastający wytrzeszcz i ból w okolicy
oczodołu).
Silny ból czerwonego oka
Kiedy zaczerwienieniu oka towarzyszy silny ból,
łzawienie, światłowstręt, zamglenie widzenia, tęczowa
obwódka wokół źródła światła, nieraz bóle głowy,
nudności czy wymioty – trzeba brać pod uwagę ostre
zamknięcie kąta przesącza. To bardzo groźna sytuacja
grożąca nieodwracalną utratą widzenia w dotkniętym
oku. Osoba lecząca się przewlekle z powodu jaskry
zazwyczaj potrafi sama dostrzec zagrożenie i niezwłocznie szuka pomocy okulistycznej. Jednak może się
zdarzyć, że wcześniej nie tylko nie było jakiegokolwiek
leczenia okulistycznego, ale nie występowały żadne
niepokojące objawy ze strony oczu. Ostre zamknięcie kąta przesącza może wystąpić pierwotnie jako
efekt predyspozycji anatomicznej (bardzo wąski kąt
tęczówkowo-rogówkowy z przyleganiem obwodowej
tęczówki do beleczkowania) albo wtórnie, kiedy proces
zamknięcia zostaje zainicjowany np. przez przewlekły
stan zapalny lub neowaskularyzację tęczówki, pęczniejącą soczewkę czy migrację śródbłonka rogówki.
Niezależnie od wywołującego mechanizmu ten stan
wymaga zawsze pilnej interwencji lekarskiej (farmakoterapia miejscowa i ogólna, irydotomia laserowa,
ewentualnie leczenie chirurgiczne), by przez odblokowanie dróg odpływu cieczy wodnistej i obniżenie
ciśnienia wewnątrzgałkowego nie dopuścić do atrofii
nerwu wzrokowego.
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Nie zawsze boli
Równie dramatycznym nagłym stanem jest
zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki lub jej gałęzi.
Przyczyną podstawową jest zator w tętnicach szyjnych. Rzadziej w samej tętnicy środkowej siatkówki
dochodzi do powstania lokalnego zakrzepu. Materiał
zatorowy tworzy się najczęściej w zastawkach serca
i w dużych naczyniach (wstępująca część aorty, tętnica
szyjna wspólna, a zwłaszcza jej rozwidlenie i tętnica
szyjna wewnętrzna). Mogą go tworzyć w szczególności
fragmenty płytek miażdżycowych, kryształy cholesterolu, złogi wapnia czy konglomeraty włóknikowe.
Do uruchomienia materiału zatorowego może dojść
nie tylko w przebiegu schorzeń kardiologicznych, ale
również podczas operacji oraz zabiegowych procedur kardiochirurgicznych i naczyniowych. Incydent
zamknięcia naczynia manifestuje się nagłą bezbolesną utratą widzenia (pień główny naczynia) lub
jego znacznym ograniczeniem (gałąź). Jeśli obszar
niedokrwienia siatkówki jest rozległy, to może się
dołączyć zaburzenie reakcji źrenic na światło. Nawet
przy natychmiastowym wdrożeniu leczenia (leczenie
trombolityczne, inhibitory anhydrazy węglanowej,
paracenteza komory przedniej, masaż gałki ocznej,
hiperkapnia, suplementacja tlenu) rokowanie co do
utrzymania użytecznej ostrości wzroku jest raczej złe
(przy zatorze głównego pnia naczynia) lub co najwyżej
bardzo ostrożne (przy zatorze gałęzi).
Nieco lepsze rokowanie odnosi się do następstw
zakrzepu pnia głównego lub gałęzi żyły środkowej
siatkówki. Powszechnie występującymi czynnikami
ryzyka są: nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego, otyłość czy zaburzenia gospodarki lipidowej. Przyczyną mogą być ponadto choroby
krwi przebiegające ze wzrostem jej lepkości (białaczki,
czerwienice), stosowanie diuretyków, leków antykoncepcyjnych oraz wszelkie stany patologiczne utrudniające odpływ żylny w obszarze oczodołu (guzy) czy
w samej gałce ocznej (jaskra). U osób z nadciśnieniem
tętniczym i miażdżycowymi zmianami ściany naczyniowej zwężenie światła żył może się wiązać z ich
uciskiem przez stwardniałe tętnice. Zamknięcie lub
utrudnienie odpływu powoduje zastój i wzrost ciśnienia
w naczyniach żylnych, spowolnienie przepływu krwi
i postępujące niedotlenienie. Manifestacja objawów to
bardzo charakterystyczne nagłe niebolesne pogorszenie
widzenia o zakresie zależnym od zasięgu uszkodzenia
(od najmniej groźnego rokowniczo zamknięcia gałęzi
po najbardziej niebezpieczną postać niedokrwiennego
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zamknięcia pnia głównego żyły środkowej siatkówki).
Chociaż jakąś część widzenia udaje się zazwyczaj zachować, to terapia jest żmudna, złożona i mało efektywna, a sprowadza się przede wszystkim do opieki
internistycznej oraz leczenia powikłań miejscowych
(jaskra neowaskularna i obrzęk plamki). Stosowane są
głównie iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF,
implanty z dexamethasonem, fotokoagulacja laserowa
i oczywiście leczenie trombolityczne, chociaż to ostatnie zwykle nie przynosi istotnej poprawy, a wiąże się
z ryzykiem pogorszenia przez inicjowanie wylewów
krwi do ciała szklistego.
Wylewy krwi do komory ciała szklistego to poza
różnymi postaciami odwarstwienia siatkówki (np. trakcyjne, wysiękowe) przykłady kolejnych nagłych i zazwyczaj niebolesnych, ale zagrażających utratą widzenia
stanów okulistycznych. Przyczyny mogą być bardzo
różne, począwszy od proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej aż po urazy i guzy wewnątrzgałkowe. Na szczęście
gwałtowne pogorszenie widzenia decyduje o szybkiej
wizycie okulistycznej, co umożliwia wdrożenie leczenia.
Dzięki nowoczesnym technikom chirurgicznym z witrektomią na czele wielu chorym udaje się zachować
użyteczne widzenie.
Nie tylko samo oko
Kiedy wywiad wskazuje na możliwość zwężenia lub przejściowego zamknięcia naczynia, trzeba
rozważać następstwa w postaci nagłych przejściowych
zaburzeń widzenia dotyczących struktur pozagałkowych
(nerw wzrokowy i wewnątrzmózgowa droga wzrokowa). W mechanizmie zainicjowanym przez zwężenie
tętnicy szyjnej wewnętrznej (np. przez obecność blaszki
miażdżycowej), tętniak rozwarstwiający tętnicy szyjnej
wewnętrznej, nadciśnienie tętnicze, choroby serca czy
olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic dochodzi do
przemijającego (od kilkunastu sekund do 1 godziny)
zaniewidzenia jednym okiem. Z kolei przemijające
zaniewidzenie obuoczne trwające nie dłużej niż godzinę ma zwykle przyczynę w przemijającym epizodzie
niedokrwiennym w korze wzrokowej. Szczegółowa
diagnostyka w takich przypadkach pozwalająca na
ustalenie tła problemu umożliwia nie tylko wdrożenie
leczenia przyczynowego (neurologicznego, reumatologicznego) ale i określenie zależnego od choroby
podstawowej rokowania.
Występująca zwłaszcza u osób młodych migrena z aurą wzrokową poprzedzającą wystąpienie bólu
głowy także ma przyczynę pozagałkową (neuronalne
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hamowanie w korze wzrokowej), chociaż istnieje też
inny rodzaj migreny, tzw. siatkówkowej manifestujący
się przemijającym (trwającym ok. 1 minuty) „plamistym” zaniewidzeniem jednego oka, gdzie przyczyną
jest skurcz tętnic siatkówki i upośledzenie krążenia
naczyniówkowego. Problem dotyczy osób młodych bez
miażdżycy, a tym samym bez źródła zatorów, chociaż
w wywiadzie pojawiają się zwykle epizody naczynioskurczowe lub migrena. Chociaż migrena siatkówkowa
zwykle z czasem samoistnie ustępuje, to bardzo ważna
jest diagnostyka różnicowa, by nie przeoczyć zagrażającego zamknięcia tętnicy środkowej siatkówki, zwężenia
tętnicy szyjnej wewnętrznej, nadciśnienia tętniczego czy
chorób przebiegających ze zwiększoną krzepliwością
i lepkością krwi.
Jeden nerw,
mnóstwo problemów
Patologia dotycząca nerwu wzrokowego jest
bardzo różnorodna, ale zawsze występuje pogorszenie widzenia i często ma charakter nagły. Biorąc pod
uwagę możliwe przyczyny chorobowe, istotną rolę
w sposobie leczenia i rokowaniu odgrywa rozpoznanie
różnicowe – przedstawiam to obszernie w tabeli na
kolejnych stronach.
Zupełnie odrębną grupę nagłych stanów okulistycznych stanowią urazy. Począwszy od banalnych, aż
po te najcięższe, jak obecność ran przebijających gałkę
oczną, obecność ciała obcego wewnątrzgałkowego
czy oparzenia, w szczególności zasadami – wszystkie
wymagają oceny okulistycznej i zależnie od zakresu
uszkodzeń odpowiedniego leczenia, w tym nieraz
pilnej interwencji chirurgicznej. Ta grupa złożonych
zagadnień ostała omówiona w numerze 5/2014 (www.
gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/artykuly-pogladowe/417-urazom-oczu).
#
Zgadzam się z wieloma pacjentami, którzy zgłaszając się do gabinetu okulistycznego z nieraz banalnym
stanem miejscowym, uzasadniają swoją wizytę słowami:
wczorajsze dolegliwości już zupełnie ustąpiły, ale proszę
o zbadanie, bo to przecież oko! Nagle występujący problem okulistyczny powinien zawsze budzić niepokój,
a jedynym rozwiązaniem jest jak najszybsze wyjaśnienie
sprawy. Oby jednak wszelkich niepokojących zdarzeń
dotyczących oczu było jak najmniej.
Alicja Barwicka
okulistka
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Neuropatie nerwu wzrokowego
Rodzaj patologii n II
Pozagałkowe zapalenie n II
(demielinizacyjne) – typowe

Objawy
Jednostronne. Może mieć nagły początek, występuje jako schorzenie izolowane albo
w przebiegu chorób demielinizacyjnych (np. SM). Powoduje obniżenie ostrości wzroku,
zmiany w polu widzenia (rozlane ubytki i mroczek centralny), zaburzenie widzenia barw,
dośrodkowy defekt reakcji źrenicy, ból przy ruchach gałki, nieraz towarzyszący ból głowy. Często występują nawroty. Na dnie oka tarcza n II zwykle bez zmian, ale blednie po
ustąpieniu procesu. Po kilku tygodniach następuje zwykle samoistna poprawa widzenia.
Leczenie przyczynowe + sterydoterapia.

Atypowe zapalenie n II w przebiegu Jedno- lub obustronne, Może mieć nagły początek. Powoduje obniżenie ostrości wzroku,
zmiany w polu widzenia (ubytki pęczkowe), zaburzenie widzenia barw, dośrodkowy defekt
sarkoidozy obejmującej układ
reakcji źrenicy, przebieg raczej niebolesny, nieraz ból przy ruchach gałek, nie następuje
nerwowy
samoistna poprawa. Częste objawy powikłań sarkoidozy ze strony stawów, płuc, skóry,
nerek i mózgu. Leczenie przyczynowe + sterydoterapia + nieraz immunosupresja.
Infekcyjne zapalenie n II

Występuje w przebiegu infekcji bakteryjnych (kiła, gruźlica, borelioza, choroba kociego
pazura), wirusowych (odra, świnka, ospa wietrzna, półpasiec oczny), grzybiczych (mukormykoza, kryptokokoza), riketsjowych (gorączka Q) lub pasożytniczych (toksoplazmoza,
toksokaroza) jedno- lub obustronnie nagle, lub szybko postępuje. Stan zapalny może się
też szerzyć bezpośrednio z zatok obocznych nosa, oczodołu lub opon mózgowo-rdzeniowych. Występują objawy typowe z obniżeniem ostrości wzroku, ubytkami w polu widzenia, dośrodkowym defektem reakcji źrenicy oraz z prawidłową, bledszą lub nieznacznie
obrzękniętą tarczą n II. Leczenie przyczynowe.

Poinfekcyjne lub poszczepienne
zapalenie nn II

Ma charakter autoimmunologiczny i może wystąpić w kilka dni lub tygodni po wirusowych
lub bakteryjnych infekcjach (np. odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna, mononukleoza,
krztusiec) albo po większości stosowanych szczepionek. Zazwyczaj objawy (jw.) samoistnie
ustępują, wyjątkowo, zwłaszcza przy procesie obuocznym, trzeba zastosować sterydoterapię
i leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwwirusowe.

Zapalenie tarczy n II

Często występuje u dzieci. Ma charakter nagły, jednostronny i zwykle niebolesny, chociaż
mogą wystąpić bóle przy ruchach gałki. Manifestuje się obniżeniem ostrości wzroku,
ubytkami pęczkowymi w polu widzenia, ale wyróżnia się obrzękiem tarczy n II, nieraz
z wylewami na tarczy, obrzękiem włókien okołotarczowych, czasami obrzękiem plamki.
W leczeniu pozaprzyczynowym (o ile uda się ustalić) – sterydoterapia + leczenie immunosupresyjne. Rokowanie jest zazwyczaj dobre.

Występuje w przebiegu olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic. Ma charakter nagły,
Przednia niedokrwienna
neuropatia n II z zapaleniem tętnic zwykle niebolesny i dotyczy głównie jednego oka. Powodem jest zawał n II wywołany
przez zamknięcie gałązek rzęskowych tylnych krótkich. Charakterystyczne są: bardzo
duże pogorszenie widzenia, ograniczone często do poczucia światła, ubytki pęczkowe
w polu widzenia, obrzęk tarczy n II, nieraz jej zblednięcie i krwotoki na brzegu tarczy.
Stosowana jest długotrwała sterydoterapia oraz leczenie przeciwkrzepliwe, ale rokowanie
co do poprawy widzenia jest raczej złe.
Ma charakter nagły, zwykle niebolesny i dotyczy głównie jednego oka, ale nie współistnieje
Przednia niedokrwienna
neuropatia n II bez zapalenia tętnic olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic. Powodem jest również zawał n II wywołany przez
zamknięcie gałązek rzęskowych tylnych krótkich. Chorują osoby w średnim wieku (kiedy
współistnieje zapalenie tętnic, średnia wieku przekracza 65 lat). Widzenie jest obniżone
w stopniu średnim bądź ciężkim, występują ubytki pęczkowe, zwłaszcza w dolnych sektorach pola widzenia. Pojawiają się obrzęk tarczy n II i krwotoki na brzegu tarczy; z czasem tarcza blednie, co odpowiada zanikowi włókien. Stosowana jest sterydoterapia oraz
leczenie przeciwkrzepliwe, ale rokowanie co do poprawy widzenia także jest niekorzystne.
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Neuropatie nerwu wzrokowego – cd.
Tylna niedokrwienna neuropatia
n II

Występuje po operacjach neurochirurgicznych, kardiochirurgicznych i jamy brzusznej,
przy ostrym spadku wartości ciśnienia tętniczego, utracie krwi, a manifestuje się nagłym
bezbolesnym najczęściej jednoocznym pogorszeniem widzenia lub ubytkiem pola widzenia.
Nie występuje obrzęk tarczy n II, ale po ok. 2 miesiącach rozwija się zanik n II. Leczenie
powinno być przyczynowe, w tym również endowaskularne. Nieznaczna poprawa widzenia
występuje po normalizacji ciśnienia tętniczego lub leczeniu niedokrwistości.

Urazowa neuropatia n II

Przyczyną jest najczęściej uraz okolicy łuku brwiowego lub okolicy nadoczodołowej
z przeniesieniem siły uderzenia na kanał wzrokowy. Nagle pojawia się obniżenie ostrości
wzroku z ubytkami w polu wiedzenia. Bezpośrednio po urazie tarcza n II jest prawidłowa,
po kilku tygodniach blednie, sygnalizując zanik n II. Jeśli kanał n II uległ złamaniu, niezbędna staje się dekompresja, a podawana ogólnie sterydoterapia pozwala nieraz uzyskać
niewielką poprawę widzenia.

Ostra uciskowa neuropatia n II

Występuje w przypadku ucisku n II lub skrzyżowania nn II przez patologiczną masę
wewnątrzoczodołową lub wewnątrzczaszkową. Najczęstszą przyczyną jest tętniak wewnątrzczaszkowy, rzadziej guzy, zwłaszcza oponiaki, glejaki czy gruczolak przysadki.
Nagłe, bezbolesne pogorszenie widzenia wskazuje raczej na tętniaka, w pozostałych
przypadkach objawy narastają stopniowo. Nieraz występuje wytrzeszcz, dwojenie, bóle
głowy. Charakterystyczne mogą być ubytki w polu widzenia (np. połowicze przy zajęciu
skrzyżowania). Leczenie (jeśli to możliwe) powinno być przyczynowe.

Ostra infiltracyjna neuropatia n II

Nacieki n II występujące jedno- lub obustronnie w przebiegu chorób rozrostowych
(białaczka, chłoniak) lub przerzutów guzów litych (rak piersi, płuc, jelita grubego) także
mogą dać objawy nagłego, nieraz podostrego pogorszenia widzenia, przy czym zależnie
od lokalizacji przebieg może być niebolesny lub ból pojawia się przy ruchach gałek. Tacy
chorzy wymagają leczenia onkologicznego.

Toksyczna (metanolowa)
neuropatia n II

W zatruciu alkoholem metylowym może wystąpić nagłe, niebolesne i symetryczne zaniewidzenie znacznego stopnia z towarzyszącym obniżeniem lub brakiem odruchu źrenic na
światło. Może wystąpić porażenie mięśni okoruchowych i ptoza. Tarcza n II i sąsiadująca
siatkówka są obrzęknięte, z czasem rozwija się zanik n II. Celem leczenia ogólnego (hemodializa, wyrównanie kwasicy metabolicznej) jest przede wszystkim niedopuszczenie do
obrzęku mózgu. Rokowanie jest niekorzystne, a utrata widzenia jest zwykle nieodwracalna.

Popromienna neuropatia n II

W ciągu kilku lat od radioterapii może wystąpić rodzaj tylnej niedokrwiennej neuropatii n
II w mechanizmie uszkodzenia popromiennego śródbłonka naczyń z nagłym niebolesnym
pogorszeniem widzenia połączonym z charakterystycznymi ubytkami pola widzenia. Zależnie od lokalizacji procesu tarcza n II może być prawidłowa lub obrzęknięta, a po kilku
tygodniach rozpoczyna się proces zaniku n II. W siatkówce obserwuje się często cechy
retinopatii popromiennej. Rokowanie nie jest korzystne, chociaż stosuje się sterydoterapię,
leki przeciwkrzepliwe i tlenoterapię.

Cukrzycowa neuropatia n II

W przebiegu cukrzycy, zarówno I, jak i II typu, może (co prawda rzadko) wystąpić również dość szybko postępujące jedno- lub obustronne bezbolesne pogorszenie widzenia
z ubytkami w polu widzenia i zaburzeniem widzenia barw. Przyczyną jest mikroangiopatia, której obecność manifestuje się na powierzchni tarczy n II w postaci teleangiektazji.
Okulistyczne leczenie skuteczne nie istnieje, chociaż doszklistkowo podaje się zarówno
preparaty anty VEGF, jak i sterydy. Rokowanie zależy od rozwoju choroby podstawowej.

Dziedziczna neuropatia n II Lebera W ostrej postaci tej ciężkiej choroby związanej z mutacją mitochondrialnego DNA także może
wystąpić niebolesne szybkie pogarszanie się widzenia najpierw w jednym, potem w drugim
oku z ubytkami w polu widzenia. Trwają prace nad terapia genową, ale obecnie rokowanie
zależy przede wszystkim od rodzaju mutacji i zazwyczaj nie następuje poprawa widzenia.
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Szczepić się! Jak to łatwo
powiedzieć – sezon drugi
Krystyna Knypl

Tytuł artykułu nawiązuje do dwóch innych tekstów. Pierwszy to słowa piosenki Andrzeja Tylczyńskiego Kochać wykonywanej przez Piotra Szczepanika, a drugi to mój artykuł
z 2014 roku Szczepić się! Jak to łatwo powiedzieć (GdL 11_2014), w którym opisuję pomysł
szczepienia ludzi na stacji metra w Meksyku, wymyślony przez bezmyślny i niekompetentny marketing szczepionek przeciw grypie dla zwiększenia „wyszczepialności”. Pomysł ten
w zmutowanej formie szczepienia wszystkich, wszędzie, przez dowolnych, ad hoc angażowanych wykonawców zabiegu, niczym widmo komunizmu krąży po Europie. Jest tak samo
szkodliwy jak komunizm! Wykonywanie szczepień jest regulowane przez bardzo precyzyjne przepisy prawne (https://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/172626,zagadnienia-prawne-zwiazane-z-wykonywaniem-szczepien-w-ramach-programow-samorzadowych).
Piotr Szczepanik śpiewa m.in.:
Kochać, jak to łatwo powiedzieć.
Kochać, to nie pytać o nic.
Bo miłość jest niewiadomą,
Lecz chcę wiedzieć, czy wiary starczy mi.
Gdy zastąpimy kilka słów, możemy zaśpiewać:
Szczepić, jak to łatwo powiedzieć
Szczepić, to nie pytać o nic.
Bo zdrowie jest niewiadomą,
Lecz chcę wiedzieć, czy wiary starczy mi...
Konflikt interesów
Dobrym zwyczajem w dyskusjach na tematy
drażliwe jest podanie tzw. konfliktu interesów (disclosure), czyli informacji o tym, czy dana osoba otrzymuje
honoraria od firm, w tym wypadku farmaceutycznych,
szczepionkowych. W Polsce wiele osób ma z tym problem, osobiście nie sprawia mi to żadnej trudności,
co więcej, przedstawiam rozszerzoną wersję mojego
disclosure.
Nie otrzymuję honorariów od firm farmaceutycznych, szczepionkowych ani też nie otrzymuję honorariów
od środowisk antyszczepionkowych.
Wszystkie osoby w mojej rodzinie, które mają
ustalone wskazania do szczepień, są zaszczepione wg
rozszerzonego programu szczepień. Wskazania do
szczepień zostały ustalone przez LEKARZY, w jednym wypadku po konsultacji z wybitnym profesorem
francuskim z uwagi na skomplikowane okoliczności
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zdrowotne. Szczepienia były przeprowadzane w specjalistycznych gabinetach lekarskich zajmujących się
realizacją szczepień. Pozostałe osoby zobowiązane są
do prowadzenia (i tak czynią) higienicznego stylu życia:
właściwej diety, niepalenia papierosów, nieprzebywania
w atmosferze dymu tytoniowego, aktywności fizycznej,
przestrzegania higieny snu oraz ETYKIETY KASZLU.
Temat etykiety kaszlu jest w naszym kraju prawie nieobecny. W 2010 roku pisałam na ten temat na
łamach miesięcznika „List do Pani”:
Bardzo ważne jest w okresie jesienno-zimowym
przestrzeganie ogólnych zasad ostrożności oraz tzw.
etykiety kaszlu. Konieczne jest częste mycie rąk oraz
zakrywanie ust chusteczką higieniczną podczas kichania
lub kaszlu. Po oczyszczeniu nosa lub kichnięciu należy
zużytą chusteczkę wyrzucić do kosza. Nie można jej
używać ponownie.
Kropelki wydobywające się z jamy ustnej podczas
kaszlu lub kichnięcia potrafią frunąć na odległość nawet
5 metrów. Dlatego, jeżeli nie mamy pod ręką chusteczki,
należy kichnąć lub kaszlnąć w stronę swego ramienia,
tak aby kropelki wsiąkły w nasz rękaw, a nie wylądowały
na twarzy osób znajdujących się w pobliżu. Należy też
unikać dotykania twarzy, oczu, ust (http://www.listdopani.
pl/archiwum/rocznik-2010/112-numer-10-188-2010/176czy-grypa-zaatakuje-nas-jesienia).
Temat ten jest też wyczerpująco omówiony w polonijnym piśmie „Dziennik Związkowy” – warto kliknąć
na link http://dziennikzwiazkowy.com/etykieta/etykieta-w-sezonie-grypowym/).
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Zdrowie publiczne
Jak promować szczepienia?
Konieczne jest NOWE OTWARCIE w sprawach
szczepień oparte na rzetelnej wiedzy i szacunku dla
wszystkich uczestników tej sceny. Niedozwolone jest,
aby w publicznej dyskusji wyśmiewano ludzkie niepokoje i wątpliwości.
Nie wolno wyśmiewać osób mających wątpliwości w kwestii szczepień ani wyzywać ich w obraźliwy
sposób od „antyszczepów”.
Osobom propagującym szczepienia poprzez
wzbudzanie strachu warto powiedzieć: to my już pani
/ panu dziękujemy.
Uważam, że promocja szczepień w naszym kraju powinna być prowadzona w zupełnie innym stylu,
innym językiem, konieczne jest delegowanie do tej
pracy osób wiarygodnych, kompetentnych, podających
rzetelne i rzeczowe informacje.
Jestem zdecydowaną przeciwniczką szczepień
we wszystkich miejscach niebędących gabinetem lekarskim, szczepień w świetle kamer. Zwolenników tej
niewłaściwej mody chętnie bym zapytała, czy daliby
zbadać się per rectum lub przejść badanie ginekologiczne w świetle kamer – wszak możliwość wykrycia
nowotworu jest bardzo ważna.
Konieczne podawanie rzetelnych
danych
Bajki z mchu i paproci o tym, że zabrakło trumien
dla śmiertelnych ofiar epidemii grypy hongkong w 1968
roku powinny raz na zawsze zniknąć z przestrzeni
publicznej.

Sytuacja taka miał miejsce podczas epidemii
grypy hiszpanki w 1918 roku. Pisze o tym Jan Wnęk
w artykule Pandemia grypy hiszpanki (1918-1919)
w świetle polskiej prasy opublikowanym na łamach „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 2014, 77, 16-23.
Jak pisze dr Ewa Duszczyk, znakomity specjalista
chorób zakaźnych, w 1918 roku zmarło na hiszpankę
21 mln osób, a w 1968 roku z powodu grypy zmarło 1316
osób (http://www.czytelniamedyczna.pl/534,szczepieniaprzeciwko-grypie-w-praktyce-lekarza-rodzinnego.html).
Krótka relacja lekarza pracującego
przy epidemii grypy 1968
Pracowałam jako lekarz na pierwszej linii frontu
walki z grypą hongkong w 1968 roku – byłam na stażu
podyplomowym w PSK nr 1 przy ul. Lindleya w Warszawie. Wszyscy stażyści zostali oddelegowani do pracy
w poradniach rejonowych, ja wybrałam moją ówczesną
poradnię rejonową przy ul. Niemcewicza.
Jak wyglądała epidemia widziana oczami lekarza
pracującego bezpośrednio przy zwalczaniu jej skutków?
Gdy otrzymałam np. wezwanie do 4-osobowej rodziny,
to 3 osoby z tej rodziny miały 41 stopni gorączki i nie
były w stanie otworzyć drzwi lekarzowi, a osoba mająca
40 stopni gorączki, słaniając się na nogach, z trudem
dochodziła do drzwi, aby wpuścić mnie do mieszkania.
Szczęśliwie żaden z moich ówczesnych pacjentów nie
zmarł.
Krystyna Knypl
Jestem lekarzem z aktywnym PWZ od 29 lutego 1968 roku.
Prawdziwą epidemię grypy widziałam na własne lekarskie
oczy i pracowałam przy jej zwalczaniu.

Nowości
Picie alkoholu przez oboje przyszłych rodziców
zwiększa ryzyko wad serca u płodu
Picie alkoholu w ilości większej niż
pięć drinków podczas jednorazowej
konsumpcji w okresie na trzy miesiące
przed ciążą lub w pierwszym jej trymestrze wiąże się ze zwiększeniem o 44%
ryzyka wystąpienia wrodzonych chorób
serca u dzieci. Wzrost ryzyka następuje zarówno przy spożywaniu alkoholu
przez matkę, jak i przez ojca.
Według autorów doniesienia Parental
alcohol consumption and the risk of congenital heart diseases in offspring: An updated systematic review and meta-analysis
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opublikowanego na łamach „European
Journal of Preventive Cardiology”, gdy
przyszli rodzice rozpoczynają starania
o dziecko, mężczyźni nie powinni spożywać alkoholu przez co najmniej sześć
miesięcy przed zapłodnieniem, podczas
gdy kobiety powinny wstrzymać się od
spożywania alkoholu na rok wcześniej
oraz oczywiście przez cały czas ciąży.
Alkohol jest znanym czynnikiem
teratogennym, a co czwarte dziecko
urodzone z alkoholowym zespołem płodowym ma wadę serca. Autorzy analizę

swą oparli na zbadaniu przebiegu ciąży
matek 41 747 dzieci z wrodzoną chorobą
serca i 297 587 bez wady.
Picie alkoholu przez matkę w czasie
ciąży wiązało się z 20-procentowym
wzrostem ryzyka urodzenia dziecka
z tetralogią Fallota. Ryzyko wystąpienia wady serca wzrastało wraz z ilością
wypijanego przez rodziców alkoholu.
(K.K.)

Źródło: https://www.escardio.org/The-ESC/
Press-Office/Press-releases/Fathers-to-be-shouldavoid-alcohol-six-months-before-conception
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Konferencje medyczne

„Psychiatria na świecie 2019”
Krystyna Knypl

Druga konferencja naukowa zorganizowana przez zespół psychiatrów Centrum Terapii
Dialog zgromadziła podobnie jak w ubiegłym roku pełną salę zainteresowanych nowościami w psychiatrii. Nowości jest bardzo dużo i są zróżnicowane, dotyczą bowiem diagnostyki oraz terapii, a także nowych narzędzi w pracy lekarza w postaci aplikacji na telefony
komórkowe.

Czy państwo stosują adaptogeny?
Pytanie takie padło podczas jednej z sesji kongresu American Psychiatric Assoctiation w San Francisco (maj 2019), a w odpowiedzi na nie podniósł się
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las rąk. Podczas konferencji w Warszawie tylko trzy
osoby podniosły rękę po takim pytaniu. Czym więc są
tajemnicze i szerzej u nas nieznane adaptogeny? Są to
leki ziołowe wspomagające odporność organizmu na
stres i traumatyczne przeżycia, stosowane w stanach
wyczerpania, niepokoju. Co ciekawe, pojęcie to było
wprowadzone do medycyny przez dr. Mikołaja Lazarewa z Rosji. Przykładem adaptogenu jest ashwagandha,
znana też jako indyjski żeń-szeń. Zioło to ma wywoływać wiele korzystnych efektów, między innymi zapobiegać depresji. Inne zioło z tej grupy to korzeń maca,
także wywierający wielokierunkowe działanie, takie
jak zmniejszanie stanów zapalnych, łagodzenie bólu,
zmniejszanie ilości wolnych rodników i interleukiny 6.
Wysiłek fizyczny dobry na wszystko
Jeżeli ktoś nie lubi farmakoterapii oraz ziół, może
sobie pomagać, podejmując 3 razy w tygodniu wysiłek
fizyczny trwający 90 minut przez 12 tygodni. Zapewni
to wzrost objętości niektórych struktur mózgowych,
między innymi hipokampa i kory mózgowej czołowej
dzięki temu, że pod wpływem wysiłku powstają nowe
neurony gotowe do wykonywania nowych zaadań.
Stare dane pamięciowe w mózgu są przechowywane w strukturach zwanych kolcami dendrytycznymi.
Ilość tych struktur jest mniejsza w schizofrenii.

Trójwymiarowa rekonstrukcja kolców dendrytycznych. Kolorem czerwonym zaznaczono synapsy utworzone na kolcach, kolorem niebieskim
- synapsy znajdujące się bezpośrednio na dendrycie
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolec_dendrytyczny#/media/Plik:A_segment_of_pyramidal_cell_dendrite_from_stratum_radiatum_(CA1).jpg

O czym mówiono?
Na całym świecie następuje wzrost rozpoznań
ADHD, przy czym rozpoznanie to może być postawione zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Wiek,
w którym można najwcześniej postawić takie rozpoznanie, to około 7 lat. U dorosłych ADHD w około
15% przypadków towarzyszy zaburzeniom afektywnym
dwubiegunowym. Objawy ADHD mogą być maskowane
przez zaburzenia nastroju.
Napadowe objadanie się (ang. binge eating disorder) charakteryzuje się nawracającymi epizodami, podczas których pacjent może jednorazowo spożyć potrawy
zawierające nawet do 6000 kalorii. Dane statystyczne
mówią, że 3% mieszkańców Stanów Zjednoczonych
cierpi na napadowe objadanie się. W kontrolowaniu
ilości spożywanych posiłków może pomóc aplikacja
Rise Up na iPhone dostępna pod adresem https://apps.
apple.com/us/app/rise-up-overcome-your-eating/id509287014.
Innym problemem współczesnego człowieka
jest bezsenność, która kojarzy się z lękiem, depresją
i neurotycznością. Problem bezsenności ma ważny
aspekt społeczny – w Stanach Zjednoczonych liczba
wypadków drogowych powodowanych przez niewyspanych kierowców jest większa niż liczba wypadków
powodowanych po spożyciu alkoholu. Wysuwne są
sugestie, aby przedstawiciele takich zawodów jak piloci
i kontrolerzy lotów byli badani pod kątem skłonności
do zaburzeń snu.
Zaburzenia ze spektrum autyzmu to kolejny temat dotyczący współczesnego człowieka – co ciekawe,
kobiety z tym rozpoznaniem potrafią lepiej dostosować
się do społecznych oczekiwań niż mężczyźni. Ta okoliczność może być przyczyną rzadszego rozpoznawania
zaburzeń u kobiet.

Konferencje medyczne
udział w konsumpcji napoju o nazwie ayahuasca, który
ma działanie halucynogenne i zapewnia Indianom
duchową łączność z przodkami. Napój ten stosowano
w depresji opornej na leki i uzyskiwano dobry efekt.
Przedsmak tego, co widzą osoby poddające się tej kuracji,
ukazuje trailer filmu The last shaman (https://www.imdb.
com/title/tt3511124/videoplayer/vi962311705?ref_=tt_ov_vi).
W Polsce zażywanie ayahuasca jest nielegalne.
Już nie tylko dr Google
postawi diagnozę
Jeżeli dr Google nie daje odpowiedzi na pytanie,
czy internauta ma depresję, może on sprawdzić stan swojego zdrowia psychicznego, klikając na link https://www.
krkadeplink.com/, gdzie znajduje się aplikacja pokazująca
stopień nasilenia objawów depresyjnych. Aplikacja może
służyć do monitorowania wyników leczenia.

A może daleka podróż do Amazonii?
Jeżeli komuś nie odpowiada szara rzeczywistość
i tęskni za niecodziennymi przeżyciami, może wybrać
się do Amazonii i tam pod nadzorem szamana wziąć

Obrady i kuluary
Konferencja to nie tylko obrady, ale także kuluary, w których miło mi było spotkać organizatorów,
porozmawiać o tym, co nowego się zdarzyło od ubiegłorocznego spotkania
oraz złożyć gratulacje.
Obrady ciekawe, bardzo
dobrze zorganizowane
i co ważne – bezpłatne
dla wszystkich uczestników.
Gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich zaangażowanych
w organizację konferencji.

Nowości
Wzrasta liczba osób zażywających przeciwbólowe leki opioidowe
Prowadzona przed kilku laty kampania na rzecz
zwiększenia częstości zapisywania leków opioidowych
pacjentom z różnego rodzaju
dolegliwościami bólowymi
spowodowała wzrost liczby
takich preskrypcji. Choć
liczba osób cierpiących zmalała, to wzrosła liczba osób
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uzależnionych od opioidów.
Na łamach „Journal of American Medical Association”
(JAMA) ukazał się artykuł
Pain Management With Opioids in 2019-2020 autorstwa
E. Wood i wsp. przybliżający to zagadnienie dotyczące pacjentów z bólem nienowotworowym. W 2015 r.

prawie 40% dorosłych osób
zażywało opioidy dostępne
na receptę, w rezultacie czego wzrosła liczba zaburzeń,
takich jak uzależnienie od
leków przeciwbólowych oraz
nielegalny handel tymi lekami. Co więcej, w Stanach
Zjednoczonych wzrosła liczba zgonów spowodowanych

przedawkowaniem opioidów:
z 25 052 w 2013 r. do 47 600
w 2017 r. Uzależnienie może
częściej występować u osób
z zaburzeniami osobowości,
przyjmujących niektóre leki
psychiatryczne oraz mających
zaburzenia nastroju. (K.K.)
Źródło: https://tiny.pl/tlqcz
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Moda zdrowia doda
„Dress code”, część 1

Kontrowersyjny biały fartuch
Agnieszka Tan

Z psychologicznego punktu widzenia kreowanie wizerunku jest rodzajem autoprezentacji.
Zależy nam, by sprawiać na innych dobre wrażenie i uchodzić w ich oczach za atrakcyjnych. To, jak się czujemy sami ze sobą, jest bardzo mocno związane z tym, jak odbierają
nas inni ludzie. Nic więc dziwnego, że pragniemy, by ta ocena była pozytywna.
Jednak czy autoprezentacja to zawsze świadomy proces zgodny z naszymi przekonaniami?
Gdy żyje się w czasach cyberiluzji, instagramowego glamu i pompatycznych trendów modowych, „realne ja” to nieuchwytny, raczej teoretyczny byt. Wydawałoby się, że „dress
code”, czyli zbiór zasad dotyczących dopasowania ubioru do okoliczności czy wykonywanego zawodu, służy przywróceniu ogólnie przyjętych norm. Pytanie, które zadaję sobie
od dłuższego czasu, brzmi: czy aby na pewno „dress code” nie pozbawił nas tożsamości,
zdolności decydowania o własnym „ja”?
To temat rzeka. Zaproszona na łamy „Gazety dla Lekarzy” rozpisałam się na 38 tys. znaków.
Artykuł został więc podzielony na dwie części. Ta jest o szeroko pojętej problematyce lekarskiego białego fartucha. W następnym numerze – moje doświadczenia i przemyślenia
dotyczące mody i lekarskiego ubioru w wielokulturowym środowisku na emigracji.
Jak powinien wyglądać lekarz?
z wykonywaniem zawodu lekarza, a co za tym idzie
Wizerunek lekarza w kontaktach z pacjentem to – zaufania, wiary, nadziei i poświęcenia dla dobra pazdecydowana podstawa interpersonalnej komunikacji. cjentów. Interesujące jest jednak, że od czasów przysięgi
Ważnym jego aspektem jest ubiór. To znak rozpoznaw- Hipokratesa koncepcja lekarskiego „dress codu” podlega
czy niezbędny do wytworzenia pełnej zaufania relacji nieustannej ewolucji.
pacjent-lekarz. Może się to wydawać dziwne, ale strój
lekarza wpływa na efektywność leczenia.
Co się kryje w zakamarkach
Słynny ojciec medycyny, Hipokrates, miał kla- fartucha?
rowne wyobrażenie o lekarskim wizerunku: Lekarz
Ostatnio ogólnoświatowa tradycja zakładania
powinien być czysty, dobrze ubrany, pachnieć pachnidłem, białego fartucha została zakwestionowana. Współcześnie,
ale niezbyt. To sprawia dobre wrażenie na pacjentach. jak się okazuje, biały fartuch niekoniecznie musi być
Lekarz nie powinien wyglądać zbyt ponuro ani zbyt we- wyznacznikiem „decorum” określającego profesjonalizm.
soło. Ponurak zmartwi pacjenta, a roześmiany wesołek Na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat w literaturze
może być przez niego wzięty za idiotę (http://silkandwool. medycznej debatuje się nad zjawiskiem krzyżowej
pl/2018/04/26/co-wspolnego-maja-lekarze-z-moda/). Myślę, kontaminacji lekarskiego uniformu, zapoczątkowania
że Hipokrates bez oporów zatwierdziłby zasady higieny infekcji i jej dyseminacji. Wielu naukowców z całego
panujące w nowoczesnych szpitalach, oferujące „na świata zaczęło badać mikrobiologiczną florę zamieszkukażdym zakręcie” środki do odkażania rąk, ale czy jącą zakątki lekarskiego umundurowania, aby określić
aby na pewno zaakceptowałby nowoczesne standardy ryzyko infekcji wewnątrzszpitalnych. Stwierdzono, że
„dress codu”?
największym siedliskiem patogenów są rękawy i kieHistoria białego fartucha sięga XIX wieku, kie- szenie fartucha. Najczęściej identyfikowano obecność
dy to stał się uniwersalnym symbolem medycznej metycylinoopornego gronkowca złocistego (główprofesji. Biały fartuch miał reprezentować czystość nie wśród chirurgów), następnie koagulazoujemnego
celu, miał być symbolem profesjonalizmu związanego gronkowca, jak i gram-ujemnych niefermentujących
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Moda zdrowia doda
pałeczek. Wśród gram-dodatnich ziarenkowców dominowały głównie te oporne na penicylinę, erytromycynę
i klindamycynę. Na liście znalazły się też izolaty maczugowców, jak i grzyby z rodziny Aspergillus. Według
mikrobiologów najczęstsza przyczyna zakażeń wynika
ze sporadycznego prania fartucha. Poprzez oznaczenie
jednostek kolonii bakteryjnych stwierdzono, że bezpośrednio po upraniu fartucha normalizowały się prawie
do zera, jednak po trzech godzinach noszenia fartucha
stanowiły prawie połowę kolonii bakteryjnych obserwowanych po ośmiu godzinach. Badania sugerowały
związek białego fartucha ze zwiększoną śmiertelnością
pacjentów. Od tej pory propagowany jest pogląd, że
biały fartuch jest niebezpieczny dla pacjentów.
Środowisko medyczne stanęło przed trudnymi
pytaniami:
■ Czy aby na pewno biały fartuch jest wektorem
zakażeń?
■ Czy biologiczna wiarygodność badań naukowych nakazuje całkowite wyeliminowanie białego fartucha?
■ Co tak naprawdę myślą pacjenci o lekarzu bez fartucha? Czy ogólnie rzecz biorąc, wygląd lekarza
ma jakiekolwiek znaczenie?
■ Czy istnieje „evidence-based dress code” dostosowany do XXI wieku?
■ W co lekarz powinien się ubierać?
Teraz warto wspomnieć o „ceremonii białego fartucha”, tradycyjnie praktykowanej na wielu zachodnich
uniwersytetach medycznych – każdemu studentowi
pierwszego roku zostaje wręczony biały fartuch, po
czym przed rodziną, radą uczelni studenci składają
przysięgę Hipokratesa. Pierwsza taka ceremonia odbyła
się w 1993 roku na nowojorskim Columbia University
Vagelos College of Physicians and Surgeons, zainicjowana przez lekarza Arnolda P. Golda. Miała na celu
podkreślenie symboliki współczucia, altruizmu, szacunku i obowiązków względem pacjenta na każdym
etapie kariery medycznej (https://en.wikipedia.org/wiki/
White_coat_ceremony, https://www.gold-foundation.org/
programs/white-coat-ceremony/).
Jednak dziś z symbolem, jakim jest śnieżnobiały fartuch, kojarzy się rozprzestrzenianie czynników
chorobotwórczych. Dlatego w brytyjskich szpitalach
wprowadzono całkowity zakaz noszenia białego fartucha,
a dodatkowo wdrożono zasadę „bare below the elbow”
(BBE) nakazującą podwijanie rękawów powyżej łokcia.
„Uśmiercenie” białego fartucha przez brytyjską
służbę zdrowia było oparte na wynikach z Thames
Valley University Report (TVU1) popartych wstępną,
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ale jak się potem okazało nieuzasadnioną z braku
dowodów hipotezą, że fartuch jest wektorem infekcji.
Podobnie sprawa się miała z raportem TVU2. Wnioski
tych i innych badań naukowych zaprzeczyły istnieniu
solidnych dowodów na to, że kolonizacja białego fartucha szczepami MRSA, MSSA, Vancomycin-resistant
enterococci, Clostridium difficile, jak i gram-ujemnymi
patogenami jest bezpośrednio związana z ryzykiem
zakażeń wewnątrzszpitalnych. Co najważniejsze, żadne
badania naukowe nie potwierdziły związku przyczynowo-skutkowego z przenoszeniem mikroflory z fartucha
na pacjenta. Dlatego amerykańscy naukowcy nadal
kwestionują wiarygodność badań nad znaczeniem
mikrobiologicznej flory białego fartucha jako przyczyny
zgonów szpitalnych.
A co z akcesoriami codziennego lekarskiego użytku, takimi jak smartfony, zegarki, biżuteria, plakietki
identyfikacyjne, pióra, długopisy, pagery, stetoskopy,
szpitalne telefony, komputery, opaski do mierzenia
ciśnienia czy pobierania krwi, krawaty, spinki do mankietów – które równie dobrze mogą być nośnikiem
zarazków chorobotwórczych? A co z paznokciami,
włosami, zarostem?
W 2004 roku student z Izraela, Steven Nurkin,
postanowił przebadać krawaty lekarzy i innych pracowników nowojorskiego szpitala i stwierdził obecność
chorobotwórczego gronkowca złocistego w ponad
50% przypadków. W kilku badań naukowych usiłowano wykazać rolę aparatu do mierzenia ciśnienia
w rozprzestrzenianiu zakażeń szpitalnych. Siedliskiem
zarazków wydaje się stetoskop, bez którego lekarz nie
byłby lekarzem. Ha, ha!!! Ale tu was zaskoczę, wyniki
badań przeprowadzonych w Toronto zwróciły uwagę
na większą obecność chorobotwórczych zarazków na
przyciskach w windzie aniżeli na sedesach toalet. Tak
na marginesie, najlepszym rozwiązaniem kwestii przycisków byłyby automatycznie pracujące windy szabatowe,
obsługiwane bez dotykania jakichkolwiek przycisków.
Osobiście uważam, że najprostszym rozwiązaniem kwestii rozprzestrzeniania zakażeń jest po prostu
częste mycie rak, dezynfekcja stetoskopów i sfigmomanometrów oraz pranie (najlepiej codzienne) lekarskiego
uniformu. Na przykład w przychodni, w której pracuję,
ze względu na częsty kontakt z materiałem zakaźnym
zasady higieny rąk są ściśle przestrzegane. Dwa razy do
roku mamy wizytację osoby z sanepidu, która ocenia
prawidłowość techniki mycia rąk. Najpierw na ręce
lekarza nanoszona jest substancja, która świeci pod
lampą UV. Następnie zadaniem lekarza jest dokładne
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umycie rąk. Po ich osuszeniu ocenia się w świetle Wygląda na to, że postrzeganie lekarza przez pacjentów
promieni ultrafioletowych, czy mycie spowodowało jest przede wszystkim kształtowane przez normy społeczno-kulturowe, a nie dowody medyczne.
całkowite pozbycie się świecącej substancji.
Puentując, na razie można się jedynie zastanawiać, czy lekarz zakładając biały fartuch wyposaża Czy ubranie czyni z nas lekarzy?
się w „narzędzie do zabijania”, czy też przestrzegając
Nie bez powodu Isaac Bashevis Singer, polzasady medycznego „dress code” pielęgnuje sztukę sko-amerykański pisarz wyróżniony Nagrodą Nobla
„doktorowania”.
w dziedzinie literatury w 1978 roku, powiedział, cytuję:
„What a strange power there is in clothing”. Jako lekarz
uważam, że nasz wygląd zewnętrzny i to, jak jesteśmy
Druga strona medalu
Kwintesencją wysokiej jakości opieki zdrowotnej ubrani, ma ogromny wpływ na procesy poznawcze.
są bez wątpienia nasze kompetencje zawodowe. Ale to Wydaje się, że symbolika lekarskiego fartucha z całą
strój lekarza odgrywa kluczową rolę w kontaktach z pa- pewnością stanowi podstawę tego, co naukowcy nazycjentem. Decyduje o pierwszym wrażeniu, od którego wają „enclothed cognition” (fenomen wpływu ubrań na
zależy zaufanie, jakim pacjent obdarza lekarza. Ubiór procesy psychologiczne użytkownika), oraz rozwijającej
lekarza ma świadczyć o czystości i stanowić dla pacjenta się dziedziny naukowej zwanej „embodied cognition”
gwarancję wysokiego poziomu opieki i profesjonalizmu. (poznaniem ucieleśnionym). Dowodów można doszuW wielu badaniach podjęto próbę określenia kiwać się nawet w Hamlecie Szekspira – „the apparel
preferencji pacjentów dotyczących stroju lekarskiego oft proclaim the man” (szata często czyni człowieka),
i jego wpływu na relację pacjent-lekarz. Badania opinii wskazując jednocześnie, że ludzie osądzają innych na
publicznej potwierdziły, że większość respondentów podstawie wyglądu. Wnioskując z badań przeprowadzopreferuje lekarza w białym fartuchu. Ten rodzaj ubioru nych w 2012 roku przez Adama i Galinsky’ego, wpływ
zwiększa przekonanie o umiejętnościach lekarza, ułatwia ubrań na procesy poznawcze i tendencje behawioralne
komunikację z pacjentem i jego rodziną. Jest wreszcie jest głęboko zakorzeniony w naszej świadomości.
użytecznym niewerbalnym narzędziem wspierającym
Nie zapominajmy o krajach, gdzie „biały fartuch”
proces diagnostyczno-terapeutyczny. Co ciekawe, w ba- nadal symbolizuje czystość celu „primum non nocere”.
daniu przeprowadzonych w Hongkongu preferencje Ciekawym przykładem jest pozycja lekarza w Indiach.
pacjentów nie zmieniły się nawet po akcji edukacyjnej Lekarz w białym fartuchu oznacza tam niepodważalny
o potencjalnym ryzyku związanym z mikrobiologicznym autorytet, stanowi nie tylko idealny wzorzec społeczny,
zanieczyszczeniem lekarskiego fartucha. Podobnie było ale również przynależy do tak zwanej wysokiej kasty.
z badaniem Madhumitha ze szpitala Apollo w Chennai, Believe it or not, system kast nadal istnieje, mimo że
którego autorzy wykazali nadzwyczajne upodobanie został zniesiony w 1947 roku. W niektórych krajach
pacjentów do lekarzy ubranych w biały fartuch podczas Afryki umundurowany na biało lekarz jest uosobieniem
wizyty lekarskiej. Są jednak wyjątki, w szczególności Boga, dlatego pacjent nie śmie spojrzeć mu w oczy,
wyniki badania przeprowadzonego w Szkocji przez a wszystkie zalecenia i rady przyjmuje z pokorą. WiękAitkena w 2014 roku, sugerujące, że pacjenci jednak szość moich HIV-dodatnich pacjentów, których procenią u lekarza przede wszystkim uprzejmość, wiedzę wadzę w przychodni zdrowia seksualnego, wyznaje
i współczucie, a dopiero potem jego wygląd zewnętrzny. taki właśnie pogląd, mimo że już dawno nie miałam
Nie tak dawno w badaniu TAILOR (Targeting na sobie białego mundurka.
Attire to Improve Likelihood of Rapport) z 2015 roku
Pracując w Wielkiej Brytanii od ponad 15 lat,
przeanalizowano wpływ stroju lekarza na ocenę przez w wielokulturowym środowisku, spotkałam się z różnepacjentów (poczucie satysfakcji, zaufanie, pewność go rodzaju ubiorami, często związanymi z mniejszościasiebie). Ocena z udziałem 11 533 pacjentów pocho- mi narodowymi. Pewne części garderoby wywodzące
dzących z 14 krajów wykazała, że 70% analizowanych się z kultury muzułmańskiej, jak na przykład nikab
preferowało zarówno formalny lekarski ubiór, jak i biały (noszona przez kobiety część hidżabu zasłaniająca twarz)
fartuch.
czy też burka (nieprzezroczyste przykrycie zasłaniające
Nasuwa się pytanie: czy wyższa świadomość całą głowę z siatką na wysokości oczu), mogą utrudniać
pacjentów na temat białego fartucha jako potencjal- komunikację z pacjentem. Dlatego brytyjski „dress
nego patogennego zagrożenia osłabi jego symbolikę? code” zakazuje noszenia nikabu, burki czy innych części
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W XIX wieku chirurdzy pracowali w tradycyjnych czarnych płaszczach.
Thomas Eakins, the Gross Clinic

domyślnym nakryciem głowy jest półprzezroczysta
czapka, tzw. scrub cap. To stanowi problem dla grup
wyznaniowych, w tym sikhów, którzy stale noszą turban, lub wcześniej wspomnianych muzułmanek, które
zwykle noszą hidżab. Tymczasem od 2011 roku ustawa
o równości wymagała od sektora zdrowia publicznego
zniwelowania kulturowej dyskryminacji. W 2014 roku
Brytyjskie Islamskie Stowarzyszenie Medyczne podało
do publicznej wiadomości doniesienia o dyskryminacji
muzułmańskich lekarek podczas klinicznych praktyk
ze względu na ubiór. Pomimo ścisłych wytycznych
Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej względem
lekarskiego „dress codu” prawa pracowników są nadal
łamane.
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Agnew_Clinic#/media/File:The_Agnew_Clinic_-_Thomas_Eakins.jpg

garderoby zakrywającej twarz podczas bezpośredniego
kontaktu z pacjentem, kontaktu z innymi pracownikami,
jak również na szkoleniach pracowniczych. Natomiast
kobiety wyznające religie islamu mogą założyć okrycie
głowy, takie jak hidżab, al-amira czy shayla, które nie
zasłaniają twarzy. Dodatkowo w czasie przerwy na
lunch czy nawet w trakcie przechodzenia z jednego
oddziału na drugi kobiety praktykujące islam mają
prawo założyć nikab lub burkę.
Jak się okazuje, w rankingu kobiet o najniższym
wskaźniku zatrudnienia lekarki muzułmanki stanowią
największą grupę kobiet, wyprzedzając tym samym
lekarki z niepełnosprawnością. Wydaje się, że lekarki
muzułmanki muszą stawić czoło dyskryminacji nie
tylko ze względu na płeć, ale także wyznanie religijne
i pochodzenie. Kiedy to w 2007 roku Alan Johnson,
ówczesny minister zdrowia Wielkiej Brytanii, ogłosił
zasadę „bare below the elbows” (BBE) dla wszystkich
pracowników służby zdrowia, zabrakło wyraźnego
podkreślenia różnorodności i równości mniejszości
narodowych. Jak się potem okazało, zarządzenie „podwijania rękawów powyżej łokcia” miało negatywny wpływ
na niektóre grupy wyznaniowe, włączając w to lekarki
wyznania muzułmańskiego, które zakrywają ramiona
ze względów religijnych czy kulturowych. Dlatego brytyjskie Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało wytyczne
dotyczące „dress codu” dla kobiet i mężczyzn, wzywając
szpitale i przychodnie do wdrożenie rozwiązań dla
muzułmańskich pracowników służby zdrowia, w tym
zapewnienia jednorazowych rękawów. Nadal jednak
nie ma krajowych wytycznych dotyczących noszenia
nakrycia głowy. Przykładowo na salach operacyjnych

Pomysł białego fartucha dla lekarza został zapożyczony od naukowców pracujących w laboratoriach. Thomas Eakins, the Agnew Clinic
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Czy istnieje lekarski
miał zapewnić lekarzowi bardziej profesjonalny wygląd,
„evidence-based dress code”?
nadając mu cechy naukowo wiarygodnego i godnego
Nie bacząc na Wielką Brytanię, kraj w którym pochwały uzdrowiciela. Taka zmiana umundurowania
porzucono biały fartuch na rzecz nowej zasady „non została kunsztownie uwieczniona na obrazach Thocoat” i „bare below elbows”, paradoksalnie żadne z badań masa Eakinsa (The Gross Clinic, 1875; The Agnew
naukowych nie udowodniło ani pozytywnej, ani ne- Clinic, 1889).
Pomijając fakt braku „dress code” opartego na
gatywnej korelacji pomiędzy sprawą białego fartucha
i BBE a częstością zakażeń szpitalnych. Skoro brak EBM, zastanówmy się jednak ponownie, czy aby nie poddowodów, to czy nie należałoby pozostać radykalnym jęliśmy zbyt przedwczesnych kroków w celu „uśmierceprotagonistą wyznającym tylko zasadę evidence based nia” białego fartucha. Moim zdaniem należałoby przede
medicine (EBM)? NIE! Czy aby przeciąć jałową dyskusję wszystkim wdrożyć skrupulatne odkażanie, ulepszyć
potrzebujemy kontrolowanych randomizowanych ba- techniki sterylizacji, ściśle przestrzegać zasad dezyndań? Może TAK, może NIE! Żyjemy w epoce, w której fekcji rąk, podwijać długie rękawy, respektować zakaz
wizerunek lekarza jest nieustannie niszczony, a poziom noszenia jakiejkolwiek biżuterii czy zegarków i być
zaufania i szacunku, które niegdyś cechowały ten szla- może wprowadzić fartuchy jednorazowego użytku.
#
chetny zawód, uległy znacznej erozji. Zastanawiam się,
czy są potrzebne dlasze badania nad lekarskim „dress
To tyle o sprawie białego fartucha. W następnym
codem” i myślę, że stanowczo NIE! Po pierwsze, badania numerze – o modzie, o pacjentach i o mnie.
kontrolne randomizowane są bardzo drogie i pewnie
Agnieszka Tan
nie przyniosłyby jednoznacznych wniosków. Po drugie,
lekarz chorób wewnętrznych*
może faktycznie nadszedł czas, aby odwiesić nasz połyskujący, wykrochmalony i wyprasowany biały fartuch
do szafy raz na zawsze. Przecież dopiero jakieś 100 lat *Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu
temu lekarze zaczęli go nosić. W XIX wieku chirurdzy Medycznego i studiów podyplomowych z hematologii na
University of York, w trakcie drugiej specjalizacji z genipracowali w tradycyjnych czarnych płaszczach. Pomysł tourinary medicine (wenerologia, medycyna HIV, choroby
białego fartucha dla lekarza został zapożyczony od narządów płciowych z elementami ginekologii, dermatologii
naukowców pracujących w laboratoriach. Biały fartuch i seksuologii). Członkini Royal College of Physicians.
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Dla przypomnienia*

Jak cię widzą, tak cię piszą
albo o „dress code” w medycynie
Krystyna Knypl

Nie od dziś wiadomo, że przysłowia są mądrością narodów. W Polsce mówimy jak cię
widzą, tak cię piszą, Anglicy twierdzą, że fine feathers make fine birds, Czesi powiadają
šaty dělají človìka, Finowie są zdania, że vaatteet tekevät miehen, Holendrzy uważają, że
kleren maken de man, zgadzają się z nimi Niemcy: Kleider machen Leute, a także Rosjanie:
одежда красит человека. Tak więc zgodność co do wagi stroju w życiu człowieka jest
powszechna i globalna.

T

ymczasem w Polsce pomimo wielu rozporządzeń, swej osoby, nosić schludne szaty oraz używać olejków
zaleceń, wytycznych i wszelkich innych dokumen- o miłej woni i naturalnym zapachu.
tów regulujących nieomal każdy oddech i ruch lekarza
nie ma uniwersalnych wytycznych dotyczących ubio- Współczesne wytyczne
Wiele amerykańskich placówek medycznych
ru personelu medycznego. Sprawę zbadała w sposób
naukowy dr Anna Garus-Pakowska z Uniwersytetu zamieszcza wytyczne dotyczące ubioru i wyglądu, jaki
Medycznego w Łodzi i opublikowała wyniki dociekań obowiązuje studentów medycyny, a – co oczywiste –
w artykule Estetyka higieniczna personelu medycznego na także personel. Na przykład West Virginia University
łamach czasopisma „Problemy Higieny i Epidemiologii” School of Medicine oczekuje, że studenci będą mieli
(https://www.researchgate.net/profile/Anna_Garus-Pakowska/ schludne, czyste włosy w naturalnym kolorze, a fryzupublication/291833462_Estetyka_higieniczna_personelu_me- ra nie będzie zasłaniała twarzy i oczu. Jeżeli włosy są
dycznego/links/56a74b2a08ae860e02555176/Estetyka-higie- dłuższe i sięgają do ramion, na czas zajęć powinny być
niczna-personelu-medycznego.pdf).
zabezpieczone tak, aby nie wchodziły w „interferencję”
W artykule czytamy, że w ślubowaniu lekarzy z pacjentem. Zaleca się unikanie szali i wstążek (chyba
epoki braminizmu (500 r. p.n.e. – 1000 r. n.e.) podkre- że są ku takim ozdobom powody kulturowe). Broda
ślano, iż lekarza powinna cechować prostota ubioru i całej i wąsy powinny być przycięte. Zaleca się ograniczenie
powierzchowności. Z kolei starożytni Grecy uważali, że biżuterii do minimum – dozwolone są zegarek, do
lekarz powinien odznaczać się dostojną prezencją, powi- czterech pierścionków, małe kolczyki (duże są zanien mieć zdrowy wygląd człowieka dobrze odżywionego, bronione!), mały naszyjnik lub łańcuszek. Ubranie
odpowiednio do swego zawodu, a także dbać o czystość powinno być czyste, wyprasowane, w dobrym stanie.
Dla kobiet spódniczki tradycyjnej długości za kolano
*Przypominamy artykuł zamieszczony w GdL 1_2019, po- lub spodnie, dla mężczyzn spodnie, nie wolno nosić
nieważ istotnie uzupełnia główny temat bieżącego numeru. dżinsów lub szortów. Zabronione są tipsy, paznokcie
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Zdjęcia Mieczysław Knypl

powinny być krótko obcięte, a na nich dozwolony jest wszyscy lekarze oraz 97,6% pielęgniarek noszą krótko
lakier w stonowanym, neutralnym kolorze, ale tylko obcięte paznokcie, 8% lekarek oraz 29,6% pielęgniarek
u kobiet. Buty czyste, zakryte, stopy w skarpetkach. Nie miało polakierowane płytki paznokciowe; 46% lekarzy
są dopuszczalne szpilki oraz buty z odkrytymi palcami oraz większość pielęgniarek (67,2%) nosi na dłoniach
(https://medicine.hsc.wvu.edu/media/3008/guidelines-for- biżuterię (obrączki, pierścionki), większość pracowników
-professional-dress.pdf).
nosi włosy krótkie bądź długie upięte, nieprzeszkadzające
Bardzo podobne wytyczne obowiązują studentów w pracy (98,4% lekarzy vs. 94,4% pielęgniarek), ubranie
na większości uczelni medycznych oraz pracowników ochronne było u 96,8% pracowników schludne, czyste,
w szpitalach amerykańskich. Poszukiwania przez au- zapięte w czasie pracy.
torkę wytycznych dotyczących obowiązującego ubioru
Sprawy związane ze strojami służbowymi są nie
na polskich uczelniach medycznych zakończyły się tylko przedmiotem wytycznych opracowywanych przez
niepowodzeniem. Na przykład Przewodnik dydaktyczny uczelnie medyczne i pracodawców, ale także obiektem
WUM nie omawia tego zagadnienia (http://www.wum. badań naukowych.
edu.pl/files/1wl/pliki/przewodniki_dydaktyczne_2009-2010/
lekarski_I_rok_1_02.pdf).
Czego oczekują pacjenci?
Jak niesie wieść gminna, zmiana nazw polskich
Badania na temat oczekiwań pacjentów odnośnie
akademii medycznych na uniwersytety medyczne wy- do ubioru lekarza przeprowadzono w 10 szpitalach
nikła z inspiracji władz uczelnianych nazewnictwem akademickich w Stanach Zjednoczonych, a wyniki
zagranicznym. Szkoda, że naśladownictwo (nad którym zostały opublikowane w doniesieniu Understanding
ubolewam jako absolwentka Akademii Medycznej) patient preference for physician attire: a cross-sectional
miało dość ograniczony zakres. Nieco lakonicznych observational study of 10 academic medical centres in
informacji o ubiorze znajdujemy w regulaminie zajęć the USA autorstwa Ch.M. Petrilli i wsp. na łamach
w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwer- „British Medical Journal Open” (https://bmjopen.bmj.
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Me- com/content/8/5/e021239). Badaniem ankietowym obdicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy (http://www.kpho. jęto 4062 pacjentów. 53% z nich odpowiedziało, że
cm.umk.pl/pl/node/20).
ubiór lekarza jest dla nich ważnym elementem relacji
Studenci polscy wyjeżdżający na praktyki w Sta- i wpływa na poczucie satysfakcji z leczenia. Formalny
nach Zjednoczonych przeżywają szok w zetknięciu ubiór, tj. w wypadku lekarzy – koszula, krawat, spodnie
z wymaganiami dotyczącymi ubioru (http://www.usmle. od garnituru, a w wypadku lekarek – bluzka z wyfora.pl/kawiarnia,9/stroj-studenta-medycyny-w-us,306.html). łożonym kołnierzykiem, spódnica za kolana, w obu
Niby nie szata zdobi człowieka, a jednak…
wypadkach buty na płaskim obcasie, zakrywające palce,
Wyniki badań dr Anny Garus-Pakowskiej obej- były oceniane jako najbardziej odpowiednie ubranie.
mujących 225 pielęgniarek i 63 lekarzy wykazało że, cyt.: Pacjenci powyżej 65. roku życia jako istotny element
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ubioru lekarza wskazywali biały fartuch. Ponieważ że lekarz wystrojony w różową marynarkę i spodnie
wykazano, że zachodzi dodatnia korelacja pomiędzy w kratkę przypominające dolną część piżamy, który
satysfakcją z leczenia a jego wynikami (między innymi to festiwal mody obserwowaliśmy niedawno na lekarzmniejszenie ponownych przyjęć w ciągu 30 dni od skich stronach internetowych relacjonujących jeden
wypisu pacjentów, którzy odczuwali wyższą satysfakcję z tzw. eventów marketingowo-profilaktycznych, nie
z leczenia), od 2007 roku szpitale realizujące kontrakty jest tym modelem, który powinien być propagowany
amerykańskich ubezpieczycieli Medicare (https://pl.wi- lub akceptowany.
kipedia.org/wiki/Medicare) i Medicaid (https://pl.wikipedia.
W świecie medycyny opartej na FAKTACH, a nie
org/wiki/Medicaid) mają obowiązek przeprowadzania mitach przeprowadzono kolejne badania i okazało się,
badań satysfakcji z leczenia i przesyłania wyników tych że dla dzieci poniżej 6. roku życia ubiór lekarza nie
badań do wspomnianych instytucji. Spośród 7 modeli ma żadnego znaczenia! – piszą o tym J. Hoffman i wsp.
ubioru: •garnitur bez fartucha •ubiór formalny z białym w artykule How to dress as a paediatrician? (https://onfartuchem •ubiór formalny bez fartucha •mundurek linelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apa.12020). Rodzice
chirurgiczny typu scrubs z białym fartuchem •mundurek i dzieci w przedziale 6-18 lat preferują strój typu casual,
chirurgiczny typu scrubs •ubiór typu casual z białym który w żadnym wypadku nie może oznaczać różofartuchem •ubiór typu casual (dżinsy plus t-shirt) wej marynarki, czerwonych szpilek z obcasem 10 cm
pacjenci najczęściej wybierali ubiór formalny z białym i innych dziwolągów mody akceptowanej na salonach
środkowoeuropejskich.
fartuchem jako najbardziej odpowiedni dla lekarza.
Zagadnienie ubioru lekarzy było także przedWydział pediatrii Uniwersytetu Utah (http://www.
miotem wcześniej prowadzonych obserwacji, których ped.med.utah.edu/pedsintranet/outpatient/dress_code.pdf)
wyniki opisali S.U. Rehman i wsp. w 2005 roku na ła- opracował bardzo szczegółowe wytyczne dotyczące wymach „American Journal of Medicine”w artykule What glądu personelu medycznego. Można je streścić krótko
to wear today? Effect of doctor’s attire on the trust and – żadna ekstrawagancja w ubiorze nie jest akceptowana!
confidence of patients. W tym badaniu również najwyżej
oceniono ubiór formalny lekarza z białym fartuchem. Inne branże poświęcają więcej uwagi
Oczywiście sfery biznesowe poświęcają kwestii
Natomiast najniższą ocenę uzyskał ubiór biznesowy
(garnitur, kostium) ozdobiony słuchawkami. Szerzy się ubioru najwięcej uwagi. W artykule La DressCode: The
także u nas ta szpetna moda – jak się okazuje jest to ślepa Banker’s Guide To Dressing And Smelling Like A Winuliczka! W opisanym badaniu aż 81,8% ankietowanych ner (https://www.businessinsider.com/ubs-dresscode-cloubiór formalny uważało za najwłaściwszy do kontaktu thes-bank-2010-12?IR=T) Katya Wachtel pisze o takich
z pacjentem. Również tak ubranego lekarza największy szczegółach jak kiedy żakiet ma być zapięty, a kiedy
odsetek obdarzał zaufaniem (80,5%), najczęściej chciał może być rozpięty.
ponownie skorzystać z jego opieki (81,0%) i uważał go
Jedno jest pewne – w profesjonalnych dziedzinach
za najbardziej kompetentnego (80,7%). Jednym słowem naszego życia powinny obowiązywać dobre profesjonie ma odwrotu od klasyki w lekarskim ubiorze. Leka- nalne standardy, a wszelką swobodę zostawmy na czas
rzy ubranych w stroje typu casual akceptowało mniej po pracy.
niż 10% ankietowanych. Płynie z tego prosty wniosek,
Krystyna Knypl
internista hipertensjolog
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Kobieco, z klasą
Jakie są tendencje w modzie i czy dotyczą
ubioru lekarki? Alla Scura, projektantka
L’AF collection, odpowiada na pytania
„Gazety dla Lekarzy”.
• Moda ulega ciągłym zmianom. Jak scharakteryzowałaby pani współczesną modę? Co ją odróżnia od
mody z lat minionych? Patrząc na osoby przechodzące
ulicą, można odnieść wrażenie, że główną cechą jest
styl daleki od klasycznych standardów ubioru.
Dzisiaj stawiamy mocny akcent na komfort i wygodę oraz kompatybilność kupowanych przez nas
ubrań; łączymy je w stylizacjach bardziej swobodnie,
a czasem nawet przypadkowo. Mix różnych stylów,
który widzimy na ulicach, to właśnie to, co przede
wszystkim wyróżnia teraźniejszość na tle czasu minionego. Obecnie podchodzimy do mody w sposób
bardziej kreatywny niż kiedyś. Łączymy rzeczy sportowe
i klasyczne, odważnie zakładamy sportowe buty do
eleganckich sukienek, a w sytuacjach formalnych wybieramy złamany klasyką casual. Najważniejsze jednak
dla nas, kobiet, jest to, że nie tracimy w tym wszystkim
kobiecości, elegancji… świadczy o tym różnorodność
sukienek, które w ostatnich sezonach zdecydowanie
dominują. Gładkie, koronkowe, we wzory kwiatowe
lub geometryczne, proste, z falbanami – przeróżne, ale
zawsze niesamowicie kobiece.
A to, co wyróżnia współczesną modę, to sposób
podejścia do ekologii, jakości wykonania i wykorzystywania naturalnych tkanin. Zrównoważona moda
i bycie eco to bardzo dobry kierunek.

Fot. L’AF

• Serie nowych projektów modowych są w przewadze
adresowane do młodych – jaskrawe kolory, duże dekolty, krótkie spódniczki. Czy są projekty modowe
adresowane do kobiet, które widzą siebie w bardziej
konserwatywnym wydaniu?
Jak najbardziej. Bardzo modne w nowym sezonie
są garnitury, które mogą być dobrym pomysłem na bardziej zachowawczy, elegancki look. Są to dwurzędowe
żakiety oraz klasyczne spodnie w kant w stonowanej,
spokojnej kolorystyce lub w delikatne wzory, na przykład drobnej kratki. Istotny dodatek w takich zestawach
stanowi prawidłowo dobrany top lub koszula, która
z dżinsami również będzie wyglądać zachowawczo, ale
bardzo efektownie.
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• „Gazeta dla Lekarzy”, choć jest dostępna dla wszystkich, to jest adresowana głównie do lekarzy, a w tym
numerze głównie do lekarek. Czy państwa firma ma
jakieś związki z medycyną, ochroną zdrowia?
Mamy wiele stałych klientek lekarek oraz kobiet
biznesu. Dzięki wysokiej jakości tkanin i wykonania
naszych ubrań możemy zaoferować kobietom wymagającym ubrania do pracy oraz na inne specjalne okazje.
A lekarki z pewnością możemy zaliczyć do kobiet wymagających – budzą zaufanie swoim wyglądem.
Co do związku z medycyną, to niejednokrotnie
uczestniczyliśmy w balach charytatywnych, w szczególności chciałabym wspomnieć o ICZMP w Łodzi,
gdzie mieliśmy okazję poznać dyrektora szpitala oraz
jego świetny zespół.
Profesor Maciej Banach, dyrektor ICZMP, jest
bez wątpienia osobą nietuzinkową. Jego zasługą jest
powstanie Fundacji na Rzecz Rozwoju Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”. Dzięki jego ogromnemu
zaangażowaniu i charyzmie postanowiliśmy wziąć udział
i wesprzeć bal charytatywny fundacji. Misją fundacji jest
wspieranie dzieci z wadami wrodzonymi, dzieci ciężko
chorych, w tym m.in. po operacjach kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych, ortopedycznych i innych,
z chorobami metabolicznymi i chorobami rzadkimi.
To właśnie m.in. dzięki środkom pozyskanym przez
fundację Instytut CZMP w Łodzi dysponuje najnowocześniejszą aparaturą diagnostyczną.

Fot. L’AF

Moda zdrowia doda

Fot. Mieczysław Knypl

• Numer listopadowy „Gazety dla Lekarzy” ma hasło
kluczowe Moda zdrowia doda. Jakie modele z kolekcji L’AF może pani polecić osobom, którym jesień
pogorszyła nastrój?
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Bardzo ciekawe hasło. Osobiście uważam, że
rzeczy ładne i zgodne z naszym światem wewnętrznym
mogą poprawiać nastrój nawet w ponury, jesienny
dzień. Ubieranie tego, co lubimy, w czym czujemy się
dobrze, zdecydowanie wpływa na nasze samopoczucie.
Szczególnie dotyczy to nas, kobiet.
Z nowej kolekcji L’AF bardzo polecam czarno-białe groszki lub kwiatowe printy z łączeniem czerni
i pudrowego różu. Dla pań, które wolą mocniejsze
kolory, proponuję czerwień i paletę śliwowych odcieni,
które można znaleźć w naszym sklepie internetowym
eyeforfashion.pl. Wkrótce pojawi się też minikolekcja
sukienek na świąteczne okazje oraz zimowa kolekcja
wizytowa GLAM od marki L’AF, gdzie można będzie
znaleźć wiele eleganckich i ciekawych propozycji.
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Fot. Mieczysław Knypl

• Jesień to czas konferencji, kongresów – my, lekarki, mamy podczas tych wydarzeń obrady, a także
uroczyste spotkania typu gala dinner. Jaka jest pani
sugestia odnośnie do ubioru na takie okazje dla
lekarki uczestniczącej w konferencji?
Na pewno wysoki poziom wizerunku kobiety-lekarki musi zostać zachowany w każdej okoliczności,
nie tylko w sytuacjach formalnych i codziennych, ale
również podczas szczególnych wydarzeń. Jest to zawód
wysokiego zaufania, gdzie obowiązuje pewien niepisany
protokół.
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 Dziękuję za profesjonale naświetlenie tematu ubioru

dla lekarek. Będziemy stosować pani rady w praktyce.
Rozmawiała Krystyna Knypl

Fot. Mieczysław Knypl

Myślę jednak, że okazje, które mają wieczorowy
charakter, mogą być traktowane bardziej swobodnie,
nieco odważnie, nie tyle dziewczęco, co kobieco i z klasą.
Gładkie, stonowane kolory, czerń z mocnymi akcentami złota lub srebra to propozycje, które sprawdzą się

doskonale na uroczystym wydarzeniu. Przy wyborze
kreacji na wspomniane okazje należy zrezygnować z łączenia dużej ilości kolorów w jednej stylizacji, mocnych
printów, odkrytych ramion i długości mini.
Na kongresy czy konferencje odpowiednie będą
komplety, które są teraz bardzo aktualne. Ponadczasowy
żakiet w zestawieniu ze spódnicą lub spodniami stworzy
elegancki total look. Ponadto wprowadzi przyjemny
dla oka porządek i zwróci uwagę na indywidualność
kobiety, a nie tylko na stylizację.

Czytelniczki „Gazety dla Lekarzy”
mogą skorzystać z kodu rabatowego

30EFF

na zakupy w sklepie internetowym
eyeforfashion.pl
30% rabatu NA WSZYSTKO
do 31 grudnia 2019 r.
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Historia torebki
Krystyna Knypl

Torebki są stare jak świat. Z publikacji The history of handbags: A timeline (http://agrandhistoryof.blogspot.com/2012/09/a-handbag-history-timeline.html) dowiadujemy się, że istnieją
egipskie hieroglify przedstawiające mężczyzn z woreczkami przypasanymi w talii, które
prawdopodobnie były pratorebkami. Z lektury Biblii można się z kolei dowiedzieć, że Judasz Iskariota posługiwał się torebką. Podobnie najemni pracownicy rolni w średniowieczu posługiwali się niewielkim torbami, w których przechowywali swój skromny dobytek.

W

XIV wieku pojawiły się sakiewki, woreczki
ściągane sznurkiem w górnej części, w których
przechowywano pieniądze, one także były przywiązywane w talii. Możemy więc przypuszczać, że współczesna torebka, tzw. nerka przypinana paskiem w ten
sam sposób w talii ma długą historię. Torebka zwana
po angielsku „seal bag” była elementem tradycyjnego
stroju Lorda Kanclerza Wielkiej Brytanii. Kobiety
w owych czasach nosiły ozdobne torebki zwane „hamondays” lub „tasques”. I tak powoli torebka stawała
się wyznacznikiem statusu społecznego osoby, która ją
nosiła. Im bardziej ozdobną była torebka, tym wyżej
postawioną w hierarchii społecznej i zamożną osobą
była jej właścicielka.
W XV wieku torebka została połączona ze ślubem i małżeństwem – powstał zwyczaj podarowywania
przez pana młodego przyszłej żonie torebki z haftem
przedstawiającym historię ich miłości. Wielka szkoda,
że ten romantyczny zwyczaj zaginął.
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W tym czasie popularne też były torebki służące
do przechowywania świętych relikwii.
Wiek XVI przynosi zróżnicowanie w torebkach
dla mężczyzn i dla kobiet. Panowie zaczynają posługiwać się torebkami skórzanymi, a panie zaczynają nosić
coraz bardziej ozdobne torebki.
Z kolei w innym opracowaniu na temat torebek
czytamy, że do XVII wieku ubrania nie miały kieszeni
i dla przechowywania niezbędnych rzeczy pierwszej
potrzeby konieczne były torebki noszone zarówno
przez mężczyzn, jak i kobiety (http://fiveminutehistory.com/the-history-of-handbags-a-5-minute-guide/?cnreloaded=1).
Wiek XIX wraz z rozwojem przemysłu przynosi
nowe możliwości kreowania torebek – jest coraz więcej
dostępnych materiałów najróżniejszych rodzajów oraz
technik szycia i nanoszenia ozdób. W tym okresie
pojawiają się torebki noszone w ręku, co wiązane jest
z rozwojem możliwości podróżowania koleją. Około
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1900 roku powstają torebki z dłuższym paskiem, noszone na ramieniu.
W 1914 roku wkracza na scenę mody męska
aktówka. W 1930 roku pojawiają się torebki z tworzywa
sztucznego, a także torebki z zamkiem błyskawicznym.
Okres drugiej wojny światowej oraz lata powojenne przynoszą do mody torebkowej motywy wojskowe.
Pojawia się tendencja do wprowadzenia elementów
prostoty i wygody w użytkowaniu torebek.
Od roku 1950 na scenie pojawiają się wielkie
firmy modowe, takie jak Chanel, Louis Vuitton i Hermes. Małe torebki zaczynają być lansowane jako symbol
kobiecości w przeciwieństwie do torebek noszonych na
ramieniu i mających większe rozmiary.
Wiersze na zamówienie

Moda zdrowia doda
Piotr Gałuszka

J

Fot. Krystyna Knypl

a coś z modą mam na bakier
Marny ze mnie mody klakier
Choć nie zdobi mnie uroda
Inna zdolność czaru doda
Kto coś więcej życia czuje
Chętnie ze mną powędruje
Wśród grzybowych mych wojaży
Zdrowy grzyb się tylko zdarzy
A ostatnie żeglowanie?
Czym tłumaczyć to wyzwanie?
Bo wśród zalet wód króluje
Słona woda – konserwuje...
Albo w źródło gdy ktoś zerka
Co wodospad tworzy Krka
Ten spienione grzywy toczy
Raj nam tworząc przeuroczy
W niebo się do góry wzbiłbyś
Za lotnisko mając szczyty
Niczym orzeł, jastrząb byłbyś
Widok mając znakomity
W modzie jest sportowe życie
Więc gdy ktoś go pokosztuje
Nie zagraża mu już tycie
A smak życia lepiej czuje
Wszystkie zdrowe nasze mody
Niech nam ciągle zagrażają
I gdy człek już niezbyt młody
Lat te mody nie dodają...
06.10.2019 r. godz. 16.09
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Lata 60. minionego wieku to czas rozwoju tzw.
kultury młodzieżowej – pojawiają się długie torebki
z grubszych materiałów ściągane u góry – miałam taką
czerwoną na początku studiów! Nosiło się je na ramieniu.
W latach 70. mamy modę na saszetki oraz niewielkie torebki noszone na szyi – jest to związane z coraz
bardziej popularną modą podróżowania do Indii.
Osobiście jestem miłośniczką plecaków. Ktoś mi
powiedział, że plecak to specyficzna wersja torebki. Mam
sporą kolekcję plecaków, co interpretuję jako poszukiwanie modelu idealnego. Niestety jeszcze takiego nie
spotkałam, choć mój ostatni zakup uważam za udany.
Krystyna Knypl

R

ozmawiajmy dziś o modzie
Choć ta nie jest mocną stroną
Ze mną bardziej o pogodzie
Zaś o ciuszkach – lepiej z żoną...
Więc próbuję obejść temat
Choć niezwykle jest uroczy
Lecz z Krystyną żartów nie ma
I o treść się ze mną droczy...
Sam zagaję tu medycznie
Mając własne już wspomnienia
Chwaląc lub patrząc krytycznie
Na modowe zdrowia tchnienia...
Była krwioupustów moda
Któż ten zabieg dziś stosuje
Bo to wiemy: krew nie woda
Dzisiaj jednak krew ratuje
Są pijawki – te przetrwały,
W pewnych stanach się używa,
Wszak lekarskie w nazwie miały...
Z skutecznością – różnie bywa
Robak w ranie, którą toczy –
Efekt dobry, sam widziałem
Wygląd nie jest przeuroczy,
Ja się jednak przekonałem
Moda była na cud-leki
Miały wielkie mieć działanie
Tylko czasem miną wieki
I co z mody tej zostanie?
Więc wam tę maksymę powiem
Która nigdy nie przeminie:
Lepiej długo tryskać zdrowiem
Z mody – skupić się na winie…
20.10.2019 r.
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Kontynuacja z poprzedniego numeru

Lektura na każdą porę roku
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Lektura na każdą porę roku

Cdn.
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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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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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Fot. Katarzyna Kowalska

Na zakończenie

To nie jaja wielkich pająków,
lecz owoce baobabu
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