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Szczęście

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

Koleżanki i Koledzy,

P

odobno mamy w Polsce największą liczbę specjalizacji lekarskich spośród wszystkich krajów europejskich i aż dziwne, że nie powstała do tej
pory specjalizacja o nazwie „medycyna szczęścia”! Gdyby tacy specjaliści
istnieli, kolejki do nich byłyby najdłuższe na świecie, a o stanie ich kont
bankowych krążyłyby ekscytujące opowieści. Czy NFZ kontraktowałby
takie usługi? Pewnie tak, ale w więcej niż minimalnych ilościach.

P

owstałoby wiele nowych struktur w systemie ochrony zdrowia oraz
w uczelniach medycznych. Czyż nie jest zachwycająca nazwa „krajowy
konsultant ds. medycyny szczęścia” albo „katedra medycyny szczęścia”?

P

acjenci uważaliby, że szczęście im się po prostu należy na receptę
i czuliby się zwolnieni z obowiązku osobistych starań o ten piękny
stan ducha i umysłu. Jeśli ktoś nie czułby się szczęśliwy, mógłby ponarzekać na lekarza, który mu nie zapisał odpowiedniej dawki powszechnie
pożądanego stanu.
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D

ługo można by snuć fantazje na temat szczęścia oraz tego, w jakim
stopniu nasze poczucie szczęścia zależy od innych ludzi, ale tak
naprawdę sami jesteśmy w największym stopniu odpowiedzialni za stan
naszego szczęścia. Są wprawdzie obserwacja medyczne wskazujące, że
obszar polimorficzny zlokalizowany w obrębie promotora genu SLC6A4
kodującego transporter serotoniny ma wpływ na nasze poczucie szczęścia,
ale to tylko jeden z możliwych mechanizmów. Osoby z genotypem s/s i l/s
(„s” – ang. short, krótki; „l” – ang. long, długi) charakteryzują się większą
skłonnością do depresji niż osoby z genotypem l/l. Gen ten jest zlokalizowany
na chromosomie 17. Podobno wizualizacja tego, o czym marzymy, pomaga
w osiągnięciu celu – na początek naszej drogi do szczęścia wizualizujmy
więc transporter, który nas przemieszcza do Krainy Szczęścia.

S

zczęśliwej
drogi!

https://en.wikipedia.org/wiki/5-HTTLPR#/media/File:Chromosome_17.svg
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Artykuł poglądowy
Karmienie piersią w Polsce
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy z 26
stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24 – od rekomendacji do realizacji
z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w War- Maria Wilińska ...................................................................... 10
szawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników i czasopism (poz. Rzut oka na szczęście
PR17864).
Alicja Barwicka ...................................................................... 12
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków ich rodzin. Potrząśnijcie wszystkimi swoimi mięśniami, jak pies
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl, Tomasz Chodkowski .............................................................. 14
I. Informacje wstępne

zwana dalej Wydawcą.

4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 20845685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej w internecie w formacie PDF). Każdy drukowany numer jest przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej (sygnatura
P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją polityczną,
religijną ani żadnym samorządem terytorialnym lub zawodowym.
GdL jest organizacją pozarządową działającą na rzecz lepszej opieki
zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie ważnych
dla zdrowia publicznego zagadnień: postępu w medycynie, promocji
zdrowia oraz wiedzy o chorobach rzadkich.
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2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do tych,
którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla tradycyjnie
rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
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4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze. GdL
na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną, ale także
nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak literatura,
muzyka, podróże.
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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.
3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń
na przyjęcia, lunche i poczęstunki.
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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

49

2_2019 luty

Nowości

Nakładem brytyjskiego The Institute for Public Policy
Research (IPPR) ukazała się publikacja Better health and
care for all: A 10-point plan for the 2020s. The final report
of the Lord Darzi Review of Health and Care. Autorami jest
12 byłych ministrów zdrowia Wielkiej Brytanii. Proponują
oni następujące działania na rzecz poprawy systemu NHS.
1. Bezpłatna opieka personalna i pielęgniarska dla wszystkich, którzy jej potrzebują, niezależnie od ich stanu majątkowego. Starość nie powinno oznaczać ubóstwa.
2. Szybki i wygodny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, przychodnie otwarte podczas wieczorów i weekendu.
3. Digitalizacja służby zdrowia – możliwość uzyskania
dostępu do dokumentacji medycznej, zamówienia na recepty
i konsultacje lekarza rodzinnego on-line.
4. Opieka jednego lekarza rodzinnego, osobisty budżet
i plan opieki zdrowotnej, regularne badania kontrolne dla
osób z przewlekłymi schorzeniami.
5. Krótszy czas oczekiwania i lepszy dostęp do opieki
szpitalnej – bez czekania na wózkach, bez opóźnień w hospitalizacjach i bez odwoływanych operacji.
6. Poprawa jakości opieki psychiatrycznej i onkologicznej,
dążenie do najlepszych standardów opieki w innych krajach.
7. Odpowiednia ilość personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.
8. Dostęp do najlepszych zabiegów zatwierdzonych przez
NICE (https://www.nice.org.uk/), bez względu na miejsce
zamieszkania.
9. Zmniejszenie nierówności zdrowotnych. Miejsce zamieszkania nie powinno określać, jak długo żyje człowiek.

Fot. Krystyna Knypl

Lepsza opieka zdrowotna dla wszystkich

10. Dobre zdrowie uzyskane dzięki publicznej służbie
zdrowia powinno być pomocne w uzyskiwaniu dobrych
dochodów.
Nie sposób nie skomentować tego programu, który jest
równie piękny, co nierealny. Autorzy, którymi są byli ministrowie zdrowia, już mieli szansę wdrożenia zmian. Nie od
dziś wiadomo, że łatwiej wyborcom obiecywać, niż realizować
obietnice.
(K.K.)
Źródło: https://www.ippr.org/research/publications/better-health-and-care-for-all

W związku z opublikowaniem raportu Sytuacja
zdrowotna ludności Polski
i jej uwarunkowania – synteza pod redakcją Bogdana
Wojtyniaka i Pawła Goryńskiego odbyła się w PAP konferencja prasowa, na której
przedstawiono dane na temat

Fot. Krystyna Knypl

Nasze zdrowie w liczbach
długości życia i umieralności mieszkańców Polski. Cały
raport jest dostępny pod
adresem http://www.sdgs.pl/
wp-content/uploads/2017/06/
sytuacja-zdrowotna-ludnosci-w-polsce-2016-s.pdf.
Do tematu powrócimy
w GdL 3_2019.
(K.K.)

Spożycie węglowodanów a wyniki lipidogramu
Powszechnie wiadomo, on low-density lipoprotein
że nadmierne spożywanie cholesterol levels in overweight
tłustych pokarmów odbija and obese adults: a systematic
się negatywnie w wynikach review and meta-analysis opulipidogramu. Okazuje się, blikowanego przez T. Gjulaże oprócz tłuszczów bardzo din-Hellon i wsp. na łamch
duże znaczenie mają także „Nutrition Reviews”.
węglowodany. Dowiadujemy
Największe korzystne
się o tym z artykułu Effects of zmiany po zastosowaniu diecarbohydrate-restricted diets ty z ograniczeniem spożycia

4

węglowodanów prostych obserwowano w zakresie stężenia trójglicerydów oraz HDL-cholesterolu (czyli tzw. dobrego cholesterolu). W badaniu uczestniczyły 1633 osoby
z nadwagą, u których zastosowano dietę z ograniczeniem
spożycia węglowodanów,
a następnie wykonywano

badania lipidogramu po 6,
12 i 24 miesiącach stosowania
diety. Dodatkowo stwierdzono, że ograniczenie spożycia
węglowodanów nie miało
znaczącego wpływu na poziom LDL cholesterolu. (K.K.)
Źródło: https://academic.oup.
com/nutritionreviews/advance-article/doi/10.1093/nutrit/
nuy049/5241079
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Hipoglikemia a zaburzenia funkcji poznawczych
Najczęstszą przyczyną zaburzenia
funkcji poznawczych są zmiany naczyniowe w obrębie krążenia mózgowego oraz zmiany neurodegeneracyjne.
Niekiedy także drobne, powtarzające
się urazy głowy mogą prowadzić do
zaburzenia funkcji poznawczych. Dotychczasowe badania epidemiologiczne
sugerowały, że ciężkie stany hipoglikemiczne mogą sprzyjać rozwojowi
zaburzeń funkcji poznawczych w wieku
średnim i starszym.
Zagadnienie wpływu hipoglikemii
na funkcje poznawcze przedstawiono w artykule Hypoglycemia and Incident Cognitive Dysfunction: A Post
Hoc Analysis From the ORIGIN Trial

autorstwa T. Cukierman-Yaffe i wsp.
Opisana grupa pacjentów uczestnniczyła w badaniu klinicznym ORIGIN
(Outcome Reduction with Initial Glargine Intervention Trial). Zaburzenia
funkcji poznawczych oceniano za pomocą testu MMSE (ang. Mini-Mental
State Examination). Ten przesiewowy
test pozwala na ocenę następujących
funkcji: orientacja w czasie i miejscu,
zapamiętywanie, uwaga i liczenie, przypominanie, funkcje językowe, powtarzanie (pacjent jest proszony o powtórzenie zdania), wykonywanie złożonych
poleceń podanych ustnie lub na piśmie
oraz zdolności wzrokowo-przestrzenne. Maksymalny wynik do uzyskania

to 30 punktów. Za prawidłowy wynik
uznaje się 27-30 punktów; wynik 24-26
punktów wskazuje na zaburzenia poznawcze bez otępienia; 19-23 punktów
wskazuje na otępienie lekkiego stopnia;
11-18 punktów na otępienie średniego
stopnia, a 0-10 punktów na otępienie
głębokie. W badaniu nie stwierdzono
wzrostu ryzyka wystąpienia zaburzeń
poznawczych u osób z epizodami hipoglikemii w wywiadzie. Dane te są
zgodne z obserwacjami, że w rozwoju
otępienia najważniejszą rolę odgrywają
stany zaburzeń krążenia mózgowego,
a zwłaszcza nadciśnienie tętnicze. (K.K.)
Źródło: http://care.diabetesjournals.org/content/42/1/142

Zaburzenia erekcji a cukrzyca
Zaburzenia erekcji mogą
pojawić się w przebiegu różnych schorzeń, takich jak
nadciśnienie tętnicze, miażdżyca naczyń obwodowych
lub cukrzyca. Dolegliwość tę
zgłasza ponad 20% mężczyzn
w wieku powyżej 60. roku
życia. Dotychczas niewiele
było wiadomo, czy zmiany
w genomie człowieka mogą
być związane z zaburzeniami

erekcji. Badania takie zostały
przeprowadzone przez naukowców z dwóch brytyjskich
uniwersytetów: w Oksfordzie
oraz w Exter. Wyniki opublikowano 20 grudnia 2018
roku na łamach „American
Journal of Human Genetics”
w artykule GWAS Identifies
Risk Locus for Erectile Dysfunction and Implicates Hypothalamic Neurobiology and

Diabetes in Etiology autorstwa
J. Bovijn i wsp. Badania całego genomu przeprowadzono
z udziałem 6165 mężczyzn.
Stwierdzono, że zaburzenia
erekcji występowały u mężczyzn z mutacją w pobliżu
genu SIM1. Zmiany te prawdopodobnie przez wpływ
na ośrodki regulacji erekcji
w podwzgórzu powodowały
zaburzenia wzwodu. Zmiany

w obrębie genu SIM1 występują także u osób z otyłością,
co wskazuje, że przyczyna
zaburzeń erekcji może być
złożona. Autorzy doniesienia
podkreślają, że zdrowy tryb
życia oraz dobra kontrola poziomu glikemii zmniejszają
zagrożenie wystąpieniem
zaburzeń erekcji.
(K.K.)
Źródło: https://www.cell.com/ajhg/
fulltext/S0002-9297(18)30407-5

Wypadki drogowe – dane globalne

5

użytkowników dróg: pieszych, Około 93% wypadków śmierrowerzystów i motocyklistów. telnych na świecie ma miejsce
w krajach o niskim i średnim dochodzie, mimo że
kraje te mają około 60%
światowych pojazdów.
Obrażenia związane
z ruchem drogowym są
główną przyczyną śmierci
dzieci i młodych dorosłych
w wieku 5-29 lat. W wypadkach drogowych młodzi mężczyźni giną 3 razy
częściej niż kobiety. (K.K.)
Fot. Mieczysław Knypl

Około 1,35 miliona ludzi ruchem drogowym dotyczy
umiera każdego roku w wy- szczególnie zagrożonych
niku wypadków drogowych.
Program działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju
2030 wyznaczył sobie między innymi cel zmniejszenia
o połowę liczby wypadków
śmiertelnych i obrażeń spowodowanych wypadkami
drogowymi do 2020 r.
Koszty związane z wypadkami drogowymi wynoszą około 3% produktu
krajowego brutto. Ponad
połowa wszystkich zgonów spowodowanych

Źródło: https://www.who.int/
news-room/fact-sheets/detail/
road-traffic-injuries
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Na styczniowej konferencji w Warszawie przedstawiono programy, które
mają poprawić stan zdrowia pacjentów
z chorobami serca i naczyń krwionośnych. Są to:
1. Kompleksowa Opieka nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-zawał) – program opieki i rehabilitacji
kardiologicznej dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Uruchomiony
został 1 października 2017 r. i ma na
celu zapewnienie pacjentom ciągłości
diagnostyki i leczenia kardiologicznego w ciągu 12 miesięcy po przebytym
zawale serca.
W ramach programu możliwe jest
połączenie leczenia szpitalnego (zabiegowego i zachowawczego), rehabilitacji
kardiologicznej oraz kardiologicznej
opieki specjalistycznej. Obecnie program realizowany jest w ok. 50 ośrodkach w 12 województwach w Polsce.
W ciągu pierwszego półrocza 2018 r.
objęto nim 6,5 tys. pacjentów.
2. Kompleksowa Opieka nad Pacjentem z Niewydolnością Serca (KONS)
– program skutecznego zapobiegania
i leczenia niewydolności serca oraz kompleksowej opieki nad pacjentami z tym
zespołem chorobowym. KONS został
opracowany wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo
Kardiologiczne.

Fot. Krystyna Knypl

Konferencja prasowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj,
kardiolog z Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, podczas konferencji prasowej

Pilotaż programu został ogłoszony
21 listopada 2018 roku i został zaplanowany na 2 lata. Jest realizowany przez
6 ośrodków w całej Polsce i obejmie
5 tysięcy pacjentów. Do pilotażu wybrane zostały:
• Gdański Uniwersytet Medyczny
w Gdańsku,
• Instytut Kardiologii im. Prymasa
Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
• Uniwersytet Medyczny im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu,

• Śląskie Centrum Chorób Serca
w Zabrzu,
• Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Krakowie,
• Szpital Kliniczny Przemienienia
Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
3. Trombektomia mechaniczna
w udarze niedokrwiennym mózgu.
W ramach pilotażu do interdyscyplinarnej grupy interwencyjnego leczenia
udaru mózgu dołączyli kardiolodzy
i angiolodzy, którzy będą pracować
radiologów, neurologów, neurochirurgów i chirurgów naczyniowych.
Pierwsza faza pilotażu obejmie siedem
placówek:
• Górnośląskie Centrum Medyczne
im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
• Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2
im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
• Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana
Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie,
• Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
w Gdańsku,
• Wojskowy Instytut Medyczny
w Warszawie.
(K.K.)
Źródło: informacje prasowe

Ruch #MeToo Movement zapoczątkowany w październiku 2017 roku w sferach filmowych (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Me_Too_(hasztag)) szeroko rozprzestrzenił się na inne
środowiska polityczne, biznesowe, a także akademickie.
Na łamach numeru styczniowego „Circulation” z 2019 roku ukazał
się artykuł Cardiologists Welcome National Academy of Sciences Report
on Harassment as a Roadmap for Change autorstwa Bridget M.Kuehn,
poruszający zagadnienie molestowania kobiet w środowisku kardiologów. Jest to nawiązanie do raportu National Academy of Sciences
(NAS) opublikowanego w czerwcu 2018, z którego dowiadujemy się,
że 40…50% studentek medycyny było nękanych przez wykładowców lub innych pracowników. Zjawisko to jest szczególnie nasilone
w środowiskach zdominowanych przez mężczyzn, a kardiologia jest
jednym z nich. W Stanach Zjednoczonych zaledwie 13% kardiologów to kobiety. Ankiety American College of Cardiology wykazały,
że 2/3 z nich doświadczyło dyskryminacji ze względu na płeć lub
macierzyństwo.
(K.K.)
Źródło: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038723

6

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_lodowa#/media/File:Iceberg.jpg

Dyskryminacja i molestowanie w kardiologii amerykańskiej
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Nowości
Polska Grupa Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Stosowania Terapii
Biologicznych: mamy konsensus w sprawie terapii biologicznych
referencyjnych i biopodobnych
10 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyła się debata pt.
„Szanse i zagrożenia związane
z terapią lekami biologicznymi i biopodobnymi – perspektywa pacjenta, lekarza
i płatnika – wiedza i konsensus A.D. 2019”.
Przedstawiciele Polskiej
Grupy Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Stosowania Terapii
Biologicznych potwierdzili
uzgodnienie interdyscyplinarnego konsensu w odniesieniu do aktualnego stanu
wiedzy naukowej w zakresie
bezpieczeństwa stosowania
terapii biologicznych referencyjnych i biopodobnych.
Klinicyści zaapelowali do
przedstawicieli agend rządowych o poprawę warunków
prawno-administracyjnych
dla lepszego wdrożenia terapii lekami biologicznymi
i biopodobnymi w Polsce.
W debacie zainicjowanej
przez Polską Grupę Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Stosowania Terapii Biologicznych
wzięli udział przedstawiciele
różnych dyscyplin naukowych: prof. dr hab. n. med.
Karina Jahnz-Różyk (alergologia, immunologia kliniczna), prof. dr hab. n. med. Ewa
Lech-Marańda (hematologia),
prof. dr hab. n. med. Marek
Brzosko (reumatologia), prof.
dr hab. n. med. Joanna Narbutt (dermatologia), prof. dr
hab. n. med. Witold Owczarek (dermatologia), prof. dr
hab. n. med. Marek Rękas
(okulistyka), prof. dr hab.
n. med. Jan Styczyński (pediatria), dr n. med. Paweł
Różanowski (onkologia
kliniczna, immunologia kliniczna), dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk (immunologia
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kliniczna, reumatologia), dr referencyjnymi i biopodobnyhab. n. med. Edyta Zagóro- mi w Polsce – mówi prof. dr
wicz (gastroenterologia).
hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk,
przewodnicząca
Aktualna wiedza
Eksperci podsumowa- Polskiej Grupy Ekspertów ds.
li stan wiedzy dotyczącej Bezpieczeństwa Stosowania
bezpieczeństwa stosowania Terapii Biologicznych.
terapii biologicznych referencyjnych i biopodobnych
z 2014 roku, kiedy opublikowano raport pt. The Polish
Task Force position statement
on safety of biologic treatment
with monoclonal antibodies
and soluble receptors, w odniesieniu do aktualnych danych naukowych.
– Wprowadzenie terapii
biologicznych w leczeniu chorób z różnych dziedzin medycyny, takich jak: reumatologia,
dermatologia, hematologia,
alergologia i onkologia stało
się jednym z najważniejszych
osiągnięć współczesnej medycyny. W 2014 roku, kiedy
Polska Grupa Ekspertów ds.
Bezpieczeństwa Stosowania
Terapii Biologicznych opracowywała pierwszy raport dotyczący szans i wyzwań w zakresie efektywności i bezpieczeństwa terapii biologicznych
referencyjnych i biopodobnych,
nie brakowało pytań i wątpliwości dotyczących tych terapii:
bezpieczeństwa i skuteczności
leczenia w odniesieniu do zamiany leków, immunogenności terapii, właściwej oceny
potencjalnych działań niepożądanych. Dziś, na początku
2019 roku, wiemy znacznie
więcej – uznaliśmy, że aktualizacja stanu wiedzy i porozumienie interdyscyplinarne
jest konieczne dla odpowiedzialnego, skutecznego i bezpiecznego leczenia pacjentów
preparatami biologicznymi

Interdyscyplinarny
konsensus

Żywności i leków – FDA) jest
wystarczający do wykazania
(udowodnienia) podobieństwa leku badanego do jego
oryginalnego odpowiednika.
• Zarejestrowane leki biopodobne mogą być stosowane
w tym samym zakresie, co
oryginalne odpowiedniki
w odniesieniu do: wskazań,
przeciwwskazań, monoterapii oraz leczenia skojarzonego.
• Aktualnie dostępne wyniki
badań potwierdzają, że pojedyncza zamiana między
lekiem oryginalnym a biopodobnym jest bezpieczna
i nie wpływa na skuteczność
leczenia.
• Zamiana powinna odbywać
się za wiedzą lekarza i pacjenta.
• Wiedza na temat leków
biopodobnych powinna
być propagowana zarówno
wśród lekarzy, pracowników
medycznych, jak i pacjentów,
tak aby uniknąć efektu nocebo, obserwowanego podczas
zamiany leków oryginalnych
na biopodobne.
• W wybranych sytuacjach
klinicznych i grupach pacjentów ocena i monitorowanie
immunogenności powinny
być dostępne.
• Ponieważ leki biopodobne
i ich odpowiedniki oryginalne nie różnią się strukturą,
funkcją, farmakokinetyką,
immunogennością, potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa leku biopodobnego
w jednym wskazaniu jest wystarczające do ekstrapolacji
wskazań.

W trakcie prac nad aktualizacją stanu wiedzy z ostatniego raportu The Polish Task
Force position statement on
safety of biologic treatment
with monoclonal antibodies
and soluble receptors omówiono łącznie 14 zagadnień
związanych z kwestią bezpieczeństwa stosowania terapii
biologicznych. Odnośnie do
konkluzji i wspólnych wniosków Grupy, uzgodniono
i potwierdzono je w dwóch
rundach głosowania.
Polska Grupa Ekspertów
ds. Bezpieczeństwa Stosowania Terapii Biologicznych
stwierdziła, że:
• Należy oczekiwać, że dostępność leków biologicznych
biopodobnych znacząco obniży koszty biologicznych terapii celowanych, w związku
z czym zwiększy się dostępność do leczenia biologicznego w Polsce. Umożliwi to
optymalizację stosowania
tych terapii zgodnie z międzynarodowymi rekomendacjami (również w ramach
programów lekowych obowiązujących w Polsce).
• Wieloetapowy proces porównania struktury, funkcji,
farmakokinetyki, farmakodynamiki, immunogenności, skuteczności, zalecany Aktualne pytania
przez instytucje regulatorowe
Jak podkreślili eksper(Europejską Agencję Leków – ci, pomimo wspólnych
EMA i Amerykańską Agencję wniosków i nowej wiedzy
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Nowości
naukowej oraz klinicznej,
niektóre pytania o terapie
biologiczne referencyjne
i biopodobne pozostają aktualne, choć kilka lat po publikacji ostatniego raportu
Polskiej Grupy Ekspertów ds.
Bezpieczeństwa Stosowania
Terapii Biologicznych wiadomo więcej. Aktualnym pytaniem pozostaje między innymi kwestia wielokrotnych
zmian leków (ang. switch).
W 2014 roku obawiano się
miedzy innymi o skuteczność
terapii prowadzonej z zastosowaniem wielu różnych leków, a także o ewentualne
działania niepożądane – jak
właściwie je oceniać, którego
leku dotyczą, jak rzetelnie je
zgłaszać i rejestrować?
Polska Grupa Ekspertów
ds. Bezpieczeństwa Stosowania Terapii Biologicznych
stwierdziła, że:
• Aktualnie dostępne wyniki
badań są niewystarczające
dla rekomendacji wielokrotnych zamian między lekiem
oryginalnym a biopodobnym,
choć może być ona dopuszczalna w przyszłości.
• W zakresie wybranych leków, określanych jako wymienialne (zamienne), dopuszczalna jest automatyczna substytucja bez udziału
lekarza.
– To ostrożne, ale jednocześnie bardzo ważne wnioski – komentuje dr Rafał
Zyśk z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Trastuzumab – rekombinowane
humanizowane przeciwciało
monoklonalne IgG1
łączące się wybiórczo z receptorem
ludzkiego czynnika wzrostu
naskórka 2
(HER2 – human
epidermal growth
factor receptor 2)

pacjenta, lekarza i płatnika –
wiedza i konsensus A.D. 2019
zostali zaproszeni przedstawiciele agend rządowych, wśród
nich: Ministerstwa Zdrowia,
Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji,
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów
Biobójczych, Rzecznika Praw
Pacjenta, Izby Gospodarczej
Farmacja Polska, Polskiego
Towarzystwa Farmakoekonomicznego.
Przedstawiciele agend
rządowych odnosili się do
zgłoszonych przez Polską
Grupę Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Stosowania Terapii
Biologicznych wniosków:
• Sposób monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa
terapii biologicznych w PolPotrzeby zmian
sce jest na obecnym etapie
regulacyjnych
Do debaty pt. Szanse i za- niewystarczający.
grożenia związane z terapią • Konieczne jest ujednolicelekami biologicznymi i bio- nie narzędzi nadzoru bezpiepodobnymi – perspektywa czeństwa farmakologicznego

Uczelni Łazarskiego, członek
Polskiej Grupy Ekspertów ds.
Bezpieczeństwa Stosowania
Terapii Biologicznych. – Jak
stwierdzono w trakcie prac
nad aktualizacją raportu
z 2014 roku, nie ma danych
uzasadniających rekomendację wielokrotnych zamian
między lekiem oryginalnym
a biopodobnym, ale, co nie
mniej istotne, nie ma obecnie
nowych danych skłaniających
do wzmożonych wątpliwości
w tym kontekście. Nie stwierdzono nowych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa terapii
biologicznej prowadzonej
z wielokrotną zamianą leków.
Dalsze badania i obserwacje
w kolejnych latach przyniosą
z pewnością więcej odpowiedzi – dodaje dr Rafał Zyśk.

(pharmacovigilance) leków
biopodobnych z uwzględnieniem nazwy handlowej leku
i ich wdrożenie w codziennej
praktyce lekarskiej.
• Aktualnie obowiązujące
regulacje prawne, dotyczące między innymi informowania pacjenta o sposobie
leczenia, nie uwzględniają
specyfiki leków biopodobnych i ich oryginalnych odpowiedników.
– Leki biopodobne to dobra alternatywa dla leków
referencyjnych i efektywne
rozwiązanie zarówno dla
systemu ochrony zdrowia, jak
i dla jego beneficjentów: pacjentów. Terapie biopodobne
to rozwiązanie wymagające
szybkiego zastosowania już
istniejących, dostępnych dziś
instrumentów legislacyjnych.
Ustawa refundacyjna jednoznacznie obliguje ministra
zdrowia do umieszczenia na
liście refundacyjnej zarówno
produktów biopodobnych, jak
i generycznych do obecnych
już na listach leków oryginalnych. Warto więc zadać
sobie pytanie, jak doskonalić
dostępne instrumenty legislacyjne, by leczenie biologiczne
preparatami referencyjnymi
i biopodobnymi było korzystne dla pacjentów i budżetu
państwa – komentuje dr nauk
farm. Leszek Borkowski, farmakolog kliniczny Szpitala
Wolskiego.
Źródło: materiały prasowe

Cechy osobowości a zachorowalność na cukrzycę po menopauzie
Do listy czynników, od których może zależeć rozwój cukrzycy w okresie okołomenopauzalnym u kobiet należy dopisać
cechy osobowości. Dr J. Luo i wsp. zbadali, czy niektóre cechy
osobowości mogą być czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy,
a wyniki zostały opublikowane na łamach „Menopause”
w artykule Personality traits and diabetes incidence among
postmenopausal women. Przeanalizowano dane 139 924 kobiet
po menopauzie (w wieku od 50 do 79 lat) uczestniczących
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w badaniu Women’s Health Initiative. Okazało się, że niski
poziom optymizmu oraz skłonność do negatywnych emocji
sprzyjały rozwojowi cukrzycy. Kobiety mające optymistyczne
nastawienie do życia miały o 12% mniejsze ryzyko rozwoju
cukrzycy. Zależność ta była bardziej widoczna u kobiet
z prawidłową wagą niż u kobiet otyłych.
(K.K.)
Źródło: https://journals.lww.com/menopausejournal/Abstract/publishahead/Personality_traits_and_diabetes_incidence_among.97427.aspx
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Nowości
Otępienie w następstwie choroby małych naczyń mózgowych
w badaniach neuroobrazowych, że
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zmiany charakterystyczne
dla otępienia rozwijały się częściej
i miały większe nasilenie.
Pacjenci uczestniczyli w badaniu
ISSYS (Investigating Silent Strokes
in Hypertensives: a magnetic resonance imaging study) – więcej
https://bmcneurol.biomedcentral.com/
articles/10.1186/1471-2377-13-130).
Mikroangiopatie mogą być także
uwarunkowane genetycznie, więcej
https://www.termedia.pl/f/f/034f3b800d7a94f3bc9041a61301022b.
pdf.
(K.K.)

Fot. Krystyna Knypl

Choroba małych naczyń mózgowych
(ang. small vessel disease, SVD) jest to
przewlekła, postępująca choroba przeszywających naczyń krwionośnych
mózgu, tzn. małych tętnic, tętniczek,
naczyń włosowatych, żyłek i małych żył
zaopatrujących istotę białą i głębokie
struktury istoty szarej, powodująca charakterystyczne zespoły neurologiczne,
a także specyficzne zmiany w neuroobrazowaniu i badaniach neuropatologicznych. Najnowsze dane na temat
tej choroby opublikowali Joan Jiménez-Balado i wsp. na łamach „Hypertension”
w artykule Cognitive Impact of Cerebral
Small Vessel Disease Changes in Patients
With Hypertension. Autorzy obserwowali
345 pacjentów w wieku od 50 do 70 lat
przez 3,95 (3,83-4,34) lat. Stwierdzono

Źródło:https://www.ahajournals.org/
doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.12090

Lepsze wyniki leczenia nefropatii w przebiegu cukrzycy typu 1 w Szwecji
Nefropatia jest jednym z powikłań
narządowych cukrzycy. Mimo że na
przestrzeni lat wyniki leczenia cukrzycy,
zwłaszcza typu 1 uległy poprawie, to
nadal istnieje zagrożenie tym powikłaniem. Optymistyczne dane na ten
temat dotyczące Szwecji przedstawili
C. Toppe i wsp. na łamach „Diabetes
Care” w artykule Decreasing Cumulative

Incidence of End-Stage Renal Disease in
Young Patients With Type 1 Diabetes in
Sweden: A 38-Year Prospective Nationwide Study. Przeanalizowano przebieg
cukrzycy typu 1 u 18 760 pacjentów
(10 560 mężczyzn, co stanowiło 56%
badanych i 8200 kobiet, co stanowiło
44% badanych). Średni wiek, w którym
rozpoznawano cukrzycę typu 1 u kobiet

wynosił 15 lat, natomiast u mężczyzn
średnio 16,5 lat. U 317 pacjentów z tej
grupy na przestrzeni 38 lat obserwacji
rozwinęła się schyłkowa niewydolność
nerek. Średni czas trwania choroby,
w którym rozwinęła się niewydolność
nerek, wynosił 22,9 lat (najkrótszy czas
14,1 lat, najdłuższy 36,6 lat).
(K.K.)
Źródło: http://care.diabetesjournals.org/
content/42/1/27

Nowości
Kalendarium aktywności dziennikarskich redaktor naczelnej
„Gazety dla Lekarzy” w styczniu 2019 roku
3 stycznia. Spotkanie autorów książek – https://www.photoblog.com/mimax2/2019/01/03/3012018-spotkanie-autorow-ksiazek/
9 stycznia. Uczestnictwo w konferencji na temat bezpieczeństwa terapii biologicznych – http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.
php/wazniejsze-nowosci/726-polska-grupa-ekspertow-ds-bezpieczenstwa-stosowania-terapii-biologicznych
10 stycznia. Publikacja felietonu Wędrówka ludów, przedmiotów i komarów na fotoblogu – https://www.photoblog.com/mimax2/2019/01/10/10012018-wedrowka-ludow-przedmiotow-i-komarow/
15 stycznia. Uczestnictwo w konferencji prasowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – https://www.photoblog.com/
mimax2/2019/01/15/15012019-konferencja-prasowa-polskiego-towarzystwa-kardiologicznego/
18 stycznia. Uczestnictwo w konferencji Medycyna pracy i medycyna laboratoryjna w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym
30 stycznia.Uczestnictwo w konferencji prasowej na temat zdrowia mieszkańców Polski – https://www.photoblog.com/mimax2/2019/01/30/30012019-nasze-zdrowie-w-liczbach/
 Publikacja na www.sermo felietonów:
4 stycznia. Extraordinary moving day behind us (https://app.sermo.com/posts/posts/454004)
11 stycznia. RR or Riva-Rocci (https://app.sermo.com/posts/posts/454004)
18 stycznia. Travels of people, objects and mosquitoes (https://app.sermo.com/posts/posts/455946)
25 stycznia. Grandparents and their adult grandchildren (https://app.sermo.com/posts/posts/456408)
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Artykuł poglądowy

Karmienie piersią w Polsce
– od rekomendacji do realizacji
Maria Wilińska

Karmienie piersią jest „złotym standardem” żywienia noworodka, niemow- Międzynarodowy symbol
karmienia piersią
lęcia i małego dziecka, zapewniającym mu optymalny rozwój, wzrastanie
i umożliwiającym prawidłowe programowanie metaboliczne. Karmienie naturalne jest
najtańszą dla systemu opieki zdrowotnej profilaktyką zdrowia i powinno być wspierane
i rozwijane.
Karmienie naturalne jest rekomen- tytułu Szpital Przyjazny Dziecku. W KUKP odbywa się
dowane przez WHO, UNICEF i wszystkie ciągły proces weryfikacji szpitali pod względem prawa
naukowe i społeczne organizacje zainteresowane zdro- do używania tytułu SZPDz.
wiem człowieka. Stanowi profilaktykę schorzeń układu
pokarmowego, krążenia, immunologicznego, endokry- Posiadanie tytułu jest prestiżowe. Jego
nologicznego, kostnego oraz schorzeń onkologicznych zdobycie i w niemniejszym stopniu utrzymanie wiąże
i stomatologicznych na całe życie. Wywiera też wiele się z olbrzymim wysiłkiem personelu w podnoszekorzystnych efektów na organizm kobiety, od stymulacji niu jakości wiedzy i umiejętności oraz wdrażania ich
procesów szybszej adaptacji poporodowej po redukcję do codziennych praktyk szpitalnych. Jest procedurą
ryzyka schorzeń nowotworowych narządu rodnego kosztochłonną z powodu konieczności ustawicznych
i stanu metabolicznego kości w okresie okołomeno- szkoleń z recertyfikacją co 5 lat i zapewnienia optymalpauzalnym. Niewymierny, lecz nie do przecenienia jest nej liczby personelu położniczego. W czasie istnienia
wpływ karmienia piersią na wytwarzanie i wzmacnianie Inicjatywy 96 szpitali w Polsce otrzymało tytuł Szpitala
Przyjaznego Dziecku. Jednakże utrzymanie standardu
bliskości matki i dziecka oraz rodziny.
Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku (SzPDz) pracy na poziomie wysokich wymagań WHO okazało
została utworzona w WHO i UNICEF dla wdraża- się niemożliwe dla większości z nich. Ostatecznie, po
nia karmienia naturalnego do praktyk szpitalnych, weryfikacji przez KUKP, prawo do posługiwania się
jednolitych na całym świecie. Polska w 1990 roku tym zaszczytnym tytułem ma 37 szpitali.
Inicjatywa SzPDz jest jak dotąd jedynym propodpisała zobowiązanie zarówno do wdrażania tych
dobrych praktyk szpitalnych, jak też do przestrzegania gramem na świecie o udokumentowanej skuteczności
Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów w wydłużaniu karmienia naturalnego. Udowodniono,
Zastępujących Mleko Kobiece, dokumentu ogłoszonego że okres karmienia piersią jest wprost proporcjonalny
do liczby procedur wdrożonych w szpitalach położprzez WHO w roku 1989.
Jak wskazują badania ogólnopolskie (Kostuch M, niczych (AAP 2005). Wynika z tego, że wdrożenie
Lublin, Królak Olejnik, Wrocław), na przestrzeni lat praktyk SzPDz w szpitalu jest kryterium jakości pracy
2003-2014 w Polsce nie doszło do poprawy wskaźników jednostki medycznej.
karmienia naturalnego, które w 6. miesiącu życia niemowląt pozostają na niezmienionym poziomie 4-11%, Obowiązujący w Polsce od 2012 roku
Standard opieki okołoporodowej oraz
wobec 100% rekomendowanych przez WHO.
wdrożony od 1 stycznia 2019 roku Standard organiImplementacja Incjatywy SzPDz odbywa się zacyjny opieki okołoporodowej wykorzystuje w ograpoprzez wdrażanie w szpitalach na całym świecie jedno- niczonym zakresie treści zawarte w 10 krokach do
litego programu ujętego w tzw. 10 kroków do udanego udanego karmienia piersią. Niestety, wielu zagadnień
karmienia piersią. Powołane w różnych krajach komitety nie uwzględnia, jak na przykład powtarzanych szkoleń
(w Polsce: Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, personelu, jasnych i podanych do ogólnej wiadomości
KUKP) zajmują się oceną tych praktyk i przyznawaniem pacjentów zasad pracy personelu, nie precyzuje zasad
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i treści edukacji pacjentów, nie uwzględnia koniecz- praktyki laktacyjne, musi być wsparty finansowo. To
ności przestrzegania Międzynarodowego Kodeksu dodatkowe wsparcie finansowe, stosowane albo jako
Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece element akredytacji, albo jako oddzielne finansowanie,
– sztandarowego dokumentu ograniczającego promocję stanowiłoby rekompensatę ponoszonych kosztów. Skutek
żywienia sztucznego w szpitalach. Nie zobowiązuje medyczny w postaci podniesienia zdrowotności społeszpitali do samooceny stosowanych praktyk oraz nie czeństwa poprzez poprawę długości karmienia piersią
wymaga systemu kontroli zewnętrznej, co pozwoliłoby spowoduje redukcję przyszłych kosztów w różnych
ujawnić obszary niedociągnięć i wskazać, co wymaga dziedzinach medycznych.
poprawy. Dlatego oba dokumenty, komplementarKomitet Upowszechniania Karmienia Piersią
ne i jednocześnie uzupełniające się, mają rację bytu deklaruje dalszą realizację zadań nałożonych przez
i współistnienia w opiece położniczo-neonatologicznej WHO w zakresie implementacji, certyfikowania, monad matką w okresie laktacji i karmionego naturalnie nitorowania i recertyfikacji szpitali pod kątem tytułu
noworodka.
SzPDz. Jest gotowy do współpracy ze wskazanymi
instytucjami w zakresie realizacji tych zadań.
W Komitecie Upowszechniania Karmienia Piersią uważamy, że szpitale w Polsce poMaria Wilińska
winny być przez Ministerstwo Zdrowia i dalszym etapie
dr hab. med., neonatolog i pediatra,
przez NFZ zachęcane do implementacji 10 kroków do
kierownik Kliniki Neonatologii SPSK im. prof. Witolda
udanego karmienia piersią. Wdrożenie ich powinno być
Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia
dołączone do istniejących kryteriów jakościowych pracy
Podyplomowego w Warszawie
jednostek medycznych. Szpital, wdrażając korzystne
wiceprezes Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią

Nowości
Szpital pediatryczny w Lille jest czołowym francuskim
ośrodkiem w zakresie diagnozowania i leczenia chorób przełyku. E. Lardenoi i wsp. z tego szpitala przedstawili w styczniu
2019 r. na łamach „Journal of Pediatric Gastroeneterology and
Nutrition” artykuł Prevalence of Eosinophilic Esophagitis in
Adolescents with Esophageal Atresia. Jak autorzy opisali, z grupy 63 pacjentów z atrezją przełyku eozynofilowe zapalenie
rozpoznano u 6 z nich (9,5%). Pacjenci mieli wykonywane
wielokrotnie kontrolne ezofagoskopie oraz biopsje śluzówki.
Eozynofilowe zapalenie przełyku rozpoznawano, gdy w badaniu histopatologicznym w polu widzenia stwierdzano co
najmniej 15 eozynofilów.
(K.K.)

Fot. Krystyna Knypl

Eozynofilowe zapalenie przełyku u dzieci z atrezją

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30614952

Przetoka tchawiczo-przełykowa rozpoznana dopiero w 28 roku życia!
Na łamach „Acta Gastroenterologica Belgica” J. Maus
i wsp. przedstawili przypadek
28-letniej kobiety, która wydawała dziwaczne odgłosy
podczas wydechu, miała
dysfagię oraz znaczne poszerzenie przełyku stwierdzone
w badaniu radiologicznym
sugerujące rozpoznanie achalazji. Po przeprowadzonych

badaniach zdiagnozowano
bardzo małą wrodzoną przetokę tchawiczo-przełykową
(TEF).
Wrodzoną TEF wykrywa się wkrótce po urodzeniu i zwykle towarzyszy jej
atrezja przełyku. Wrodzona
TEF bez atrezji przełyku
(przetoka typu H) może być
nierozpoznana we wczesnym

okresie życia z powodu objawów o minimalnym nasileniu, a diagnoza – postawiona
dopiero w wieku dorosłym.
Rozpoznanie zwykle opiera
się na wynikach ezofagoskopii, bronchoskopii, rtg przełyku z barytem i tomografii
komputerowej.
Wskazówką do przeprowadzenia diagnostyki

w kierunku TEF z przetoką
typu H może być poszerzenie przełyku stwierdzone
w badaniu radiologicznym,
upośledzenie kurczliwości przełyku oraz dziwne
dźwięki wydawane podczas
oddychania. Przetoka tchawiczo-przełykowa stanowi
około 4% wrodzonych wad
przełyku.
(K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30645925
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– Mamo, jak się rzuca okiem?

(Kuba Chodkowski, gdy miał 4 lata)

RZUT OKA NA SZCZĘŚCIE

Fot. Krystyna Knypl

Alicja Barwicka

Dla większości zdarzeń i spraw w naszym życiu można chociażby w przybliżeniu
określić średni czas ich trwania. Wszyscy wiemy, że katar trwa 7 dni, czas rozkładu torby
z tworzywa sztucznego wynosi średnio około 400 lat, puszki aluminiowej – około 200 lat,
a gazety – 6 tygodni. Czas mrugnięcia okiem to 100…150 milisekund, mrugamy średnio
17 razy w ciągu minuty i 14 280 razy w ciągu dnia. Uśredniony czas trwania zarówno
„rzutu oka”, jak i szczęścia należy do tych najkrótszych, więc jak już pojawi się szczęście,
należy koniecznie rzucić na nie okiem, bo nie wolno tego stanu przegapić.
Co to jest rzut oka?
Język polski jest bogaty w pojęcia frazeologiczne,
a „rzut oka” jest jednym z najczęściej spotykanych.
Zwykle po raz pierwszy używamy go w wieku wczesnodziecięcym, chcąc dociec, czy chwilowe wyjęcie
gałki ocznej w celu rzucenia nią jest aby na pewno
bezpieczne. Po uzyskaniu wyjaśnienia, raczej już nie
próbujemy i przez resztę życia używamy tego pojęcia
w znaczeniu krótkiego, przelotnego spojrzenia.
Co to jest szczęście?
Niełatwo sprecyzować stan ducha nazywany
szczęściem, a w każdym słowniku znajdziemy mnóstwo synonimów tego określenia, takich jak uczucie
zadowolenia, radości, błogostanu, pogody ducha, najwspanialszego samopoczucia, błogosławieństwa losu
powodowanego zwykle wydarzeniem, wiadomością,
zbiegiem okoliczności czy odniesionym sukcesem w życiu rodzinnym, osobistym czy zawodowym. Takie sytuacje nie zdarzają się bardzo często i zazwyczaj niezbyt
długo trwają. Wiele z takich krótkich, ale wspaniałych
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momentów pamiętamy potem przez dziesiątki lat. Wracamy do nich, bo też ich szczegółowy obraz zostaje na
trwałe wyryty w naszej pamięci. Żeby jednak powstał
obraz, potrzebne są nie tylko emocje.
Jak długo trwa szczęście?
Skoro szczęście trwa krótko i co gorsza, jak powszechnie wiadomo, jest jeszcze „ulotne”, to by je
dostrzec, należy w szczególności:
• pilnować prawidłowej postawy ciała, chodzić z podniesioną głową (cechą ulotności nie jest opadanie
w dół) i bacznie się rozglądać,
• mieć dookoła głowy szeroko otwarte oczy (raczej
własne, by inni dostrzeżonego akurat szczęścia nam
nie skradli),
• w razie posiadania wad wzroku lub cech presbiopii –
dbać o niezbędną korekcję optyczną,
• w razie przewlekle leczonych chorób oczu – respektować zalecenia lekarskie dotyczące długotrwałej
farmakoterapii.
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Alternatywa rzutu okiem
Kiedy w wyniku istniejącej patologii narządu
wzroku jago funkcjonowanie jest zaburzone, nie jesteśmy
wcale skazani na braki w dostrzeganiu szczęścia. Zazwyczaj tak jest, że większa część poszukiwanego dobra,
jakim jest szczęście, zmagazynowana jest w emocjach
(a więc w mózgu). W sytuacji, w której emocje podpowiadają pojawienie się szczęścia, do pracy włączają
się dość trudne do zdefiniowania (chociaż każdy i tak
wie, o co chodzi) formy oglądania świata przez struktury całkiem nieanatomiczne, zwane „oczami duszy”.
Zarówno te anatomiczne, jak i te duchowe przesyłają
do mózgu powstałe „szczęśliwe” obrazy, a mózg je
trwale zapamiętuje. Kora wzrokowa zajmuje znacznie
większy, niż by się wydawało, obszar mózgowia, więc
na wszystkie obrazy dokumentujące szczęście znajdzie się tam miejsce, gdyż pojemność naszej pamięci
mózgowej jest naprawdę imponująca. To są nie tylko
plastyczne, barwne obrazy osadzone w konkretnym tle,
ale i towarzyszące im dźwięki, zapachy… (np. padający
śnieg, krzyk mewy czy zapach kwiatów w ogrodzie).
A co po rzucie?
Obraz nawet pojedynczej chwili szczęścia zazwyczaj zostaje z nami na bardzo długo, nieraz na całe życie.
Ale oczywiście nie zawsze tak się dzieje. Jak wiadomo
człowiek za szczęściem zwykle „się ugania”. Jeśli więc
nawet obiektywnie wydarzyło się coś, co spowodowało
wręcz eksplozję wielu tak bardzo pozytywnych emocji, to
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przy trwaniu tego stanu dłużej, coraz mniej się cieszymy,
szybko przyzwyczajając się do dobrego i uznajemy stan
rzeczy za „nam należny”. Po pewnym czasie zaliczamy
szczęśliwe wydarzenie w poczet wydarzeń powszednich
i rozpoczynamy stałą, przypisaną rodzajowi ludzkiemu
dalszą gonitwę za szczęściem. Kiedy już je złapiemy,
wykonujemy opisaną wyżej czynność zwaną rzutem oka,
powstały obraz i towarzyszące mu emocje zapisujemy
w niewiarygodnie pojemnej pamięci naszego mózgu
i zależnie od okoliczności wracamy do niego często
lub tylko sporadycznie.
Jak być człowiekiem szczęśliwym?
Zasoby szczęścia na ziemi są nieograniczone,
bo w każdej minucie może zdarzyć się coś, co komuś
sprawi radość i wyzwoli wspaniałe uczucia odczytywane
jako stan pełni szczęścia. Są na świecie ludzie szczęśliwi
i tacy, którzy doznają szczęśliwych chwil rzadziej. Ta
pierwsza grupa wcale nie jest bardziej wykształcona,
zdrowsza, nie wykonuje częściej rzutu okiem i nie jest
bardziej zasobna materialnie. Wyróżnia ją natomiast
otwartość na dostrzeżenie i przyzwolenie na pojawienie
się w każdym momencie pełni radości z całym pakietem
towarzyszących wspaniałych emocji. To ludzie potrafiący
się cieszyć widokiem tęczy, szumem morza, powiewem
wiatru, śpiewem ptaków, gaworzeniem dziecka, obrazem
łąki czy rysunkiem skrzydeł motyla. Nie zastanawiają
się, czy napotkana przy drodze brzezina spełnia kryteria
piękna i czy może warto się nią zachwycić. Nie znają
zwykle nazwiska kompozytora zasłyszanej przypadkowo
melodii, a i tak czują się szczęśliwi, że ją słyszą.
#
Ludzie szczęśliwi też mają swoje codzienne troski
i wcale od nich nie uciekają, ale też nie pozwalają się
im przytłoczyć. Rzućmy na nich okiem i zapamiętajmy
obraz osób życzliwych światu, pogodnych, wiecznie
uśmiechniętych, bo to obraz wart przywołania w czasach trudnych, kiedy pomimo rzutu okiem – szczęścia
jakoś nie udaje się dostrzec.
Alicja Barwicka
specjalistka od rzucania okiem
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Fot. Krystyna Knypl

Jak więc widać, w chwili, w której szczęście się
w naszym życiu pojawi, nie da się chociażby rzucić na
nie okiem bez prawidłowo funkcjonującego narządu
wzroku. Nie ma znaczenia, że rzut oka trwa tak krótko. W warunkach prawidłowych spojrzenie trwające
ułamek sekundy i tak spowoduje powstanie obrazu
na siatkówce. Kiedy już mamy obraz, pozostaje tylko
przesłać go do mózgu, więc przy niezaburzonej funkcji
nerwu wzrokowego obraz trafia na swoje miejsce i nie
da się go już łatwo usunąć. Można więc przyjąć z dużą
dozą prawdopodobieństwa, że czas trwania obrazu
szczęścia udokumentowanego jedynie przez rzut oka
jest równy czasowi trwania ludzkiego życia.
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Wheatfield Under Thunderclouds, 1890, Van Gogh Museum, Amsterdam, Netherlands

Higiena poczucia szczęścia

Potrząśnijcie wszystkimi swoimi
mięśniami, jak pies
Tomasz Chodkowski

Uczestnicząc każdego dnia w szybko zmieniających się procesach wymagających skupienia
uwagi, zaangażowania, nacechowanych wysoką odpowiedzialnością płynącą z charakteru
podejmowanych decyzji i przebiegających w niezwykle trudnym otoczeniu ludzi chorych,
często zapominamy o sobie. Na początku napędzani koniecznością osiągnięcia kolejnego
celu z czasem obserwujemy, jak nasza motywacja powoli zmierza w stronę planu przetrwania kolejnego dnia. Chwile, które są źródłem prawdziwej radości, są coraz rzadsze.
A oczekiwania otoczenia nie maleją, wręcz przeciwnie.

P

acjenci chcieliby widzieć panią doktor zawsze
uśmiechniętą, zadbaną, cierpliwą, pełną empatii,
jednocześnie wnikliwą, świetnie przygotowaną do
rozwiązania każdego przypadku z jakim się spotyka,
elokwentną i profesjonalną. Mało kogo interesuje wyjątkowość warunków wykonywania pracy, zawiłość
i niedomagania systemu ochrony zdrowia czy jego niedostatki finansowe. Pracodawcy oczekują skuteczności
i profesjonalizmu, pacjenci jak najszybszej i jak najlepszej pomocy w przywróceniu dobrego stanu zdrowia.
Czy w takich warunkach można długo funkcjonować, zachowując jednocześnie w miarę wysokie poczucie szczęścia? Na pierwszy rzut oka sprawa wygląda
na niejednoznaczną, skomplikowaną i raczej z niskimi

14

rokowaniami na sukces. Dla prawników sprawa idealna,
ale czy dla lekarzy też?
Na naszej szerokości geograficznej ludzie częściej
mówią o szczęściu niż o poczuciu szczęścia. Definiują
je wyłącznie jako dobrostan i przypisują mu takie cechy
jak: ulotność, krótkotrwałość, odległość, rzadkość, wyjątkowość, tylko dla wybranych. Większość z nas żyje
w nieustającej pogoni za szczęściem, które jednocześnie
wciąż się oddala. Trochę tak jak księżyc w pełni widziany podczas jazdy samochodem. Najczęściej padające
pytanie Czy czujesz się szczęśliwa sugeruje, że szczęście
jest uczuciem, a więc materią ulotną, w przeciwieństwie
do stanu, który ze swojej natury jest znacznie bardziej
stabilny i długotrwały.
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Kilka pytań i odpowiedzi
– Jesteś szczęśliwy?
– Wiesz co, jestem odrobinę chory i nie czuję się dobrze,
ale gdy wyzdrowieję, popracuję nad szczęściem.
– Jesteś szczęśliwa?
– Byłam do niedawna, ale mój ukochany mnie zostawił
dla innej.
– Kiedy czujesz się szczęśliwy?
– Gdy biegam.
– A kiedy stoisz albo siedzisz?
– Wtedy znacznie mniej.
– Czy zamierzasz być naprawdę szczęśliwa?
– Niestety ja nigdy nie będę taka.
– Dlaczego?
– Bo z takiej rodziny pochodzę, takich mam przodków,
taka karma.
– Ech, gdybym wygrała w totolotka, byłabym najszczęśliwszą osobą na świecie.
– A bez tej wygranej?
– Jest mi niezmiernie ciężko.
– Kiedy staniesz się szczęśliwy?
– Jak dostanę wymarzoną pracę i zarobię tyle, żeby
zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich dzieci.
– Ilu znasz ludzi, którym się taki plan powiódł?
– Czytałem o nich w gazetach.
– Dlaczego to robisz
– Żeby osiągnąć to.
– A to dlaczego?
– Żeby stać się takim.
– A to w jakim celu ?
– Żeby osiągnąć tamto.
– A to po co?
– Żeby mieć większy wpływ na tamtych.
– A to dlaczego?
– Bo tamci dadzą mi to, co pozwoli być wreszcie szczęśliwym tak naprawdę.

ekstazą i nieograniczoną władzą sprawowaną przez
osoby pozbawione jakichkolwiek ograniczeń, superinteligentne, superzdrowe – to znaczy, że siedzicie
w świecie fantazji, fantastyki czy science fiction znacznie
bardziej, niż się wam zdawało. Jeśli szczęście kojarzy
się wam ze stanem, w którym wy macie to, co chcecie,
a inni niczego już od was nie chcą i kiedy sądzicie, że
to, co zdobędziecie, zaspokoi na zawsze wasze pragnienie posiadania więcej, to tkwicie w przestrzeni
opisanej z gruntu błędnymi założeniami. Jeśli myślicie,
że szczęście jest ulotnym uczuciem, które pojawia się
i znika, przy czym pojawia się na chwilę i znika na
długo i w większości wypadków zależy od czynników
zewnętrznych, a nie od was, to znaczy, że najwyższy
czas na zbudowanie trwałej definicji szczęścia. Konsekwencją zdefiniowania szczęścia, którego ostatecznie
dokonujemy sami dla siebie, jest ustawienie stopnia
trudności odbudowywania poczucia szczęścia, a tym
samym możliwości pozyskiwania energii do życia,
wzmacniania odporności na stres czy też zwiększania
stopnia dostępnej kreatywności.
Warto szczęście zdefiniować tak, by było na wyciągnięcie ręki, jednocześnie by stało się nienaruszalne,
niemożliwe do utracenia, by stało się długotrwałym,
wręcz wiecznym stanem. Niech będzie na przykład
tak, że szczęście jest strukturą, z której w znacznie
większym stopniu niż z wody i węgla zbudowany jest
nasz świat. Niech nie zależy od nikogo ani od niczego.
Przyjmijmy, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi i przestańmy się szczęściem zajmować. W zamian skupmy
się na systematycznej pracy nad poczuciem szczęścia.
W końcu nasze poczucia i przekonania nie zależą od
tego, w jakim realnie świecie żyjemy, ale od tego, jak my
go postrzegamy. A to właśnie przekonania determinują
stan naszego organizmu i poziom energii, jaką mamy
do dyspozycji. Zbudujmy w sobie przekonanie, że osoba
trwale szczęśliwa może chwilowo mieć niskie poczucie
szczęścia i opracujmy zestaw aktywności, które będą
nam to poczucie odbudowywać.

Nazwijmy zestaw takich zachowań
„higieną poczucia szczęścia”
Definiowanie szczęścia
Wieczorem odłóżmy wszystkie trudne sprawy na
Czy warto tak ryzykować na niekończącej się bok, nie zasypiajmy z gmatwaniną negatywnych myśli.
drodze wielu zmiennych i niepewności? Tak napraw- Nic kłopotom, problemom i trudnościom się nie stanie,
dę, goniąc za kolejnymi celami stanowiącymi ułudę jeśli nikt o nich nie będzie w nocy myślał, bo i tak ich
stawania się szczęśliwymi, akceptujemy po cichu fakt, wtedy nie rozwiążemy. W zamian tego przywołajmy do
że z dużym prawdopodobieństwem nigdy tacy nie siebie kilka ciepłych wspomnień, dobrych chwil, weźbędziemy. Jeśli szczęście kojarzy się wam z wieczną my kilka naprawdę głębokich oddechów i powiedzmy
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Artykuł poglądowy
sobie: – dobrze, że jesteś. Choćby nie wiem, co się
działo, nigdy nie zasypiajcie zatroskani. Pamiętajcie, że
energia podąża za uwagą. Myśląc zbyt długo o tym, co
wam przeszkadza w życiu, sprawiacie, że to coś będzie
rosło i nabierało sił.
Rano, zanim ponownie założymy na plecy dorosły tornister pełen trosk, krótka toaleta, kilka łyków
wody z cytryną i odrobina ruchu. Spacer, przysiad,
skłon, przeciągnięcie się, spojrzenie na otaczający nas
świat, zadziwienie, że jeszcze przetrwał i to w całkiem
niezłej kondycji, a potem ciepła myśl skierowana do
własnego ciała – dobrze, że jesteś, dziękuję za całonocną
pracę i proszę cię, moje ciało, o wsparcie w ciągu dnia.
Dla zachowania dobrych relacji z własnym ciałem,
które produkuje dla nas energię, warto pamiętać, by
również w ciągu dnia skierować chociaż kilka dobrych
myśli w jego stronę. Od czasu do czasu zauważcie,
w jakim jest stanie, pochwalcie je i dalej róbcie to, co
robicie. Czasem zatrzymajcie się na chwilę i spójrzcie
z boku na to, co się z nim dzieje. Postarajcie się rozpoznać, jakie wysyła do was sygnały. Zwróćcie uwagę na
to, które mięśnie są bardziej napięte, które mniej. Jakie
emocje są manifestowane i dlaczego. Poświęćcie chociaż
kilkanaście sekund na tryb aktywnej obserwacji i dialog ze swoim ciałem. Z czasem niezwykle interesujące
stanie się obserwowanie nie tylko siebie, ale również
osób, z którymi się kontaktujemy. Bliższych i dalszych,
znanych i zupełnie nam obcych. Patrzcie na to, jak na
nich reagujecie i jak oni reagują na was. Bycie w stałym
i regularnym kontakcie z innymi jest również formą
higieny poczucia szczęścia.
Zachowujcie się tak, jak turysta na wycieczce. Jeśli
jecie – smakujcie, gdy pijecie – róbcie to jak najwolniej.
Przy każdym kontakcie z wodą, o ile nie jest to powódź,
dziękujcie, że jest. Gdy umysł zbytnio się zmęczy, wstańcie i przeciągnijcie się. Potrząśnijcie wszystkimi swoimi
mięśniami od góry do dołu i z powrotem, jak pies. Od
czasu do czasu sprawdźcie, na czym skupiona jest wasza
uwaga, jakie myśli napływają. Jeśli są niepożądane, to
zauważcie je, usuńcie się delikatnie na bok i pozwólcie
im odpłynąć. Dla równowagi wykreujcie jakąś myśl
pozytywną. Znajdźcie coś, co was zadziwi.
Dobre słowo, miły gest, ciepła myśl
Ważną częścią higieny szczęścia może być sprawianie sobie radości poprzez dostrzeganie innych ludzi.
Dobre dla nich słowo, miły gest, ciepła myśl. Jakieś
wsparcie, poświęcenie komuś krótszej lub dłuższej
chwili. W pewnym sensie jesteśmy wszyscy ze sobą
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połączeni. W zależności od tego, jak do innych się
odnosimy, podnosimy lub obniżamy sobie nawzajem
poziom energii.
Nawet jeśli na początku higiena poczucia szczęścia budzi niechęć czy bunt świadomego umysłu, warto
w niej wytrwać. Z czasem świadomy umysł polubi ją tak
bardzo, że będzie ją traktował jak drogę do dodatkowej
dawki siły i energii.
Stan zewnętrzny naszego ciała w miejscu, gdzie
spotykamy się z innymi ludźmi, jest wynikiem świadomego i złożonego procesu nazywanego ogólnie higieną.
Uczymy się go od najmłodszych lat, a potem szkolmy
w nim permanentnie. Prysznic, kąpiel przynoszą ulgę
fizyczną i oczyszczenie, dlatego korzystamy z nich regularnie i mamy oczekiwane efekty. Spróbujmy bardzo
podobny proces zastosować od odgruzowywania naszego poczucia szczęścia. Spędźmy kilka chociaż minut
ze sobą, skupiając uwagę na działaniach, które mogą
stać się źródłem małych radości. Realizujmy je z taką
regularnością, z jaką myjemy nasze zęby, a z pewnością
wpłynie to na poczucie sensu, postrzeganie świata, zasób dostępnej energii i wiele jeszcze innych elementów
naszego stanu ducha.
Przykład
Jakiś czas temu poprosiłem znajomą osobę, żeby
wdrożyła na miesiąc dodatkowe procesy w swoim życiu,
nikomu o nich nie mówiąc. Już po dwóch tygodniach
zadzwoniła do mnie rozradowana, mówiąc, że została
przywitana w swojej pracy dość wyjątkowym pytaniem.
Jej koleżanki zapytały ją, czy używa nowych perfum.
Gdy zaprzeczyła, dopytywały dalej, co takiego zmieniła,
że wygląda jakby trochę jaśniej? Im odpowiedziała, że
zmieniła fryzurę. Mnie dodała przez telefon, że z zadziwieniem obserwuje dość wyjątkowy proces, który
postępuje – zaczyna siebie lubić.
Szanowni Państwo,
takie właśnie są efekty postanowienia o tym,
że jesteśmy istotami trwale szczęśliwymi i regularnego stosowania higieny poczucia szczęścia. Od coraz
mocniejszego lubienia siebie po radość, która staje się
znacznie częstszym gościem w naszym życiu, czego
sam doświadczam i Wam z całego serca życzę.

Tomasz Chodkowski
autor odrobinę nietypowego poradnika rozwoju
osobistego Szczęście bajkami cerowane
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Czy można kupić
szczęście?
Gdy Marilyn Monroe oznajmiła światu, że
pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy
– prawdopodobnie nie miała świadomości, że będą prowadzone na ten temat badania naukowe. W 2017 roku na łamach „Proceedings of National Academy of Science of United
States of America” ukazał się artykuł Buying time promotes happiness (https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC5559044/) autorstwa Ashley V. Whillans i wsp. Pierwsza autorka
jest profesorem w Harvard Business School, a głównym tematem badawczym, którym się
zajmuje, jest analizowanie zależność pomiędzy czasem, pieniędzmi i szczęściem.

W

https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Swigert#/media/File:Apollo13_apparatus.jpg

cześniejsze badania prowadzone przez panią
profesor wykazały, że zachowania prospołeczne
polegające na wydawaniu pieniędzy na cele dobroczynne czynią ludzi szczęśliwszymi, co więcej, ich
wysokie ciśnienie krwi ulega obniżeniu. Dodajmy, że
w eksperymencie badani wydawali cudze pieniądze,
które otrzymali od badaczy (https://www.hbs.edu/faculty/
Pages/profile.aspx?facId=943704).
Mimo tych optymistycznych wstępnych ustaleń
duża część mieszkańców współczesnego świata zdaje się
powtarzać za Jackiem Swigerte słynną frazę: Houston,
mamy problem.

zamów za pieniądze usługę sprzątania, a w pozyskanym
w ten sposób wolnym czasie poczujesz się lepiej. Taka
operację finansową pani profesor nazywa „zakupem
czasu”. Podobno odczuwamy większe szczęście, gdy
kupujemy czas, niż gdy na przykład kupujemy brylanty.
Zapracowany współczesny świat poznaje nową
formę ubóstwa – niedobór wolnego czasu. Nie od dziś
wiadomo, że każdy niedobór frustruje człowieka, zmniejsza poziom jego szczęścia, często wpędza w bezsenność.
Gdy człowiek nie śpi nocą, to często udaje się na spacer
do domowej lodówki, wyjada z niej wysokokaloryczne
produkty, tyje i jest jeszcze bardziej nieszczęśliwy.
Pani profesor wzięła pod lupę wydatki i samopoczucie 4469 osób pracujących w Stanach Zjednoczonych, Danii, Kanadzie oraz Holandii. W grupie tej
28,2% badanych wydawało pieniądze na „zakup czasu”.
Średnia kwota tych wydatków wynosiła 147,95 dolarów. Okazało się, że w grupie kupującej czas częściej
występowało poczucie szczęścia i było ono znamienne
statystycznie! No, ale nie tylko niedobór czasu może
uczynić nas nieszczęśliwymi.

Toksyczni ludzie
w naszym otoczeniu
Gdy uświadomimy sobie, jak dużo czasu spędzamy w internecie, w którego każdym zakątku czyhają
na nas frustraci, zawistnicy i życiowi nieudacznicy, to
musimy zastanowić się nad wpływem tych nieciekawych
jednostek na nasze życie.
Nasz problem polega na tym, że zarabiamy coraz
Interesujących porad udziela dr Lillian Glass,
więcej, a bardzo często czujemy się coraz mniej szczęśli- autorka książki Toksyczni ludzie wydanej w 1998 roku
wi. Jest na to sposób! – odpowiadają amerykańscy bada- przez Wydawnictwo Rebis. Zwraca ona uwagę na znacze szczęścia. Zamiast marnotrawić czas na sprzątanie, czenie słów, jakie wypowiadają do nas inni ludzie,
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Dobre wzorce
toksyczni ludzie: Nieprzyjazne słowa potrafią zranić
dotkliwiej i głębiej niż miecz. Rana od miecza goi się
szybko, pozostawiając jedynie bliznę. Rany zadane słowem krwawią dłużej, zaś głęboki ślad po nich zostaje
na zawsze. Istnieje wiele rozmaitych powodów, dla których ludzie mówią złe, obraźliwe, grubiańskie słowa.
Jedni chcą sobie ulżyć, inni robią to z zazdrości, jeszcze
inni – gdyż mają zły dzień lub nie lubią cię, niektórzy
zaś ze zwykłej nieświadomości. Jednak padając ofiarą
ich słownego barbarzyństwa, zwykle nie zastanawiasz
się, dlaczego powiedzieli coś takiego, i gdzie się podziali
wtedy rozum. Czujesz się po prostu urażony i zraniony.
Kim jest więc toksyczny człowiek? Jak można go
zdefiniować? Jeszcze raz posłużę się cytatem z książki
dr Lillian Glass: Toksycznym człowiekiem jest każdy,
kto uprzykrza ci życie, kto nie wspiera cię, nie zachęca
do rozwoju; każdy kogo nie cieszą twoje sukcesy, kto nie
życzy ci dobrze. Człowiek taki w istocie udaremnia twoje
dążenie do szczęśliwego i twórczego życia.
Może precyzyjniej będzie określić, że jest to
człowiek, który próbuje udaremniać nasze dążenie
do szczęśliwego i twórczego życia. Na szczęście (!) nie

zawsze udaje się toksycznym ludziom zrealizować ich
plany, ale faktem jest, że potrafią mieć osobliwe „osiągnięcia”. Istnieje wiele typów toksycznych ludzi, dr Lillian
Glass wyróżnia aż 30 odmian Homo toxicus! Autorka
jest specjalistą w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz mowy ciała i ma na swym koncie niebanalne
osiągnięcia. Należy do nich przygotowywanie Dustina
Hoffmana do roli w filmie Tootsie, w którym przebiera
się ona za kobietę, aby zdobyć pracę. Opanowanie kobiecego sposobu mówienia przez aktora było między
innymi wynikiem współpracy z Lillian Glass. Inne jej
osiągniecie to pomoc w przygotowaniu niesłyszącej
aktorki amerykańskiej Marlee Matlin do przemówienia
podczas wręczania jej Oskara. Jest ona także ekspertem
sądowym w zakresie analizy głosu i mowy.
W poradniku dr Lillian Glass wielokrotnie przewija się zalecenie – jeżeli są w twoim otoczeniu toksyczni
ludzie, zerwij z nimi znajomość jak najszybciej.
Podpisuję się pod tym zaleceniem oburęcznie!
Jest to metoda lecznicza skuteczna, bezpłatna i co
ważne – dostępna dla każdego bez recepty!
Krystyna Knypl

Nowości
WHO opublikowało w Genewie pierwszy raport o zdrowiu migrantów i uchodźców.
Oto główne wnioski.
1. Migranci międzynarodowi stanowią około 10%
(90,7 milionów) ogółu ludności w Europejskim Regionie WHO. Uchodźcy stanowią 7,4% grupy migrantów.
W niektórych krajach europejskich obywatele szacują,
że liczba migrantów jest 3-4
razy większa niż w rzeczywistości.
2. Wymagają uwagi choroby zakaźne, które są często
związane z przemieszczaniem i migracją, ale także
wiele ostrych i przewlekłych
schorzeń niezakaźnych.
3. Choroby nowotworowe występują rzadziej z wyjątkiem raka szyjki macicy,
diagnozowanego na ogół
w zaawansowanym etapie.
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4. Migranci i uchodźcy
są bardziej zagrożeni depresją i lękiem niż populacje
przyjmujące. Jednak zróżnicowanie grupy migrantów
i metod stosowanych do
oceny sprawiają, że trudno
o jednoznaczne wnioski.
5. Ogólnie rzecz biorąc,
u uchodźców i imigrantów
częściej występuje cukrzyca
i większa jest śmiertelność
z jej powodu niż w populacji przyjmującej, przy czym
częściej chorują kobiety.
6. Uchodźcy i migranci są
potencjalnie bardziej zagrożeni chorobami zakaźnymi
z powodu infekcji, braku dostępu do opieki zdrowotnej
lub przerywanej opieki i złych
warunków życia w trakcie
migracji.
7. Uchodźcy i migranci
mają niepełną lub przerwaną immunizację. Konieczne

jest szybkie zapewnienie z pracą niż pracownicy niepodstawowych szczepionek migrujący.
(K.K.)
zgodnie z harmonogramem
Źródło: http://www.euro.who.int/
kraju przyjmującego.
en/media-centre/sections/press-releases/2019/migrants-and-refu8. Małoletni migranci
gees-at-higher-risk-of-developingi uchodźcy bez opieki są naill-health-than-host-populationsrażeni na wykorzystywanie
reveals-first-ever-who-report-onseksualne i doświadczają
the-health-of-displaced-people-inwyższych wskaźników de-europe
presji oraz objawów zespołu
stresu pourazowego.
9. Mężczyźni migranci doznają znacznie więcej obrażeń
związanych
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Raport WHO o zdrowiu migrantów i uchodźców
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W zdrowym ciele zdrowy duch
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich rodzin.
1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rys. Zen

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

Fot. Katarzyna Kowalska

W kraju zimno i szaro, a tu ciepło i kolorowo
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