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Ciśnienie krwi

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

Koleżanki i Koledzy,
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kwietnia 1578 roku – data urodzin Wiliama Harveya, angielskiego
lekarza, który odkrył, że serce działa jak pompa ssąco-tłocząca i wraz
z układem krwionośnym tworzy układ zamknięty, jest symboliczna. Co
jakiś czas dowiadujemy się, że nie taka wartość ciśnienia krwi, lecz inna
stanowi normę, a poprzednie ustalenia były informacją pierwszokwietniową. Dyskusja trwa, specjaliści piszą nowe wytyczne, a rynek aparatów do
pomiaru ciśnienia krwi to potężny wielomiliardowy biznes. Niemniejszym
biznesem jest leczenie nadciśnienia tętniczego, zarówno w jego części
farmakologicznej, jak i usług lekarskich. O tym wszystkim piszą autorzy
raportu opublikowanego niedawno przez NFZ. To chyba pierwsze tak
ciekawe i konkretne dane na temat nadciśnienia.

P

onieważ zajmuję się nadciśnieniem od początków mojej praktyki
lekarskiej, postanowiłam napisać swój raport na ten temat. W ramach
modnego teraz zwyczaju podawania informacji o tzw. konflikcie interesów
wspomnę, że nie łączą mnie żadne relacje z NFZ ani branżą farmaceutyczną,
ani elektroniczną. Temat jest na tyle interesujący, że z pewnością jeszcze
do niego powrócimy.
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1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy z 26
stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24
z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników i czasopism (poz.
PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 20845685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej w internecie w formacie PDF). Każdy drukowany numer jest przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej (sygnatura
P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją polityczną,
religijną ani żadnym samorządem terytorialnym lub zawodowym.
GdL jest organizacją pozarządową działającą na rzecz lepszej opieki
zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie ważnych
dla zdrowia publicznego zagadnień: postępu w medycynie, promocji
zdrowia oraz wiedzy o chorobach rzadkich.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do tych,
którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód jako powołanie.
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3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla tradycyjnie
rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze. GdL
na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną, ale także
nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak literatura,
muzyka, podróże.
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III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)
„Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów publicznych
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działa w celu
osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
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.
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Bandicoot Berry (Leea indica)

Sabah Snake Grass (Clinacanthus nutans)

Fool’s Curry Leaf (Clausena lansium)

Seven Star Needle (Pereskia bleo)

Rośliny o działaniu przeciwnowotworowym
Na łamach portalu Medical News Today przedstawiono omówienie artykułu
Evaluation of anti-proliferative activity
of medicinal plants used in Asian Traditional Medicine to treat cancer (https://
www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0378874118345859?via%3Dihub) nt.

roślin o działaniu przeciwnowotworowym stosowanych w tradycyjnej
medycynie chińskiej. Oto one (nazwy
w języku angielskim i łacińskim):
• Bandicoot Berry (Leea indica)
• Sabah Snake Grass (Clinacanthus nutans)

• Fool’s Curry Leaf (Clausena lansium)
• Seven Star Needle (Pereskia bleo)
• Black Face General (Strobilanthes crispus)
• South African Leaf (Vernonia amygdalina)
• Simpleleaf Chastetree (Vitex trifolia)
(K.K.)

Źródło: https://www.medicalnewstoday.com/articles/325273.php?iacp
Źródła ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Leea_indica#/media/File:Leea_indica_fruit_and_foliage.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Clinacanthus_nutans#/media/File:U-turn_grass_in_Singapore.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Clausena_lansium#/media/File:Clausena_lansium.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Leuenbergeria_bleo#/media/File:Leuenbergeria_bleo_cropped.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Strobilanthes_crispa#/media/File:Pokok_pecah_beling_(Strobilanthes_crispa)_1.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Vernonia_amygdalina#/media/File:Vernonia_amygdalina_06.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitex_trifolia#/media/File:Vitex_trifolia.jpg

Black Face General (Strobilanthes crispus)

South African Leaf (Vernonia amygdalina)

Simpleleaf Chastetree
(Vitex trifolia)

Dieta roślinna i zdrowie
Powszechnie znane są zalety diety zawierającej dużo
warzyw i owoców.
Na łamach „Journal of
American Heart Association”
ukazał się artykuł zatytułowany Plant‐Based Diets Are

Associated With a Lower Risk
of Incident Cardiovascular Disease, Cardiovascular Disease
Mortality, and All‐Cause Mortality in a General Population
of Middle‐Aged Adults autorstwa H. Kim i wsp. opisujący

te zalety w odniesieniu do
osób w średnim wieku. Autorzy przeanalizowali dane
dotyczące 12 168 osób
uczestniczących w programie
ARIC (Atherosclerosis Risk
in Communities). U osób

przestrzegających diety opartej na roślinach stwierdzono
o 16-32% mniejsze ryzyko
wystąpienia schorzeń sercowo-naczyniowych. (K.K.)
Źródło: https://www.ahajournals.
org/doi/10.1161/JAHA.119.012865

Smartfon lekarza
Na www.sermo.com, porta- aplikacji związanych z medy- 20% ankietowanych nie ma
lu dla lekarzy, zadano użyt- cyną zainstalowanych w ich zainstalowanej żadnej takiej
kownikom pytanie o liczbę smartfonie. Okazuje się, że aplikacji, jedną lub dwie

4

aplikacje ma 28% badanych,
trzy do pięciu ma 29%, a więcej niż pięć 22%.
(K.K.)
Źródło: https://tiny.pl/t5rgh
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Rezydenci w Stanach Zjednoczonych
że otrzymuje odpowiednie
wynagrodzenie. Najwięcej
rozczarowanych wysokością
zarobków było na 6., 7. i 8.
roku rezydentury.
Poza pensją dodatkowe benefity w postaci ubezpieczenia zdrowotnego otrzymuje
88% rezydentów, ubezpieczenie na leczenie stomatologiczne 77% ankietowanych.
Wysokość przyszłych
zarobków miała wpływ na
wybór rodzaju specjalizacji –
u 41% ankietowanych bardzo
duży, u 52% dość duży, a u 8%
nie miało to znaczenia.

Rys. Hehemaka

Kondycja życiowa i finansowa amerykańskich rezydentów jest przedmiotem
raportu Residents salary and
debt report opublikowanego
na łamach „Medscape”.
Przeciętna pensja rezydenta w roku 2018 wynosiła
59 300 dolarów, czyli 4041,66
dolarów miesięcznie. Od roku
2015 nieznacznie wzrosła,
wtedy wynosiła 55 400 dolarów. Pensja była zróżnicowana dla poszczególnych
specjalności – najwięcej
zarabiali rezydenci specjalizujący się w alergologii i immunologii (68 000 dolarów
rocznie), najmniej rezydenci
specjalizujący się w zdrowiu
publicznym (55 000 dolarów
rocznie). Pensja rosła wraz
ze stażem pracy – na pierwszym roku rezydentury średnia pensja wynosiła 55 200
dolarów, na 6., 7. i 8. roku
rezydentury średnia pensja
wynosiła 64 300 dolarów.
Mężczyźni zarabiali rocznie
średnio 59 600 dolarów, kobiet zarabiały mniej – średnio
rocznie 58 700 dolarów. Tylko 45% rezydentów uważało,

Specjalizacja podstawowa
nie kończy potrzeby dalszego
uczenia się, 46% ankietowanych planuje zrobić jeszcze
specjalizację szczegółową.
Wielu rezydentów ma do
spłacenia kredyt zaciągnięty na odbycie studiów medycznych – wynosi on ponad
300 tysięcy dolarów u 23%
ankietowanych i od 200 do
300 tysięcy dolarów u 28%
rezydentów.
Liczba badanych pacjentów w ciągu tygodnia waha
się od 30 do 60 osób. Czas
spędzony w szpitalu wynosi

zadowolonych z postępów
w szkoleniu. Aż 90% jest zadowolonych z relacji koleżeńskich z innymi lekarzami
i 85% zadowolonych z relacji
z pielęgniarkami.
Nowe czasy oznaczają
nowe kanały komunikacji
z pacjentami – 71% rezydentów udziela konsultacji
on-line, 62% przez telefon
i 52% przez e-mail.
Zdecydowana większość
rezydentów odbywa szkolenie na wschodzie kraju,
zdecydowanie mniej w zachodnich i północnych
stanach. Szkolenie w 71%
odbywa się w szpitalach
i w 13% w placówkach akademickich. Szkolą się osoby
w wieku młodym – 30-34 lata
ma 55% ankietowanych, ale
są też osoby starsze – 2% badanych jest w wieku 40-49
u 48% więcej niż 60 godzin lat, powyżej tego przedziału
w tygodniu, są też dyżury wiekowego nie ma rezydenpod telefonem –51% bada- tów odbywających szkolenia.
nych pełni do pięciu takich
(K.K.)
dyżurów w miesiącu.
Nadzór nad szkoleniem
Źródło: https://www.medscape.
87% badanych uważa za na- com/slideshow/2018-residents-salary-debt-report-6010044
leżyty, a 77% badanych jest

Niedobór snu wśród rezydentów
Początki kariery w zawodzie lekarza obfitują w wiele trudnych do pokonania
problemów. Poza mizerią
finansową najpowszechniejszy w wielu specjalnościach
szpitalnych jest niedobór snu
u przyszłych specjalistów. Na
łamach „Journal of General

Internal Medicine” ukazał
się artykuł J.P. Zebrowskiego i wsp. zatytułowany So
Tired: Predictive Utility of
Baseline Sleep Screening in
a Longitudinal Observational
Survey Cohort of First-Year
Residents, w którym opisano
wyniki badania ankietowego

nt. niedoboru snu wśród rezydentów. Jakość snu badano,
wykorzystując the Pittsburgh
Sleep Quality Index (PSQI).
Na początku badania ankietę
PSQI wypełniło 281 rezydentów, 9 miesięcy później ankietę wypełniło 153 rezydentów.
W tym czasie średni czas snu

zmniejszył się u badanych
z 7,6 godziny na dobę do 6,5
godziny na dobę (p < 0,001).
Główne skargi zgłaszane
przez rezydentów to zbyt
krotki sen, zła jego jakość
i senność w ciągu dnia. (K.K.)
Źródło: https://link.springer.com/
article/10.1007/s11606-018-4348-3

Słodkie napoje sprzyjają rozwojowi nowotworów
Z doniesienia Sugary
drink consumption and
risk of cancer: results from

NutriNet-Santé prospective
kohort opublikowanego na
łamach „British Medical

Journal” przez E.Chazelas
i wsp. dowiadujemy się, że
spożywanie słodzonych

napojów zwiększa ryzyko
zachorowania na raka piersi.
(K.K.)

Źródło: https://www.bmj.com/content/366/bmj.l2408
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Center for World University Rankings (CWUR) jest
organizacją konsultingową, która od 2012 r. prowadzi światowy ranking akademicki pod względem jakości edukacji,
zatrudnienia absolwentów, wyników badań i cytowania, bez
polegania na ankietach i danych z uniwersytetów. W 2019 r.
ranking został rozszerzony o listę najlepszych 2000 spośród
dwudziestu tysięcy uniwersytetów na całym świecie, co
czyni go największym rankingiem akademickim.Od 2016 r.
Center for World University Rankings ma swoją siedzibę
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
W tegorocznym rankingu uczelnią nr 1 jest Harvard
University, drugie miejsce zajmuje Massachusetts Institute
of Technology, a trzecie Stanford University. Z polskich
uczelni najwyżej uplasował się Uniwersytet Jagielloński – na Engraving of Harvard College by Paul Revere, 1767
362. miejscu oraz Uniwersytet Warszawski – na 394. miejscu.
O tym jaka jest droga z Polski na Harvard University można
Z uczelni medycznych najwyżej uplasował się Warszawski
przeczytać pod linkiem https://tiny.pl/t5cmh.
Uniwersytet Medyczny – na 865. miejscu.
Gratulacje dla najlepszych!
(K.K.)
Harvard University został założony w 1636 roku przez wieŹródło: https://cwur.org/2019-2020.php
lebnego Johna Harvarda i jest najstarszą uczelnią amerykańską.

https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University#/media/File:A_Westerly_View_
of_the_Colledges_in_Cambridge_New_England_by_Paul_Revere.jpeg

Światowy ranking wyższych uczelni

Pierwszy w Polsce pacjent uratowany dzięki ssawce reanimacyjnej LifeVac
9 sierpnia 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
przy ul. Krakowskiej 55 przeprowadzono skuteczną akcję
ratunkową osoby zadławionej z wykorzystaniem LifeVac –
ssawki opracowanej w celu udrażniania dróg oddechowych.
Podczas posiłku 81-letnia podopieczna DPS zadławiła się.
Będący na miejscu opiekun, po zastosowaniu standardowych procedur reanimacyjnych zgodnych z wytycznymi
Europejskiej Rady Resuscytacji, zdecydował o użyciu ssawki

LifeVac będącej na wyposażeniu domu. Udało się udrożnić
drogi oddechowe poszkodowanej i przywrócić prawidłowy
oddech. Nie było potrzeby hospitalizacji.
O ssawce LifeVac pisaliśmy na łamach „Gazety dla Lekarzy”
w 2017 roku, więcej pod adresem http://gazeta-dla-lekarzy.com/
index.php/wazniejsze-nowosci/634-lifevac.
(K.K.)
Źródło: materiały prasowe

Kalendarium aktywności
dziennikarskich redaktor
naczelnej „Gazety dla Lekarzy”
w sierpniu 2019 roku
Publikacja na www.sermo felietonów:

▶ 2 sierpnia. Documenting the family’s past (https://app.sermo.
com/posts/posts/478774v)
▶ 9 sierpnia. Big data and medicine (https://app.sermo.com/
posts/posts/479844)
▶ 16 sierpnia. The doctor’s dream (https://app.sermo.com/
posts/posts/480596)
▶ 23 sierpnia. Is it posssible to buy happiness? (https://app.
sermo.com/posts/posts/481491)
▶ 31 sierpnia. What does your morning look like? (https://
app.sermo.com/posts/posts/482082)
Felieton Is it possible to buy happiness?, czyli Czy można
kupić szczęście? spotkał się z życzliwym zainteresowaniem
kolegów lekarzy, a także spodobał się administratorom portalu.
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Członkowie Sermo otrzymali w cotygodniowym mailingu
zaproszenie do lektury mojego felietonu.
Na Sermo jest 800 tysięcy lekarzy ze 149 krajów z całego
świata.
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Artykuł poglądowy

Zastosowanie
kwasu acetylosalicylowego
w leczeniu nadciśnienia
u kobiet w ciąży
Marta Florea

Nadciśnienie tętnicze w ciąży to choroba, która wciąż dotyka wielu kobiet na całym świecie. Jej powikłania mogą być różne, nieleczona może prowadzić do zgonu dziecka, matki
albo obojga z nich. Dlatego na całym świecie wciąż trwają badania nad skutecznym leczeniem tej choroby. W tym artykule opiszę historię badań nad kwasem acetylosalicylowym,
mechanizmy działania oraz zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu stanu przedrzucawkowego.
Historia
Zastosowanie kwasu acetylosalicylowego jest
niemal tak wiekowe jak sama sztuka leczenia, ponieważ
już pięć wieków przed naszą erą Hipokrates zalecał picie
naparu z liści wierzby jako skuteczne remedium na ból
i gorączkę. Dwa i pół tysiąca lat później, a dokładnie
w 1829 roku francuski farmaceuta Pierre Joseph Leroux
wyekstrahował z kory wierzbowej krystaliczny kwas
salicylowy. Kilkanaście lat później w 1853 roku również

Francuz, chemik Charles Gerhardt jako pierwszy uzyskał
kwas acetylosalicylowy. Trudno powiedzieć, jakie byłyby
losy genialnych francuskich wynalazków, gdyby nie
niemiecki praktycyzm. W 1899 roku niemiecki chemik
Felix Hoffman, który pracował dla firmy Bayer, zapoznał się z odkryciem Gerhardta. Podał niewielką ilość
kwasu acetylosalicylowego swojemu ojcu, który cierpiał
na reumatoidalne zapalenie stawów. Zastosowanie tej
substancji przyniosło ojcu ulgę, więc Hoffman przekonał swojego pracodawcę do uruchomienia produkcji nowego, wspaniałego
leku. I tym to sposobem 27 lutego w 1900
roku opatentowano aspirynę. Mechanizm
działania kwasu acetylosalicylowego został
odkryty przez brytyjskiego naukowca Jona
Vane’a, który za swoje osiągnięcia otrzymał
w 1982 roku Nagrodę Nobla.
Mechanizm działania kwasu
acetylosalicylowego
Kwas acetylosalicylowy działa poprzez hamowanie enzymu cyklooksygenazy i tym samym zapobiega tworzeniu
się i uwalnianiu prostaglandyn, które są
mediatorami stanu zapalnego.
Cyklooksygenaza zawarta w płytkach
krwi i w łożysku odpowiada za syntezę
tromboksanu A2, który powoduje obkurczanie naczyń krwionośnych oraz adhezję
i agregację płytek.
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Udowodniono, że dzienna dawka 60-80 mg kwasu
acetylosalicylowego zmniejsza produkcję tromboksanu
2 o 90% u kobiet w ciąży.
Ponadto kwas acetylosalicylowy wykazuje również mechanizmy niezależne od działania na cyklooksygenazę.
Modyfikuje hemostazę poprzez zmniejszenie
tworzenia się trombiny i nasila fibrynolizę. W śródbłonku modyfikuje hemostazę poprzez zmniejszenie
czynnika tkankowego odpowiedzialnego za adhezję
płytek. Ponadto zaobserwowano u myszy wpływ kwasu
acetylosalicylowego na syntezę czynników takich jak
STOX1, który wywoływał u zwierząt stan podobny do
stanu przedrzucawkowego, nie zbadano jednak, czy
ten mechanizm zachodzi również u kobiet ciężarnych.
Kwas acetylosalicylowy a ciąża
Około 10% kobiet ciężarnych na całym świecie
cierpi z powodu różnego rodzaju zaburzeń związanych
z nadciśnieniem tętniczym. Zaliczmy do nich: przewlekłe nadciśnienie, nadciśnienie indukowane ciążą, stan
przedrzucawkowy i rzucawkę. Choroby te są istotną
przyczyną niepełnosprawności oraz śmiertelności
zarówno wśród matek, jak i ich dzieci.
Stan przedrzucawkowy (inaczej preeklampsja)
to zaburzenie wielu narządów pojawiające się w ciąży.
Pojawia się po 20. tygodniu ciąży.
Definiujemy je jako wzrost ciśnienia tętniczego
powyżej 140/90 mmHg (mierzonego 2-krotnie w odstępach 4-6-godzinnych) oraz białkomocz >300 mg
na dobę. Przyczyna powstawania stanu przedrzucawkowego nie została dotychczas odkryta. Obecnie za
najbardziej prawdopodobne mechanizmy etiopatogenezy preeklampsji uważa się uszkodzenie śródbłonka, zaburzenia immunologiczne oraz nieprawidłową
implantację trofoblastu w tętnice spiralne mięśnia
macicy. Dysfunkcja trofoblastu powoduje uwolnienie
do krążenia matczynego czynników prowadzących do
uogólnionych zaburzeń śródbłonka i idących za tym
objawów klinicznych choroby.
Jedyną skuteczną metodą leczenia stanu przedrzucawkowego i będącej jego konsekwencją rzucawki jest
zakończenie ciąży, co niestety nie jest korzystnym rozwiązaniem dla płodu w wypadku ciąży niedonoszonej.
Dlatego na całym świecie kładzie się wielki nacisk
na profilaktykę preeklampsji poprzez identyfikację
kobiet z grupy ryzyka, optymalnie już w pierwszym
trymestrze ciąży i podjęcie działań mających na celu
zapobieganie wystąpieniu stanu przedrzucawkowego.
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Już w 1947 roku próbowano przewidzieć wystąpienie tego powikłania poprzez obserwację zmian
w układzie krążenia zachodzących u ciężarnych pod
wpływem zanurzenia ich dłoni w wodzie z dodatkiem
lodu. Przez następne kilkadziesiąt lat badano różne
parametry kliniczne i markery biofizyczne. W ciągu
ostatnich dwudziestu lat za najskuteczniejszą metodę
pozwalającą przewidzieć wystąpienie rzucawki uznano
badanie ultrasonograficzne przepływów w tętnicach
macicznych przed 16. tygodniem ciąży.
Mając skuteczną metodę wykrywającą chorobę,
można pokusić się o jej leczenie.
Już w latach pięćdziesiątych liczne badania naukowe wykazały skuteczność kwasu acetylosalicylowego
w zapobieganiu chorobie wieńcowej. Postanowiono
więc tę profilaktykę wdrożyć u ciężarnych. W 1985 r.
Beaufils udowodnił skuteczność kwasu acetylosalicylowego w randomizowanym badaniu na 102 ciężarnych,
u których występowało wysokie ryzyko preeklampsji
i wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu.
Na początku obecnego stulecia przeprowadzono
wiele badań oceniających wpływ niskiej dawki kwasu
acetylosalicylowego na częstość wystąpienia preeklampsji i wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu.
Potwierdzono skuteczność leczenia, ale najlepsze efekty
dało stosowanie go przed 16. tygodniem ciąży u pacjentek z grupy wysokiego ryzyka. Nie obserwowano tego
natomiast, jeśli kwas acetylosalicylowy wdrożono po
16. tygodniu ciąży.
U pacjentek z grupy niskiego i pośredniego
ryzyka stosowanie kwasu acetylosalicylowego nadal
pozostaje kwestią dyskusji.
Skuteczność leczenia zależy od dawki, za optymalną dawkę uważa się 75-150 mg na dobę. Jeśli chodzi
o bezpieczeństwo dawki 150 mg i więcej, liczba badań
jest ograniczona.
Do najczęstszych działań niepożądanych zgłaszanych przez pacjentki zaliczamy: bóle i zawroty głowy,
nudności, wymioty, bóle brzucha krwawienie z dróg
rodnych i nosa, wysypkę, świąd skóry, obrzęki, dreszcze
i zmęczenie.
Kwas acetylosalicylowy a płód
Kwas acetylosalicylowy przekracza barierę łożyska. Badania laboratoryjne przeprowadzone na krwi
pępowinowej u kobiet przyjmujących 100 mg kwasu
acetylosalicylowego na dobę wykazały spadek liczby
płytek u płodu, ale po zaprzestaniu leczenia po porodzie
po 2-3 dniach ta wartość wracała do normy.
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Tak więc kwas acetylosalicylowy ma efekt hematologiczny na płód poprzez krążenie maciczno-łożyskowe.
Przy dawkach >180 mg na dobę wystąpiły
sporadyczne przypadki krwawienia wewnąrzczaszkowego u wcześniaków z niską wagą urodzeniową
i przedwczesnym zamknięciem kanału tętniczego.
Teratogenny wpływ kwasu acetylosalicylowego (pod
postacią kardiomiopatii i anomalii kończyn) stwierdzono wyłącznie w wypadku wysokich dawek: 6502600 mg na dzień.
Nie obserwowano efektu teratogennego u kobiet
stosujących niskie dawki. Jednak ponieważ coraz więcej
kobiet przyjmuje kwas acetylosalicylowy, należy mieć
świadomość istniejącego ryzyka. Zmniejszając agregację
płytek u płodu, kwas acetylosalicylowy może teoretycznie powodować krwawienie wewnątrzczaszkowe
u płodu będącego w macicy. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego przerywamy około 36. tygodnia ciąży,
aby zmniejszyć ryzyko krwawienia okołoporodowego.
Niska dawka kwasu acetylosalicylowego ma
pozytywny efekt na płód i matkę, nie ma wpływu na
masę urodzeniową i czas trwania ciąży, nie zwiększa
śmiertelności okołoporodowej noworodków.
Szczególną grupę stanowią otyłe ciężarne, więcej
na temat otyłości w ciąży pisałam w „Gazecie dla Lekarzy”: https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-i-macierzynstwo/676-ciaza-wielkiej-u-wagi.
Zachęcające wyniki wieloośrodkowych badań
przyczyniły się do wzrastającej liczby kobiet przyjmujących niskie dawki kwasu acetylosalicylowego.
Jeśli kwas acetylosalicylowy będzie przyjmowało
10% ciężarnych, to oznacza, że będzie to 80 000 kobiet
we Francji, 400 000 w USA, a w Chinach aż 1 800 000.
Musimy więc mieć metody, które pozwolą skutecznie
wyodrębnić grupę beneficjentek.
Jednym ze skutecznych narzędzi służących do
identyfikacji grupy docelowej dla stosowania kwasu
acetylosalicylowego w ciąży jest algorytm zaproponowany przez Fetal Medicine Foundation. W tym algorytmie bierze się pod uwagę czynniki demograficzne
(takie jak wiek, waga, rasa), przeszłość położniczą
pacjentki, indeks pulsacji w tętnicach macicznych,
średnie ciśnienie tętnicze, stężenie we krwi matki
białka A związanego z ciążą [pregnancy associated
plasma protein A (PAPP-A) i łożyskowego czynnika
wzrostu (PLGF)]. Algorytm przeprowadzony pomiędzy
11 a 13 tygodni i 6 dni ciąży pozwala zidentyfikować
91% pacjentek z grupy ryzyka wczesnej preeklampsji
i wystąpienia rzucawki.
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Wnioski
Badania naukowe przeprowadzone na dziesiątkach tysięcy kobiet udowodniły, że stosowanie niskiej
dawki kwasu acetylosalicylowego dziennie znacząco
zmniejsza ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego
i tym samym zmniejsza ryzyko wewnątrznmacicznego
zgonu płodu, zgonu noworodków oraz porodów przedwczesnych. Należy jednak kontynuować dotychczasowe
badania w celu oceny skutków ubocznych i potencjalnego ryzyka, ponieważ coraz większa liczba ciężarnych
na całym świecie przyjmuje kwas acetylosalicylowy.
Tekst i zdjęcie
Marta Florea
specjalista położnictwa i ginekologii
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Raport NFZ o pacjentach
z nadciśnieniem tętniczym
Krystyna Knypl

Dotychczasowe dane epidemiologiczne o częstości występowania nadciśnienia tętniczego
w Polsce pochodzące z takich badań jak Pol-MONICA czy NATPOL 2011 zostały wzbogacone o raport Narodowego Funduszu Zdrowia. Dysponujemy obecnie bardzo dokładnymi
informacjami nie tylko o liczbie osób chorujących na nadciśnienie tętnicze, o schorzeniach
towarzyszących, ale także o kosztach leczenia tych schorzeń. Raport jest dostępny w całości pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/raport-nfz-nadcisnienie-tetnicze,7352.html.
Częstość występowania
Gdzie leczą się pacjenci
nadciśnienia tętniczego w Polsce
z nadciśnieniem tętniczym?
Według danych zawartych w raporcie NFZ jest
Nadciśnienie tętnicze jest najczęstszą przyczy9,9 mln dorosłych osób w Polsce choruje na nadciśnie- ną wizyt w gabinetach lekarskich na całym świecie.
nie tętnicze i stanowią one 31,5% populacji dorosłych. W Polsce w 2018 roku udzielono w gabinetach POZ
Jest to 4,3 mln mężczyzn (29,9% populacji dorosłych (podstawowa opieka zdrowotna) 20,8 mln porad z pomężczyzn) oraz 5,6 mln kobiet (33,9% ogólnej populacji wodu nadciśnienia tętniczego oraz 877 tysięcy konsuldorosłych kobiet).
tacji w AOS (ambulatoryjna opieka specjalistyczna).
Większy odsetek nadciśnieniowców żyje w ta- Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym mogą oczywiście
kich krajach jak: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, wymagać nie tylko leczenia ambulatoryjnego, ale także
Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia oraz Węgry. Najniż- diagnostyki i opieki w warunkach szpitalnych. W 2018
szy odsetek nadciśnieniowców ma Wielka Brytania roku odbyło się 877 tysięcy hospitalizacji z powodu
(21,9%), a najwyższy Chorwacja (44,7%). Niepokojąca nadciśnienia tętniczego.
jest sytuacja wśród dzieci – według danych z 2017
W porównaniu z rokiem 2013 liczba porad w garoku aż 20,8% badanych ośmiolatków miało ciśnienie binetach POZ zmniejszyła się o 6 mln. Także zmniejszyła
skurczowe powyżej normy. W grupie tej 12,2% miało się liczba hospitalizacji – o 55 tysięcy, natomiast wzrosła
wartości ciśnienia odpowiadające 1. lub 2. stopniowi liczba konsultacji w AOS o 605 tysięcy.
nadciśnienia.
Liczba dorosłych chorych z nadciśnieniem tętni- Choroby towarzyszące
czym w porównaniu z rokiem 2013 jest większa i wzrosła nadciśnieniu tętniczemu
Nadciśnienie tętnicze zwykle współistnieje z ino 194 tysiące. W poszczególnych grupach wiekowych
częstość występowania nadciśnienia tętniczego jest nymi schorzeniami, takimi jak choroba wieńcowa,
zróżnicowana. Największy odsetek nadciśnieniowców hiperlipidemia czy cukrzyca. Jakie konkretnie schowśród mężczyzn jest w przedziale wiekowym 65-74 oraz rzenia towarzyszące mają pacjenci z nadciśnieniem
75-84 lata. Aż 74% kobiet i 67% mężczyzn w pierwszym tętniczym? U 17,5% z nich rozpoznano zaburzenia
z wymienionych przedziałów wiekowych choruje na lipidowe. Cukrzyca insulinoniezależana występowała
nadciśnienie tętnicze. Jeszcze więcej, bo 84% kobiet i 76% w 14,6%, brak danych w raporcie o cukrzycy leczonej
mężczyzn w wieku 75-84 lata ma nadciśnienie. Częstość lekami doustnymi. U 12,5% pacjentów z nadciśnieniem
występowania nadciśnienia tętniczego w poszczególnych rozpoznano także przewlekłą chorobę niedokrwienną
województwach jest zróżnicowana – najwięcej chorych, serca oraz u 8,3% z nich migotanie lub trzepotanie
bo aż 352 na 1000 osób stwierdzono w województwie przedsionków. U 7,2% rozpoznano otyłość, u 7,1% niełódzkim, natomiast najmniej chorych, bo tylko 280 na wydolność serca, u 6,5% niewydolność nerek, a u 5,6%
1000 osób było w województwie warmińsko-mazurskim. miażdżycę.
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zaleceń przedstawia się nieco lepiej w środkowych
i północnych rejonach naszego kraju niż w jego południowej części.
Najczęstsze powikłania narządowe
Niestety nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem
ciągle przebiegającym z poważnymi powikłaniami
narządowymi, takimi jak udar mózgu czy zawał serca.
Najczęstszym z powikłań jest choroba niedokrwienna
serca, którą w 2013 roku rozpoznano u 1 675 000 osób.
Liczba pacjentów z tą chorobą zmniejszyła się w roku
2018 do 1 279 700 osób. Na drugim miejscu jest niewydolność serca – w 2013 roku 643 500 osób miało
postawionych to rozpoznanie i liczba ich zmalała do
621 500 osób. Na trzecim miejscu jest niewydolność
nerek – niestety liczba pacjentów z tym powikłaniem
wzrosła od 2013 roku z 190 300 do 256 800 osób. Z kolei
liczba osób, które doznały udaru mózgu, zmniejszyła
się ze 171 500 w 2013 roku do 153 200. Mimo tendencji
spadkowej liczbę powikłań narządowych należy ocenić
jako wysoką.
Podsumowanie
Na przestrzeni lat mojej pracy na oddziale szpitalnym oraz w poradni nadciśnieniowej obserwuję
znaczący postęp w diagnozowaniu i leczeniu nadciśnienia tętniczego. Nie zgłaszają się pacjenci z IV stopniem zmian na dnie oczu, obrzękiem płuc w przebiegu
nadciśnienia tętniczego sięgającego 300/180 mmHg
(najwyższe stwierdzone przez mnie ciśnienie krwi),
ale ciągle odsetek powikłań narządowych jest wysoki.
Dalsza poprawa może nastąpić przy bardziej skrupulatnym przestrzeganiu zaleceń dotyczących modyfikacji
stylu życia.
Krystyna Knypl
internista hipertensjolog

Nowości

Epoka nieprzyjazna dla digoksyny zdaje
się odchodzić w silną dal. Nowe badanie
kliniczne DIG-trial wykazało, że częstość
hospitalizacji z powodu niewydolności
krążenia pacjentów zażywających digoksynę spadła o 28%. Wyniki badania zostały opublikowane w doniesieniu Digoxin–
mortality: randomized vs. observational
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comparison in the DIG trial przez L.A.
Davila i wsp.na łamach “European Journal
of Cardiology”. W badaniu brało udział
6800 pacjentów, z tego 45% było leczonych digoksyną, a pozostali otrzymywali
placebo.
(K.K.)
Źródło: https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehz395/5520008

Naparstnica zwyczajna

Digoksyna wraca na scenę

https://pl.wikipedia.org/wiki/Naparstnica#/media/Plik:Digitalis_grandiflora_Sturm34.jpg

Jakie leki hipotensyjne najczęściej
zlecamy?
Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapomniał
w swym raporcie o zagadnieniach dotyczących refundacji. W latach 2013-2018 było 13 mln osób, które
skorzystały z recept na leki refundowane stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Wystawiliśmy
329,3 mln recept na 739,7 mln opakowań leków. Jeżeli
uświadomimy sobie, że każda z wystawionych recept
może być przedmiotem kary finansowej nałożonej na
lekarza przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to widzimy,
jak zmieniły się warunki naszej pracy. Podano także
wysokość dopłat przypadających na poszczególnego
pacjenta – kwota ta wynosiła średnio 137 złotych. Refundacja leków na nadciśnienie to 14% całego budżetu
refundacyjnego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Najczęściej stosowanym w Polsce lekiem na
nadciśnienie tętnicze jest ramipril, który zażywało
31% pacjentów. Zazwyczaj jest komponowany z lekami
z grupy preparatów moczopędnych lub leków z grupy
blokujących kanały wapniowe. Na drugim miejscu wśród
refundowanych substancji znalazła się amlodypina, a na
trzecim indapamid.
W raporcie przedstawiono także dane związane
z płcią pacjentów – kobiety nieco częściej realizują
otrzymane recepty niż mężczyźni. Statystyczna pacjentka z nadciśnieniem realizuje 7,3 recepty rocznie,
a statystyczny mężczyzna 7,0 recept w ciągu roku.
W przeliczeniu na tabletki statystyczny pacjent
zażywa ich w ciągu roku 512, czyli 1,4 tabletki dziennie.
W leczeniu nadciśnienia tętniczego bardzo ważne
jest systematyczne i wytrwałe stosowanie się do zaleceń
dotyczących zażywania leków. Analiza dokonana na
przykładzie ramiprilu wykazała, że około 70% pacjentów stosuje się do otrzymanych zaleceń. Przestrzeganie
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Nadciśnienie tętnicze
– raport o związkach osobistych
z hipertensjologią
Krystyna Knypl

Nieformalne związki są teraz na czasie. Moje relacje z hipertensjologią mają charakter luźnego związku pełnego gorących uczuć, odejść i niespodziewanych powrotów… samo życie!
Współczesna hipertensjologia za matką ma internę, za ojca postęp wiedzy, a za starszą siostrę kardiologię. Matka interna nie każdemu dała szansę zostania kardiologiem, nawet gdy
się o nią ubiegał, to słyszał w odpowiedzi, że jego znakomite miejsce pracy nie wymaga
posiadania specjalizacji z kardiologii. Nie pozostawało nic innego, jak słuchać frazy byłem
u internisty, który skierował mnie do specjalisty i czekać na lepsze czasy, które po latach nadeszły. Spójrzmy na zagadnienie w historycznej perspektywie.
Kilka dat związanych z ciśnieniem krwi
• 1628 – Wiliam Harvey publikuje Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus.
• 1733 – Stephen Hales mierzy po raz pierwszy ciśnienie krwi (u konia).
• 1833 – Richard Bright opisuje związek między chorobą nerek a przerostem mięśnia sercowego.
• 1836 – Scipione Riva-Rocci konstruuje sfigmomanometr.
• 1905 – Nikołaj Korotkow opisuje tony słyszalne nad tętnicą podczas pomiaru ciśnienia krwi.
• 1911 – Eberhardt Frank wprowadza nazwę nadciśnienie samoistne.
• 1928 – Mayo Clinic wprowadza termin nadciśnienie złośliwe.
• 1948 – rozpoczyna się Framingham Heart Study.
• 1950 – odkryto chlorotiazyd.
• 1959 – odkryto hydrochlorotiazyd.
• 1964 – odkryto propranolol.
• 1966 – powstaje International Society of Hypertension.
• 1977 – odkryto kaptopril.
• 1983 – powstaje European Society of Hypertension.
• 1980 – powstaje Sekcja Nadciśnieniowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
• 1987 – powstaje Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego.
• 1997 – PTNT zaczyna wydawanie dwumiesięcznika „Arteria Hypertension”.
Moje aktywności związane z hipertensjologią
1968
• 29 lutego ukończyłam studia na Akademii Medycznej w Warszawie i podjęłam pracę w charakterze lekarza
w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Warszawie.
1972
• Wygłosiłam referat na posiedzeniu Towarzystwa Internistów Polskich o nadciśnieniu tętniczym w przebiegu
raka kory nadnerczy przebiegającym z hiperaldosteronizmem (był to szesnasty przypadek na świecie).
• Publikacja opisu tego przypadku (pod panieńskim nazwiskiem Łapińska): Carcinoma of the adrenal cortex with
hyperaldosteronism Filipecki S., Feltynowski T., Popławska W., Łapińska K., Kruś S., Wocial B., Januszewicz W.
J.Clin.Endocrinol.Metab. 1972,35(2),225-9 IF 5,605.
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1975
• Publikacja Ciśnienie tętnicze krwi a wydalanie katecholamin z moczem w świeżym zawale serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym i bez nadciśnienia Januszewicz W., Łapińska K., Wocial B., Sznajderman M. Kardiologia
Polska 1975,18(2),161-66.
1976
• Publikacja Ultrasonogram tylnej ściany lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym Łapińska K., Deka A.
Kardiologia Polska 1976,19(6),483-7.
1981
• Publikacja Zastosowanie echokardiografii do oceny serca w nadciśnieniu tętniczym Deka-Starosta A., Knypl K.
Kardiologia Polska 1981,24(11-12),815-20.
1982
• Rozpoczynam pracę w Poradni dla Chorych z Nadciśnieniem Tętniczym w Państwowym Szpitalu Klinicznym
nr 1 w Warszawie. Jest to najstarsza poradnia nadciśnieniowa w Polsce.
1985
• Publikacja Acute pressor and humoral effects of smoking in patients with essential hypertension and in
normotensive subjects Januszewicz W., Ignatowska-Świtalska H., Wocial B., Chodakowska J., Głowacka G.,
Knypl K., Brym E., Czerniewska E. Second European Meeting on Hypertension Milan 9-12th June, 1985,
abstract 250.
1986
• Publikacja Wpływ palenia papierosów na układ krążenia Knypl K. Kardiologia Polska 1986, 29(2),144-148.
• Publikacja Humoral changes during chronic administration of enalapril maleate in patients with essential
hypertension Chodakowska J., Wocial B., Januszewicz W., Brym E., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek J.,
Kozakowska E. 11th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension. Heidelberg, Aug.31 –
sept.6, 1986.
• Publikacja Wpływ palenia papierosów na ciśnienie tętnicze oraz wybrane wskaźniki humoralne u osób zdrowych
i chorych na nadciśnienie tętnicze pierwotne Knypl K., Wocial B., Ignatowska-Świtalska H., Januszewicz W.,
Chodakowska J., Głowacka G., Brym E., Czerniewska E. Pol.Tyg.Lek. 1986,41,29-30.
1987
• Publikacja Cordipin w leczeniu przewlekłego nadciśnienia tętniczego Bar-Andziak E., Brym E., Chodakowska J.,
Czerniewska E., Knypl K., Wacławek-Maczkowska J., Januszewicz W. Kardiologia Polska 1987,30,suppl.3-8.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku Knypl K. Pol. Tyg. Lek. 1987,42(19),571-73.
1988
• Publikacja Wpływ maleinianu kwasu enalaprilowego na ciśnienie tętnicze i aktywność reninową osocza u chorych
na pierwotne nadciśnienie tętnicze Bar-Andziak E., Brym E., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek-Maczkowska
J. Pol.Tyg.Lek. 1988,43(9),289-292.
• Publikacja Wpływ przewlekłego leczenia nifedypiną na aktywność układu współczulno-nadnerczowego, lipidy
oraz beta-tromboglobulinę u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym Knypl K., Brym E., Czerniewska
E., Wocial B., Berent H., Kuczyńska K., Młyński J., Chodakowska J. Kardiologia Polska 1988,31,suppl.8-15.
• Publikacja Guanfacyna w długotrwałym leczeniu nadciśnienia tętniczego Knypl K., Chodakowska J., Brym E.,
Czerniewska E., Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek. 1988,43(27),889-891.
• Publikacja Automatyczny pomiar ciśnienia krwi Knypl K., Stępniakowski K., Czarkowski M. Kardiologia Polska
1988,31,suppl.2,77-84.
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1989
• Publikacja Wpływ przewlekłego leczenia guanfacyną na wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne u chorych
z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym Knypl K., Wocial B., Chodakowska J., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Kuczyńska K., Berent H., Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek. 1989,44(12-13),293-296.
• Publikacja Wpływ przewlekłego leczenia maleinianem enalaprilu na poziom katecholamin, beta-endorfin, prostaglandyn i stężenie sodu w erytrocytach u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym Chodakowska J.,
Wocial B., Ignatowska-Świtalska H., Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Jabłońska-Skwiecińska E., Drygieniec D., Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek. 1989,44(12-13),297-300.
1991
• Publikacja Wpływ przewlekłego leczenia prazosyną na wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne u pacjentów
z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wocial B., Kuczyńska K., Chodakowska J. Pol.Tyg.Lek. 1991,46(1-3),32-34.
1992
• Uczestniczyłam w badaniu wieloośrodkowym oceniającym zastosowanie angiopressu (kaptoprilu) w leczeniu
nadciśnienia tętniczego pierwotnego.
• Uczestniczyłam w badaniu wieloośrodkowym oceniającym pressocard (labetalol) w leczeniu nadciśnienia
tętniczego.
1993
• Uczestniczyłam w konferencji Serce w nadciśnieniu tętniczym na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas
której wykład wygłosił prof. F. Messerli.
• Publikacja Zastosowanie isoptinu SR-240 w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Knypl K., Brym E., Wacławek-Maczkowska J. Wiadomości Lekarskie 1993,46(23-24),898-900.
• Publikacja Ocena kliniczna preparatu Angiopress w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Wyniki badań wieloośrodkowych Knypl K., Chodakowska J. Terapia i Leki 1993,21(43),148-153.
• Publikacja Ocena kliniczna preparatu Pressocard w leczeniu łagodnego i umiarkowanego nadciśnienia tętniczego.
Badanie wieloośrodkowe Opracowanie zbiorcze: Knypl K., Bar-Andziak E. Terapia i Leki 1993,21(43),331.
• Publikacja Wpływ przewlekłego leczenia ketanseryną na zachowanie się ciśnienia tętniczego oraz wybrane wskaźniki
humoralne i metaboliczne u chorych z łagodnym i umiarkowanym
nadciśnieniem tętniczym pierwotnym Knypl K., Wocial B., Berent H., Kuczyńska K., Wąsowska T., Brym E., Czerniewska E.,
Wacławek-Maczkowska J., Januszewicz W. Pol.Arch.Med.Wewn.
1993,90(95),95-104.
1996
• Uczestniczyłam w konferencja Diuretyki w nadciśnieniu tętniczym w Teatrze Polskim w Warszawie, podczas której wykład
wygłosił prof. Norman M. Kaplan.
1988
• Zostałam członkiem PTNT (do 2013 r.).
1999
• Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension
w Mediolanie (11-15 czerwca).
• Złożyłam wniosek o przyznanie mi tytułu specjalisty ESH
(9.09.1999).
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• Publikacja Leczenie nadciśnienia tętniczego. Problemy i perspektywy Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,8(4),
29-31.
• Publikacja Niefarmakologiczne metody leczenia nadciśnienia tętniczego Knypl K. Medycyna Rodzinna
1999,7(3),15-18.
• Publikacja Diagnostyka nadciśnienia tętniczego Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,6(2),23-26.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze w praktyce lekarza rodzinnego. Zasady rozpoznawania nadciśnienia tętniczego.
Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,5(1),10-14.
2000
• Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension w Goeteborgu (29 maja – 1 czerwca).
• Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: inhibitory konwertazy angiotensyny Knypl K. Medycyna
Rodzinna 2000,11(3-4),23-25.
• Publikacja Sprawozdanie z X Europejskiego Kongresu Nadciśnieniowego w Göteborgu Knypl K. Medycyna
Rodzinna 2000,11(3-4),26-27.
• Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: leki blokujące receptory adrenergiczne typu beta Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2000,10(2),24-26.
• Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: leki moczopędne Knypl K. Medycyna Rodzinna 2000,9(1),19-21.
2001
• Otrzymałam tytuł specjalisty European Society of Hypertension.
• Uczestniczyłam w konferencji Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie (27-28 kwietnia).
• Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension w Mediolanie (15-19 czerwca).
• Publikacja Sprawozdanie z XXIII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Sztokholm 1-5.09.2001)
Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,16(6),252-253.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze wtórne: guz chromochłonny Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,16(6),249-251.
• Publikacja Sprawozdanie z XI Kongresu Nadciśnieniowego – Mediolan 15-19 VI 2001 Knypl K. Medycyna
Rodzinna 2001,15(5),202-203.
• Publikacja Podstawy rozpoznawania nadciśnienia tętniczego. Pomiar ciśnienia krwi Knypl K. Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2001,3,60-64.
• Publikacja Leki hipotensyjne wpływające na układ współczulny Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,15(5),204-206.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,14(3-4),126-128.
• Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści
receptorów angitensynowych AT1 Knypl K. Medycyna Rodzinna
2001,13(2),58-60.
• Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści
wapnia Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,12(1),2-4.
2002
• Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension /
International Society of Hypertension w Pradze (23-27 czerwca).
• Publikacja Przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz motywacja
do leczenia wśród chorych na nadciśnienie tętnicze Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2002,1(17),10-14.
• Publikacja Indywidualizacja terapii hipotensyjnej Knypl K.
Informator – Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2002,4,42-45.
• Publikacja Nowe leki hipotensyjne. Część I Knypl K. Ordynator
Leków 2002,5,18-22.
• Publikacja Nowe leki hipotensyjne. Część II Knypl K. Ordynator
Leków 2002,6,38-41.
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• Publikacja Rola soli kuchennej w patogenezie nadciśnienia tętniczego Knypl K. Kardiologia w Praktyce 2002,1(2),9-10.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze – diagnostyka i leczenie (opracowanie monograficzne) Knypl K. Nowa Medycyna 2002,114(1),444,370-A.
2003
• Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension
w Mediolanie (13-17 czerwca).
• Napisałam i wydałam książkę Przewodnik po nadciśnieniu tętniczym 220 stron.
• Publikacja Plamica Schoenleina-Henocha z zespołem nerczycowym
oraz ciężkim nadciśnieniem tętniczym Knypl K., Rojek-Trębicka
J. Medycyna Rodzinna 2003,25,143-146.
• Publikacja Miejsce antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny II
w całodobowej kontroli ciśnienia krwi ze szczególnym uwzględnieniem telmisartanu Knypl K. Przewodnik Lekarza 2003,6(10),22-29.
• Publikacja Stężenie potasu w surowicy krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym Knypl K., Trzepla E. Magazyn
Medyczny – Lekarz Rodzinny 2003,7-8,32-34.
• Publikacja Czytając nowe wytyczne o leczeniu nadciśnienia tętniczego Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,24,103107.
• Publikacja Self blood pressure monitoring among different groups of patients with hypertension Popow M., Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E. J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S334.
• Publikacja Unacceptable adverse drug reaction to hypertensive therapy among different groups of patients Popow M., Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E. J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S77.
• Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: rilmenidyna Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,2(23),50-53.
• Publikacja Rola telmisartanu oraz innych inhibitorów angiotensyny II w skutecznej terapii nadciśnienia tętniczego
Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,2(23),55-58.
• Publikacja Antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny w leczeniu nadciśnienia tętniczego Knypl K. Informator
– Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2003,4,46-50.
• Publikacja Nowe wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece
Zdrowotnej. 2003,8,13-17.
2004
• Otrzymałam travel grant International Society of Hypertension i uczestniczyłam w kongresie naukowym tego
stowarzyszenia, prezentując 3 doniesienia w São Paulo w Brazylii (15-19 lutego).
• Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension w Paryżu (13-17 czerwca).
• Uczestniczyłam w kongresie Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie (21-23 października).
• Publikacja Postępowanie w nagłych zwyżkach ciśnienia krwi Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,
7-8,10-13.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze a udar mózgu Knypl K. Essentia Medica 2004,15,52-55.
• Publikacja XIV Kongres European Society of Hypertension Knypl K. Essentia Medica 2004,7,39-39.
• Publikacja Nowe wytyczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego Knypl K. Neurologica 2004,3,34-36.
• Publikacja Compliance with low-salt diet in hypertensive patients Knypl K., Jabłońska N., Doboszyńska A.
Abstract Book 12th International Congress of Endocrinology. Aug.31-Sept.4,2004.
• Publikacja Serum cholesterol level and blood pressure on both arms Kochanowska-Kałuża G., Knypl K., Karasińska M., Doboszyńska A., Kubica J. J.Hypertension 2004,vol.22,S305.
• Publikacja Awareness of blood pressure and other risk factor among patients hospitalized in a cardiological
department in Warsaw N. Jabłońska, K. Knypl, A. Doboszyńska, A. Cezak J.Hypertension 2004,vol.22,S238.
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• Publikacja Self-control in hypertensive patients with diabetes mellitus Knypl K., Dubno B. J.Hypertension
2004,vol.22, S221.
• Publikacja Consecutive blood pressure measurements and the difference of blood pressure level on both arms Kochanowska-Kałuża G., Knypl K., Karasińska M., Doboszyńska A., Kubica J. J.Hypertension 2004,vol.22,suppl.22,S168.
• Publikacja Compliance with dietetic recommendations among hypertensive patients Jabłońska N., Knypl K.,
Doboszyńska A., Cezak A. J.Hypertension 2004,vol.22,suppl.22,S99.
• Publikacja Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego
2004,4,29-33.
• Publikacja Współczesna farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: miejsce blokerów receptora AT1 dla angiotensyny II Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,3,4-8.
• Publikacja Kongres International Society of Hypertension w São Paulo Knypl K. Przewodnik Lekarza 2004,3,96-97.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze u osób w starszym wieku Knypl K. Przewodnik Lekarza 2004,3,82-87.
• Publikacja Usefulness of ophthalmoscopy in mild and moderate hypertension Knypl K., Grzesiuk W. J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.479.
• Publikacja Quality of life among different groups of hypertensive
patients Knypl K., Popow M. J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.722.
• Publikacja Hypertensive therapy expectations among different groups
of patients Knypl K., Popow M. J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.092.
• Publikacja Polemika „Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę – nowe możliwości terapeutyczne” Knypl K. Essentia
Medica 2004,5,74.
2005
• Uczestniczyłam w kongresie International Society of Hypertenion
w Cancun, 17-21 kwietnia.
• Uczestniczyłam jak akredytowany dziennikarz w kongresie
American Society of Hypertension w San Francisco, 14-18 maja.
• Publikacja Czytając IX wydanie Kaplan’s Clinical Hypertension
Knypl K. Nadciśnienie Tętnicze 2005.
• Publikacja Inhibitory enzymu konwertującego w leczeniu nadciśnienia tętniczego – spojrzenie z perspektywy wyboru optymalnego
preparatu dla pacjentów geriatrycznych Knypl K. Geriatria Polska
2005,1(3),87-90.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze u pacjenta z łagodnym rozrostem
stercza – wybrane aspekty terapeutyczne u pacjentów geriatrycznych Knypl K., Rojek-Trębicka J. Geriatria Polska 2005,2,40-44.
• Publikacja Definicja i podział nadciśnienia tętniczego – stanowisko
The Writing Group of the American Society of Hypertension 2005
Knypl K. Przewodnik Lekarza 2005,5,101-105.
• Publikacja The effect of smoking on cardiovascular risk factors and
antihypertensive therapy Jabłońska N., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J.Hypertension 2005,23, suppl.2,abstr.P1.226.
• Publikacja The nicotine dependance among hypertensive patients hospitalized in cardiological department Jabłońska N.,
Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J. Hypertension
2005,23,suppl.2,abstr.P1.225,p.S85.
• Publikacja Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów geriatrycznych (Treatment of hypertension in geriatric patients) Knypl K.
Geriatria Polska 2005,1,23-30.
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2006
• Zdałam egzamin z hipertensjologii.
• Przeprowadziłam wywiad prof. Louisem Ignarro, laureatem Nagrody Nobla w medycynie.
• Publikacja Wytyczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób w starszym wieku Knypl K., Rojek-Trębicka J.
Geriatria Polska 2006,2,61-67.
2007
• Napisałam i wydałam książkę Podręcznik hipertensjologii Warszawa
2007 (339 stron).
• Komentarz do artykułu Sód i potas w patogenezie nadciśnienia
tętniczego Knypl K. Kardiologia po Dyplomie 2007,6,34-35.
2008
• Zostałam członkiem European Society of Hypertension (do 2013).
2009
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze – o co pytają internauci? Knypl K.
Pol.Przegl.Kardiol. 2009,11,suppl.1,19-42, abstr. nr 22, s.29.
2010
• Publikacja Hypertension occurence in patients with subclinical hyperthyroidism Szydlarska D., Grzesiuk W., Pragacz A., Ambroziak
U., Miśkiewicz P., Knypl K., Bar-Andziak E. 14th International
Thyroid Congress, Paris 11-16 September 2010, Abstract Book, abstr. Nr ITC 2010-730.
2012
• Publikacja Leczenie nadciśnienia u starszych osób Gazeta dla Lekarzy 2012,1,7-10.
2013
• Publikacja Nowe europejskie wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego: Łatwo cel wytyczyć, trudniej go osiągnąć
Gazeta dla Lekarzy 2013,9,6.
• Publikacja Telmisartan w leczeniu nadciśnienia tętniczego Knypl K. Gabinet Prywatny 2013,2,36 .
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze a żywienie Knypl K., Diabetyk 2013,5,25.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze a wysiłek fizyczny Knypl K., Diabetyk 2013,6,24.
• Publikacja Nowe wytyczne leczenia nadciśnienia Knypl K. Diabetyk 2013,8,24.
2014
• Otrzymałam dyplom uznania World League of Hypertension za promocję diety oz ograniczeniem soli na
poziomie populacyjnym.
• Publikacja Nie zachwyciły mnie najnowsze wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego JNC 8 Knypl K., Gazeta
dla Lekarzy 2014,2,15.
• Publikacja Etiologia i patogeneza nadciśnienia tętniczego Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2014,9,9.
2015
• Publikacja Domowe pomiary ciśnienia krwi Knypl K. Diabetyk 2015,2,22.
2016
• Publikacja Hipertensjolog w Paryżu Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2016,3,29.
• Publikacja Moje dawne kongresy hipertensjologiczne Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2016,12,24.
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2017
• Publikacja Zmienne i trudne cele leczenia hipotensyjnego Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2017,5,21.
• Publikacja Dno oczu w nadciśnieniu tętniczym w ujęciu historycznym Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2017,8,16.
2018
• Uczestniczyłam w konferencji PTNT w Warszawie.
• Publikacja Ból głowy przy czytaniu wytycznych leczenia nadciśnienia tętniczego Knypl K., Gazeta dla Lekarzy
2018,8,11.
• List otwarty do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie hipertensjologii Knypl K., Gazeta dla Lekarzy
2018,12,5.
• Publikacja 40 lat polskiej hipertensjologii Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2018,12,18.
• Publikacja Powikłania sercowo-naczyniowe. Miażdżyca i nadciśnienie tętnicze Knypl K. Diabetyk 2018,10,18.
2019
• Publikacja Czy hipertensjolog znajdzie pracę w Dakarze? Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2019,1,5.
• Publikacja Komu hipertensjologia podnosi ciśnienie krwi? Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2019,3,15 .
• Przeprowadziłam seminarium w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na temat Wpływ nadciśnienia
tętniczego na serce i układ krążenia.
• Uczestniczyłam w European Forum on Hypertension (Gdańsk, 9-10 maja).
• Uczestniczyłam jako akredytowany dziennikarz w The 2nd Congress on Hypertension in Children and Adolescents (24-26 maja).
• Publikacja gry planszowej Hipertensjolog na torze przeszkód http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zdrowe-zasady/775-hipertensjolog-na-torze-przeszkod.
• Publikacja felietonów na fotoblogu Modne Diagnozy https://www.photoblog.com/browse/tag/nadcisnieniemimax2/?page=2.
Krystyna Knypl
internista hipertensjolog

Nowości
Konferencja w Brukseli o programach zdrowotnych
Zdrowie obywateli jest jednym z ważniejszych tematów,
którymi zajmuje się Komisja Europejska. 30 września 2019 r.
odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z realizowanymi i planowanymi przedsięwzięciami
dotyczącym zdrowia. Omawiane będą między innymi: organizacja systemów ochrony zdrowia, wpływ czynników środowiskowych na zdrowie, ochrona przed groźnymi patogenami,
antybiotykooporność oraz choroby rzadkie. Otrzymaliśmy

akredytację na tę konferencję i w następnym numerze zamieścimy szczegółową z niej relację. Program konferencji
jest dostępny po adresem https://ec.europa.eu/chafea/health/
newsroom/news/18032019/programme_en.htm.
(K.K.)

Na łamach „Gazety dla Lekarzy” opublikowaliśmy
między innymi następujące artykuły o programach zdrowotnych Komisji Europejskiej:
• http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/747polityka-spojnosci-po-2020-r-przygotowanie-przyszlychinwestycji-ue-w-dziedzinie-zdrowia
• http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/7
13-trzeba-powstrzymac-niepotrzebne-stosowanie-antybiotykow
• http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/63510-europejski-dzien-wiedzy-o-antybiotykach
• h t t p : / / g a z e t a - d l a - l e k a r z y. c o m / i n d e x . p h p /

wazniejsze-nowosci/535-europejskie-sieci-referencyjne-nagrodzone
• http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/choroby-rzadkie/503problemy-pacjentow-transplantologicznych
• http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/artykuly-pogladowe/190-transplantacja-i-komunikacja-3
• http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/179warsztaty-dla-dziennikarzy-o-transplantacji-narzadow
• http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/91czy-komorki-macierzyste-przyniosa-przelom-w-medycynie
• http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/17innovative-medicine-initiative-stakeholder-forum
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O lekarzu, który
był prawnikiem,
matematykiem,
ekonomistą,
tłumaczem,
dyplomatą,
a nawet
astronomem
Alicja Barwicka

Nie każdy absolwent wydziału lekarskiego
praktykuje w wyuczonym zawodzie. Część
posiadaczy dyplomu lekarza od początku
nie ma ochoty na sprawowanie opieki nad
chorymi, część nie podejmuje praktyki lekarskiej z obawy przed odpowiedzialnością
za czyjeś zdrowie i życie, część po pierwszych trudach związanych z ciągłym zmęczeniem i dyżurowym stresem w połączeniu z koniecznością dalszej nauki odchodzi
od zawodu lub zmienia wyjściowe plany
specjalizacyjne. Jest i taka grupa, która co
prawda studia skończyła, ale chce się realizować w zupełnie innym zawodzie, często związanym z wcześniejszym hobby lub
niespełnionymi marzeniami. Niektórzy łączą swoje pasje i wykonując zawód lekarza,
równocześnie skutecznie realizują swoje
pozalekarskie aktywności. Pewnie dlatego
wśród lekarzy jest tak wielu pisarzy, podróżników, dziennikarzy, polityków, artystów
malarzy. Ale lekarzy praktyków będących
równocześnie wielkimi astronomami jest
jak na lekarstwo, a ten najznakomitszy nazywa się Mikołaj Kopernik.
20

Nie ma to jak dobry wujek
Urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 roku i tam
spędził pierwsze piętnaście lat swojego życia. Toruń
nie był siedzibą rodziny od pokoleń. Ród Koperników
pochodził ze śląskiej wsi Koperniki niedaleko Nysy,
a ojciec Mikołaja, też Mikołaj, był krakowskim kupcem
zajmującym się handlem miedzią i jej sprzedażą do
Gdańska. O przeniesieniu do Torunia zadecydował
interes prowadzonego przedsiębiorstwa, przy czym
przeprowadzka okazała się doskonałym posunięciem, bo
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święcenia, chociaż nie był księdzem. Efektem protekcji
wujka było otrzymanie dwa lata później tytułu kanonika
warmińskiego. Uzyskany tytuł (wówczas powszechny
sposób zapewnienia stałych dochodów osobie świeckiej)
pozwolił na spokojną kontynuację studiów.

Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu

krakowski kupiec ożenił się w Toruniu z siostrą biskupa
Barbarą Watzenrode. To była oczywiście świetna partia,
ale co ważniejsze wuj – biskup Łukasz Watzenrode
bardzo dbał o swoich dwóch siostrzeńców, zwłaszcza
o ich edukację. Zarówno Andrzej, jak i najmłodszy
z czworga dzieci (były jeszcze dwie siostry, ale o ich
edukację raczej nie zadbano) Mikołaj mogli liczyć na
życzliwe wsparcie i protektorat zacnego wujka przez
wiele następnych lat.
Handel miedzią miał się dobrze i pierwotną
siedzibę Koperników położoną bliżej Wisły zamieniono po kilku latach na okazałą kamienicę w samym
centrum miasta. Ziemia zawsze była droga, więc kamienica, w której dorastał przyszły astronom, była dość
wąska, ale wysoka. To prawdopodobnie na tamtejszym
strychu mały ciekawy chłopiec dokonywał pierwszych
obserwacji ciał niebieskich, o których później tak wiele
i tak rewolucyjnie pisał. Gdy w wieku 15 lat zakończył
toruńską podstawową edukację (czytał, pisał, znał łacinę, język niemiecki i katechizm), wujek zadecydował
o dalszej edukacji na Akademii Krakowskiej. Obaj
bracia rozpoczęli studia w czasie świetności tzw. krakowskiej szkoły astronomiczno-matematycznej, co być
może miało wpływ na rozwój zainteresowań Mikołaja.
Prawdopodobnie w tym czasie otrzymał też niższe
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Z ziemi włoskiej…
Tak jak postanowił wujek, edukację bracia kontynuowali na terenie Włoch, w różnych ówczesnych
ośrodkach akademickich. Mikołaj studiował prawo
w Bolonii (tu uzyskał ponadto tytuł magistra sztuki),
Padwie i Ferrarze, gdzie ostatecznie w 1503 roku obronił
doktorat z prawa kanonicznego. Studiując prawo, rozwijał równocześnie swoje zainteresowania astronomią,
pozostając pod wpływem wykładowców: astronoma
Dominika Marii Navara i geografa Marka z Beneventu. Medycynę zaczął studiować prawdopodobnie już
w Bolonii, ale zasadnicza część studiów medycznych
przypadła na czas pobytu w Padwie. Tu studiował też
filologię grecką, czego efektem stało się późniejsze
tłumaczenie na łacinę wierszy Teofilakta Symokatty.
Studia medyczne zakończył prawdopodobnie tytułem
licencjata, co dało mu prawo prowadzenia praktyki
lekarskiej.
Kopernik co prawda interesował się medycyną, która w średniowieczu miała często powiązania
z astronomią i astrologią, nie jest jednak wykluczone,
że edukacja medyczna była wynikiem zapotrzebowania
na lekarza w biskupstwie warmińskim. Lekarz był niezbędny i chociaż w XV i XVI wieku prawo kanoniczne
zabraniało wykonywania praktyki lekarskiej przez sługi
Kościoła, to dla młodego (i doskonale protegowanego)
kanonika zrobiono wyjątek i zaakceptowano decyzję
podjęcia również studiów medycznych. Uniwersytet
w Padwie był wówczas uznawany za najlepszą europejską uczelnię kształcącą przyszłych lekarzy, a badania
anatomiczne stały tu na najwyższym poziomie. To tu
wykładał między innymi Marcus Antonius de la Torre,
któremu rysunki anatomiczne przygotowywał sam Leonardo da Vinci. Andrzej Kopernik studiował głównie
w Rzymie i to tam w listopadzie 1500 roku obaj bracia
mogli obserwować zjawisko zaćmienia Księżyca, co dla
Mikołaja miało pewnie szczególne znaczenie.
Zawody inne niż wyuczone
Po powrocie do Polski w ciągu pierwszych lat towarzyszył swemu wujowi w funkcjach dyplomatycznych,
sądowych i administracyjnych. Pierwszą samodzielną
placówką Mikołaja Kopernika był Lidzbark Warmiński,
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którego niewątpliwą zaletą była świetnie wyposażona Janem Teslerem z Wrocławia, a także z Wawrzyńcem
biblioteka. Niestety w tym okresie nie miał Kopernik Wille, który pełnił funkcję nadwornego lekarza na
zbyt wiele czasu na pracę naukową, bo był nieustannie dworze księcia Albrechta Pruskiego.
angażowany do rozmaitych spraw wagi państwowej.
Podczas swojej blisko czterdziestoletniej praktyki
Brał udział w zjazdach Prus Królewskich, był posłem na lekarskiej ciągle pogłębiał wiedzę medyczną, studiując
sejmik warmiński, uczestniczył w koronacji Zygmunta wiele dostępnych źródeł. Szczególnie często sięgał do
I Starego oraz aktywnie zarządzał sprawami kapituły podręcznika Valesciusa z Tarentu, nadwornego lekarza
warmińskiej, będąc jej kanclerzem, a następnie admi- króla francuskiego Karola VI. Na karcie tytułowej tego
nistratorem dóbr. To wówczas zarządzając folwarkami dzieła własnoręcznie zapisał receptę leku na biegunkę:
kapituły warmińskiej i prowadząc rekolonizację wsi, „Kwiaty goździkowca średnio pokrojone zalać winem
wykazał swoje umiejętności ekonomisty i dobrego czerwonym, podgrzać i pić wieczorem jedną miarkę
organizatora, powiększając stan powierzonego sobie i rano też”. Również na kartach wielu innych książek,
majątku. Miał też pewne doświadczenia teoretycz- z których korzystał, zachowały się jego uwagi i przyne, bo w 1522 roku opracował i wygłosił publicznie kłady recept. Przepis na maść depilacyjną wyglądał
na zjeździe Prus Królewskich w Grudziądzu Traktat następująco: „Jagody migdałowca 1 uncja, pigmentu
o monetach opisujący zjawisko wypierania pieniądza złota pół uncji, żywego, tzn. palonego wapna 3 uncje”,
„lepszego” przez pieniądz „gorszy”. To prawo ekonomii a na maść przeciwbólową: „Borówki czernicy, miodunznane jest dziś jako prawo Kopernika-Greshama. Po ki, kozieradki po 2 uncje, takoż mąki, korzenia malw
wybuchu wojny polsko-krzyżackiej reprezentował i z ugotowanym kwiatem rumianku wymieszać aż
kapitułę w negocjacjach z wielkim mistrzem zakonu powstanie okład”, ale jeśli maść miała mieć dodatkowo
Albrehtem Hohenzollernem, a kiedy w wyniku zerwania działanie wzmacniające, to trzeba było dodać „ziemi
rozmów doszło do ataku na zamki warmińskie, w tym okrzemkowej 1 uncję i glinki armeńskiej 1 i pół uncji”.
Do obowiązków lekarza należało nie tylko wyna twierdzę w Olsztynie i we Fromborku, był jednym
pisanie odpowiedniej recepty, ale także własnoręczne
z dowódców odpowiedzialnych za ich obronę.
Jak wynika z dostępnych źródeł historycznych, przygotowanie leku i dostarczenie choremu. Było więc
poza praktykowaniem medycyny i wielkimi odkryciami co robić. Wykorzystywano dostępne naturalne składniki
w dziedzinie astronomii zajmował się także matema- i sporządzano mikstury, napary i maści, korzystając
tyką, kartografią, ekonomią, a nawet sztuką wojenną. z wiedzy o ziołolecznictwie i doświadczeń medycyny
W tym burzliwym okresie nieustannie poszerzał swoją ludowej. Niektóre z ówczesnych leków zawierały ponad
wiedzę, gromadząc bogaty księgozbiór, w tym literaturę dwadzieścia różnych składników, chociaż sam Kopernik
medyczną, zwłaszcza dzieła Hugona Senensis Johannesa uważał, że najbardziej skuteczne są leki zawierające najMichaela Savonaroli, Valesciusa z Tarentu, Mateusza mniejszą z możliwych liczbę składników. Był ostrożny
Silvaticusa i Piotra Argelatty, ale przede wszystkim badał w rokowaniach, a jego sceptycyzm dobrze oddaje treść
niebo (gołym okiem, bo pierwszy teleskop zastosował jednej z zachowanych recept: „Weź dwie kwarty wina,
dopiero Galileusz w 1609 roku), przenosił spostrzeżenia dodaj cztery drachmy suszonych fig, cynamonu, goźastronomiczne na funkcje trygonometryczne, dokoń- dzików i szafranu po pięć drachm każdego. Jeśli Bóg
czył tłumaczenie na łacinę Listów Symokatty, a także pozwoli, to pomoże”.
sporządził mapy Prus i Warmii.
W swojej pracy lekarza był dostępny nie tylko
osobom znamienitym. Przygotowywał leki dla ubogich
Pracowity lekarz praktyk
mieszkańców Warmii, a w szczególności tych, którzy
Kiedy po zakończeniu studiów wrócił do kraju, trafiali do istniejącego we Fromborku od XIV w. Szpitala
rozwinął od razu praktykę lekarską. Do jego pacjentów św. Ducha. Ponosił również porażki, w tym te najbardziej
należeli kolejni biskupi warmińscy, a także współbra- bolesne, jak śmierć brata zarażonego trądem, któremu
cia z kapituły. Był wielokrotnie wzywany na konsylia nie potrafił pomóc.
medyczne do Gdańska, Olsztyna, Elbląga i Królewca,
Warto wspomnieć o osiągnięciach Kopernika
prowadził ponadto korespondencyjne konsultacje w zakresie higieny i ochrony zdrowia. Podczas epidotyczące bardziej skomplikowanych przypadków demii choroby zakaźnej w 1519 r. zgodnie z jego zamedycznych, współpracując z Janem Benedyktem leceniami zbudowano specjalny, odrębny wodociąg,
Solfą – lekarzem przybocznym króla Zygmunta Starego, dzięki czemu ludność wielu wiosek Warmii i Pomorza
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

została zaopatrzona w czystą wodę, a na wodociągu we
Fromborku pojawił się łaciński tekst sławiący zasługi
Kopernika: „Jego mądrość dała ludziom to, czego poskąpiła im natura”.
A w wolnym czasie…
Łukasz Watzenrode chciał, by jeden z siostrzeńców objął po nim biskupstwo. Ponieważ Andrzej zachorował na trąd, oczekiwano, że schedę obejmie Mikołaj.
Jednak ten odmówił, wybierając karierę naukową. Brak
chęci przyjęcia wyższych święceń kapłańskich stał się
przyczyną konfliktu i w 1510 roku Mikołaj opuścił
Lidzbark, przeniósł się do Fromborka i z krótkimi
przerwami na pobyt w Olsztynie (nadal pełnił funkcję
kanclerza kapituły) mieszkał tam aż do śmierci w maju
1543 roku. Nadal wykonywał swoją pracę zawodową,
ale miał więcej czasu wolnego i mógł poświęcić się
obserwacjom nieba oraz opracowaniu i przygotowaniu
rękopisu dzieła dotyczącego swojej rewolucyjnej teorii.
Stopniowo nowym odkryciem interesowali się inni astronomowie, w tym matematyk Jerzy Retyk z Wittenbergi,
który po przybyciu do Fromborka przez jakiś czas był
uczniem Kopernika w zakresie astronomii i trygonometrii. Do prowadzenia obserwacji astronomicznych
służyła platforma dobudowana do fromborskiej wieży,
stanowiącej element fortyfikacji miasta i należącej do
naszego astronoma.
Kopernik nadal gromadził cenne dzieła naukowe w zakresie swoich szerokich zainteresowań,
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a zgromadzony imponujący księgozbiór
przekazał w testamencie diecezji warmińskiej. Niestety w 1626
roku wszystkie księgi
wraz z archiwum biskupów warmińskich
i księgozbiorem kapituły warmińskiej dostały
się w ręce Szwedów
i z polecenia Gustawa
II Adolfa trafiły do biblioteki uniwersyteckiej
w Uppsali. Do dziś są to
największe zbiory dokumentujące życie i pracę
wielkiego astronoma.
Spośród 46 tomów dzieł
z notatkami Kopernika
39 znajduje się w bibliotece uniwersyteckiej w Uppsali,
dwa – w bibliotece obserwatorium astronomicznego
w Uppsali i jeden w Bibliotece Narodowej Szwecji.
#
Podobno mamy tyle wolnego czasu, ile go sobie
zorganizujemy. Wszystko wskazuje na to, że Mikołaj
Kopernik był świetnym organizatorem. Wydawać by
się mogło, że połączenie obowiązków lekarza praktyka z obowiązkami dyplomaty i zarządcy kapituły
warmińskiej wyczerpie każdego, ale nie każdy jest
przecież Kopernikiem. Ze wszystkich opracowań
historycznych wynika, że ten wielki astronom prowadząc praktykę lekarską cieszył się doskonałą opinią
i zaufaniem chorych, dysponując zawsze aktualną
wiedzą medyczną popartą własnym doświadczeniem.
Brak dowodów, aby angażował się w medyczne badania
naukowe. Nie dokonał żadnego przełomu w medycynie,
a z chorobami walczył za pomocą środków, jakimi
dysponowała ówczesna nauka. Może to i lepiej, bo
wówczas na pewno nie starczyłoby mu już czasu na
opracowanie teorii heliocentrycznej, dzięki czemu
wszyscy o jego dziele wiedzą, a mało kto pamięta, że
z zawodu był lekarzem i prawnikiem, a astronomem
– jedynie z zamiłowania.
Tekst i zdjęcia
Alicja Barwicka
okulistka podróżująca i spoglądająca w niebo
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Materiał prasowy

Stymulator serca a seks
Implantacja stymulatora serca lub kardiowertera-defibrylatora to
dla wielu pacjentów stres i nowa sytuacja, z którą uczą się żyć. Wiele
wątpliwości dotyczy codziennej aktywności, w tym życia płciowego. Czy seks może być groźny dla pacjenta z wszczepionym urządzeniem wspomagającym pracę serca? Jakie jest ryzyko, że porywy
namiętności spowodują wyładowanie kardiowertera-defibrylatora? Dr hab. n. med. Maciej Kempa
Kiedy po zabiegu można podjąć współżycie?
Na pytania odpowiada dr hab. n. med. Maciej Kempa, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
• Dlaczego trzeba zaczekać?
• Czy urządzenie trzeba specjalnie skonfigurować?
Wszczepienie stymulatora lub kardiowertera-deNierzadko pacjenci z ICD pytają, czy aktywność
fibrylatora serca to zabieg operacyjny. Jak po każdym seksualna nie zwiększa ryzyka wyładowania kardiowerzabiegu, rana operacyjna musi się zagoić – zazwyczaj tera-defibrylatora (tego problemu nie mają pacjenci
trwa to kilkanaście dni. W tym czasie aktywność fizycz- z rozrusznikiem serca, który nie ma funkcji wyładowana, a co za tym idzie – także seksualna – powinna być nia). W pewnych sytuacjach, zwłaszcza u osób z chorobą
ograniczona. Szeroki zakres ruchu ramion, pocieranie wieńcową, seks, jak każdy wysiłek fizyczny, powoduje
i poszarpywanie w miejscu implantacji może utrudnić przyspieszenie akcji serca, a co za tym idzie – może
gojenie. Przesuwające się w świeżej ranie urządzenie prowadzić do jego niedotlenienia. Niedotlenienie może
może być powodem bólu i dyskomfortu – z tego względu natomiast przyczynić się do wyzwolenia komorowych
z aktywnością seksualną warto trochę zaczekać.
zaburzeń rytmu, mogących powodować interwencję
ICD. Teoretycznie samo nadmierne przyspieszenie
rytmu, nierejestrowane w innych sytuacjach życiowych,
• Jak długo?
Moment podjęcia aktywności seksualnej po im- może wyzwolić nieadekwatną interwencję kardiowertera.
plantacji stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora Warto więc omówić ten temat z kardiologiem i wspólnie
warto przedyskutować z kardiologiem prowadzącym. dobrać właściwe, często zależne od aktywności fizycznej,
Trzeba pamiętać, że same powody implantacji urzą- ustawienia urządzenia.
dzenia mogą być różne. Niektórzy pacjenci cierpią na
zaawansowaną chorobę wieńcową lub skrajną niewy- • Co robić w razie nietypowej reakcji implantu?
dolność serca i są to sytuacje wymagające szczególnej
Jeżeli w sytuacji intymnej dojdzie do interwencji
rozwagi. Inni pacjenci mogą być obciążeni arytmiami ICD, należy bezzwłocznie udać się na kontrolę defibryuwarunkowanymi genetycznie, co nie upośledza wy- latora i poinformować lekarza o problemie. Efektem
dolności fizycznej, jednak w określonych sytuacjach konsultacji będzie modyfikacja ustawień urządzenia.
może stanowić pewne ryzyko. Krótko mówiąc, wpływ Warto wiedzieć, że taka nieadekwatna interwencja
aktywności seksualnej na stan zdrowia nie tyle zależy od defibrylatora w żaden sposób nie zagraża partnerowi.
samego implantowanego urządzenia, ile od powodów,
dla których do implantacji w ogóle doszło.
• Tak więc pacjent z wszczepionym urządzeniem
wspomagającym pracę serca może cieszyć się seksem?
Życie płciowe to bardzo istotny aspekt naszego
• Czy implant może się uszkodzić?
Pacjenci często obawiają się, że podczas aktyw- funkcjonowania. Pacjenci nie powinni się krępować
ności seksualnej może dojść do uszkodzenia implantu. – warto przychodzić do nas, lekarzy, z wszelkimi wątW praktyce takie ryzyko jest skrajnie małe. Prawidłowo pliwościami związanymi z aktywnością seksualną po
implantowanemu stymulatorowi czy kardiowerterowi implantacji kardiologicznych urządzeń wszczepialnych.
po okresie wygojenia rany podczas współżycia nic nie Naprawdę warto: dla swojego zdrowia, samopoczucia
zagraża.
i radości życia.
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Chwile z poezją

Nocne duszy granie
Piotr Gałuszka

Senne marzenie
Płyną jak senna rzeka dni
Wciąż życie nam ucieka
Wśród dni czasami człowiek śni
Że coś go jeszcze czeka
Senne marzenie – czy je w ogóle masz?
Tamto wspomnienie – Twa uśmiechnięta twarz...
Uciec od siebie chciałbyś precz
I ponieść hen, w równiny
Tą jedną najpiękniejszą rzecz
Co postać ma dziewczyny
Senne marzenie – czy je w ogóle masz?
Tamto wspomnienie – Twa uśmiechnięta twarz...
Lekko wyciągasz ku niej dłoń
Uśmiechem przystraja twarz
Choć nie dociera ciała woń
Ten zapach dobrze znasz
Senne marzenie – czy je w ogóle masz?
Tamto wspomnienie – Twa uśmiechnięta twarz...
Chciałbyś całować usta jej
Wziąć od niej każde tchnienie
Tego świadomość jednak miej
Żeś wyśnił... to marzenie...
Senne marzenie – czy je w ogóle masz?
Tamto wspomnienie – Twa uśmiechnięta twarz...
22.08.2019 r., godzina 00.17 (refren 23.08.2019 r.)
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Nocna modlitwa
W cichości nocy szeptem tym
Słysz mą modlitwę w niebie, Panie
Co wzlata w górę niczym dym
Żebrząc o dobre rozwiązanie...

Fot. Krystyna Knypl

Chwile z poezją

Skradając się jak w nocy świt
Sen nie nadchodzi ni wytchnienie
Więc pozwól, Panie, wierzyć w mit
Że czas da sercu ukojenie...
I tak pokieruj myślą mą
By dobre znaleźć rozwiązanie
Gdy każde z wyjść jest drogą złą
Twa wola niech się stanie, Panie...

Duszy ważenie
Gdyś stanął na rozstaju dróg
I nie wiesz, którą wybrać stronę
Tam pomóc może tylko Bóg
Co sam ma serce poranione

Fot. Krystyna Knypl

19.08.2019 r., godzina 04.29

Choć myślisz ważąc każdy ruch
Że wszystko jest skończone
Nic wszak nie waży każdy duch
A wszystko ma zważone....
19.08.2019 r.. godzina 05.13
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Chwile z poezją

Gdyby choć trochę cofnąć czas, o Panie!
Spojrzałbym wtedy jeszcze raz
dokładniej
Na to, co każe mówić: pas
kochanie
Krępuje ręce, dusi w nas
co na dnie
Duszę uwolnić w życia lot
w przestworza
By razem przeżyć pierwszy wzlot
jak zorza...
Gdybym...
19.08.2019 r., godzina 04.52

Fot. Krystyna Knypl

Gdybym

Modlitwa o brzasku

http://cyfrowe.mnw.art.pl/Content/15148/mp1906.jpg

Pryska już mrok i wstaje dzień
By zacząć królowanie
Za nim podąża niczym cień
Codzienne duszy granie

Jacek Malczewski, Modlący się mężczyzna

Przyjm, Panie, mej modlitwy toń
Jak słońca dryfowanie
Zechciej mi podać swoją dłoń
Na tego dnia wyzwanie
Usłysz wołanie, duszy krzyk
I serca ciche łkanie
Nim weźmie światła pełen łyk
Co ma być – niech się stanie...
Zechciej rozproszyć życia mrok
Już świergot słychać ptaka
Kolejny dobrze przeżyć rok
Jeśli Twa wola taka...
20.08.2019 r., godzina 05.28
Piotr Gałuszka, lekarz rodzinny
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Kontynuacja z poprzedniego numeru

Lektura na każdą porę roku
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Lektura na każdą porę roku
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Tablica 20
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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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Rys. Hehemaka

Na zakończenie

Wszystko dobre, co się dobrze kończy
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