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Koleżanki i Koledzy,

Z

nane powiedzenie pacjentów „byłem u internisty i skierował mnie
do specjalisty” wkurza wszystkich posiadaczy specjalizacji z chorób
wewnętrznych. Interna, zwana królową wszystkich specjalizacji lekarskich,
została zdetronizowana pod koniec lat 90., gdy do naszych gabinetów
zastukała Pani Reforma, która na następczynię interny wyznaczyła medycynę rodzinną.

P

ani Reforma była dość głupią personą głoszącą uwodzicielskie hasło:
„Pieniądze idą za pacjentem”. Gdy tak na spokojnie się zastanowić, to
nikt nigdy nie widział żadnych bezpańskich pieniędzy, które by tak sobie
szły nie wiadomo dokąd. No, ale to wiemy dopiero po latach obserwacji.

P

rzyjmując koncepcję, że wykonywanie zawodu lekarza w systemie
ubezpieczeń społecznych jest służbą publiczną, wiele osób stara się
oddzielić wątek finansowy od medycyny. Jakby tego nie było dość, trzeba
jeszcze podobno mieć powołanie do medycyny!

P

ewien mój pacjent, ksiądz mający doktorat z prawa kanonicznego,
powiedział mi kiedyś, że powołanie jest łaską Ducha Świętego. A skoro
tak, to innym ludziom nic do tego, kogo Duch Święty postanowił swoją
łaską obdarzyć, a komu jej poskąpił. W szczególności nic do tego wszelkim
reformatorom ochrony zdrowia i urzędnikom na wysoko płatnych posadach!

W

ochronie zdrowia wkroczyliśmy w epokę rządów absolwentów
uczelni ekonomicznych i stypendystów Banku Światowego. Ponieważ
pieniądze nie mogą chodzić bez opieki, wszystko wskazuje na to, że wspomniani menedżerowie pieniędzmi się zaopiekują, a lekarzom pozostanie
realizowanie boskiego daru powołania do medycyny.
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„Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów publicznych
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2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
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ESC Congress 2020: dziś digital, jutro AI
Ostatni dzień kongresu
Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego (1 września 2020) był niezwykłym
doświadczeniem na styku
kardiologii i filozofii. Czy
sztuczna inteligencja w medycynie to kierunek, od którego nie ma odwrotu? Co
z holistycznym podejściem
do terapii? Powrót do źródeł
i futuryzm do pary? Zdaniem
ekspertów uczestniczących
w największym wydarzeniu
kardiologicznym tego roku
między dwoma na pozór całkowicie różnymi kierunkami
nie ma żadnej sprzeczności.
Sztuczna inteligencja
(ang. artificial intelligence,
AI) w obrazowaniu kardiologicznym oraz „inteligentne”
algorytmy pozwalające na
identyfikację i różnicowanie
złożonych zaburzeń rytmu

4

serca to jedne z wielu paneli
poświęconych zastosowaniu
najnowszej techniki w diagnostyce i terapii kardiologicznej.
Już dziś pacjentów w terapii wspierają „inteligentne”:
czujniki, zegarki i mobilne
aplikacje. Jak do opieki nad
pacjentami włączyć drony?
Już dziś dostarczają jedzenie, może mogłyby także
dostarczać pacjentom leki
i środki ochrony? Chociaż
pomysłów dla zastosowań
nowoczesnej techniki nie
brakuje, eksperci zgadzają
się, że dla jej bezpiecznego
i efektywnego wdrożenia do
praktyki klinicznej potrzebne
są: standaryzacja (jakości)
i regulacja (legislacyjno-administracyjna).
Obok iście futurystycznych tematów trzeciego dnia

kongresu ESC nie zabrakło
zagadnień związanych z holistyczną opieką nad pacjentami. Zdaniem kardiologów
inspirowana tysiącletnimi
praktykami Wschodu filozofia spojrzenia na pacjenta
przez pryzmat całokształtu
zróżnicowanych czynników
wpływających na stan zdrowia jest jedynym właściwym
kierunkiem. Potwierdza to
obserwowany w ostatnich latach wzrost schorzeń układu
sercowo-naczyniowego przy
współistniejących schorzeniach towarzyszących: nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy,
chorobach onkologicznych.
Eksperci nie mają wątpliwości: terapia kardiologiczna
prowadzona w sposób spersonalizowany i zintegrowany może być wspierana
przez sztuczną inteligencję.

Zdaniem ekspertów pytanie
nie powinno brzmieć: czy jesteśmy gotowi na AI w medycynie, ale: jak sprawnie się do
tego przygotować.
Przykład tegorocznego
kongresu ESC 2020 odbywającego się pod wymownym
tytułem „The Digital Experience”, zrealizowanego nie
z wyboru, a z konieczności
w całości w świecie wirtualnym, jest przykładem tego, że
wskazówki kardiologów mają
mocne uzasadnienie. Mimo
presji i ograniczeń tegoroczne
spotkanie środowisk kardiologicznych z całego świata jest
ogromnym sukcesem: zarówno pod względem rekordowej
frekwencji i liczby interakcji
użytkowników, jak i nowej,
wyjątkowej formuły.
Marta Sułkowska
dziennikarz akredytowany
na kongresie ESC 2020

10_2020 październik

Nowości

wybór i opracowanie dr n. med. Krystyna Knypl

Kongres ESC 2020
prof. Krzysztof Narkiewicz o badaniu BRACE CORONA
Założenia i oczekiwane wnioski z badania dotyczącego
zaleceń dla kontynuacji terapii inhibitorami ACE i sartanami
u chorych z potwierdzoną infekcją COVID-19 dla czytelników
„Gazety dla Lekarzy” komentuje prof. Krzysztof Narkiewicz,
kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, były prezes Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
▶ Podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2020 oczekiwane wyniki badania BRACE
CORONA przedstawił dr Renato Lopes, a komentował prof.
Gianfranco Parati. Celem badania BRACE CORONA było
poznanie odpowiedzi na pytanie, czy leki hamujące układ
renina-angiotensyna, czyli inhibitory konwertazy angiotensyny
(inhibitory ACE) oraz antagoniści receptorów angiotensynowych (sartany), są bezpieczne dla chorych z potwierdzoną
infekcją COVID-19.
Najwcześniejsze dane o charakterze obserwacyjnym w tym
obszarze pochodziły z czasu, kiedy pandemia COVID-19 była
obecna tylko w Chinach. Pierwsze wnioski sugerowały, że być
może chorzy, którzy są leczeni inhibitorami ACE i sartanami,
mogą być bardziej zagrożeni zachorowaniem i niekorzystnym przebiegiem infekcji koronawirusem. Późniejsze badania europejskie i ogólnoświatowe (między innymi włoskie
i amerykańskie) w większości nie potwierdzały tej tendencji,
jednak wszystkie dotychczasowe doniesienia były oparte
na rejestrach. Brakowało badania z randomizacją chorych,
wciąż nie znaliśmy obiektywnej i jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy w razie wystąpienia infekcji COVID-19

chorym stosującym leki hamujące układ
renina-angiotensyna nie należy odstawić
stosowanej dotychczas terapii.
Do randomizowanego badania BRACE CORONA włączono blisko 700 pacjentów. Były to osoby dorosłe, które
Prof. Krzysztof
Narkiewicz
z powodu infekcji COVID-19 wymagały
hospitalizacji i były wcześniej leczone lekami hamującymi
układ renina-angiotensyna.
Kryteriami wyłączenia z badania były: zaostrzona niewydolność serca w ciągu ostatniego roku, bardzo złożone
schematy terapii hipotensyjnej (stosowanie jednocześnie
czterech lub więcej leków) i niestabilność hemodynamiczna
w momencie przyjęcia do szpitala.
Zakwalifikowanych do badania 659 pacjentów podzielono na dwie grupy. W jednej kontynuowano dotychczasowe
leczenie lekami hamującymi układ renina-angiotensyna,
w drugiej terapię odstawiono. Obserwowano, jak długo
chorzy będą wymagali pobytu w szpitalu i jakie jest prawdopodobieństwo przeżycia.
Główny z wniosek z badania był taki, że odstawienie
inhibitorów ACE oraz sartanów nie wpływało na przebieg
infekcji COVID-19. Okazało się, że inhibitory konwertazy
angiotensyny oraz antagoniści receptorów angiotensynowych
są terapią bezpieczną i u pacjentów z potwierdzoną infekcją
koronawirusem, także tych wymagających hospitalizacji,
zalecana jest jej kontynuacja.
Obecnie prowadzone są dalsze badania i rejestry. Wkrótce
spodziewamy się nowych danych z ośrodków z Włoch. ■
Wysłuchała Marta Sułkowska
dziennikarz akredytowany na kongresie ESC 2020

Kongres ESC 2020: Opublikowano pierwsze Wytyczne ESC dotyczące
kardiologii sportowej oraz aktywności fizycznej u pacjentów
z chorobami układu sercowo-naczyniowego
Ćwiczenia aerobowe o umiarkowanej intensywności
wykonywane przez co najmniej 150 minut tygodniowo
lub 75 minut ćwiczeń o większej intensywności w ciągu
tygodnia, podobnie jak w wypadku osób zdrowych, są
zalecane pacjentom ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Szczegółowe wytyczne ESC opracowano dla
pacjentów z otyłością, dobrze kontrolowanym nadciśnieniem, dyslipidemią i cukrzycą. W tych grupach chorych do
umiarkowanych i bardziej energicznych ćwiczeń aerobowych
zaleca się dodanie treningu siłowego wykonywanego trzy
razy w tygodniu.
W pierwszych zaleceniach ESC dotyczących kardiologii
sportowej oraz aktywności fizycznej u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego uwzględniono zalecenia
dotyczące aktywności fizycznej odpowiedniej dla pacjentów
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z szerokim zakresem schorzeń, w tym: z chorobą wieńcową
(ostrymi lub przewlekłymi zespołami wieńcowymi), niewydolnością serca, wadami zastawkowymi serca, aortopatiami,
kardiomiopatiami, zapaleniem mięśnia sercowego i zapaleniem osierdzia, wrodzonymi chorobami serca u dorosłych,
arytmiami, kanałopatiami, chorobami tętnic obwodowych
oraz u osób z urządzeniami wszczepialnymi.
W zaleceniach zaakcentowano ogólną rekomendację
możliwie najbardziej aktywnego stylu życia dla pacjentów
ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi, personalizację
zaleceń oraz partnerskie podejmowanie decyzji przez lekarza
i pacjenta.
W nowym dokumencie ESC wyróżniono przypadki,
w których jakakolwiek forma sportu wyczynowego lub intensywniejszego rekreacyjnego nie jest zalecana. To między
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innymi ciężkie wady zastawkowe serca i czynne zapalenie
mięśnia sercowego.
Autorzy wytycznych zauważyli, że do opracowania rekomendacji nie posłużyły wyniki dużych badań klinicznych
(zwrócili uwagę na niewielkie zasoby tego rodzaju danych)
– gros zaleceń opiera się na dużym doświadczeniu klinicznym
przedstawicieli grupy roboczej tworzącej zalecenia.
Pierwsze wytyczne ESC dotyczące kardiologii sportowej
oraz aktywności fizycznej u pacjentów z chorobami układu

sercowo-naczyniowego zostały opublikowane na łamach
„European Heart Journal”.
Marta Sułkowska
dziennikarz akredytowany na kongresie ESC 2020

Źródło: Pelliccia A, Sharma S, et al. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease. Eur Heart
J 2020. doi/10.1093/eurheartj/ehaa605

Kongres
ESC 2020
Z przyjemnością relacjonowaliśmy wydarzenia tegorocznego kongresu
Europejskiego
Towarzystwa
Kardiologicznego. Komentarze
ekspertów, które
zamieszczaliśmy,
były i nadal są
chętnie czytane.
Prof. Andrzej Przybylski w imieniu
zarządu Sekcji
Rytmu Serca Polskiego
Towarzystwa
Kardiologicznego nadesłał do
naszej redakcji
podziękowania
za wsparcie medialne podczas
ESC Congress
2020.
Dziękujemy,
zespół
„Gazety
dla Lekarzy”

Nowa strategia Ministerstwa Zdrowia w walce z COVID-19
Minister zdrowia dr nauk ekono- prasowej nową strategię walki z CO- adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/
micznych Adam Niedzielski przedstawił VID-19 w sezonie jesienno-zimowym. jesienna-strategia-walki-z-epidemia-koro3 września 2020 r. podczas konferencji Szczegółowe zasady są dostępne pod nawirusa.
■
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Lepiej zrozumieć arytmię
Niektóre zaburzenia rytmu serca są tak skomplikowane,
że trudno je uchwycić, a więc i skutecznie leczyć. O tym, jak
zrozumieć krążące w sercu impulsy elektryczne, zbudować
mapę serca w 3D i skutecznie wyeliminować arytmię, mówi
dr Grzegorz Karkowski, kardiolog z Oddziału Klinicznego
Elektrokardiologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawła II.
Nieuchwytny wróg

Jak potwierdzają eksperci Sekcji Rytmu Serca Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego, arytmie złożone stanowią
jedno z największych wyzwań w dziedzinie elektrofizjologii.
– Arytmie złożone to zaburzenia rytmu serca, w których
podłoże arytmii jest bardzo skomplikowane. Mechanizm arytmii,
czyli określenie punktu, z którego pochodzi zaburzenie rytmu
serca, jak przebiega i gdzie powinna zostać wykonana ablacja,
mająca na celu unieszkodliwienie arytmii, jest bardzo trudne
do zdefiniowania.
Przykładem arytmii złożonych są arytmie przedsionkowe.
Mogą to być częstoskurcze przedsionkowe lub trzepotania
przedsionków u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych,
u których substrat arytmii, czyli jej podłoże, jest związane
z blizną po operacji kardiochirurgicznej. Innym przykładem
arytmii złożonych są arytmie występujące po rozległych
ablacjach wewnątrzsercowych. Zgłaszają się z nimi na przykład pacjenci po dwóch-trzech zabiegach ablacji migotania
przedsionków. Jak zaznacza dr Grzegorz Karkowski, w obydwu
przypadkach określenie podłoża arytmii jest bardzo trudne.
Ostatnia deska ratunku

Badania potwierdzają: w terapii arytmii jedną z najskuteczniejszych metod leczenia jest ablacja. Na przykładzie
migotania przedsionków wiadomo, że skuteczność ablacji
w tym wskazaniu jest dużo wyższa niż w wypadku leczenia
farmakologicznego. Odzwierciedleniem tej wiedzy są najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
które przesunęły klasę zaleceń ablacji na wyższą pozycję.
– Warto podkreślić, że wysokie klasy zaleceń dotyczą nie
tylko ablacji migotania przedsionków, ale także podłoża innych arytmii złożonych. Jest to związane z charakterem tych
zaburzeń rytmu serca. Arytmie złożone są często uporczywe,
nawracające i niepoddające się leczeniu farmakologicznemu.
W tego rodzaju przypadkach ablacja staje się metodą z wyboru,
a często także ostatnią deską ratunku dla naszych pacjentów.
To nierzadko jedyna szansa na skuteczne i trwałe wyeliminowanie zaburzeń rytmu serca oraz poprawę zdrowia i jakości
życia chorych – mówi dr Grzegorz Karkowski.
Supermapa serca

We współczesnej elektrofizjologii integralną częścią zabiegów ablacji jest użycie systemu elektroanatomicznego,
czyli systemu mapowania serca w 3D. Dzięki takiemu narzędziu elektrofizjolodzy w przestrzeni trójwymiarowej odzwierciedlają kształt jamy serca pacjenta. Najnowsze wersje
systemów pomagają lekarzom także prześledzić mechanizm
arytmii. Zdaniem ekspertów Sekcji Rytmu Serca Polskiego
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Towarzystwa Kardiologicznego to niezwykle istotna możliwość,
zwłaszcza wtedy, kiedy ma się do czynienia ze złożoną, trudną
w diagnostyce i terapii arytmią. – Jeśli zaburzenie rytmu serca
ma na przykład charakter pętli nawrotnej krążących impulsów
elektrycznych, dzięki wsparciu systemu elektroanatomicznego
jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, gdzie przebiega elektryczna pętla i zobrazować to w przestrzeni trójwymiarowej.
Systemy mapowania 3D pomagają nam także określić substrat
arytmii – dzięki temu wiemy, gdzie mamy tkankę zdrową,
a gdzie tkankę chorą – tłumaczy dr Grzegorz Karkowski.
Szansa na wyleczenie

W trakcie procedury ablacji z wykorzystaniem systemów
mapowania 3D istnieje możliwość zapamiętania przebiegu
kolejnych działań lekarzy. – Jeśli chcemy na przykład wykonać
w sercu jedną linię, której potrzebujemy, by skutecznie przerwać
arytmię, systemy mapowania trójwymiarowego umożliwiają
nam po pierwsze zapamiętanie kolejnych punktów, a po drugie
wykonanie bardzo szczelnego kordonu ablacyjnego, który przerwie niepożądaną arytmię – wyjaśnia dr Grzegorz Karkowski.
Krakowski ośrodek jest jednym z pierwszych polskich
szpitali, które zaczęły używać nowego modułu ablacyjnego
CartoPrime. Ocena nowego narzędzia jest wśród ekspertów
bardzo wysoka. – Dzięki nowemu narzędziu możemy w pełni
korzystać z tak zwanego gęstego mapowania, tworzonego
na podstawie kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu tysięcy
zabranych punktów. To sprawia, że możemy dokonać pełnej
interpretacji arytmii wewnątrz serca. W dotychczasowych
rozwiązaniach musieliśmy weryfikować wskazania algorytmów – zdarzało się, że ocena techniczna nie była w pełni
prawidłowa i konieczna była korekta. W wypadku modułu
CartoPrime mapowanie stało się szybsze, łatwiejsze, bardziej
intuicyjne i co najważniejsze – skuteczniejsze. Chociaż sam
jestem zwolennikiem klasycznego mapowania, muszę przyznać, że w wypadku najbardziej złożonych arytmii tradycyjna
technika może okazać się nieskuteczna, a zatem możliwości
nowego modułu są nieocenione – mówi dr Grzegorz Karkowski.
Jak zaznacza ekspert, możliwości najnowszych wersji
systemów mapowania 3D są istotne także z punktu widzenia
ośrodków. W efekcie skrócenie czasu zabiegu ablacji pozwalają
na optymalizację pracy zespołu. – Dzięki temu, że możemy
precyzyjnie prześledzić źródło i przebieg zaburzeń rytmu serca,
arytmia stała się dla nas bardziej zrozumiała. Praca zespołów
elektrofizjologicznych usprawniła się. Unikamy błędów w interpretacji mechanizmów złożonych zaburzeń rytmu serca
i związanych z nimi niepotrzebnych działań – podsumowuje
dr Grzegorz Karkowski.
■
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Palenie papierosów a migotanie przedsionków
Co czwarta osoba w średnim wieku w Europie i Stanach Zjednoczonych może
doświadczyć migotania
przedsionków, a do 2030 r.
może się to przydarzyć nawet
17 mln osób w Unii Europejskiej. U osób z migotaniem
przedsionków prawdopodobieństwo wystąpienia udaru
jest pięciokrotnie większe niż
u osób bez tego zaburzenia
rytmu. Ryzyko zgonu jest
również zwiększone – dwukrotnie u kobiet i 1,5-krotnie
u mężczyzn. Udar mózgu jest
najczęstszą przyczyną zgonu pacjentów z migotaniem
przedsionków.
Wcześniejsze badania wykazały, że u osób palących
występuje większe prawdopodobieństwo wystąpienia
migotania przedsionków,
a następnie udaru. Podczas
gdy wielu udarom zapobiega się za pomocą doustnych
leków przeciwzakrzepowych,
nie ma wyczerpujących dotyczących znaczenia rzucenia

palenia po rozpoznaniu migotania przedsionków.
W doniesieniu Impact of
smoking cessation after the
new diagnosis of atrial fibrillation on the risk of stroke: a nationwide cohort study przedstawionym przez So-Ryoung
Lee i wsp. podczas kongresu
European Society of Cardiology 2020 badano związek
między zaprzestaniem palenia po świeżo rozpoznanym
migotaniu przedsionków
a ryzykiem udaru mózgu
i zgonu spowodowanego
przez wszystkie przyczyny.
Badacze korzystali z bazy danych Koreańskiej Narodowej
Służby Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz z bazy danych
National Health Screening.
Koreańczykom w wieku 40
lat i starszym zaleca się przeprowadzanie badań zdrowotnych co dwa lata. Wskaźniki
przestrzegania tych zaleceń są
wysokie: na przykład w 2014
r. przeprowadzono badania
przesiewowe w 75%.

Badacze zidentyfikowali
523 174 pacjentów z nowo
zdiagnozowanym migotaniem przedsionków w latach
2010-2016. Wykluczono pacjentów z wcześniejszymi
udarami. Wyodrębniono
grupę 97 637 pacjentów,
u których przeprowadzono
badania kontrolne w okresie
krótszym niż dwa lata przed
rozpoznaniem migotania
przedsionków, a następnie
drugie badanie kontrolne
w ciągu dwóch lat. Pacjenci
byli monitorowani po drugiej
wizycie kontrolnej do końca
2017 r. pod kątem występowania udaru mózgu lub
zgonu.
Średnia wieku wynosiła 61
lat, a 62% stanowili mężczyźni. Uczestników podzielono
na grupy według stanu palenia przed i po rozpoznaniu
migotania przedsionków:
niepalący, były palacz (rzucił
palenie przed rozpoznaniem),
rzucający (rzucił palenie po
rozpoznaniu), obecny palacz

(obejmuje tych, którzy palili
uporczywie przed rozpoznaniem i po nim oraz nowych
palaczy, którzy rozpoczęli
palenie po rozpoznaniu). Odsetek osób nigdy niepalących,
byłych palaczy, rzucających
palenie i obecnych palaczy
wyniósł odpowiednio 51,2%,
27,3%, 6,9% i 14,6%.
Podczas trzyletniej obserwacji stwierdzono 3109
udarów i 4882 zgony spowodowane przez wszystkie
przyczyny.
W porównaniu z palaczami, osoby które rzuciły
palenie miały o 30% mniejsze prawdopodobieństwo
wystąpienia udaru, a o 16%
mniejsze prawdopodobieństwo zgonu, po uwzględnieniu innych czynników, takich
jak wiek, płeć, wysokie ciśnienie krwi, wskaźnik masy ciała
i aktywność fizyczna. (K.K.)
Źródło: https://www.escardio.org/
The-ESC/Press-Office/Press-releases/Quit-smoking-to-reducestroke-risk-if-you-have-irregularheartbeat

Globalizacja kardiologii
Fakt, że żyjmy w globalnym świecie, jest powszechnie znany. Nie wszyscy jednak uświadamiamy sobie, że globalizacja
obejmuje także medycynę. Na zagadnienie to zwracają uwagę
Benjamin Quasinowski z Instytutu Socjologii w Duisburgu
oraz T. Liu ze School of Public Affairs, Zhejiang University
w Chinach w artykule The Globalisation of Cardiology and
Cardiovascular Diseases in the World Society A Case Study with
a Special Focus on Heart Failure opublikowanym w „International Journal of Environmental Research and Public Health”.
Afiliacje obu autorów doniesienia są najlepszym dowodem
globalizacji, ale zwracają oni uwagę na inne aspekty. Jednym
z nich jest globalny zasięg schorzeń układu sercowo-naczyniowego, takich jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa,

zawał serca czy niewydolność krążenia. Globalny charakter
mają też badania wieloośrodkowe, czasopisma specjalistyczne
oraz wytyczne międzynarodowych towarzystw naukowych.
Kardiologia, można powiedzieć, jest starszą panią z pokolenia 70+, ponieważ większość naukowych towarzystw
kardiologicznych powstało w latach 50. minionego wieku.
Są dwa ciekawe wyjątki – mianowicie w 1937 powstało
Argentyńskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Kubańskie
Towarzystwo Kardiologiczne. Warto przypomnieć, że American Colege of Cardiology powstało dopiero w 1949 roku,
ale „American Heart Journal” istnieje od 1925 roku. Liczba
czasopism kardiologicznych znacząco wzrosła od lat 80. (K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7246620/

Webinaria European Society of Cardiology w październiku 2020
Lista wszystkich webinariów jest dostępna pod ad- Webinars?utm_medium=Email&utm_source=My%20ESC%20Newresem https://www.escardio.org/Education/E-Learning/ s&utm_campaign=ESC+-+Newsletter+-+week+40+-+2020. (K.K.)
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Komunikat prasowy w formie pytań i odpowiedzi

Bruksela, 24 września 2020 r.

Koronawirus a strategia Unii Europejskiej w dziedzinie szczepionek
17 czerwca Komisja Europejska przedstawiła europejską strategię mającą na celu przyspieszenie opracowania,
produkcji i dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19.
Chodzi o zapewnienie produkcji w Europie bezpiecznych
i skutecznych szczepionek wysokiej jakości oraz zapewnienie
szybkiego dostępu do nich państwom członkowskim i ich
ludności. Strategia ta stanowi ponadto odzwierciedlenie
globalnych starań na rzecz solidarności.
Cele te można osiągnąć w najbardziej wydajny sposób
poprzez wspólne działanie na szczeblu UE. Żadne państwo
członkowskie nie dysponuje samodzielnie możliwościami
zrealizowania inwestycji w opracowanie i produkcję wystarczającej liczby szczepionek. Możliwe jest to jedynie dzięki
szybkim i spójnym działaniom UE i jej państw członkowskich. Wspólna strategia pozwala na lepsze zabezpieczenie,
podział ryzyka i łączenie inwestycji, aby osiągnąć korzyści
wynikające ze skali, zakresu i szybkości.
Do tej pory Komisja Europejska podpisała z firmą AstraZeneca pierwszą umowę, aby umożliwić zakup szczepionki
po udowodnieniu jej bezpieczeństwa i skuteczności (umowa
weszła w życie 27 sierpnia). Zakończono udane rozmowy
wstępne z firmami Sanofi-GSK (31 lipca), Johnson & Johnson
(13 sierpnia), CureVac (18 sierpnia), Moderna (24 sierpnia)
i BioNTech (9 września).
Proces negocjacyjny

Czy wszystkie państwa członkowskie są reprezentowane
w komitecie sterującym i w zespole negocjacyjnym?
Wszystkie państwa członkowskie poparły podejście określone w strategii w dziedzinie szczepionek i przyłączyły się do
porozumienia w sprawie jej wdrożenia. W efekcie wszystkie
państwa członkowskie są reprezentowane w komitecie sterującym, który przed podpisaniem omawia wszystkie aspekty
umów zakupu z wyprzedzeniem (APA) i dokonuje ich przeglądu. Komitet powołuje członków wspólnego zespołu, który
negocjuje umowy zakupu z wyprzedzeniem z podmiotami
opracowującymi szczepionki i składa sprawozdania komitetowi. Wszyscy członkowie tych organów zostali nominowani
przez swoje rządy i podpisali oświadczenia o braku konfliktu
interesów i o poufności.

APA zostaje zawarta, kiedy obie strony sfinalizują prace
związane z umową. Jest to omawiane i uzgadniane z komitetem sterującym. Zawarcie APA wymaga zatwierdzenia
przez Komisję.
Jeżeli APA nakłada na państwa członkowskie obowiązek
zakupu dawek szczepionki (nawet jeżeli w APA uwzględniono
dodatkowe opcjonalne dawki), państwa członkowskie mają
5 dni roboczych na powiadomienie, czy chcą zrezygnować.
Umowa zostaje podpisana tylko wtedy, gdy co najmniej
cztery państwa członkowskie są gotowe do związania się
umową.
Jeżeli w APA przewiduje się jedynie możliwość zakupu
przez państwa członkowskie dawek szczepionki w późniejszym terminie, Komisja może zatwierdzić i podpisać
APA bezpośrednio z danym przedsiębiorstwem. Państwa
członkowskie mogą w późniejszym terminie zdecydować,
czy skorzystać z tej możliwości. To państwa członkowskie
są odpowiedzialne za zakup szczepionek, gdy staną się one
dostępne.
Czy Komisja opublikuje umowy podpisane z firmami
farmaceutycznymi?
Komisja kładzie nacisk na ochronę zdrowia publicznego
i zapewnienie jak najlepszych umów z przedsiębiorstwami,
tak aby szczepionki były przystępne cenowo, bezpieczne
i skuteczne. Umowy są chronione ze względu na poufność,
co jest uzasadnione wysoką konkurencją na tym globalnym
rynku. Ma to na celu ochronę poufnych negocjacji, a także
informacji handlowych, takich jak informacje finansowe
oraz plany rozwoju i produkcji.
Ujawnienie poufnych informacji handlowych naruszyłoby
również procedurę przetargową i mogłoby mieć daleko idące
konsekwencje dla zdolności Komisji do wykonywania jej
zadań określonych w instrumentach prawnych stanowiących
podstawę negocjacji. Wszystkie przedsiębiorstwa wymagają,
aby sygnatariusze umowy zachowali poufność takich informacji. Komisja musi zatem przestrzegać umów zawartych
z przedsiębiorstwami.
Komisja odpowiada wreszcie wobec innych instytucji
europejskich i obywateli Europy. Komisja działa w pełnej
zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi zarządzania finansami, co można poddać kontroli
na późniejszym etapie.

Jaka jest różnica między zawarciem umowy zakupu
z wyprzedzeniem (APA) a podpisaniem umowy z firmą
farmaceutyczną?
Zanim zostanie wynegocjowana umowa zakupu z wy- Odpowiedzialność i odszkodowania
przedzeniem (APA), zespół negocjacyjny prowadzi wstępne
Czy Komisja zgodziła się na ustępstwa wobec branży
rozmowy z przedsiębiorstwem, aby dowiedzieć się, czy pod- w zakresie odpowiedzialności, w szczególności w zakresie
jęcie szczegółowych negocjacji umownych jest uzasadnione. odszkodowania za niektóre zobowiązania?
Jeżeli tak jest i osiągnięto wspólne porozumienie dotyczące
Komisja dba o to, by wszelkie ustalenia poczynione w celu
listy warunków, do przedsiębiorstwa wysyła się zaproszenie zapewnienia szczepionek w ramach strategii w dziedzinie
do składania ofert. Przedsiębiorstwo to musi następnie szczepionek były w pełni zgodne z przepisami UE. Umowy,
przedłożyć ofertę.
które Komisja negocjuje, zapewniają pełne poszanowanie
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i ochronę praw obywateli zgodnie z dyrektywą w sprawie
odpowiedzialności za produkty.
Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkty odpowiedzialność ponosi przedsiębiorstwo.
Aby jednak zrekompensować potencjalne ryzyko ponoszone przez producentów w związku z wyjątkowo krótszym
okresem opracowywania szczepionek, w APA przewiduje
się wypłatę przez państwa członkowskie odszkodowania
na rzecz producenta z tytułu ewentualnej odpowiedzialności ponoszonej wyłącznie na szczególnych warunkach
określonych w APA.
W trakcie realizacji strategii w dziedzinie szczepionek
Komisja jasno stwierdziła, że nie zamierza iść na kompromisy
w sprawie stosowania obowiązujących przepisów odnoszących
się do wprowadzania produktów farmaceutycznych na rynek.
Zasady te obowiązują w równym stopniu w odniesieniu do
każdej klauzuli dotyczącej odszkodowania wynegocjowanej
przez Komisję.
Tym samym przepisy dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań w żaden sposób nie zmieniają prawnego ciężaru
dowodu spoczywającego na przedsiębiorstwach w zakresie
wykazania bezpieczeństwa i skuteczności ich produktów.
Każda wprowadzana do obrotu szczepionka będzie musiała spełniać niezbędne wymogi bezpieczeństwa i podlegać
niezależnej ocenie naukowej Europejskiej Agencji Leków
w ramach procedury udzielania pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu w UE.
UE i państwa członkowskie będą nadal przedsiębrać wszelkie niezbędne środki w celu ochrony obywateli, dbając o to, by:
• przed zatwierdzeniem szczepionki konieczne było przeprowadzenie rygorystycznej i niezależnej oceny naukowej (pod
kątem jakości, bezpieczeństwa i skuteczności);
• prawa obywateli pozostały w pełni chronione;
• państwa członkowskie były gotowe do pokrycia finansowego
niektórych rodzajów ryzyka ponoszonych przez przedsiębiorstwa, aby zapewnić obywatelom UE rzeczywistą dostępność
szczepionek w celu ochrony zdrowia publicznego.

podlegają negocjacjom i stanowią podstawowy wymóg, aby
jakakolwiek szczepionka została dopuszczona na rynek UE
i inne rynki.
Prawdą jest, że opracowanie szczepionek może zająć sporo
czasu, dlatego ustanowiliśmy naszą strategię w dziedzinie
szczepionek, która pozwala połączyć siły i pracować bez
ustanku na wszystkich frontach i ze wszystkimi państwami
członkowskimi, partnerami globalnymi, badaczami i naukowcami w celu dostarczenia w krótkim czasie bezpiecznej
i skutecznej szczepionki. Często przywoływany 10-letni okres
odnosi się do czasu od koncepcji do wydania pozwolenia,
z uwzględnieniem zgromadzenia niezbędnych dowodów
w drodze badań klinicznych. Skrócenie tego terminu do 12-18
miesięcy oznacza zarówno przyspieszenie harmonogramów
opracowywania i produkcji, jak i skrócenie procesu wydawania
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Procesy regulacyjne będą elastyczne, ale pozostaną niezmiennie rygorystyczne. Wraz z państwami członkowskimi
i Europejską Agencją Leków Komisja skorzysta z istniejącej
elastyczności unijnych ram regulacyjnych w celu przyspieszenia udzielania pozwoleń i dostępności skutecznych szczepionek
przeciwko COVID-19 przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości, bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek.
Producenci szczepionek zdecydują, czy i kiedy złożyć
wniosek o pozwolenie na dopuszczenie szczepionki do obrotu.
W tym kontekście rolą EMA jest przeprowadzenie niezależnej
naukowej oceny wniosku i przedłożenie opinii naukowej
Komisji Europejskiej, która jest odpowiedzialna za wydanie
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ważnego w całej UE.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zostanie wydane
tylko wtedy, gdy w wyniku oceny jakości, bezpieczeństwa
i skuteczności produktu stwierdzone zostanie, że stosunek
korzyści do ryzyka jest dodatni.
W sytuacji nadzwyczajnej możliwe są odstępstwa od
zwykłych planów opracowania produktu, a wykonawcy mogą
skrócić harmonogram, na przykład poprzez prowadzenie
niektórych badań równolegle zamiast ich wykonywania
w kolejności, oraz poprzez wykorzystanie różnych projektów
Procedura udzielania pozwolenia
prób i punktów końcowych w celu określenia skuteczności.
W jaki sposób można opracować szczepionkę przeciwko Podmiotom opracowującym szczepionki zaleca się omówieCOVID-19 i uzyskać pozwolenie w terminie 12-18 miesięcy, nie planów opracowania z organami regulacyjnymi w celu
skoro normalna procedura trwa około 10 lat? Jaką rolę wyjaśnienia wymogów dotyczących dopuszczenia do obrotu.
odgrywają w tym kontekście Europejska Agencja Leków
Badania kliniczne szczepionek przeciwko COVID-19 są
(EMA) i Komisja Europejska i w jaki sposób można przy- przeprowadzane szybciej niż zwykle, ponieważ sponsorzy,
spieszyć proces udzielania pozwoleń na dopuszczenie do badacze i organy regulacyjne znacznie zintensyfikowali staobrotu w sytuacjach nadzwyczajnych?
rania w zakresie ich organizacji i prowadzenia. Powszechny
Jesteśmy w trakcie najpoważniejszego kryzysu w dziedzinie charakter pandemii oznacza, że dużą liczbę uczestników
zdrowia publicznego w czasach współczesnych. Znalezienie badań można zrekrutować w stosunkowo krótkim czasie
bezpiecznej i skutecznej szczepionki będzie kluczowym ele- bez uszczerbku dla jakości samych badań.
mentem strategii wyjścia z pandemii. Europa i świat muszą
System regulacyjny UE przeznacza znaczne środki na wspiedziałać szybko, a zespoły na całym świecie ambitnie dążą do ranie szybkiego opracowywania i dopuszczania bezpiecznych,
zapewnienia skutecznej szczepionki w terminie 12-18 miesięcy. skutecznych i wysokiej jakości szczepionek przeciwko CODostarczenie działającej szczepionki w skróconym terminie VID-19. Grupa zadaniowa EMA ds. pandemii (COVID-ETF),
nie oznacza jednak obniżenia norm bezpieczeństwa, wręcz która skupia najlepszych ekspertów naukowych z unijnej sieci
przeciwnie – bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek nie regulacyjnej, będzie ściśle współpracować z Komitetem EMA
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ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP)
W przypadku COVID-19 EMA wprowadziła procedury
w celu optymalnej i szybkiej koordynacji działań związanych przyspieszonego przeglądu, aby szybko przeprowadzać oceny
z opracowywaniem, wydawaniem pozwoleń i monitorowa- wniosków przy jednoczesnym zapewnieniu solidnych opinii
niem bezpieczeństwa szczepionek przeciwko COVID-19.
naukowych. Kluczem do skrócenia terminów są „bieżące
przeglądy”. W sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego EMA
Czy szczepionka może zostać zatwierdzona przed za- ocenia, w miarę ich udostępniania, dane dotyczące dobrze
kończeniem 3. etapu badań klinicznych?
rokujących leków lub szczepionek. Dzięki takim bieżącym
Głównym celem Komisji i Europejskiej Agencji Leków, przeglądom EMA może zatem rozpocząć ocenę danych
realizowanym za pomocą unijnej strategii w dziedzinie w czasie, gdy trwa opracowywanie leków lub szczepionek.
szczepionek, jest zapewnienie jakości, bezpieczeństwa i sku- W razie gdy opracowywanie leku osiągnęło etap wystarczateczności szczepionek. W związku z tym każda szczepionka jący do złożenia wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do
może uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w UE obrotu, formalną procedurę oceny można przeprowadzić
wyłącznie po przeprowadzeniu dogłębnej oceny. Aby zalecić w krótszym niż zwykle terminie, ponieważ dane zostały już
dopuszczenie szczepionki do obrotu, EMA musi dysponować poddane kontroli w trakcie bieżącego przeglądu.
wystarczającymi informacjami na temat jej bezpieczeństwa,
Po zakończeniu oceny naukowej danych oraz po dokonaskuteczności i jakości farmaceutycznej. Pozwolenie na do- niu oceny jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktu
puszczenie do obrotu wydaje się tylko wtedy, gdy materiał leczniczego CHMP wydaje zalecenie, czy dany lek powinien
dowodowy wskazuje, że korzyści zapewniane przez szcze- uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w UE.
pionkę przewyższają jakiekolwiek ryzyko.
Jeżeli jednak kompleksowe dane nie byłyby dostępne w moZasadniczo do udzielenia pozwolenia na dopuszczenie mencie składania wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do
do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 wymagane są obrotu, w systemie regulacyjnym UE przewidziano ewentualne
zakrojone na szeroką skalę badania skuteczności 3. etapu uwzględnienie tej sytuacji poprzez wprowadzenie systemu
z udziałem tysięcy uczestników. Badania te powinny mieć udzielania pozwoleń warunkowych. Oznacza to, że wydane
na celu pomiar skuteczności szczepionki w zakresie ochrony przez Komisję pierwotne pozwolenie („warunkowe”) opiera
przed COVID-19 (punkty końcowe w ocenie skuteczności) się na mniej kompletnych danych niż normalnie (niemniej
i jej bezpieczeństwa. Wynika to z faktu, że nie istnieją znane z dodatnim stosunkiem korzyści do ryzyka), a posiadacze
wskaźniki (takie jak poziomy przeciwciał we krwi), które pozwolenia na dopuszczenie do obrotu mają obowiązek
umożliwiałyby określenie ochrony i mogłyby być stosowane uzupełnienia danych później i przedłożenia ich do oceny.
zamiast punktów końcowych w ocenie skuteczności. Ponadto Warunkowe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu są ściśle
obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której wirus rozprze- monitorowane i podlegają corocznemu przeglądowi.
strzenia się, co sprawia, że możliwe jest ustalenie skuteczności
Komisja Europejska podejmuje decyzję o wydaniu lub
szczepionki w szeroko zakrojonych badaniach klinicznych. odmowie wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na
Protokoły takich badań klinicznych, w tym wszelkie plany podstawie zalecenia EMA. Terminy podejmowania decyzji
analiz okresowych, podlegają zatwierdzeniu przez organy zostaną również skrócone dzięki skróceniu okresu konsultacji
regulacyjne.
z państwami członkowskimi oraz umożliwieniu tłumaczenia
dokumentów na wszystkie języki po uzyskaniu zezwolenia,
Z jakich elementów składa się ocena naukowa wykony- a nie wcześniej.
wana przez Europejską Agencję Leków? Na czym polega
proces udzielania pozwolenia?
Jakie wymogi bezpieczeństwa należy spełnić?
Aby uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczeAby wydać pozwolenie dla jakiegokolwiek produktu leczpionki w UE, podmiot opracowujący szczepionki musi niczego, EMA musi dysponować niepodważalnymi informaprzedstawić wyniki wszystkich badań i analiz organom cjami na temat jego bezpieczeństwa, skuteczności i jakości
regulacyjnym ds. leków w Europie w ramach wniosku o po- farmaceutycznej oraz dokonać ich oceny, przy czym bezpiezwolenie na dopuszczenie do obrotu.
czeństwo ma kapitalne znaczenie. Wymogi bezpieczeństwa
Wnioski o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu przed- dotyczące szczepionek przeciwko COVID-19 pozostają na
łożone EMA podlegają kompleksowej, niezależnej ocenie tak wysokim poziomie jak w wypadku wszelkich innych
naukowej, którą przeprowadzają komitety naukowe EMA szczepionek w UE, a pandemia nie zmieni tego stanu rzeczy.
ds. leków stosowanych u ludzi i ds. bezpieczeństwa („CHMP”
Przed zatwierdzeniem szczepionki do stosowania główna
i „PRAC”), składające się z ekspertów pracujących w kra- część dowodów potwierdzających jej bezpieczeństwo i skujowych agencjach regulacyjnych ds. leków. Podobnie jak teczność pochodzi z wyników badań klinicznych, w ramach
w wypadku wszystkich leków, prawodawstwo UE wymaga, których uczestnicy są starannie dobierani i monitorowani
aby wstępne oceny były przeprowadzane oddzielnie przez w kontrolowanych warunkach.
dwa różne zespoły oceniające (prowadzone przez tzw. spraW przepisach unijnych określono ponadto wymóg, aby po
wozdawcę i współsprawozdawcę) i poddawane przeglądowi wydaniu pozwolenia bezpieczeństwo szczepionki – podobnie
przez cały komitet.
jak w wypadku wszystkich produktów leczniczych – było
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monitorowane w czasie jej stosowania. Oprócz bezpieczeństwa należy również monitorować skuteczność szczepionki.
W ramach tego monitorowania przeprowadza się badania
po wprowadzeniu do obrotu. Przedsiębiorstwa mogą zostać
zobowiązane do przeprowadzenia niektórych z tych badań
w ramach warunków utrzymania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu; inne badania zostaną przeprowadzone przez
organy publiczne odpowiedzialne za programy szczepień.
UE posiada kompleksowy system monitorowania bezpieczeństwa (nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii),
który umożliwia wprowadzenie środków mających na celu
zminimalizowanie ryzyka, zapewnienie zgłaszania podejrzewanych działań niepożądanych, wykrywanie wszelkich
potencjalnych skutków ubocznych oraz wczesne podjęcie
wszelkich niezbędnych działań zaradczych.
W szczególności w odniesieniu do szczepionek przeciwko
COVID-19 EMA, w ścisłej współpracy z Komisją, państwami
członkowskimi, partnerami europejskimi i międzynarodowymi, ustanawia wzmożone działania w zakresie monitorowania
bezpieczeństwa. Działania te mają na celu zapewnienie jak
najszybszej identyfikacji i oceny wszelkich nowych informacji
zebranych po wprowadzeniu do obrotu oraz podjęcie na
czas odpowiednich działań regulacyjnych w celu ochrony
pacjentów i zdrowia publicznego. Działania te obejmują
gromadzenie danych dotyczących narażenia, usprawnione
wykrywanie sygnałów dotyczących bezpieczeństwa i zarządzanie nimi, zwiększenie przejrzystości oraz ustanowienie
europejskiej infrastruktury monitorowania szczepionek,
w tym wieloośrodkowych badań obserwacyjnych dotyczących pacjentów z COVID-19. Zapewnione zostanie szybkie
i klarowne przekazywanie informacji o wynikach tych ocen.

Program na rzecz globalnego dostępu do
szczepionki przeciwko COVID-19 (COVAX)

Jaki jest stopień zaangażowania Komisji w działania
w ramach COVAX?
Program COVAX, który jest współkierowany przez GAVI,
Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień, koalicję na rzecz
innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia
epidemii (CEPI) i WHO, ma na celu przyspieszenie opracowania i produkcji szczepionek przeciwko COVID-19 oraz
zapewnienie sprawiedliwego i równego dostępu do nich dla
wszystkich krajów na świecie.
Priorytetem Komisji jest wspieranie równego i globalnego
dostępu do bezpiecznej i skutecznej szczepionki dla wszystkich na świecie. Żaden region świata nie będzie bezpieczny,
dopóki wszyscy nie będziemy bezpieczni. Dlatego 31 sierpnia
Komisja wyraziła zainteresowanie udziałem w programie
COVAX. W komunikacie z 31 sierpnia była m.in. mowa
o wsparciu w wysokości 400 mln euro w formie gwarancji
dla programu COVAX. Szczepionki zakupione w ten sposób
są przeznaczone dla krajów o niskich i średnich dochodach.
Komisja i państwa członkowskie przystępujące do programu COVAX potwierdzają, że wspierają cele i interesy COVAX
jako grupa, tak aby strategia UE w dziedzinie szczepionek
i program COVAX się uzupełniały, a tym samym wzajemnie
się wzmacniały.
Komisja i państwa członkowskie stosują obecnie wspólne
podejście do udziału w programie COVAX, a wyrażenie
zainteresowania 31 sierpnia jest częścią tego procesu. Trwają
rozmowy z GAVI i CEPI w celu osiągnięcia we wrześniu
porozumienia w sprawie warunków udziału UE w instrumencie COVAX.

Czy Komisja zamówi szczepionki za pośrednictwem
programu COVAX?
Co faktycznie stanie się, gdy szczepionka będzie doKomisja nabywa szczepionki wyłącznie w imieniu państw
stępna?
członkowskich UE za pośrednictwem mechanizmu ustanowioSzczepionka zostanie udostępniona dopiero po spełnieniu nego w unijnej strategii w dziedzinie szczepionek i finansuje
ustalonych wymogów bezpieczeństwa, po uprzednim wyko- takie zakupy ze środków instrumentu na rzecz wsparcia w synaniu rzetelnej oceny naukowej przez Europejską Agencję tuacjach nadzwyczajnych (ESI). Poprzez udział w programie
Leków i zakończeniu procedury wydawania pozwolenia na COVAX Komisja wspiera globalne wysiłki na rzecz produkcji
dopuszczenie do obrotu w UE.
i dystrybucji szczepionek wśród wszystkich potrzebujących,
Państwa członkowskie będą mogły następnie korzystać w szczególności w państwach o niskich i średnich dochodach.
z tych dawek, kupując je, zgodnie z zawartymi umowami APA. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wkładu UE i państw
członkowskich są obecnie przedmiotem rozmów i zostaną
Gdzie będą przechowywane dawki?
ustalone w najbliższych dniach i tygodniach.
Każde państwo członkowskie podejmie decyzję w sprawie
najlepszego sposobu przechowywania szczepionek. W celu
Czy państwa członkowskie mogą kupować szczepionki
zagwarantowania jakości szczepionek każdy producent okre- za pośrednictwem programu COVAX?
śla techniczne warunki ich przechowywania odpowiednio
Państwa członkowskie zobowiązały się, w ramach unijnej
do szczególnych wymagań dotyczących każdego rodzaju strategii w dziedzinie szczepionek, do niepodejmowania
szczepionki.
równoległych negocjacji z tymi samymi producentami szczeKto otrzyma pierwsze dawki?
pionek, z którymi toczą się rozmowy na szczeblu UE. Nie
Wszystkie państwa członkowskie będą miały równy do- wyklucza to możliwości udziału w negocjacjach z innymi
stęp do dostępnych dawek. Państwa członkowskie zdecydują przedsiębiorstwami zajmującymi się szczepionkami w ramach
następnie, którym ze swoich obywateli zaoferują szczepionki. programu COVAX.

Po udostępnieniu szczepionki
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Na co zostaną wykorzystane gwarancje i dlaczego wsparcie nie będzie udzielane w gotówce?
Komisja zapewnia gwarancje finansowe wspierające negocjacje w ramach programu COVAX w sprawie umów
zakupu z wyprzedzeniem dotyczących szczepionek. Gwarancje te umożliwią programowi COVAX obniżenie ryzyka
i zawarcie umów zakupu z wyprzedzeniem z większą grupą
producentów szczepionek.
Umowy negocjowane w ramach programu COVAX wymagają silnego wsparcia finansowego, które zapewnią gwarancje UE.

wspierania badań i opracowywania szczepionek z korzyścią
dla ludności świata; inwestowania z góry w przyspieszone
opracowywanie i produkcję szczepionek z korzyścią dla
reszty świata. Zapewniając środki finansowe instytucjom
międzynarodowym (np. WHO, CEPI, GAVI), UE wspiera
również dostęp do szczepionek dla całego świata.
Producenci, z którymi UE prowadzi negocjacje, są również
zdecydowani dostarczać przyszłe dawki innym krajom na
świecie: Europa nie ma wyłączności na dostawy, nie istnieją
też żadne ograniczenia eksportowe.
Europa dokonuje ważnych i ryzykownych inwestycji, tak
aby wraz z obowiązującymi regulacyjnymi procedurami
W jaki sposób Komisja zapewnia komplementarność udzielania pozwoleń przyspieszyć opracowywanie bezpieczunijnej strategii w dziedzinie szczepionek i programu nych i skutecznych szczepionek, z korzyścią również dla
COVAX?
reszty świata.
Unijna strategia w dziedzinie szczepionek idzie w parze
To, co robimy w Europie, uzupełnia i wzajemnie wzmacz zaangażowaniem UE na rzecz globalnej solidarności. Ma nia nasze działania na rzecz globalnej solidarności. Dlatego
to zastosowanie na różnych poziomach: wspierania przed- Komisja i państwa członkowskie UE postanowiły przyłączyć
siębiorstw w zwiększaniu ich zdolności produkcyjnych, się do programu COVAX.
■
Komunikat prasowy

Bruksela, 18 września 2020 r.

Koronawirus: Unia Europejska przeznacza 150 mln euro na transport
podstawowych produktów medycznych
Unia Europejska zapewnia 18 państwom członkowskim
i Zjednoczonemu Królestwu na transport do Europy podstawowych produktów medycznych wsparcie finansowe
na kwotę 150 mln euro za pośrednictwem instrumentu
wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Za pośrednictwem
tego instrumentu UE sfinansowała między kwietniem
a wrześniem 2020 r. transporty ładunków, które obejmowały ratujące życie środki ochrony indywidualnej, leki
i sprzęt medyczny.
Przykładowo wsparto transport wspólnej dostawy ponad
1000 ton podstawowych środków ochrony indywidualnej do
Czech i Słowacji. W ramach instrumentu UE sfinansowała
również transport ponad 1000 ton środków ochrony indywidualnej zakupionych przez włoskiego nadzwyczajnego
komisarza ds. kryzysu związanego z koronawirusem, a także ponad 400 ton gogli, jednorazowych fartuchów, masek
i odzieży ochronnej na Litwę drogą lotniczą i kolejową.
Nadal wspieramy nasze państwa członkowskie w lepszym
przygotowaniu się do walki z pandemią koronawirusa. Sfinansowaliśmy transport podstawowych produktów medycznych
w całej UE. Artykuły te zostały dostarczone tam, gdzie były
najbardziej potrzebne, jako wsparcie dla krajowych działań na
rzecz ratowania życia i pomoc w lepszym wyposażeniu szpitali
i personelu służby zdrowia – powiedział komisarz do spraw
zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič.

Instrument wsparcia w sytuacjach
nadzwyczajnych na rzecz transportu
sprzętu i personelu medycznego oraz
pacjentów

Przydział środków w wysokości 150 mln euro stanowi
część kwoty 220 mln euro udostępnionej w kwietniu 2020 r.
na wsparcie:
• transportu produktów medycznych do miejsc, w których są
one najbardziej potrzebne, poprzez finansowanie transportu
środków pomocy i artykułów pierwszej potrzeby do państw
członkowskich UE;
• transferu pacjentów między państwami członkowskimi
UE lub z państw członkowskich do krajów sąsiadujących,
w sytuacjach, w których istnieje ryzyko, że usługi zdrowotne
będą w danym miejscu zbyt przeciążone
oraz
• transportu personelu medycznego i mobilnych zespołów
medycznych między państwami członkowskimi UE i do UE
z innych krajów.
Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych jest
częścią szerszej unijnej polityki wsparcia, która obejmuje
inne instrumenty, takie jak Unijny Mechanizm Ochrony
Ludności, w tym rescEU, wspólne procedury udzielania
zamówień i inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa, a także krajowe działania poszczególnych państw
członkowskich.
■

Sztuczna inteligencja energicznie wkracza do medycyny!
Sztuczna inteligen - wykrywać zmiany patolo- kolonoskopowego jelita gru- https://www.pentaxmedical.
cja pomoże skuteczniej giczne m.in. podczas badania bego, więcej pod adresem com/pentax/.
(K.K.)
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WHO i Komisja Europejska inicjują działanie rady ds. ułatwień w celu
wzmocnienia globalnej współpracy
Przewodnicząca Komisji
Europejskiej Ursula von der
Leyen i dyrektor generalny
WHO Tedros Adhanom
Ghebreyesus zainicjowali
dziś pierwsze posiedzenie
Rady Wysokiego Szczebla ds.
Ułatwień i mu współprzewodniczyli, przewodząc pracom w zakresie globalnych
ram współpracy dotyczącym
akceleratora dostępu do narzędzi walki z COVID-19
(ACT-A), aby przyspieszyć
opracowywanie i wdrażanie
szczepionek, testów i terapii
przeciwko COVID-19, a także usprawnić systemy opieki
zdrowotnej.
Celem pierwszego posiedzenia rady było dostosowanie planu na rzecz akceleratora jako kluczowego globalnego rozwiązania służącego
przezwyciężeniu kryzysu
i przywróceniu działania
systemów opieki zdrowotnej oraz światowego wzrostu
gospodarczego, uzgodnienie
uzasadnienia ekonomicznego
i inwestycyjnego na potrzeby
pełnego finansowania akceleratora oraz zmobilizowanie
przywództwa politycznego
i międzynarodowego wsparcia na rzecz sprawiedliwego
przydziału środków na szczeblu globalnym.
Przewodnicząca Komisji
Europejskiej Ursula von der
Leyen powiedziała: Dzisiejsza
inauguracja rady ds. ułatwień
przybliża nas do naszego globalnego celu: zapewnienia dostępu do szczepionek, testów
i terapii przeciwdziałających
koronawirusowi dla każdego
potrzebującego i w każdym
miejscu. UE wykorzysta
wszystkie swoją uprawnienia
w zakresie koordynacji, aby
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pomóc w utrzymaniu jedności świata w walce z koronawirusem. Biorąc pod uwagę
przewodnictwo Norwegii i Republiki Południowej Afryki
reprezentujących północ i południe w ujęciu globalnym,
a także wiedzę fachową WHO
i naszych partnerów międzynarodowych, żaden kraj ani
żaden region nie zostanie
pominięty w tej walce.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO, powiedział:
Codziennie z powodu COVID-19 umiera prawie 5000
osób, a światowa gospodarka ma skurczyć się w tym
roku o biliony dolarów. Argumenty przemawiające
za inwestowaniem w walkę
z pandemią nigdy nie były
silniejsze. Akcelerator jest
najlepszym sposobem, aby
zapewnić równy dostęp do
szczepionek, diagnostyki
i terapii, ale obecnie boryka
się z luką w finansowaniu
w wysokości 35 mld dolarów.
Pełne sfinansowanie akceleratora skróciłoby pandemię
– inwestycja ta szybko by się
zwróciła w miarę ożywienia
gospodarki światowej.
Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła:
Jedyna droga do pokonania
COVID-19 to działanie razem w skali globalnej. Jedyną
drogą naprzód jest solidarność,
odpowiedzialność i globalna
współpraca. Dziś wzmacniamy nasze globalne przywództwo, aby przyspieszyć rozwój
i sprawiedliwą dystrybucję
szczepionek, terapii i diagnostyki. Rada ds. ułatwień
odegra zasadniczą rolę w realizacji tego celu.

Podczas swojego pierwszego posiedzenia rada
przyjęła oświadczenie polityczne, w którym podkreśliła, że globalna współpraca
ma kluczowe znaczenie dla
walki z wirusem. Podkreślono w nim znaczenie badań,
terapii, szczepień i udoskonalonych systemów opieki
zdrowotnej dla przezwyciężenia pandemii. W oświadczeniu wspomniano również
o poczynionych postępach
i wezwano do przeznaczenia dodatkowych zasobów
na realizację misji.
W skład rady ds. ułatwień
wchodzą przedstawiciele rządów i partnerzy pozarządowi (BMGF, Wellcome Trust).
Współprzewodniczą jej Norwegia i Republika Południowej Afryki, dążąc do uzyskania równowagi geograficznej.
Rada opiera się na wynikach
osiągniętych w ramach ACT-A w ciągu zaledwie czterech
miesięcy, takich jak ponad
200 potencjalnych szczepionek, 1700 badań klinicznych
i 80 badań diagnostycznych,
a także 100 państw objętych
przeglądem w celu określenia
braków w zdolnościach.
Kolejne kroki

Ostateczne uwagi na temat inwestycji i planu dotyczącego ACT-A zostaną
przedstawione 17 września,
a 30 września odbędzie się
wydarzenie wysokiego szczebla ACT-A na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
W dniach 15-30 września
odbędą się posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ
i grupy G-20, co wzmocni
przesłanie dla światowych
przywódców. W dniach 1218 października odbędą się

coroczne spotkania Banku
Światowego/MFW mające na
celu ocenę zadań gospodarczych i wstępnych zobowiązań. W okresie od listopada
do marca 2021 r. szczyt grupy
G-20 i inne powiązane wydarzenia będą opracowywały
reakcję na zestaw takich zobowiązań.
Ostatecznie kampania na
rzecz poparcia ACT-A ma
na celu sprostanie poważnym wyzwaniom politycznym i zaspokojenie potrzeb
finansowych w wysokości
ponad 29 mld euro (35 mld
dolarów).
Informacje ogólne

Wprowadzony pod koniec
kwietnia 2020 r. akcelerator
dostępu do narzędzi walki
z COVID-19 jednoczy działania rządów, naukowców,
przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego i filantropów oraz globalnych
organizacji działających
w dziedzinie zdrowia (Bill
& Melinda Gates Foundation,
CEPI, FIND, Gavi, The Global Fund, Unitaid, Wellcome,
WHO, Bank Światowy oraz
Globalny Fundusz Finansowania). Ma on na celu przyspieszenie rozwoju powszechnie
dostępnych szczepionek,
terapii i diagnostyki oraz
usprawnienie niezbędnych
systemów opieki zdrowotnej. Kluczowe znaczenie ma
wymiana wiedzy i danych.
ACT będzie funkcjonował
przez 2 lata (z możliwością
przedłużenia). Nie zostanie utworzona żadna nowa
struktura fizyczna, natomiast
zostanie spożytkowana wiedza fachowa istniejących instytucji i partnerów (https://
www.theglobalfund.org/en/).
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Trzy partnerstwa odnoszące się do szczepionek, terapii i diagnostyki określają
strategię, niezbędne zasoby
i ustanawiają zasady odpowiedzialności. Skupiają one
przemysł, badania naukowe,
fundacje, organy regulacyjne
i organizacje międzynarodowe, zgodnie z podejściem
opartym na łańcuchu wartości – od badań naukowych
po produkcję i wdrażanie.

wybór i opracowanie dr n. med. Krystyna Knypl
Przedmiotowe partnerstwa
działają w sposób jak najbardziej autonomiczny i są
wspierane przez grupę partnerów rządowych i prywatnych nienastawionych na
zysk.
C elem ACT-A jest
ochrona systemów opieki zdrowotnej oraz przywrócenie funkcjonowania
społeczeństw i gospodarek
poprzez przyspieszenie
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rozwoju, sprawiedliwy przydział i zwiększone dostawy 2
mld dawek szczepionek do
końca 2021 r., 245 mln terapii
do połowy 2021 r. i 500 mln
testów do połowy 2021 r.
Komisja Europejska
jest zdeterminowana do
działań na rzecz globalnego rozwiązania problemu
pandemii. W tym celu od
4 maja 2020 r. Komisja zebrała niemal 16 mld euro

w ramach globalnej reakcji
na pandemię koronawirusa –
globalnej kampanii na rzecz
powszechnego dostępu do
testów, leczenia i szczepionek przeciwko koronawirusowi oraz globalnego
ożywienia gospodarczego.
Więcej informacji

Działania podejmowane
przez UE w odpowiedzi na koronawirusa

■

Bruksela, 18 września 2020 r.

Koronawirus: Komisja Europejska podpisuje drugą umowę w sprawie
zapewnienia dostępu do potencjalnej szczepionki
Dziś weszła w życie druga umowa z firmą farmaceutyczną,
formalnie zawarta między Sanofi-GSK a Komisją Europejską.
Umowa umożliwi wszystkim państwom członkowskim zakup do 300 mln dawek szczepionki wyprodukowanej przez
Sanofi-GSK. Ponadto państwa członkowskie mogą przekazać
zarezerwowane dawki krajom o niskim i średnim dochodzie.
Sanofi i GSK będą także dążyć do tego, aby znaczną część
wyprodukowanych szczepionek w odpowiednim czasie
dostarczyć w ramach współpracy z programem na rzecz
globalnego dostępu do szczepionki przeciwko COVID-19
(COVAX) – filarem akceleratora dostępu do narzędzi walki
z COVID-19 dla krajów o niższych i średnich dochodach.
Komisja podpisała już umowę z AstraZeneca i prowadzi
wstępne rozmowy w sprawie podobnych umów z innymi
producentami szczepionek (Johnson & Johnson, CureVac,
Moderna i BioNTech).
Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała:
Podpisana dziś umowa z Sanofi-GSK po raz kolejny pokazuje
zdecydowane zaangażowanie Komisji Europejskiej w zapewnienie równego dostępu do bezpiecznej, skutecznej i przystępnej
cenowo szczepionki nie tylko dla obywateli europejskich, ale
także dla ludzi najuboższych i znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji na całym świecie. Wkrótce zostaną zawarte umowy
z innymi firmami, dzięki czemu powstanie zdywersyfikowany
zestaw potencjalnie skutecznych szczepionek, opartych na
różnego rodzaju technologiach, co zwiększy nasze szanse na
jak najszybsze znalezienie skutecznego remedium na wirusa.
Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa
żywności, stwierdziła: Szczególnie teraz, gdy w niektórych krajach Europy po wakacjach pojawiły się nowe ogniska choroby,
bezpieczna i skuteczna szczepionka ma ogromne znaczenie
dla przezwyciężenia pandemii i jej drastycznych konsekwencji
gospodarczych i społecznych. Podpisana dziś druga umowa to
kolejny ważny etap realizacji strategii UE w dziedzinie szczepień. Poszerza ona wachlarz naszych możliwości, dzięki czemu
będziemy mogli dać ludziom w UE i na całym świecie szansę
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na stopniowy powrót do swoich codziennych zajęć i sprawić,
by znów czuli się bezpiecznie.
Podpisana dziś umowa finansowana jest z instrumentu
wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, z którego wyasygnowano środki na stworzenie zestawu potencjalnych szczepionek
o różnym profilu i wyprodukowanych przez różne firmy.
Sanofi i GSK pracują nad rekombinowaną szczepionką
przeciwko COVID-19, stosując innowacyjne technologie
obu firm. Wkładem koncernu Sanofi będzie antygen białka
S wirusa wywołującego COVID-19, bazujący na technologii
rekombinowanego DNA. Z kolei GSK wniesie swoją technologię adiuwantu, która ma szczególne znaczenie w sytuacji
pandemii, ponieważ może zmniejszyć ilość białka szczepionkowego w przeliczeniu na dawkę. Umożliwi to produkcję
większej ilości dawek szczepionki, a tym samym przyczyni
się do objęcia ochroną większej liczby osób. Połączenie antygenu białkowego z adiuwantem to dobrze znane rozwiązanie,
stosowane w wielu obecnie dostępnych szczepionkach w celu
zwiększenia reakcji immunologicznej. Może ono również
zwiększyć prawdopodobieństwo dostarczenia skutecznej
szczepionki, którą można wyprodukować na dużą skalę.
We wrześniu firmy rozpoczęły badanie fazy 1/2, a do końca
2020 r. przeprowadzone zostanie badanie fazy 3. Jeżeli badania
te zakończą się powodzeniem i spełnione zostaną wymogi
regulacyjne, szczepionka mogłaby być dostępna najpóźniej
w drugiej połowie 2021 r.
Wraz z państwami członkowskimi i Europejską Agencją
Leków Komisja Europejska wykorzysta istniejące mechanizmy elastyczności, aby przyspieszyć dopuszczenie do obrotu
i dostępność skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19.
Procesy regulacyjne zostaną uelastycznione, ale nadal będą
przeprowadzane w rzetelny sposób. Każda szczepionka
wprowadzona do obrotu będzie musiała spełniać niezbędne
wymogi bezpieczeństwa i podlegać naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków w ramach procedury wydawania
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE.
■
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Kalendarium aktywności dziennikarskich i osobistych redaktor
naczelnej „Gazety dla Lekarzy” we wrześniu 2020 roku
4 września redaktor naczelna obchodziła czterdziestą, czyli
rubinową rocznicę ślubu z sekretarzem redakcji
„Gazety dla Lekarzy”. Obchody miały wymiar
globalny. W programie znalazły się między
innymi: przekazanie jej przez sekretarza redakcji okolicznościowej laurki z życzeniami,
wysłuchanie życzeń od zaproszonych e-gości
z kraju i zagranicy (między innymi tak odległej i egzotycznej jak Senegal). W obchodach
licznie uczestniczyła społeczność internetowa
Matki Lekarki, przekazując życzenia. Okazało
się, że są też inne pary świętujące tego dnia
swoje rocznice ślubu lub urodziny.
Redaktor naczelna zaproponowała
klub
utworzenie Klubu 4 września, a sekretarz redakcji GdL sporządził logo
września
klubu. Powszechnie składane życzenie „Drugich 40 lat razem” będziemy
realizować z całą mocą i energią.

_
4

▶ Publikacja na www.sermo felietonów
Congress of the European Society of Cardiology 2020
(https://app.sermo.com/post/696198)
11 września Interviews with the Masters of Polish
Diabetology (https://app.sermo.com/
post/698696)
4 września

18 września My meeting with cardiology (https://app.
sermo.com/post/700741)
25 września Public health and its global condition
(https://app.sermo.com/post/702283)
Felieton ten znalazł się w mailingu do
użytkowników Sermo.
Antagonista jest jak rowerzysta,
Antagoniści rowery mają,
 Podczas pracy nad jednym z tekstów
to dla lekarza rzecz oczywista.
a receptory – antagonisty.
sekretarz redakcji GdL zainspirowany
Są więc rowerzyści i antagoniści.
Dla tych, co sprawę rozważają,
lansowanym przez niektórych języNiech więc im panowie purysty
wniosek jest nieoczywisty.
koznawców terminem „antagonisty”
Nie mieszają w sposób oczywisty.
w miejsce „antagoniści” zaproponował
Uzupełnioną refleksją:
jego użycie na łamach „Gazety dla LeGdy słowa się rymują,
karzy”. Redaktor naczelna tak odpowie- Otrzymała od sekretarza redakcji również rymowaną odpowiedź:
wszyscy dobrze się czują.
działa na tę propozycję:

■

Frekwencja na stronie internetowej „Gazety dla Lekarzy”
Według Google Analytics w minionym
miesiącu internetowe wydanie „Gazety
dla Lekarzy” odwiedziło 3255 użytkowników z całego świata, a liczba odsłon
wynosiła 9630. Najczęściej zagląda się na
nasze strony za pomocą telefonu komórkowego lub komputera w poniedziałek
po pracy.
(M.K.)
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Co nowego w zakresie
zaburzeń rytmu serca?
Podtrzymanie ostatnich zaleceń, dodanie wielu nowości i ciekawe
wnioski z badań klinicznych. Podczas tegorocznego Kongresu ESC
Dr hab. n. med.
Ewa Jędrzejczyk-Patej
2020 w obszarze diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca nie zabrakło interesujących doniesień – ocenia dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej z Oddziału
Klinicznego Kardiologii Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, członkini Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W

ytyczne odnoszące się do AF (ang. atrial fibrilla- udaru mózgu (profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatotion) ukazały się po czterech latach od poprzed- rowych); B – Better symptom management, czyli kontrola
nich. Wiele zaleceń dotyczących arytmii pozostało i złagodzenie objawów arytmii i CC – Cardiovascular
niezmienionych, jest jednak i nieco nowości. Według and Comorbidity optimization, oznaczające leczenie
najnowszych wytycznych AF można rozpoznać na chorób współistniejących i wpływ na modyfikowalne
podstawie zarówno 1- jak i 12-odprowadzeniowego czynniki ryzyka arytmii.
EKG, a epizod arytmii ma trwać co najmniej 30 sekund.
Drugim nowym akronimem zawartym w wyWytyczne odnoszą się również do epizodów arytmii tycznych jest akronim 4S-AF, ułatwiający scharaktezapisywanych przez urządzenia wszczepialne pod ryzowanie arytmii indywidualnie u każdego pacjenta.
postacią elektrogramów wewnątrzsercowych, czyli do Oznacza on: S – stroke risk, czyli ocenę ryzyka udaru
tzw. AHRE (ang. atrial high rate episodes). Takie epi- mózgu według skali CHA2DS2-VASc; S – symptom
zody, bez potwierdzenia w klasycznym EKG, nazwano severity, czyli ocenę objawów arytmii według skali
subklinicznym AF. Urządzenia wszczepialne rejestrują EHRA; S – severity of AF burden, czyli ocenę ładunku
czas trwania takich epizodów oraz ładunek arytmii, arytmii; S – substrate severity, czyli ocenę zaawansowaczyli tzw. AF burden. Jeśli AHRE trwają 24 godziny lub nia chorób towarzyszących, które mogą być podłożem
dłużej, należy rozważyć włączenie u pacjenta leczenia arytmii.
przeciwkrzepliwego, po ocenie ryzyka powikłań zaWytyczne po raz kolejny wzmacniają rolę ablacji
krzepowo-zatorowych według skali CHA2DS2-VASc. migotania przedsionków, czyli izolacji żył płucnych.
Jeśli natomiast epizody trwają 1-24 godziny, podejście Teraz takie postępowanie zaleca się (klasa I zaleceń) po
do profilaktyki przeciwkrzepliwej powinno być zin- jednej nieudanej próbie lub w przypadku nietolerancji
dywidualizowane. Publikowane dane wskazują, że już leków antyarytmicznych u chorych z napadowym lub
epizody trwające ponad 5 min są istotne klinicznie, ale przetrwałym AF. Podkreślono również bardzo istotną
odpowiedź na pytanie, czy u takich pacjentów powin- rolę modyfikacji czynników wpływających na skuteczniśmy stosować leczenie przeciwkrzepliwe czy też nie, ność ablacji, takich jak między innymi właściwa kontrola
wymaga jeszcze badań.
ciśnienia tętniczego krwi, walka z nadwagą czy otyłością.
Nowością w wytycznych jest również holistyczna Klasę I zaleceń zyskała również ablacja AF u chorych
opieka nad chorym z AF. Ujęto ją w akronim „CC to z arytmią i współistniejącą niewydolnością serca, jeśli
ABC”, co oznacza: CC – Confirm AF and Characterize podłożem niewydolności jest najprawdopodobniej
AF, czyli rozpoznaj arytmię i ją scharakteryzuj indywi- arytmia, czyli mamy do czynienia z tachykardiomiopatią.
dualnie u danego pacjenta (dodatkowy akronim 4S-AF
W wytycznych znajdziemy również rozdziały
został omówiony poniżej). ABC to Atrial fibrillation dotyczące nowych narzędzi do screeningu w kierunku
Better Care, gdzie A oznacza Anticoagulation/Avoid AF, a także rozbudowany rozdział dotyczący leczenia
stroke, czyli działania mające na celu ograniczenie ryzyka przeciwkrzepliwego u chorych po zamknięciu uszka
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lewego przedsionka. Zmodyfikowano także zalecenia
dotyczące leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z arytmią po przezskórnych interwencjach w zakresie naczyń
wieńcowych. Schematy leczenia zostały zmodyfikowane
u tych chorych na rzecz skrócenia czasu trwania potrójnej terapii przeciwpłytkowej i przeciwkrzepliwej
do ≤ 7 dni zarówno w przewlekłych, jak i w ostrych
zespołach wieńcowych.
W zakresie badań klinicznych należy wspomnieć
o przedstawionych wynikach badania EAST-AFNET 4
(Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial
Fibrillation). Wyniki tego badania zostały jednocześnie
opublikowane na łamach NEJM. Było to wieloośrodkowe badanie otwarte mające na celu porównanie
strategii wczesnej kontroli rytmu serca ze standardową opieką u chorych z niedawno rozpoznanym AF,
tj. do roku przed włączeniem do badania. W ramach
strategii wczesnej kontroli rytmu chorzy otrzymywali

leki antyarytmiczne lub mieli wykonywaną ablację AF.
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był
zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, udar mózgu,
hospitalizacja z powodu zaostrzenia niewydolności
serca lub ostry zespół wieńcowy. Drugim pierwszorzędowym punktem końcowym badania była liczba
nocy spędzonych w szpitalu w ciągu roku. W badaniu
uczestniczyło 2789 chorych ze 135 ośrodków. Mediana
czasu od rozpoznania AF do włączenia do badania
wynosiła 36 dni. Badanie zostało przerwane po 5 latach. Wczesna kontrola rytmu była związana z niższym
ryzykiem wystąpienia pierwszorzędowego punktu
końcowego w porównaniu z opieką standardową. Liczba dni spędzonych w szpitalu nie różniła się istotnie
między badanymi grupami. Nie było różnic w zakresie
bezpieczeństwa terapii, a badane grupy nie różniły się
między sobą w zakresie objawów oraz funkcji lewej
komory po dwóch latach od włączenia do badania. ■

Nowości
Komunikat prasowy

Bruksela, 9 września 2020 r.

Koronawirus: Komisja kompletuje portfel szczepionek
po zakończeniu rozmów z szóstym producentem
Komisja Europejska zakończyła dziś
wstępne rozmowy z konsorcjum BioNTech-Pfizer na temat zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19.
BioNTech-Pfizer to szósty podmiot,
z którym Komisja zakończyła negocjacje, po Sanofi-GSK (31 lipca), Johnson
& Johnson (13 sierpnia), CureVac (18
sierpnia) oraz Moderna (24 sierpnia).
Pierwsza umowa, podpisana z AstraZeneca, weszła w życie 27 sierpnia.
Planowana umowa z BioNTech-Pfizer zapewniłaby wszystkim państwom
członkowskim UE możliwość zakupu
szczepionki, jak również przekazania
jej w formie darów krajom o niskich
i średnich dochodach lub jej redystrybucji w innych krajach europejskich.
Przewidziano, że gdy badania dowiodą,
że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna przeciwko COVID-19, Komisja
na podstawie umowy ramowej będzie
miała możliwość zakupu początkowo
200 mln dawek (a także opcję zakupu
kolejnych 100 mln dawek) w imieniu
wszystkich państw członkowskich UE.
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Przewodnicząca Komisji Europejskiej
Ursula von der Leyen powiedziała: Z zadowoleniem pragnę poinformować, że
zakończyliśmy rozmowy z BioNTech-Pfizer w sprawie zakupu początkowo
200 mln dawek przyszłych szczepionek
przeciwko koronawirusowi. BioNTech-Pfizer to szósty podmiot z grona firm
farmaceutycznych, z którymi w rekordowym czasie zamknęliśmy rozmowy
dotyczące potencjalnych szczepionek lub
podpisaliśmy umowę na ich zakup. Nasze
szanse na opracowanie i wprowadzenie
do użytku bezpiecznej i skutecznej szczepionki nigdy nie były większe. Skorzystają
na tym zarówno obywatele Unii, jak
i reszta świata. Aby pokonać koronawirusa lokalnie, musimy go zwalczyć globalnie.
Stella Kyriakides, komisarz ds.
zdrowia i bezpieczeństwa żywności,
stwierdziła: Zakończone dziś rozmowy
z BioNTech-Pfizer są kolejnym ważnym
etapem naszych starań mających na celu
skompletowanie solidnego i zróżnicowanego portfela potencjalnych szczepionek. Taki był cel naszej unijnej strategii

w dziedzinie szczepionek i cel ten właśnie
realizujemy. Z optymizmem zakładamy,
że wśród tych potencjalnych szczepionek znajdzie się bezpieczna i skuteczna
szczepionka przeciwko COVID-19, która
pomoże nam pokonać tę pandemię.
BioNTech to niemiecka firma, która
razem z firmą Pfizer z siedzibą w USA
prowadzi prace nad wynalezieniem
nowej szczepionki opartej na cząsteczkach informacyjnego RNA (mRNA).
To mRNA odgrywa zasadniczą rolę
w biologii organizmu ludzkiego i jest
odpowiedzialne za przekazywanie instrukcji, które sterują produkcją przez
komórki białek, które mogą zapobiegać
chorobom lub je zwalczać.
Zakończone dzisiaj wstępne rozmowy
mają doprowadzić do zawarcia umowy
ramowej na zakup szczepionki, która
zostanie sfinansowana z instrumentu
wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych,
dysponującego środkami przeznaczonymi na stworzenie wachlarza potencjalnych szczepionek o różnych profilach
i produkowanych przez różne firmy. ■
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Kongresy European Society of
Cardiology – wczoraj, dziś, jutro
Krystyna Knypl

Zakończony 1 września 2020 roku kongres European Society of Cardiology przejdzie do historii z wielu powodów. Był to pierwszy kongres wyłącznie on-line, dostępny dla członków
towarzystwa bezpłatnie, który zgromadził rekordową liczbę uczestników z całego świata.

J

ak podają organizatorzy, w obradach uczestniczyło
116 tysięcy osób z 211 krajów. Transmisje odbywały
się z świetnie wyglądającego i sprawnie działającego
studia w Amsterdamie. Komentarze do prezentowanych
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doniesień wygłaszali specjaliści w danej dziedzinie bezpośrednio po zakończeniu prezentacji, a sprawna infrastruktura informatyczna pozwalała na uczestnictwo kardiologom nie tylko z Europy, ale także z innych kontynentów.
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potwierdzaja-rosnie-rola-ablacji-w-leczeniu-migotaniaprzedsionkow
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1089-kongres-esc-2020-nowe-wytyczne-2020-escdotyczace-postepowania-w-ostrych-zespolach-wiencowy
ch-bez-przetrwalego-uniesienia-odcinka-st
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1091-kongres-esc-2020-opublikowano-pierwszewytyczne-esc-dotyczace-kardiologii-sportowej-orazaktywnosci-fizycznej-u-pacjentow-z-chorobami-ukladu-sercowo-naczyniowego
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejszenowosci/1092-esc-congress-2020-dzis-digital-jutro-ai
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1093-kongres-esc-2020-prof-krzysztof-narkiewiczo-badaniu-brace-corona
Jak było w przeszłości
– Barcelona, Sztokholm,
Berlin, Wiedeń, Paryż,
Amsterdam
Kongresy kardiologiczne organizowane w różnych miastach Europy mają bogatą tradycję, z którą po
raz pierwszy spotkałam się na ESC 1999 w Barcelonie.
Liczba uczestników była bardzo duża, zabrakło bowiem
miejsc w hotelach i nasza grupa kongresowa kwaterowała w miejscowości Sabadell, około 1,5 godziny drogi
od miejsca obrad.
Fot. Krystyna Knypl

Za tak profesjonalną pod każdym względem
organizację kongresu należą się gratulacje i wyrazy
uznania dla wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie, którym kierowali Barbara Casadei, Sylvia
Piriori, Tatiana Potpara oraz Marco Roffi.
Na łamach GdL przedstawialiśmy na bieżąco
wyniki najważniejszych doniesień kongresowych pod
adresami:
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1082-wyjatkowy-kongres-esc
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejszenowosci/1083-kongres-esc-2020-prof-maciej-sterlinskio-sobotnim-28-08-2020-panelu-arrhythmias-and-devicetherapy
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1084-esc-2020-nowe-wytyczne-postepowania-wmigotaniu-przedsionkow
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejszenowosci/1085-kongres-esc-2020-diagnostyka-i-leczeniemigotania-przedsionkow-proste-jak-abc
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1086-kongres-esc-2020-niedziela-pelna-oczekiwanychnowosci
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1087-kongres-esc-2020-tu-studio-esc-congresszapraszamy-na-prognoze-pogody
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejszenowosci/1088-kongres-esc-2020-nowe-wytyczne-esc-
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Mapy Google

w kuluarach: „Z pewnością wiemy tylko to, że Amerykanie wydalają najdroższy mocz świata”. Rozweseleniu
kardiologów nie było końca.

https://en.wikipedia.org/wiki/Vasa_Museum#/media/File:Stockholm_Vasa_Museum_and_Nordic_Museum_09.jpg

Codzienne dojazdy, zakupy biletów w automatach
oznakowanych tylko w języku hiszpańskim w połączeniu
z zatłoczonymi pociągami stanowiły nie lada wyzwanie.
Dla niektórych uczestników to wyzwanie zakończyło
się niezbyt szczęśliwie – jeden z nich został okradziony
w metrze z dokumentów i pieniędzy.
Najciekawsze doniesienie, jakie usłyszałam na
tym kongresie, dotyczyło suplementów witaminowych
diety i ich roli w profilaktyce schorzeń układu krążenia.
Zaprezentowano wyniki suplementowania diety witaminą E, która podawana w postaci tabletek nie miała
szczególnego znaczenia w profilaktyce. Podano też
informację, że 65% Amerykanów używa suplementów
witaminowych. Jeden z dyskutantów, profesor Victor
Herbert, wygłosił słynne zdanie, komentowane szeroko

Kongres ESC 2001 w Sztokholmie też nie był
wolny od dojazdów zatłoczonymi pociągami do
centrum kongresowego.
Moja grupa tym razem
załapała się na mieszkanie w hotelu Scandic na
terenie Sztokholmu, ale z uwagi na duże obłożenie
trafiliśmy do maciupeńkich pomieszczeń na poziomie
minus jeden, do tego bez okien. Aby uniknąć ataku
klaustrofobii, trzeba było wyjść na powierzchnię i udać
się na przykład na zakupy na słynną handlową ulicę
Drottninggatan, która powstała w XVII wieku i początkowo nosiła nazwę Stora Konungsgatan (Wielka Ulica
Króla). W dalszych latach została przemianowana na
Drottninggatan, na cześć królowej Krystyny. Poczułam
się niczym moja imienniczka i nabyłam kremową bluzkę,
która stała się moją ulubioną, granatowy żakiet ze złotym
guzikami oraz spodnie do niego, a także zieloną kurtkę.
Zakup strojów był podyktowany uczuciem określanym w języku angielskim jako „underdressed”, które
ogarnęło mnie, gdy dowiedziałam się, że gala dinner
dla uczestników kongresu odbędzie się w słynnej Sali
Błękitnej sztokholmskiego ratusza, w której król Szwecji
podejmuje kolacją laureatów Nagrody Nobla. Co znacza
termin underdressed? Według słownika Cambridge jest
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https://cf.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/192/192888372.jpg
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to, cyt. „wearing clothes that are not attractive enough
or formal enough for a particular occasion (https://
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/underdressed),
czyli ubranie nie dość atrakcyjne lub nie dość formalne
na daną szczególną okazję.
Po obradach zwiedziliśmy Vasa Museum, gdzie
eksponowany jest okręt Vasa, który zatonął w 1628 r.,
a w 1962 r. został wydobyty z dna morskiego. Muzeum
robi niesamowite wrażenie pod każdym względem.
Uległam czarowi sklepu z pamiątkami i nabyłam tackę
z wizerunkiem okrętu, która podobnie jak stroje służy
mi do dziś i jest w znakomitym stanie.

https://cf.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/184/184431143.jpg

Następny kongres
ESC, w którym uczestniczyłam, odbywał się
w Berlinie w 2002 roku.
Mieszkaliśmy na terenie
Berlina Wschodniego
i autokarem przejeżdżaliśmy na obrady do centrum
kongresowego. Zachowałam w pamięci ciekawą sesję
o nadciśnieniu, podczas której wykładali Franz Messerli
oraz Giuseppe Mancia. Wspominam też aktywności pozanaukowe, a wśród nich gala dinner w słynnym hotelu
The Ritz-Carlton. W domowym archiwum zachowało
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się menu z tego uroczystego spotkania. Do dyspozycji
gości były następujące potrawy: pasztet z królika z sałatą
i ziołami, ryba otoczona sosem cytrynowym, suflet
z jagnięciny z pieczonymi szalotkami i ziemniakami
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z tymiankiem, pomarańcze polane sosem nugatowym.
Drugie pozanaukowe wydarzenie to wieczór w słynnym
berlińskim teatrze Wintergarten (https://en.wikipedia.
org/wiki/Berlin_Wintergarten_theatre).
Konferencja ESC
2007 w Wiedniu pozostanie z dwu powodów w mojej pamięci
– uczestniczyłam w niej
po raz pierwszy jako
akredytowany dziennikarz. Dzięki temu byłam
na konferencji prasowej,
która odbywała się na
terenie Hiszpańskiej Dworskiej Szkole Jazdy Konnej
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpa%C5%84ska_Szko%C5%82a_Jazdy). Słuchając prezentacji wyników próby
klinicznej ONTARGET, zerkałam przez okno sali konferencyjnej zaciekawiona jeźdźcami tej słynnej placówki,
czego owocem było kilka fotografii.
Protokół badania ONTARGET zakładający łączenie ACE inhibitorów i ARB blokerów nie znalazł
zastosowania w życiu codziennym, podobnie jak nie
przyjęło się słodzenie herbaty jedną łyżką cukru, a drugą
łyżką miodu. W próbie ONTARGET nie zakochałam
się, ale już w wiedeńskim
Muzeum Motyli tak! Raj
dla fotografa!
Wyjazd na kongres ESC 2011 w Paryżu
związany był z uczestnictwem w Science Writers Workshop „From
event to prescription:
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Fot. Krystyna Knypl

https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Wintergarten_theatre#/media/File:Berlin_Wintergarten_Potsdamer_Stra%C3%9Fe_2010.jpg

understanding treatment decisions in ACS-PCI patients
at high risk of cardiovascular events”. Hotel jak wiele
innych – niewielki pokój, podstawowe umeblowanie,
za oknem widok na inny hotel i azjatycką restaurację.
Klasyka. Zmęczona podróżą położyłam się spać około
23. Sen jednak z dziwnych powodów nie nadchodził.
Wierciłam się chyba ze dwie godziny, po czym zdecydowałam, że wstanę i coś napiszę. Zapaliłam światło...
Pod poduszkę umknął, szybko przebierając odnóżami,
jakiś czarny stworek. Po chwili zauważyłam drugiego,
trzeciego, dziesiątego... W pierwszym odruchu pomyślałam, że to pojedyncze egzemplarze i usiłowałam je
łapać w chusteczki jednorazowe, które okładałam na

metalową tacę. Jednak okazało się, że jest ich zbyt wiele,
a przy bliższej inspekcji stwierdziłam, że to... pluskwy!
Uznałam, że wytrwanie do rana w tym pokoju nie jest
możliwe i z corpus delicti ułożonymi na tacy udałam
się do recepcji. Szok recepcjonisty był nie mniejszy od
mojego. Otrzymałam skierowanie do innego pokoju.
Przenosząc się, starannie przejrzałam walizkę i wszystkie
zakamarki w ubraniu. Nie zabrałam żadnego lokatora ze
sobą. Kilka razy budziłam się w nowym pokoju, zapalałam światło, oglądałam poduszkę, kołdrę. Wszystko było
w porządku. No, ale co to za rasowy podróżnik, który nie
spotkał się z żadnym robalem. Szczęśliwie nie doznałam
pogryzień przez pluskwy i bez uszczerbku na zdrowiu
fizycznym mogłam udać się na zajęcia kongresowe.
Podczas tych obrad odbyło się 521 sesji, poruszono 143
tematy, nadesłano 4276
abstraktów ze 144 krajów.
Niewolny od mocnych akcentów był wyjazd na kongres ESC 2013
w Amsterdamie, wprawdzie pierwotnie przewidziany jako dziennikarski,
ale dla mnie połączony
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się, ile z nich przekazało najbliżej stojącym jakieś wirusy… Pewnie niemało, ale 7 lat temu nie zwracaliśmy
na to uwagi.
Podsumowanie
Uczestniczenie w kongresach ESC pozwoliło
mi poznawać najnowsze doniesienia naukowe, a także
przeżywać niecodzienne emocje. Nie było też wolne od
trudów i kosztów. Edycja kongresu ESC 2020 przyniosła
wiele najnowszych informacji z kardiologii, pokazała,
jak wiele zalet ma kongres on-line, jeżeli jest znakomicie zorganizowany zarówno od strony naukowej, jak
i informatycznej. Wkroczyliśmy w nową epokę, która
dostarcza nam nowych wrażeń poznawczych.
Krystyna Knypl
internista, hipertensjolog, dziennikarz medyczny

Fot. Krystyna Knypl

z Lekarskim Egzaminem
Praktycznym polegającym na udzieleniu pierwszej pomocy poznanej na
kongresie osobie, która
doznała nagłej utraty
przytomności późnym
wieczorem na amsterdamskiej ulicy. Egzamin
zdałam!
W kongresie ESC
2013 uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób
i gdy dziś spoglądam na
fotografie z centrum kongresowego, zastanawiam

W tak egzotycznej scenerii na kongresie ESC 2013 w Amsterdamie uczestnicy przedstawiali swoje doniesienia plakatowe
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Świat się zmienia, pisz wspomnienia

Kongresy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, publikacje, refleksje

Moje spotkania z kardiologią
Krystyna Knypl

Kardiologia jest dziś rozległą i dynamicznie rozwijającą się specjalizacją i można by sądzić,
że zawsze tak było. Warto jednak przypomnieć, że kardiologia to młodsza siostra interny.
Zrobiła wielką karierę na całym świecie i zdecydowanie zdystansowała najstarszą przedstawicielkę specjalizacji lekarskich.

D

laczego tak się stało? Co jest przyczyną tak burzliwego rozwoju kardiologii?
Niewątpliwie niezdrowy tryb życia, jaki prowadzą
współcześni ludzie, sprzyjający masowemu występowaniu schorzeń sercowo-naczyniowych, jest główną
przyczyną rozwoju kardiologii.
Druga przyczyna to posługiwanie się przez kardiologię szerokim spektrum urządzeń medycznych,
których produkcja jest potężnym biznesem. A nic
tak nie ożywia ludzkich działań jak wizja zrobienia
udanego biznesu.
Monitory, stymulatory, programy informatyczne, sprzęt wizualizujący zabiegi, stenty, aparaty do
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wykonywania EKG , do mierzenia ciśnienia krwi – to
wszystko jest wielkim biznesem. Dla przykładu: sam
sprzęt do pomiarów ciśnienia krwi generuje obroty
szacowane na 1 mld dolarów rocznie.
Niezdrowy tryb życia i kosztowne naprawianie
jego skutków wymaga od czasu do czasu podsumowania wyników prowadzonych działań. Podsumowanie
osiągnięć naukowych odbywa się na zjazdach, konferencjach, kongresach.
Jak wygląda oś czasu rozwoju kardiologii w Polsce? Przejrzałam moje archiwa, przestudiowałam różne
dane historyczne i mogę powiedzieć, że na lekarskim
szlaku kroczę ramię w ramię z kardiologią pod rękę.
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Moje spotkania z kardiologią na osi
czasu
1950 – powstaje Sekcja Kardiologiczna Towarzystwa
Internistów Polskich (TIP).
1954 – pierwsza konferencja Sekcji Kardiologicznej
TIP w Łodzi.
1962 – rozpoczynam studia na Akademii Medycznej
w Warszawie. Kardiologia ma dwanaście lat, ja siedemnaście – można więc powiedzieć, że obie jesteśmy
nastolatkami.
1962 – powstaje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
oraz oddział warszawski PTK, przewodniczącym zostaje
prof. Feliks Bolechowski i pełni tę funkcję do 1979 roku
(https://www.ptk.waw.pl/).
1963 – powstaje oddział wrocławski PTK (http://www.
wroclaw.ptkardio.pl/files/articles/12/historia_powolania_do_
zycia_oddzialu_wroclawskiego.pdf).
1966 – liczba członków PTK osiąga 550 osób.
1968 – rozpoczynam pracę w Państwowym Szpitalu
Klinicznym nr 1 w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej
59 (alternatywny adres to ulica Lindleya 4).
1970 – liczba członków PTK wzrosła do 705 osób.
W maju tego roku moi starsi koledzy wybierają
się na konferencję PTK do Łodzi, zachęcają mnie
do uczestniczenia w niej. Ruszam więc na pierwsze
spotkanie z Wielkim Światem Kardiologii, które tak
wspominam w mojej książce Złoty Dyplom Lekarza:
„Wielu kolegów z oddziału, na którym odbywałam
staż podyplomowy, wybierało się na kongres Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego w Łodzi w 1970 roku.
Prawdopodobnie za namową bywałych w sferach naukowych starszych kolegów zdecydowałam się i ja ruszyć
na podbój wielkiego świata kardiologii polskiej. Jak cię
widzą, tak cię piszą, powiedziałam sobie i za całą stażową
pensję (1400 złotych!) nabyłam granatową sukienkę
z modnego wówczas dżerseju w kolorze granatowym
z biało-czerwonym paskiem wokół szyi i rękawów.
Koszty ekspedycji powiększyły się o opłaty zjazdowe
i przejazd pociągiem do Łodzi. Noclegi w Grand Hotelu,
wprawdzie w pokoju dzielonym z dwiema innymi koleżankami, ale było na bogato pod każdym względem.
Obrady odbywały się w Teatrze Powszechnym, niezbyt
odległym od Grand Hotelu. Gorącym tematem były zasady funkcjonowania powstających wówczas oddziałów
reanimacyjnych. Poszczególne ośrodki przedstawiały
swoje wyniki leczenia zawałów serca, w owych latach
niezbyt dobre.
Zostałam w tamtym czasie współautorką trzech
doniesień naukowych o tematyce kardiologicznej. Były
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więc powody, abym uczestniczyła w kolejnych konferencjach – w Bydgoszczy i Krakowie. Wydaje mi się, że
konferencje odbywały się bez dekorowania uczestników
tak modnymi obecnie identyfikatorami. Przesyłało się
przekazem pocztowym należną kwotę i z pokwitowaniem zgłaszało do obsługi zjazdu, który odhaczał ten
fakt i wydawał program konferencji.” (https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/ksiazki/Krystyna%20Knypl%20
Zloty%20dyplom%20lekarza-WWW.pdf)
Czas płynie, powstają kolejne oddziały terenowe
PTK.
1972 – pierwszy zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Gdańsku.
1973 – prezesem PTK zostaje prof. Jan Kwoczyński,
wybitny kardiolog o międzynarodowych kontaktach.
1974 – bronię doktoratu Zastosowanie ultrasonokardiografii do oceny stanu czynnościowego mięśnia sercowego
(http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/8-artykulygdl/47-refleksyjne-i-bardzo-osobiste-rozwazania).
1975 – publikuję artykuł Zastosowanie ultrasonografii
do oceny działania leków wpływających na stan czynnościowy mięśnia sercowego, Łapińska K. (moje nazwisko
panieńskie), „Kardiologia Polska” 1975,18(5),439-46.
1976 – publikuję artykuł Ultrasonogram tylnej ściany
lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym (Ultrasonocardiogram of sthe left ventricular wall in patients
with hypertension), Łapińska K., Deka A., „Kardiologia
Polska” 1976,19(6),483-7.
1977 – zostaję członkiem PTK, moja legitymacja członkowska jest podpisana przez prof. Jana Kwoczyńskiego.

„W styczniu 1977 roku zostałam przyjęta do
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego” (http://www.
gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/obchod-poranny-blogredaktor-naczelnej/77-polskie-towarzystwo-kardiologiczne).
Dzięki staraniom profesora Jana Kwoczyńskiego
przyjeżdżają do Polski wybitni kardiolodzy amerykańscy,
członkowie American College of Cardiology – prof.
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Dean Mason z Uniwersytetu w Kalifornii oraz John
Collins jr z Harvardu. Odbywają się konferencje z ich
udziałem 25-28 maja w Krakowie i 28-29 maja w Warszawie. Uczestniczę w konferencji w Warszawie, uroczyste
otwarcie odbywa się w Domu Polonii na Krakowskim
Przedmieściu, a wykłady w Klinice Pediatrycznej przy
ul. Marszałkowskiej 24.
1977 – publikuję artykuł Ciśnienie tętnicze a poziom
katecholamin we krwi u chorych ze świeżym zawałem
serca (Arterial blood pressure and catecholamine level in
patients with acute myocardial infarction), Sznajderman
M., Januszewicz W., Wocial B., Łapińska K., „Kardiologia
Polska” 1977,20(1),63-6.
1978 – publikuję artykuł Wielkość lewego przedsionka
– porównanie kryteriów echokardiograficznych i elektrokardiograficznych (Size of the left atrium – comparison
of echocardiographic and electrocardiographic criteria),
Łapińska K., Deka A., Torbicki A., Dąbrowska B., „Kardiologia Polska” 1978,21(2),133-8.
1979 – 16-17 października uczestniczę w seminarium
Adanaced Echocardiography w Londynie, gdzie wykładowcą jest prof. Arthur E. Weyman, pionier badania
zastawki płucnej.
1980 – publikuję artykuł Obraz echokardiograficzny
przerwanej przegrody międzykomorowej w przypadku
świeżego zawału serca (Echocardiographic findings
in ventricular septum rupture in acute myocardial
infarction), Chlebus H., Kancelarczyk W., Łapińska
K., Raczyński J., Walczak E., „Kardiologia Polska”
1980,23(3),261-265.
1980 – 11-12 maja uczestniczę w konferencji PTK
w Polanicy Zdroju, na którą podróżuję z prof. Jolantą
Chodakowską. Gościem konferencji jest dr Marius
Barnard, starszy brat Christiana, obaj jako pierwsi na
świecie dokonali przeszczepu serca.
Wykład dr. Mariusa Barnarda odbywa się przy
świecach w Domu Zdrojowym i jest dla mnie nowym
elementem w poznawaniu kardiologii. Marius Barnard
podczas tego pobytu w Polsce odwiedził także Klinikę
Kardiochirurgii w Łodzi na zaproszenie prof. J. Molla,
odbyła się z tej okazji konferencja prasowa (https://www.
polskieradio.pl/39/156/Artykul/735553,Christiaan-Barnardjako-pierwszy-w-swiecie-przeszczepil-ludzkie-serce).
O pierwszych przeszczepach: https://dzienniklodzki.
pl/50-lat-temu-w-lodzi-doszlo-do-pierwszego-w-polsceprzeszczepu-serca-wykonal-go-prof-jan-moll/ar/13781255.
1981 – publikuję artykuł Zastosowanie echokardiografii do oceny serca w nadciśnieniu tętniczym (Use
of echocardiography for cardiac evaluation in arterial
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hypertension), Deka-Starosta A., Knypl K., „Kardiologia
Polska” 1981,24(11-12),815-20.
1986 – publikuję artykuł Wpływ palenia papierosów
na układ krążenia (The effect of cigarette smoking on
the circulatory system), Knypl K., „Kardiologia Polska”
1986, 29(2),144-148.
1987 – publikację artykuł Cordipin w leczeniu przewlekłego nadciśnienia tętniczego (Cordipin in management
of essential hypertension), Bar-Andziak E., Brym E.,
Chodakowska J., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek-Maczkowska J., Januszewicz W., „Kardiologia Polska”
1987,30, suppl.3-8.
1988 – publikuję artykuł Automatyczny pomiar ciśnienia krwi (Automatic measurement of arterial blood
pressure), Knypl K., Stępniakowski K., Czarkowski M.,
„Kardiologia Polska” 1988,31,suppl.2, 77 - 84
1988 – publikuję artykuł Wpływ przewlekłego leczenia
nifedypiną na aktywność układu współczulno-nadnerczowego, lipidy oraz beta-tromboglobulinę u chorych
z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (The influence
of long-term treatment with nifedipine on the activity of
the sympathetic-adrenal system, lipids and beta-tromboglobulin in patients with primary arterial hypertension),
Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wocial B., Berent
H., Kuczyńska K., Młyński J., Chodakowska J., „Kardiologia Polska” 1988,31, suppl.8-15.
1995 – 31 sierpnia – 2 września uczestniczę w kongresie
PTK w Warszawie, który odbywa się w Teatrze Wielkim.
Szybko załatwiam więc polikliniczne obowiązki i z szaroburego szpitala przenoszę się do kolorowego świata
kongresu. Słoneczna pogoda sprzyja zagospodarowaniu
przestrzeni placu Teatralnego, na którym ustawiono
wielkie namioty – firmy farmaceutyczne prezentują
w nich swoją ofertę. Także wydawcy przedstawiają
najnowsze książki i czasopisma.
Wśród stoisk jest przedstawicielstwo European
Society of Cardiology. Można dostać zawrotu głowy!
Kolejny rok przynosi jeszcze większe przeżycia. Ich
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plakatowe Nadciśnienie tętnicze – o co pytają internauci?
(Hypertension – what ask internet users?), Knypl K., Pol.
Przegl.Kardiol. 2009,11 ,suppl.1,19-42, abstr. nr 22, s.29.
2010 – uczestniczę w konferencji Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej i prezentuję doniesienie plakatowe
Częstość występowania dyslipidemii aterogennej wśród
pacjentów hospitalizowanych w oddziale wewnętrznym
(The incidence of atherogenic dyslipidemia in patients
hospitalized in internal department), Szydlarska D., Dąbrowska M., Knypl K., Grzesiuk W., Bar-Andziak E., Pol.
Przegl.Kardiol. 2010,12, suppl.2,s.18, abstr. nr 3.
Taaaak, mówili
2014 – publikuję artykuł Kardiologiem być i śmieo tym dwa
tankę pić (Being a cardiologist and drink the cretygodnie temu
na kongresie ESC
am), Knypl K., „Gazeta dla Lekarzy” 2014,7,13,
w Barcelonie
w którymi między innymi piszę:
„Kardiolodzy mają powody do dumy – stworzyli sieć
doraźnej pomocy w ostrych stanach wieńcowych, mają dobrze wycenione procedury interwencyjne, szkolą kolejne
roczniki specjalistów i są zorganizowanym środowiskiem
mówiącym jednym głosem. Żadna inna specjalność nie
może się pochwalić podobnym połączeniem atutów.”
2017 – uczestniczę jako dziennikarz akredytowany
III Międzynarodowy Kongres PTK, Warszawa, 16-18.09.1999 r.
w konferencji Warszawskie Dni Kardiologii Akade2001 – uczestniczę w kongresie European Society of mickiej (https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybraneCardiology w Sztokholmie
-artykuly/423-krajowe-zycie-naukowe).
2002 – uczestniczę w kongresie European Society of 2019 – na łamach „e-Journal of Cardiology Practice”,
Cardiology w Berlinie
czasopisma wydawanego przez European Society of
2004 – publikuję artykuł Częstość zażywania leków Cardiology, publikuję artykuł Control of hypertension
OTC wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cu- – should doctors roll up their sleeves or open their minds
krzycą (The frequency of use OTC drugs in patients with to new forms of communication?, https://www.escardio.
hypertension and diabetes), K. Knypl, B. Dubno, Pol. org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-17/
Przegl.Kardiol. 2004,6, supl.1,S120.
control-of-hypertension-should-doctors-roll-up-their-sleeves2004 – uczestniczę w kongresie PTK i publikuję arty- or-open-their-min.
kułu Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Jubileuszo- 2020 – publikuję artykuł Matki Założycielki polskiej
wego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kardiologii i hipertensjologii (Mothers of the Founder
(Report on 8th Jubilee Congress of Polish Society of Cardio- of Polish cardiology and hypertensiology), „Gazeta dla
logy), Knypl K., „Przewodnik Lekarza” 2004,8,108-109. Lekarzy” 2020,8,19.
2006 – publikuję artykuł Co rozstrzygnęło badanie 2020 – publikuję artykuł Fascynujące życiorysy MaFIELD? What is decisive in the FIELD Study?, Knypl K., tek Założycielek polskiej kardiologii i hipertensjologii
„Kardiologia Polska” 2006,64,1.
(Fascinating biographies of the Mothers of the Founders
2007 – uczestniczę w konferencji Warszawskie Dni of Polish cardiology and hypertensiology), „Gazeta dla
Kardiologii Akademickiej, odbywa się prezentacja do- Lekarzy” 2020,8,20.
niesienia plakatowego Jakie są obawy i pytania dotyczące 2020 – na łamach „e-Journal of Cardiology Practice”
układu krążenia zadawane przez internautów? (What are publikuję artykuł The abdominal aortic artery aneurysm
the concerns and questions about cardiovascular system and cardiovascular risk factors, https://www.escardio.org/
asked by internet users?), Knypl K., Zaborska A., Pol. Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-18/the-abPrzegl.Kardiol. 2007,9, supl.1,32, abstr. nr 17.
dominal-aortic-artery-aneurysm-and-cardiovascular-risk-factors.
2009 – uczestniczę w konferencji Warszawskie Dni 2020 – publikuję niniejszy artykuł.
Kardiologii Akademickiej i prezentuję doniesienie
Krystyna Knypl
ukoronowaniem jest mój pierwszy wyjazd na kongres
European Society of Cardiology w Barcelonie (1999).
1999 – uczestniczę w kongresie European Society of
Cardiology w Barcelonie (28 sierpnia-1 września), a potem w kongresie
PTK w Warszawie (16-18 września), na którym
siedzę z miną
bywalczyni.
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Nieustający czas wojny
Alicja Barwicka

Współczesnemu pokoleniu Polaków łaskawy los oszczędził doświadczeń wojny. Oczywiście słyszymy o konfliktach zbrojnych toczących się dalej lub bliżej naszych granic, oglądamy reporterskie relacje, oburzamy się na liczne przejawy niesprawiedliwości, współczujemy osobom dotkniętym nieszczęściem, klikamy na odpowiedni adres SMS-owy by wspomóc akcję pomocy humanitarnej, ale większość z nas wszystkie te czynności wykonuje
w bezpiecznym mieszkaniu, bez towarzyszących uczuć głodu, zimna czy strachu, siedząc
przed telewizorem i popijając wieczorną herbatkę. Kiedy już oglądane na ekranie wojenne
obrazy nas zmęczą, z poczuciem żalu, że świat jest tak okrutny, idziemy spać, by nazajutrz
rozpocząć kolejny, spokojny, nieraz nawet radosny dzień. Tak zresztą było zawsze, a przed
kolejnymi wojnami ludzkość starała się zaczarowywać rzeczywistość, udawać, że nic złego
się nie wydarzy, żyła spokojnie, skupiając się na codziennych troskach i radościach.
Wojna to zdobywanie
wojennych doświadczeń
W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku nadejście kolejnej wojny dla przeciętnych ludzi nie było
niestety czymś nieznanym. Od wielu, wielu lat ciągle
trwały jakieś wojny. Różne były ich nazwy, niektóre
miały charakter lokalnych powstań, zasięg innych był
znacznie większy, ale niepewność jutra w polskich rodzinach była zawsze taka sama. W domach, w których
słuchano historii opowiadanych przez uczestników
lub naocznych świadków wcześniejszych wydarzeń,
starano się być przygotowanym na okresy głodu lub

konieczność nagłej ewakuacji. Antoni Kowalski miał
szczególnie dużo wojennych doświadczeń. Udział
w walkach pod Verdun podczas I wojny światowej oraz
w powstaniu wielkopolskim (fot. 1, 2) ukształtowały
jego postawę nacechowaną z jednej strony głębokim
patriotyzmem, a z drugiej troską o rodzinę, bo każdy
żołnierz chce przecież kiedyś wrócić do rodzinnego
domu. Szczególnie ważne dla ówczesnego niespełna
dwudziestolatka (ur.1898) były chyba pierwsze frontowe tygodnie spędzone w okopach, stanowiące jego
chrzest bojowy w bitwie pod Verdun, gdzie zresztą
został ranny i wyniesiony z pola walki przez swojego

1. Sztandar Powstańców Wielkopolskich

2. Godło z okresu powstania wielkopolskiego
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3. Wielkopolska pamięta

4. Rok 1938. Z tyłu stoi Gerwuś, a od lewej Basia, Halinka, Hans i Jadzia

kolegę. Trzeba nadmienić, że podczas I wojny światowej
po stronie Cesarstwa Niemieckiego walczyło około
780 tys. Polaków, a zdobyte doświadczenie część z nich
wykorzystała w powstaniu wielkopolskim. W tej grupie
był też Antoni, przy czym podczas walk powstania wielkopolskiego, w odróżnieniu od wielu swoich kolegów,
uczniów, studentów i przedstawicieli różnych zawodów,
było mu łatwiej dzięki profesjonalnemu wojskowemu
przygotowaniu. Dzisiaj byłby dumny, że mimo upływu
lat Wielkopolska doskonale pamięta o swoich ówczesnych bohaterach (fot. 3).

który nieraz przyjeżdżał z ojcem do miasta nad Brdą
(fot. 4). Po przeprowadzce do Bydgoszczy początkowo,
tak jak dotychczas, zmieniano często adresy wynajmując
kolejne mieszkania, ale jak już wiele razy wcześniej, tak
i teraz z pomocą przyszła rodzina, tym razem w osobie
Janka, męża Gieni, najmłodszej siostry Marty. Janek
był z zawodu murarzem i tułającej się rodzinie Marty
i Antoniego postawił w Bydgoszczy niewielki domek

Wojna to czas przed kolejną wojną
W nowo powstałej rodzinie Marty i Antoniego,
którzy mając już czwórkę dzieci w latach trzydziestych XX wieku przeprowadzili się z Włocławka do
Bydgoszczy, wspomnienia niedawnych konfliktów
zbrojnych, w jakich uczestniczyli Polacy, były ciągle
świeże. Ponieważ kilka lat przed wybuchem II wojny
światowej Antoni rozpoczął swoją wojskową emeryturę,
znajdował zatrudnienie w różnych miejscach, między
innymi był agentem handlowym fabryki wełny Bielsko-Biała oraz fabryki maszyn i odlewni żelaza w tym
mieście. Kontakty służbowe z szefostwem fabryk miały
po części również charakter prywatny, bo rodziny
odwiedzały się wzajemnie, a dzieci Antoniego zaprzyjaźniły się szczególnie z małym Hansem Pintscherem,
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5. Zima 1942-1943 przed bydgoskim domem. Marta z Jadzią, Halinką,
Joasią i Gosią
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na ulicy Marcina Orłowity (fot. 5). Od tej pory ten
adres stał się symbolem domu rodzinnego. Tu na świat
przyszły jeszcze dwie dziewczynki: Małgorzata i Joanna.
Mimo że nie do końca wierzono, że wojna wybuchnie,
to właśnie w tym domu zastał rodzinę wybuch II wojny
światowej.

gdzie każdego dnia wykonywała wiele ciężkich prac fizycznych. Młodsza Jadzia co
prawda po 12-godzinnym dniu
pracy w bydgoskiej fabryce
obuwia „Leo” wracała na noc,
ale trudno to było nazwać pobytem w domu. Pamiętajmy, że
w czasie II wojny światowej praca
7. Piętnastoletnia Basia
przymusowa stanowiła jedną
z głównych metod pozyskiwania taniej siły roboczej
w Niemczech dla przemysłu i rolnictwa, a zarazem jedną z form eksterminacji ludności terytoriów podbitych
przez III Rzeszę. W okupowanej Polsce ludność zdolną
do podjęcia pracy przymusowej ewidencjonowano za
pomocą spisów gminnych, a organizacją zajmowały się
niemieckie urzędy pracy, które wysyłały imienne wezwania do stawienia się w punktach zbiorczych. Za odmowę
groziły surowe kary, łącznie z wywiezieniem najbliższej rodziny do obozu pracy lub obozu koncentracyjnego,
konfiskatą mienia, aż do kary śmierci włącznie. Kiedy
dodatkowo w lutym 1942 roku do więzienia wtrącono
Martę – w bydgoskim domu poza zapracowaną Jadzią
(już wtedy blisko 17-latką) pozostały jeszcze osamotnione trzy małe dziewczynki: Halinka, Gosia i Joasia.
Ich losy z tamtego czasu opisałam w artykule Tylko
jedna historia zamieszczonym w GdL 6_2020, https://
gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/999swiat-sie-zmienia-pisz-wspomnienia-tylko-jedna-historia).

Wojna to przymus pracy dla
cywilów, w tym dla dzieci
W pierwszych dniach II wojny światowej Antoni
– już wojskowy emeryt wraz z nastoletnim synem Gerwusiem brał udział w walkach podczas wydarzeń „krwawej
niedzieli” (3-4 września 1939 r.) w Bydgoszczy. Gerwuś
był niegroźnie ranny w łokieć (miał przestrzelony mundurek szkolny). Po tym incydencie poszukiwany przez
Niemców Antoni musiał się ukrywać, a schronienie
znalazł w Kutnie i jego okolicach. W Bydgoszczy, której
teren został bezpośrednio wcielony do III Rzeszy Niemieckiej, pozostała w domu jego 38-letnia żona Marta
z małymi dziećmi. Trójka najstarszych dzieci, z których
w dniu wybuchu wojny żadne nie było pełnoletnie
(Gerwuś miał lat 17, Basia – blisko 16, a Jadzia – 14)
już na początku wojny została objęta wprowadzonym
przez okupanta powszechnym obowiązkiem pracy
przymusowej. Najstarsza z dziewczynek, Basia trafiła do
Elbląga (fot. 6, 7) do prowadzenia dużego gospodarstwa,

Wojna to umieranie
Antoni chciał mieć synów. Był dumny z pierworodnego Gerwusia i miał wobec niego wielkie plany.
Kiedy jako czwarte dziecko urodził się Józio, jego ojciec był przez jedną chwilę równie dumny, ale dziecko
przeżyło zaledwie kilka
godzin. Potem rodziły
się już tylko dziewczynki.
Z upływem czasu malała nadzieja na kolejnego
syna, a córki chociaż kochane – to jednak córki.
Rosły oczekiwania wobec
pierworodnego dziedzica
i spadkobiercy nazwiska.
Ale była wojna. Pierwszy
cios spadł już na początku 1940 roku, kiedy brat
Antoniego, Stanisław
8. Stanisław

6. Wspomnienia Basi z przymusowych robót
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(fot. 8) trafił do obozu koncentracyjnego
w Mauthausen-Gusen i został tam przez
Niemców zakatowany
kijami na placu apelowym. Niestety półtora
roku później przyszła
kolejna śmierć, jeszcze
bardziej bolesna, dosięgając jedynego syna.
Ukochany Gerwuś nie
mógł kontynuować
edukacji, bo podlegał
powszechnemu obo- 9. Nastoletni Gerwuś
wiązkowi pracy przymusowej. Trafił pod Szczecin do
wielkiego gospodarstwa rolnego. Nie pracował nigdy
fizycznie, był spokojnym uczniem (fot. 9), który wcześniej jedynie na krótko opuszczał rodzinny dom. Teraz,
wyrwany z bezpiecznego środowiska, pracując ciężko
fizycznie, w poczuciu osamotnienia, często głodując
i marznąc, szybko zakaził się gruźlicą. Po roku pracy
ponad siły i już ciężko chory uciekł do Warszawy do
siostry taty – Tekli. Znał dobrze to miejsce, bo już przed
wojną bywał w Warszawie u swoich ciotek Tekli i Tereski.
Droga spod Szczecina do Generalnej Guberni była długa
i bardzo niebezpieczna. Nie po raz pierwszy pojawiała
się na niej nieoceniona pomoc rodziny w Grzegorzewie, gdzie chłopca nieco odkarmiono przed dalszą
drogą do Warszawy. Ta mała wielkopolska wieś, gdzie
mieszkała siostra Marty, Lodzia, była od zawsze azylem
dla członków rodziny. Każda z pozostałych siedmiu
sióstr wiedziała, że pod dachem tej najstarszej ich bliscy
mogli zawsze liczyć na dach nad głową, coś do jedzenia i dobre słowo. Grzegorzew zapisał się szczególnie

10. Akt nadania wsi Grzegorzew

33

11. List Tekli z 22 XI 1941 r.

pięknie w rodzinnej historii, ale pewnie niewielu jego
mieszkańców wiedziało, że to miejsce na ziemi ma
również swoją ciekawą historię (fot. 10) w znacznie
większym, historycznym wymiarze, o czym świadczy
akt nadania wsi z 1236 roku. Gerwuś, który w swoim
krótkim życiu posługiwał się imieniem Jerzyk, dotarł
do Warszawy późnym latem 1941 roku i w związku
z rozwojem choroby został przyjęty do szpitala. Mógł
tu liczyć nie tylko na leczenie (stosowane zgodnie
z poziomem ówczesnej wiedzy medycznej), ale też na
troskliwą opiekę obu ciotek, Tekli i Tereski, które swoim
bratankiem opiekowały się nawet ponad miarę swoich

12. List Gerwusia z 21 IX 1941 r. ze szpitala
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13. Ostatnia fotografia Gerwusia z 23 XI 1941. Z lewej – Tereska

okupacyjnych możliwości. Z tego kilkumiesięcznego opiekowały się nim do końca. Kolejny wojenny rok
okresu zachowała się bogata, w części szpitalna kore- zaczął się aresztowaniem Marty na dworcu kolejowym
spondencja (fot. 11, 12) krążąca pomiędzy Warszawą w Kutnie (fot. 14) i osadzeniem jej w więzieniu we
a Bydgoszczą. Jednak chłopca nie udało się uratować Wronkach, co w tej coraz bardziej osieroconej rodzinie
i zmarł w listopadzie 1941 roku (fot. 13). Obie ciotki najbardziej odczuła trójka pozostawionych bez rodziców
najmłodszych dziewczynek.

14. Kutno – aresztowanie Marty 17.02.1942
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Wojna to niekończące się kłopoty
Dopiero pod koniec 1942 roku po powrocie
Marty z więzienia dzieci miały już w domu mamę,
a niedługo potem i najstarszą siostrę, po powrocie
Basi z przymusowych robót w Elblągu (fot. 15, 16, 17,
18, 19). W bydgoskim domu panowała bieda. Pomocą
służyły jak zwykle siostry Marty i Antoni (co prawda
ciągle z ukrycia). To jego
przedwojenne kontakty
spowodowały, że dla poprawy codziennego bytu
rodzina przeniosła się na
jakiś czas do Sompolna
(fot. 20), jednak i tam
z czasem bieda spowodowała powrót do Bydgoszczy. W domu wyprzedano już wszystkie
15. Marta po wyjsciu z więzienia
wartościowe przedmioty,
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16. Basia wraca z Elbląga

by domownikom zabezpieczyć przeżycie na
najbardziej podstawowym poziomie. Ojciec
rodziny pojawiał się co
pewien czas w domu, ale
pod koniec wojny, kiedy cofający się Niemcy
zintensyfikowali bombardowania miasta,
a za najmniejszą nawet
niesubordynację wobec
okupanta groziły coraz

17. Joasia
w 1942 r.

19. Halinka w 1943 r.

18. Basia z Mamą, 1944 r.

większe, obejmujące całe rodziny represje, znowu musiał
się ukrywać. Nie w pełni wyleczone wojenne kontuzje
jeszcze spod Verdun i trudne warunki życia ostatnich
lat spowodowały, że stan zdrowia Antoniego stopniowo
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20. Basia w Sompolnie, 1943 r.

10_2020 październik

Świat się zmienia, pisz wspomnienia

21. Antoni pierwszy z lewej, szpital w Malmö, wiosna 1945 r.

się pogarszał.
Na szczęście
wraz z końcowymi działaniami wojennymi i cofaniem się
niemieckich
wojsk otrzymał pomoc
medyczną 23. Antoni w 1946 r.
świadczoną przez szwedzką gałąź Międzynarodowego Czerwonego Krzyża
i został poddany długiemu leczeniu
szpitalnemu w Malmö (fot. 21), skąd do
Polski wrócił dopiero w grudniu 1946
roku (fot. 22, 23). Marta i dziewczynki
czekały, pisały listy… Dzięki tym listom
wiedział, jak się żyje w pierwszych powojennych tygodniach, wiedział o biedzie, o pogorszeniu warunków lokalowych, o powszechnym dokwaterowy-

24. List Gosi do taty, 1945 r.

22. Antoni (stoi centralnie na górnym pokładzie, z papierosem) wraca ze Szwecji, XII 1946 r.
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waniu obcych ludzi do mieszkań… (fot.
24). Za powstańcze i wojenne zasługi
Antoni został po latach uhonorowany
wieloma odznaczeniami państwowymi.
Większość z nich przekazał swojemu
najstarszemu wnukowi Stefanowi, zwanemu Zbyszkiem. Rodzina do dziś się
nimi szczyci (fot. 25).
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25. Odznaczenia Antoniego

Tuż po wojnie….
Okaleczona, ale
szczęśliwa rodzina zaczęła swoje nowe, powojenne
życie dopiero półtora roku
po oficjalnej dacie zakończenia działań wojennych.
Jak wiele innych polskich
rodzin klepała powojenną
biedę, szukała pracy, nadrabiała braki w edukacji, ale
przede wszystkim szukała 26. Tereska
swoich bliskich, z którymi kontakt urwał się w czasie
wojny. Dzięki pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża
udało się odnaleźć pod Warszawą Tereskę (fot. 26),
a po kilku dalszych latach – w Kanadzie Teklę (fot. 27),
która po upadku powstania warszawskiego podzieliła
los tysięcy wygnanych z miasta cywilów wywiezionych
w głąb Rzeszy. W wyniku działań wojsk alianckich trafiła
najpierw do Wielkiej Brytanii, a stamtąd do Kanady.
W Bydgoszczy długo nie wiedziano, że ostatni wysłany
do niej list datowany 29 lipca 1944 roku nie mógł już
dotrzeć do adresatki w związku z wybuchem powstania.
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Z kolei napływające potem
wieści były tak dramatyczne,
że spodziewano się najgorszego. Antoni nie miał już
przecież brata Stanisława,
nie żyły też jego dwie siostry
Marynia i Nastusia. Radość
rodziny z odnalezienia zagubionej Tekli najpiękniej
ilustruje kierowany do niej
list bratanicy Gosi (fot. 28,
27. Tekla
na następnej stronie).
Powojenna polska rzeczywistość była czymś
dotychczas nieznanym. Chociaż nowa sytuacja polityczna rodziła sprzeciw zwykłych ludzi, to strach przed
powrotem wojennych dramatów był tak duży, że przynajmniej w pierwszym okresie starano się dostosować
do nowych warunków i rozpocząć zwyczajne, codzienne
życie. Wbrew pozorom nie było to wcale łatwe, ale
o zmaganiach tej rodziny z powojenną codziennością
napiszę za jakiś czas…
Alicja Barwicka, okulistka
Fotografie z archiwum rodzinnego autorki
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28. List Gosi z czerwca 1949 r.
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Kontynuacja z poprzedniego numeru

Lektura na każdą porę roku
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Lektura na każdą porę roku

Fot. Mieczysław Knypl

Cdn.

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

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

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

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

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

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

3. Status współpracownika
3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech
artykułów autor zyskuje status współpracownika i może
otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy”
ważną przez rok.
3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła
legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne
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zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na
konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do
napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia
kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania
go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.
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4. Wymogi edytorskie dotyczące materiałów prasowych
4.1. Teksty
4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie
elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).
4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach
informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.
4.2. Ilustracje

4.2.1.5. 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”.

4.2.1. Sprawy techniczne
4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje zarówno w formie
elektronicznej, jak i w postaci oryginałów do skanowania (np. odbitek).

4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora
artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.

4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości:
ostre, nieporuszone, dobrze naświetlone.

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

Rys. Zen

5.1. W kwestiach nieporuszonych powyżej należy
się kontaktować z redaktor naczelną lub sekretarzem
redakcji.
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Fot. Krystyna Knypl

Na zakończenie

Chaos wielkiego miasta
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