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Koleżanki i Koledzy,

K

omunikacja kryzysowa jest sztuką trudną i niepowszechnie znaną,
a jeszcze rzadziej uprawianą. W stanach zagrożenia rzadko kiedy
decydenci potrafią odstąpić od dotychczasowych form komunikacji
i przejść do innych, nowych metod nawiązywania kontaktu. Mówienie
o wątpliwościach, niepokojach, niepewności nie jest domeną władców. Niezależnie od tego jakie stanowiska zajmują, jakie historyczne
wiraże przychodzi im pokonać, zdecydowanie częściej wolą mówić
o sukcesach, zwycięstwach i wygranych niż o porażkach i klęskach.
W czasie gdy wszystko dokoła wygląda nie tak jak powinno, słuchanie
o sukcesach powoduje u odbiorców jedynie frustrację oraz brak wiary
w umiejętności zarządcze władz wszelkiego rodzaju.

W

dobie prawdziwych sukcesów nie sprawdza się również znana
strategia odwracania uwagi poprzez generowanie nowych,
często ad hoc wymyślonych problemów.

C

óż możemy zrobić w tak trudnym czasie? Najbardziej uniwersalna
rada brzmi: nie lekceważmy niczego niezależnie od tego, kim
jesteśmy. Podchodźmy do wszelkich wyzwań z najwyższą ostrożnością.
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Statut „Gazety dla Lekarzy”
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy z 26
stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24
z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników i czasopism (poz.
PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 20845685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej w internecie w formacie PDF). Każdy drukowany numer jest przekazywany przez
Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej (sygnatura P. 293987 A)
w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją polityczną,
religijną, z ruchem społecznym ani z samorządem terytorialnym lub
zawodowym. GdL jest organizacją pozarządową działającą na rzecz
lepszej opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie ważnych
dla zdrowia publicznego zagadnień: postępu w medycynie, promocji
zdrowia oraz wiedzy o chorobach rzadkich.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do tych,
którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla tradycyjnie
rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
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4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze. GdL
na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną, ale także
nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak literatura,
muzyka, podróże.
III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)
„Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów publicznych
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działa w celu
osiągnięcia zysku.
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2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń
na przyjęcia, lunche i poczęstunki.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” jest dziennikarzem freelancerem, nie
prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza
komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
Nie są udzielane patronaty medialne ani nie są wydawane zgody na
przedruki artykułów z logo GdL w innych mediach.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie
są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria
autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu, ale
i osobistej satysfakcji.

3

15

19

31

11_2020 listopad

Nowości

wybór i opracowanie dr n. med. Krystyna Knypl

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
Na internetowych stronach Centers for Control Disease
and Prevention (CDC) znajdujemy poniższe rady w sprawie
komunikacji w sytuacjach kryzysowych.
1. Działaj możliwie szybko, bez zbędnej zwłoki
Kryzysy są wrażliwe na czas. Szybkie przekazywanie
informacji ma kluczowe znaczenie dla opanowania kryzysu.
Często pierwsze źródło informacji o kryzysie staje się wiarygodne i preferowane.
2. Bądź dokładny w przekazywaniu informacji
Dokładność przekazu buduje wiarygodność. Informacje
powinny obejmować to, co jest znane i wiadome, a także co
nie jest znane i co się robi, aby wypełnić luki informacyjne.
3. Bądź wiarygodny
Uczciwość i prawdomówność są szczególnie ważne podczas kryzysu.

4. Wyraź empatię
Sytuacje kryzysowe wyrządzają ludziom wiele krzywd,
a cierpienie powinno być uznane w słowach. Zajmowanie
się tym, co ludzie czują i wyzwaniami, przed którymi stoją,
buduje zaufanie i pozytywną relację.
5. Zachęcaj ludzi do prostych działań
Zachęcanie ludzi do podejmowania prostych i podstawowych działań zmniejsza niepokój, pomaga przywrócić
porządek.
6. Okazuj szacunek osobom dotkniętym kryzysem
Pełna szacunku komunikacja jest szczególnie ważna, gdy
ludzie czują się bezbronni. Komunikacja oparta na szacunku
sprzyja współpracy i dobrym relacjom.
(K.K.)
Źródło: https://emergency.cdc.gov/cerc/training/index.asp

Maseczki, dystans społeczny oraz ochrona oczu
– to mniejsze rozprzestrzenianie się koronawirusa
Na łamach „The Lancet” ukazało się doniesie Physical
distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19:
a systematic review and meta-analysis autorstwa D.K.Chu
i wsp. przedstawiające wyniki metaanalizy skuteczności
zapobiegania szerzeniu się koronawirusa przy zastosowaniu
maseczek, dystansu społecznego oraz ochrony oczu.
Autorzy przeanalizowali 172 badania obserwacyjne w 16
krajach oraz 44 istotne badania porównawcze w placówkach opieki zdrowotnej i poza nią (n=25 697 pacjentów).

Transmisja wirusów malała w miarę zwiększania odległości
ponad 1 m, a ochrona przed zakażeniem rosła. Noszenie maseczki znacznie zmniejszało ryzyka zakażenia, lepsze wyniki
uzyskiwano przy stosowaniu masek N95 lub podobnych
w porównaniu z jednorazowymi maskami chirurgicznymi
lub podobnymi (np. maski bawełniane wielokrotnego użytku).
Ochronie oczu również towarzyszyła mniejsza liczba infekcji
(n=3713).
(K.K.)
Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(20)31142-9/fulltext

Wykłady o COVID-19 na stronie European Society of Cardiology
Europejskie Towarzystwo
Kardiologiczne przygotowało

12 wykładów (w języku angiel- w odniesieniu do pacjentów
skim) na temat COVID-19 kardiologicznych.
(K.K.)

Źródło: https://www.escardio.org/
Education/COVID-19-and-Cardiology

Farbowanie włosów a ryzyko choroby nowotworowej
Szacuje się, że w Europie
i Stanach Zjednoczonych
50-80% kobiet i 10% mężczyzn po 40. roku życia farbuje włosy. Istnieje podejrzenie,
że związki chemiczne występujące w farbach do włosów
mają działanie rakotwórcze
oraz zaburzają pracę układu
hormonalnego.
Farby trwałe, uważane
za potencjalnie najbardziej
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niebezpieczne, stanowią 80%
udziału w rynku. International Agency for Research on
Cancer klasyfikuje zawodowe
narażenie na farby do włosów
jako czynnik potencjalnie rakotwórczy.
Na łamach „British Medical Journal” opublikowano doniesienie Personal use
of permanent hair dyes and
cancer risk and mortality in

US women: prospective cohort
study autorstwa Y. Zhang
i wsp. omawiające to zagadnienie. Przeanalizowano
dane ponad 110 tys. kobiet
obserwowanych prospektywnie przez 36 lat, które
wyjściowo nie chorowały na
nowotwór. U osób farbujących włosy nie stwierdzono
zwiększonego całkowitego
ryzyka rozwoju nowotworów

litych ani hematologicznych
w porównaniu do osób nieużywających farb. Wykazano
jednak, szczególnie wśród kobiet, które w okresie badania
farbowały włosy ponad 200
razy, zwiększone ryzyko zachorowania na podstawnokomórkowego raka skóry, raka
piersi i raka jajnika. (K.K.)
Źródło: https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2942
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Senegal – zmniejszył się współczynnik reprodukcji koronawirusa,
ale konieczne są dalsze działania
Epidemiolodzy i naukowcy angielscy oraz senegalscy
reprezentujący między innymi takie placówki specjalizujące się w zagadnieniach
zdrowia publicznego jak
Centre for Global Infectious
Disease Analysis, Imperial
College London oraz Institut de Recherche en Santé
de Surveillance Epidemiologique et de Formations
w Dakarze opublikowali na
łamach „British Medical Journal Yale” doniesienie The
projected impact of mitigation
and suppression strategies on
the COVID-19 epidemic in
Senegal: A modelling study

omawiające dotychczasowe wyniki zwalczania COVID-19 w Senegalu.
Dzięki temu, że Senegal podjął natychmiastowe
działania w celu powstrzymania rozprzestrzeniania
się SARS-CoV-2, uzyskano
zmniejszenie wskaźnika reprodukcji wirusa z 1,9 do
1,3, co spowolniło, ale nie
przerwało transmisji całkowicie. Wskaźnik ten ilustruje,
ile osób może zarazić jeden
chory – gdy będzie mniejszy niż 1, pandemia zacznie
ustępować. Autorzy szacują ,
że dalsze rozprzestrzenianie
się choroby osiągnie wartość

szczytową w październiku.
społecznym oraz szybkie
Za najważniejsze działania zwiększenie możliwości leczw odniesieniu do Senegalu nictwa szpitalnego. (K.K.)
naukowcy uważają wzmocŹródło: https://www.
nienie wszelkich środków
medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.03.20144949v1
związanych z dystansem

Senegalska wyspa Gorée ponownie otwarta dla turystów

Fot. Katarzyna Kowalska

Wskaźniki epidemiczne w Senegalu są korzystne. W związku z tym od 11
października 2020 r. jedna
z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Senegalu,
wyspa Gorée, położona 3 km
na wschód od portu w Dakarze, ponownie otwiera się dla
zwiedzających.
Wyspa Gorée jest wpisana
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Fort D’Estrees
na tej wyspie był bazą handlu
niewolnikami, których drogą morską wysyłano do obu
Ameryk, a także na Karaiby.
Od połowy XVI do połowy
XIX wieku przez wyspę Gorée
przetransportowano około 20
mln niewolników.
Gorée była zamknięte
przez sześć miesięcy z powodu pandemii koronawirusa. COVID-19 to niejedyna
choroba zakaźna, która zaatakowała mieszkańców wyspy.
W XVIII i XIX wieku
wyspa była jednym z ognisk
żółtej febry (https://www.bmj.
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com/content/bmj/1/2614/249.
full.pdf). Mieszkańcy Gorée
postawili pomnik dla uczczenia pamięci pracowników
ochrony zdrowia. Na cokole
pomnika umieszczono napis:
Zmarłym lekarzom i farmaceutom, ofiarom swojego zaangażowania podczas
epidemii.
Pomnik na wyspie Gorée
jest wyjątkowym i wzruszającym symbolem kultury
wyrażania wdzięczności
tym, którzy ratując chorych,
niejednokrotnie tracą własne
zdrowie, a nawet życie.
Turystów przyjeżdżających obecnie wyspę będą
obowiązywały zasady dystansu społecznego oraz ograniczenie liczby odwiedzających
– poinformowało biuro burmistrza Gorée.
(K.K.)
Źródło: https://www.bbc.com/news/
topics/cnx753jej07t/senegal
http://www.qiraatafrican.
com/en/new/senegal-s-goreeisland-reopens-after-covid-19closure#sthash.PjT9eHPj.dpbs
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Nadciśnienie w Afryce Subsaharyjskiej
Problemy ze skutecznym leczeniem nadciśnienia tętniczego
mają charakter globalny. Na łamach
„Archives of Cardiovascular Diseases” ukazało się doniesienie Poor
adherence to medication and salt
restriction as a barrier to reaching
blood pressure control in patients
with hypertension: Cross-sectional
study from 12 sub-Saharan countries,
w którym przedstawiono zagadnienie kontroli nadciśnienia w krajach

Afryki Subsaharyjskiej. Obserwuje
się tam wzrastającą częstość występowania nadciśnienia tętniczego.
Spośród 2198 pacjentów 77,4%
miało złą kontrolę nadciśnienia,
34,0% pacjentów nie stosowało się
do zaleceń ograniczenia spożycia
soli, a 64,4% badanych nie przyjmowało regularnie zaleconych leków
hipotensyjnych.
(K.K.)
Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/32434710/

Przyczyny nieskutecznej kontroli nadciśnienia w krajach Afryki
Subsaharyjskiej
W badaniu EIGHT przeprowadzonym w okresie od
stycznia 2014 r. do listopada 2015 r. przeprowadzono
analizę danych 2198 osób
zamieszkujących 12 krajów Afryki Subsaharyjskiej.
1017 pacjentów (46,3%)
pochodziło z 6 krajów o niskich dochodach (Benin,
Demokratyczna Republika
Konga, Gwinea, Mozambik, Niger i Togo), a 1181
(53,7%) z 6 krajów o średnich dochodach (Kamerun,
Kongo, Gabon, Wybrzeże

Kości Słoniowej, Mauretania i Senegal). Kobiety stanowiły 60,2% ankietowanych.
Wiek badanych zawierał się
w przedziale od 19 do 95 lat,
wynosił średnio 57,7±12,0
lat dla kobiet i 59,2±11,4
lat dla mężczyzn. Większość pacjentów mieszkała
w miastach (miasta n=1702,
78,9%; wsie 455, 21,1%).
U większości (n=1816,
84,4%) rozpoznano nadciśnienie tętnicze przez
ponad rok przed włączeniem do badania. Zalecenia

stosowania jednego leku
hipotensyjnego otrzymało
653 badanych (29,7%), dwu
leków hipotensyjnych 927
badanych (42,2%) i trzech
leków hipotensyjnych 543
badanych (24,7%). Ponadto
26,5% pacjentów podało, że
zaprzestało leczenia z powodów finansowych, a odsetek
ten był 4-krotnie wyższy
w grupie o najniższym poziomie zamożności (47,8%
vs 11,4%) (p<0,001). (K.K.)
Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/31291293/
Fot. Katarzyna Kowalska

Niedostateczna kontrola
nadciśnienia występuje we
wszystkich krajach. W krajach o niższych dochodach
jedną przyczyn są problemy finansowe. Na łamach
pisma PLOS ONE ukazało
się doniesienie zatytułowane
Factors associated with poor
adherence to medication
among hypertensive patients
in twelve low and middle income Sub-Saharan countries,
które opisuje to zagadnienie
na przykładzie krajów Afryki
Subsaharyjskiej.

Deszczowy Dakar
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Czynniki ryzyka dla COVID-19: badanie mieszkańców Ameryki
W artykule Risk Factors
for testing positive for SARS-CoV-2 in a national US healthcare system zamieszczonym

na łamach „Oxford Academic” V.S. Fan i wsp. przedstawili czynniki ryzyka dla
SARSCoV-2 na podstawie

badania 88747 osób. Czynnikami ryzyka są: wiek powyżej 89 lat, płeć męska, otyłość oraz cukrzyca. Częściej

chorowali mieszkańcy rasy
czarnej, amerykańscy Indianie, rdzenni mieszkańcy
Alaski i Wysp Pacyfiku. (K.K.)

Źródło: https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1624/5940590

Hydroksychlorochina nie zabezpiecza przed zachorowaniem
na COVID-19
Poszukiwane są różne sposoby, które
chroniłyby przed zachorowaniem na
COVID-19. Jednym z nich jest podawanie leków mających zapobiec infekcji
koronawirusem. Postępowanie takie jest
szczególnie ważne w odniesieniu do
osób narażonych na zwiększoną ekspozycję na kornawirusy oraz inne patogeny.
Na łamach „Clinical Infectious Diseases” ukazało się doniesienie Hydroxychloroquine as pre-exposure prophylaxis
for COVID-19 in healthcare workers:
a randomized trial autorstwa R. Rajasingham i wsp., w którym omówiono

to zagadnienie i przedstawiono wyniki
badania klinicznego z hydroksychlorochiną.
Autorzy przeprowadzili randomizowane, podwójnie ślepe badanie kliniczne,
którym objęto pracowników ochrony
zdrowia narażonych na kontakt z SARS-CoV-2. Były to osoby pracujące na
oddziałach ratunkowych, oddziałach
intensywnej terapii, oddziałach szpitalnych leczących pacjentów z COVID-19
oraz osoby udzielające pierwszej pomocy pacjentom. Uczestnicy badania byli
mieszkańcami Stanów Zjednoczonych

oraz kanadyjskiej prowincji Manitoba.
Biorący udział w badaniu (1483 osoby)
byli randomizowani do dwóch grup:
pierwsza otrzymywała hydroksychlorochinę 400 mg raz w tygodniu, druga
dwa razy w tygodniu 400 mg, w obu
grupach lek podawano przez 12 tygodni.
Profilaktyka przedekspozycyjna
z użyciem hydroksychlorochiny raz
lub dwa razy w tygodniu nie zmniejszyła znacząco częstości zachorowań
na COVID-19 w obu grupach. (K.K.)
Źródło: https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1571/5929230

Kalendarium aktywności dziennikarskich redaktor naczelnej
„Gazety dla Lekarzy” w październiku 2020 roku
▶ Publikacja na www.sermo felietonów
2 października Reducing social contact due to COVID-19
(https://app.sermo.com/post/703931)
9 października Dietary supplements – changes in my views
(https://app.sermo.com/post/705412)
16 października Remembering Professor Norman M. Kaplan
(https://app.sermo.com/post/706953)
23 października Physical activity for older patients
(https://app.sermo.com/post/708603)
30 października Crisis communication skills among doctors
		
(https://app.sermo.com/post/710274)

https://flightaware.com/live/flight/KLM605

▶ 28 października 2020
Wręczenie legitymacji prasowej „Gazety dla Lekarzy” red.
Marcie Sułkowskiej, która relacjonuje na naszych łamach
zagadnienia dotyczące kardiologii.
W tle wisi fotografia Grenlandii wykonana z okna samolotu przez redaktor naczelną w czasie lotu na trasie Amsterdam – San Francisco
na kongres American
Society of Hypertension
w 2005 roku, symbolizująca życzenia: Marto,
wysokich lotów w dziennikarstwie!
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Zdrowie publiczne

Senegal
liderem
walki
z COVID-19
Pandemia COVID-19 jest
jednym z największych wyzwań, z jakim mierzy się
współczesny świat. Niespodziewanie dla wielu osób
okazuje się, że wszyscy wobec choroby są równi – koronawirus atakuje demokratycznie
zarówno biednych, jak i bogatych, tych którzy wierzą w jego istnienie i koronasceptyków.
Strategie stosowane przez poszczególne kraje są zróżnicowane. Wyróżnia się wśród nich
Senegal, którego działania przynoszą bardzo dobre wyniki.
Światowe media o Senegalu w dobie
pandemii
Mimo że na każde 100 000 osób w Senegalu
przypada tylko siedmiu lekarzy, z koronawirusem
Senegalczycy radzą sobie o wiele lepiej niż inne kraje.
W odpowiedzi na epidemię rząd zamknął przestrzeń
powietrzną kraju, restauracje, szkoły i meczety. 23 marca
2020 r. prezydent Macky Sall ogłosił stan wyjątkowy,
wprowadzając ograniczenia w podróżowaniu i godzinę
policyjną od 20.00.
Stan wyjątkowy został zniesiony 30 czerwca
2020 r., pozostał obowiązek noszenia maski w miejscach publicznych, w środkach transportu publicznego,
w pracy i w sklepach (https://www.ascleiden.nl/content/
library-highlights/graffiti-save-lives).
Dotychczasowe wyniki w skutecznym zwalczaniu
COVID-19 plasują Senegal na jednym z czołowych
miejsc w skali świata. Piszą o tym dziennikarze ze
światowych serwisów informacyjnych, między innymi
ukazały się artykuły:
# Mayeni Jones i Naomi Scherbel-Ball z BBC
Coronavirus in Senegal: Keeping Covid-19 at Bay,
https://www.bbc.com/news/world-africa-54388340?fbclid=IwAR2j6m_Bl6Hz_5DWaZ7tb5i2pzSSjhVv46HVJxmxbA04MI914SLUdJc5rUU
# Rumbi Chakamba „How Senegal has set
the standard on COVID-19 na łamach portalu www.
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devex.com, https://www.devex.com/news/how-senegalhas-set-the-standard-on-covid-19-98266?fbclid=IwAR0KkrUfsgYrX7u6sLU37_fA7AarZ7fMyG4D9R4oRp8HbGMcXuBTRPSjeA
# African Leadership Group’s Senegal rated second
best in world at COVID-19 management, https://usalg.org/
senegal-rated-second-best-in-world-at-covid-19-management/
# Deirdre Shesgreen Senegal’s quiet COVID success: Test results in 24 hours, temperature checks at every
store, no fights over masks, https://eu.usatoday.com/story/
news/world/2020/09/06/covid-19-why-senegal-outpacing-ustackling-pandemic/5659696002/?fbclid=IwAR2fCWCIpF4syuX3
TCCWM7yxYGQygKGBv2-blnICAtpAjKKeOyxD_-pCtc0#_=_.
Pierwszy zdiagnozowany przypadek COVID-19
w Senegalu dotyczył Francuza, który powrócił z wakacji spędzonych w Europie i wkrótce potem wystąpiły
u niego ból głowy i gardła oraz gorączka. Test wykazał
zakażenie koronawirusem.
Diagnostykę zakażeń koronawirusem koordynuje
w Dakarze Instytut Pasteura (dyrektorem jest dr Amadou Alpha Sall) oraz Szpital Uniwersytecki w dzielnicy
Fann (koordynatorem ds. COVID-19 jest dr Khardiata
Diallo). W wywiadzie z dr Amadou Alpha Sall (https://
www.youtube.com/watch?v=LqkXTIE8NtY) padają dwa
ważne stwierdzenia:
W walce z koronawiruem musieliśmy uwzględnić
lokalną specyfikę.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal#/media/Fichier:Car_rapide.jpg

Krystyna Knypl

Zdrowie publiczne
Fot. Katarzyna Kowalska

z objawami są bezpłatne, a wyniki wydawane są w ciągu
ośmiu godzin.
W Senegalu na początku pandemii zastosowano
jeszcze jedno unikatowe rozwiązanie – osoby, które
musiały odbyć kwarantannę, były kierowane do hoteli.
Państwo przejęło te obiekty na czas pierwszego okresu
pandemii, aby móc skutecznie izolować osoby tego
wymagające.

Instytut Pasteura w Dakarze

Jesteśmy silniejsi, gdy wszyscy jesteśmy razem,
zjednoczeni w walce przeciwko koronawirusowi.
Dr Amadu Alpha Sall jest doświadczonym lekarzem w zakresie chorób zakaźnych. Lista 167 publikacji
naukowych, których jest współautorem, jest dostępna
pod adresem https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&size=200&term=Sall+AA&cauthor_id=33038947. Najnowsza publikacja dotycząca COVID-19, której dr Sall
jest współautorem, została opublikowana 8 października 2020 na łamach „The Lancet”. Współautorzy tej
publikacji reprezentują między innymi takie prestiżowe
ośrodki zajmujące się leczeniem chorób zakaźnych
jak London School of Hygiene & Tropical Medicine,
National Institute of Allergy and Infectious Diseases,
Bethesda czy Robert Koch Institute w Berlinie.
Dr Khardiata Diallo należała do zespołu leczącego
gorączkę krwotoczną Ebola w Senegalu podczas wybuchu epidemii w Afryce Zachodniej w 2014 r., a także
epidemie cholery w ciągu ostatnich 15 lat, wiedziała, że
trzeba działać szybko, aby opanować obecną pandemię.
Pomoc merytoryczną w walce z koronawirusem z Instytutu Pasteura otrzymały także inne kraje
afrykańskie, w których przeprowadzono szkolenie na
temat testów. W rezultacie do kwietnia 2020 r. 43 kraje
na kontynencie afrykańskim były w stanie skutecznie
diagnozować COVID-19. W Senegalu testy dla osób
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Daan Corona, czyli
pokonajmy koronawirusa
W kraju, w którym połowa ludności jest analfabetami, trzeba było sięgnąć do nietypowych środków
przekazu w walce z koronawirusem. Jednym z nich jest
sztuka uliczna. Nie tylko w miastach Senegalu, ale w całej
Afryce artyści graffiti malują obrazy mające edukować
społeczeństwo w kwestiach społecznych i zdrowotnych.
Na przykład podczas epidemii gorączki krwotocznej
Ebola w Afryce Zachodniej artyści malowali murale,
aby poinformować ludzi o śmiertelnych skutkach zakażenia wirusem. Podczas gdy w Europie graffiti jest
często postrzegane jako wandalizm i uznawane za czyn
nielegalny, w Senegalu graffiti nigdy nie było zakazane
i jest postrzegane jako sztuka. Podejmowane są takie
tematy jak nielegalna imigracja, zdrowie, środowisko
naturalne czy szacunek dla osób starszych.
Artyści graffiti postanowili dotrzeć do jak największej liczby osób, tworząc murale ilustrujące właściwe
praktyki higieniczne i zachęcające do pozostawania
w domu w nocy i przestrzegania godziny policyjnej. Są
np. obrazy przedstawiające ludzi myjących ręce wodą
z mydłem i kichających w łokcie. Czasami obrazom
towarzyszą takie hasła jak „Took Len Sen Keur” (Zostań w domu), „Xeex Corona” (Walka z koroną) lub
numer telefonu alarmowego. Prace wykonywane są
zazwyczaj na ścianach w miejscach publicznych, przez
które przechodzi wiele osób: przy skrzyżowaniach
drogowych, szpitalach, szkołach. Fundacja Dapper,
zajmująca się promocją sztuki afrykańskiej, wydała
publikację, w której zaprezentowano edukacyjne murale: https://www.dapper.fr/wp-content/uploads/2020/05/
dapper-graffiti-2020-version-ordinateurs-tablettes.pdf?fbcl
id=IwAR16vgix59GASeaqwt_8ecGWDphQzCeoUWkMI5
jfVZrP_uK35Gq1fjqC8fs.
Lekarzy w walce z COVID-19 w Senegalu wspierają także muzycy i piosenkarze. W kwietniu 2020
wydano album muzyczny Daan Corona, co w lokalnym
języku Wolof oznacza „Klęska koornaworusa”. Słynny
senegalski muzyk Youssou Ndour wzywa ludzi do
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pozostania w domu i mycia rąk, https://www.youtube.com/
watch?v=qwT19-up78M. Ukazał się także re-make tego
utworu w wykonaniu młodych senegalskich artystów,
https://www.youtube.com/watch?v=6D1y3mQtxyA oraz
powstały inne utwory na temat walki z koronawirusem,
np. https://www.youtube.com/watch?v=wZfKS8HlSzM.

środków finansowych przeznaczone zostało na pakiety
higieniczne dla mieszkańców dzielnicy.”
Szczegółowy opis pomocy jest dostępny pod
adresem https://www.gov.pl/web/senegal/polska-pomoc2020---wsparcie-zapobiegania-zachorowaniom-na-covid19-w-thies?fbclid=IwAR3oIEQ1BfhcupVI2fUjGWdjxGDZ
MPkdw7DSoKcE0irju7ntHYwhaaD1nNg.

Polska pomoc
Polska wspiera Senegal w walce z koronawirusem Podsumowanie
w ramach globalnego programu Polska pomoc (https://
Przestrzeń publiczna współczesnego świata jest
www.gov.pl/web/polskapomoc).
w dużej mierze opanowana przez narrację polityczną,
W Dakarze realizowany jest program Wsparcie kwitnącą dzięki internetowi i mediom społecznościozapobiegania zachorowaniom na Covid-19 w Thies, wym. Przykład Senegalu pokazuje, że sukcesy w walce
w dzielnicy Kaossara Fall: „1/3 wartości projektu prze- z koronawirusem odnosi nie ten, kto głośniej krzyczy
znaczona została na zakup środków ochrony zdrowia w przestrzeni publicznej i ma więcej pieniędzy, lecz ten,
pracowników przychodni, izby porodowej oraz pa- kto potrafi skorzystać z wiedzy medycznej i psycholocjentów korzystających z obu ośrodków. Zakupione gicznej aby wdrożyć ją skutecznie na skalę społeczną.
zostały m.in. bezdotykowe mobilne umywalnie, maski W zwalczaniu pandemii niezbędna jest współpraca
chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, żele międzynarodowa i wzajemna pomoc.
dezynfekujące oraz środki czystości. Pozostałe 2/3
Krystyna Knypl

Nowości
Sztuka komunikacji z pacjentem
Na łamach „Journal of American Geriatrics Society” ukazał
się artykuł Training Clinicians with Communication Skills
Needed to Match Medical Treatments to Patient Values autorstwa A.L. Back i wsp. poświęcony zagadnieniem komunikacji
lekarzy z pacjentami. W streszczeniu artykułu czytamy:
Większość klinicystów nie jest przeszkolona w zakresie
umiejętności komunikacyjnych opartych na dowodach naukowych, a jest to bardzo potrzebne, aby komunikacja z poważnie
chorymi osobami starszymi i ich rodzinami była wysokiej
jakości. Umiejętności komunikacyjne lekarzy są kluczowym
czynnikiem w rozumieniu choroby przez pacjenta i jego rodzinę, co umożliwia im udział w podejmowaniu decyzji, których

efektem będzie leczenie i wsparcie społeczne. Badania wykazują,
że obecne kompetencje lekarzy klinicystów w zakresie umiejętności komunikacyjnych są niezwykle zróżnicowane oraz że
większość klinicystów potrzebuje specjalistycznego szkolenia
komunikacyjnego. Wyniki badań naukowych wykazują, że
szkolenia oparte na dowodach naukowych są skuteczne. Według szacunków ponad 219 tysięcy lekarzy mogłoby skorzystać
ze szkoleń.
Umiejętności komunikacyjne są szczególnie ważne w sprawowaniu opieki nad ciężko chorymi pacjentami, zwłaszcza
w opiece paliatywnej – piszą autorzy artykułu.
(K.K.)
Źródło: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jgs.15709

Czynniki genetyczne mogą odgrywać rolę w podatności na
zakażenie koronawirusem
Na łamach „Annals of
Laboratiry Medicine” ukazało się doniesienie Role of
Genetic Variants and Gene
Expression in the Susceptibility
and Severity of COVID-19
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autorstwa S. Choudhary
i wsp., w którym podkreśla się
rolę czynników genetycznych
w podatności na zakażenie
koronawirusem. Obok genu
ACE2, kodującego enzym

konwertujący angiotensy- ekspresji ACE2 mogą wpłynę 2, ważną rolę odgrywają wać na podatność zakażenia
transmembranowa prote- korona wirusem.
(K.K.)
aza serynowa 2 (TMPRSS2)
i peptydaza dipeptydynowa 4
Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/3 3063674/
(DPP4). Różne warianty
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Mamy skuteczne
narzędzia, by leczyć
choroby społeczne
Nawet 75-78 tysięcy nowych przypadków zawałów serca stwierdza
się w Polsce każdego roku. Na niewydolność serca cierpi 1,2-1,3
Prof. Jarosław
Kaźmierczak
miliona Polaków. Schorzenia sercowo-naczyniowe jeszcze przed
erą COVID-19 były określane mianem epidemii. Na szczepionkę
na koronawirusa wciąż jeszcze czekamy, ale już dziś dysponujemy skutecznymi narzędziami walki ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi – mówi prof. Jarosław Kaźmierczak,
kierownik Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.
• Panie profesorze, czy schorzenia sercowo-naczy- uznawano powszechnie za pewnego rodzaju bardziej
niowe to problem społeczny?
„łagodne”, ale jednocześnie obarczone dużym ryzyMożna tak powiedzieć – stanowią przecież według kiem. Być może ze względu na swój nieco wolniejszy
danych GUS 47% wszystkich przyczyn zgonów Polaków przebieg niejako skrycie wyrządzają większe szkody.
i jeszcze przed erą COVID-19 były określane mianem Obserwacje te znalazły potwierdzenie w badaniach,
epidemii. Niechlubne pierwsze miejsca zajmują cho- między innymi w wynikach polskiego programu
roba niedokrwienna z zawałem serca i niewydolność KOS-zawał. Roczna śmiertelność okazała się wyższa
serca. W Polsce każdego roku stwierdza się nawet 75-78 w wypadku zawału NSTEMI niż STEMI (z uniesieniem
tysięcy nowych zachorowań na zawał serca, na niewy- odcinka ST) – odpowiednio 5,0% i 3,4%. Warto dodać,
dolność serca choruje 1,2-1,3 mln Polaków, a rocznie że roczna śmiertelność wśród pacjentów z zawałem
z tego powodu umiera około 60 tys. osób. Tegoroczne serca niewłączonych do programu KOS-zawał wynosi
spotkania naukowe przynoszą ciekawe doniesienia dla NSTEMI 8,8% i dla STEMI 5,7%.
i wnioski. Poznaliśmy wyniki wielu badań klinicznych
oraz zalecenia, które będą wdrażane także do polskiej • Podczas tegorocznego kongresu Polskiego Towapraktyki klinicznej.
rzystwa Kariologicznego wiele miejsca poświęcono
zawałowi serca, ale także niewydolności serca.
• Które doniesienia szczególnie zwróciły pana uwagę?
Tak, to ważny temat, ponieważ w terapii nieJednymi z najbardziej interesujących doniesień wydolności serca również nastąpił duży postęp.
tegorocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Warto pamiętać, że zawał serca jest ściśle związany
Kardiologicznego ESC 2020 były zalecenia dotyczące z niewydolnością serca, ponieważ w początkowym
ostrych zespołów wieńcowych, w szczególności wy- okresie zawału choremu grozi zatrzymanie krążenia
tyczne dotyczące postępowania wobec zawału serca i nagły zgon sercowy, a im dłuższy czas od początku
NSTEMI, czyli bez uniesienia odcinka ST. Jest to typ bólu zawałowego do zastosowania procedur angioostrego zespołu wieńcowego o bardziej różnorodnej plastyki wieńcowej, tym większe ryzyko martwicy
patofizjologii i częstszym współistnieniu innych cho- serca i rozwoju niewydolności serca. Poznaliśmy
rób. Zwykle dotyka też osób starszych. W zaleceniach doniesienia o nowej grupie leków stosowanych
uporządkowano zasady postępowania z pacjentami, w niewydolności serca – flozyn. W wypadku daale pojawiły się także nowości.
pagliflozyny poznaliśmy bardzo obiecujące wyniki
badania DAPA-CKD u pacjentów z nieprawidłoJakie to nowości?
wą funkcją nerek. Wyniki tej terapii potwierdziły
Do niedawna zawały NSTEMI, w których nie ob- redukcję śmiertelności pacjentów niezależnie od
serwuje się ewidentnych zmian w elektrokardiogramie, istniejącej cukrzycy.
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• Dostęp do nowoczesnych terapii o udowodnionej
w randomizowanych badaniach klinicznych skuteczności to jeden z elementów programu KONS
(Kompleksowa Opieka nad Pacjentami z Niewydolnością Serca).
Tak, to jeden z wielu różnych i wielopoziomowych
elementów tej strategii. O ile w programie KOS-zawał
skoncentrowano się na trzech zasadniczych sprawach:
opiece szpitalnej, ambulatoryjnej i rehabilitacji, to
w programie KONS jest o wiele więcej zagadnień, które
należy zintegrować. Wyzwanie stanowi już włączenie
do programu opieki nad pacjentami lekarzy rodzinnych.
Pomimo najlepszej woli i chęci współpracy na przeszkodzie stoi bieżące obciążenie lekarzy POZ. Mamy
jednak pewność, że zaproponowane rozwiązanie jest
skuteczne, dlatego na KONS środowisko klinicystów, ale
przede wszystkim pacjenci czekają z niecierpliwością.
• Skąd wiadomo, że ten program będzie skuteczny?
Na ostatnim spotkaniu naukowego środowiska
kardiologicznego AZ Scientific Summit przedstawiłem
opublikowane w Hiszpanii dane dotyczące funkcjonowania tamtejszego odpowiednika programu KONS.

Hiszpanie podeszli do problemu niewydolności serca
w czasie pandemii COVID-19 proaktywnie. Z każdym
pacjentem znajdującym się pod opieką ośrodka uczestniczącego w programie kontaktowano się indywidualnie
i konsultowano z nim bieżącą strategię postępowania
terapeutycznego. Dzięki takiemu podejściu efektywnie
wychwytywano tych pacjentów, którzy wymagali pilnej
kontroli lub korekty terapii. Chociaż w Hiszpanii, tak
jak na całym świecie w okresie lockdownu, liczba wizyt
w ośrodkach spadła, nie wiązało się to z tak znaczącym
jak gdzie indziej pogorszeniem rokowania i wzrostem
śmiertelności. Jako przykład odmiennego podejścia
zaprezentowałem dane brytyjskie, gdzie liczba wizyt
i hospitalizacji z powodu niewydolności serca spadła,
jak wszędzie na świecie w okresie pandemii COVID-19,
ale tam nie kontaktowano się proaktywnie z pacjentami
i to już wiązało się ze wzrostem zaostrzeń niewydolności serca. Niestety, taką sytuację obserwujemy także
w polskich ośrodkach.
Wniosek jest oczywisty: skoro już dziś mamy
narzędzia, o których wiemy, że naprawdę działają,
trzeba je wdrażać.
Rozmawiała Marta Sułkowska

Nowości
Komunikat prasowy

Bruksela, 8 października 2020

Komisja Europejska:
umowa wspólnych zamówień na dostawę remdesiwiru
Komisja Europejska podpisała z firmą farmaceutyczną Gilead umowę ramową dotyczącą wspólnych zamówień na dostawę
maksymalnie 500 tys. potrzebnych do pełnej terapii dawek
leku Veklury (nazwa handlowa remdesiwiru), z możliwością
zwiększenia zamówienia ponad tę ilość. Umowę dotyczącą
wspólnych zamówień podpisało 36 uczestniczących w niej
sygnatariuszy, w tym wszystkie państwa UE, państwa EOG,
Zjednoczone Królestwo, a także sześć krajów kandydujących
i potencjalnych krajów kandydujących (Albania, Republika
Macedonii Północnej, Czarnogóra, Serbia, Kosowo* oraz
Bośnia i Hercegowina). Wszystkie kraje uczestniczące mogą
obecnie składać zamówienia na bezpośrednie zakupy leku
Veklury. Na tym etapie Veklury jest jedynym lekiem z warunkowym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu w UE
na potrzeby leczenia pacjentów z COVID-19 potrzebujących
podawania tlenu.
Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa
żywności, stwierdziła: W dniu dzisiejszym gwarantujemy
dostęp do remdesiwiru nawet 500 tysiącom pacjentom potrzebujących leczenia. Robimy wszystko, co w naszej mocy,
aby zapewnić dostępność bezpiecznego i skutecznego leczenia
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COVID-19. Dzięki naszym wspólnym unijnym zamówieniom
dajemy krajom w całej Europie możliwość łączenia wysiłków
i zapewnienia dostępu do niezbędnego sprzętu i leków. Działając
wspólnie, jesteśmy zawsze silniejsi i jest to wyraz europejskiej
solidarności w walce z COVID-19.
Podpisanie obecnej umowy ramowej dotyczącej wspólnych
zamówień jest następstwem umowy zawartej przez Komisję
z firmą Gilead dotyczącej zapewnienia 33 380 dawek leku
Veklury potrzebnych do pełnej terapii, które od sierpnia są
rozprowadzane w całej UE i Zjednoczonym Królestwie. Umowa ta została sfinansowana z ustanowionego przez Komisję
instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych (ESI)
o łącznej wartości 70 mln euro.
Dawki lecznicze zakupione dzięki środkom ESI pomogły
w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb w okresie od sierpnia do października, aby zapewnić leczenie ciężko chorym
pacjentom. Lek został udostępniony w kilku transzach.
Umowa dotycząca wspólnych zamówień zagwarantuje teraz,
że państwa będą nadal mogły zaopatrywać się w lek Veklury
w sposób nieprzerwany, jeżeli zdecydują się na zakup tego
produktu.
■
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Serce w rekonstrukcji
Czy ludzkie serce skrywa przed lekarzami jakieś tajemnice? Kiedy i po co tworzy się elektryczną mapę serca? Odpowiada dr Krzysztof Kaczmarek z Kliniki Elektrokardiologii
Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Tajemniczy organ
– Chociaż można powiedzieć, że serce człowieka
znamy dziś na wylot, trzeba przewrotnie przyznać, że
im więcej wiemy, tym jeszcze więcej chcielibyśmy się
dowiedzieć. Serce człowieka wciąż ma przed nami wiele
do odkrycia.
Jako lekarz dr Krzysztof Kaczmarek praktykuje
około 15 lat. Jak zaznacza, na przestrzeni tego stosunkowo niedługiego dla rozwoju nauki czasu w dziedzinie
kardiologii dokonał się postęp wręcz rewolucyjny. – Pamiętam, że kiedy zacząłem interesować się kardiologią
strukturalną, wiedza medyczna w tym obszarze rozwijała
się niezwykle szybko – wspomina.
Wraz z postępem technicznym konstruowano
coraz bardziej zaawansowane narzędzia, dzięki którym
serce człowieka można oglądać niezwykle dokładnie
i z różnych perspektyw. – Możemy dziś ocenić budowę
anatomiczną poszczególnych struktur serca, a także
budowę morfologiczną różnych jego tkanek. Fascynującą
możliwością jest prześledzenie elektryki mięśnia sercowego – zarówno poprzez nagrywanie biosygnału serca
z klatki piersiowej, jak i z wewnątrz serca. Co więcej,
zbadaną elektrykę serca możemy korelować z jego anatomią. Informacje o impulsach elektrycznych pozyskane
z wewnątrz serca możemy nałożyć na anatomię organu
stworzoną za pomocą rekonstrukcji komputerowych.
Możemy precyzyjnie określić, gdzie w całym systemie

elektrycznym tkwi błąd, to jest gdzie dokładnie zlokalizowane jest źródło arytmii. Dzięki tej wiedzy możemy
skutecznie ten błąd naprawić i pomóc naszym pacjentom
z zaburzeniami rytmu serca.
Rekonstrukcja 3D
Jak przekonują eksperci Sekcji Rytmu Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w dziedzinie
elektrofizjologii inwazyjnej pojawiły się nowe możliwości systemów elektroanatomicznych. Za pomocą
specjalnych cewników można rejestrować w sercu
sygnały elektryczne, które dzięki algorytmom i sprzężeniu z systemami nawigacyjnymi są przetwarzane przez
komputer w taki sposób, że tworzą trójwymiarową mapę
elektryczną serca pacjenta.
– Taka mapa elektryczna serca zwiera wiele informacji, które są bardzo ważne z punktu widzenia diagnostyki wszelkiego rodzaju zaburzeń rytmu serca. Dzięki
mapie 3D wiemy, czy w danym obszarze serca jest „dużo
prądu” czy „mało prądu”, to jest czy sygnał ma wysoką
amplitudę, czy jest wysokiej czy niskiej częstotliwości,
czy jest, jak to określamy, rozfragmentowany, jaka jest
impedancja lokalna, czyli jaki jest opór tkanek, gdzie
obraliśmy swój punkt informacyjny, jaka jest sekwencja

Obraz rekonstrukcyjny serca uzyskany z systemu elektroanatomicznego
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sygnałów elektrycznych, czyli czy w danym miejscu sygnał
występuje później niż w innym miejscu, czy wcześniej.
Dzięki temu możemy trafnie lokalizować źródło problemu
i dokładnie tam skierować nasze działania terapeutyczne.
Superprecyzja
Informacji, które systemy elektroanatomiczne
mogą zebrać, jest bardzo wiele i, jak potwierdzają
eksperci, z roku na rok możliwości się powiększają.
– Najpierw mogliśmy rejestrować sekwencję sygnałów
elektrycznych i w pewnym zakresie szacować ich amplitudę. Kolejno doszły możliwości wykonywania coraz
gęstszych i precyzyjniejszych map serca na podstawie
nawet kilkunastu tysięcy punktów informacyjnych. To

ogromna liczba, jeśli wziąć pod uwagę, że ludzkie serce
ma wielkość pięści – mówi dr K. Kaczmarek.
Fakt, że serce człowieka jest stosunkowo niewielkie, wymusza na lekarzach wysoką precyzję interwencji. – Nieduże serce zawiera mnóstwo bardzo istotnych
struktur. Interwencja o kilka milimetrów dalej od miejsca
docelowego mogłaby mieć znaczenie dla stanu zdrowia
pacjenta. Większa precyzja narzędzi, takich jak nowoczesne systemu elektroanatomiczne i najnowszy moduł
CartoPrime, z których korzystamy w naszym ośrodku,
oznacza, że i my, lekarze, jesteśmy w swoich działaniach
terapeutycznych dokładniejsi. Dzięki temu leczenie jest
krótsze, bezpieczniejsze i okazuje się jeszcze bardziej
skuteczne – wyjaśnia dr Krzysztof Kaczmarek.
■

Nowości
Sport i seniorzy
Starzenie się społeczeństw
stawia nowe zadania przed
systemami ochrony zdrowia. Poszukiwane są metody poprawy stanu zdrowia
na poziomie populacyjnym,
wśród których wszelkie metody niefarmakologiczne

cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno pacjentów,
jak i organizatorów systemów
ochrony zdrowia.
Na łamach „BMC Public
Health” ukazało się doniesienie autorstwa C.R. Jenkin i wsp. Sport and ageing:

a systematic review of the
determinants and trends of
participation in sport for older
adults. Autorzy przeanalizowali 12 163 doniesienia na temat uprawiania sportu przez
seniorów. Najważniejszym
wniosek jest taki, że seniorzy

są bardzo niejednorodną grupą i ustalenie uniwersalnych
zaleceń dla wszystkich nie
jest łatwe. Dlatego zalecenia
dotyczące uprawiania sportu
przez seniorów powinny być
bardzo zindywidualizowane.
(K.K.)

Fot. Krystyna Knypl

Źródło: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4970-8

Dlaczego seniorzy uprawiają sport?
Choć odpowiednia aktywność fizyczna starszego pokolenia
nie jest powszechna, to są grupy seniorów zaangażowanych
w uprawianie sportu. Na łamach „Journal of Sport and Health
Sicence” ukazało się doniesienie Reasons why older adults
play sport: A systematic review autorstwa B.J. Stenner i wsp.
omawiające to zagadnienie.

Głównymi powodami uczestnictwa w sporcie wymienianymi przez pacjentów były: świadomość korzyści dla zdrowia
fizycznego i psychicznego, przynależność do zespołu wspierającego aktywność, możliwość rywalizacji i uzyskiwania
osiągnięć. Wymieniano także udane i pomyślne starzenie
się.
(K.K.)

Źródło: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254619301462

14

11_2020 listopad

Świat się zmienia, pisz wspomnienia

Najwybitniejszy
współczesny
hipertensjolog był
wnukiem rabina z Polski

Rys. Katarzyna Kowalska

Wspominając prof. Normana M. Kaplana

Prof. Norman M.
Kaplan

Krystyna Knypl

W historii rozwoju kardiologii oraz hipertensjologii spotykamy wiele osób, które swą karierę zawodową realizowały w Stanach Zjednoczonych, ale wywodziły się z rodzin związanych z Polską. Przykładem może być prof. Norman Mayer Kaplan (1931-2020), autor
znakomitego i ponadczasowego podręcznika Kaplan’s Clinical Hypertension, który przetłumaczono na 10 języków, w tym polski1.

M

iałam zaszczyt kilkakrotnie słuchać wykładów co 4 lata. Najnowsze, IX wydanie niektórzy uczestnicy
profesora Kaplana (po raz pierwszy w Warszawie kongresu American Heart Association w Dallas mieli
w 1996 roku podczas konferencji w Teatrze Polskim) możliwość nabycia w listopadzie 2005 roku, natomiast
oraz przez krótką chwilę rozmawiać z nim w kuluarach szersza dystrybucja książki przewidziana jest przez
kongresu European Society of Hypertension / Internatio- wydawcę na początek 2006 roku. Podręcznik z wielu
nal Society of Hypertension w Pradze w 2002 roku, gdy względów jest niepowtarzalny. Przede wszystkim – z wypoprosiłam o dedykację na egzemplarzu podręcznika. jątkiem części dotyczącej zagadnień pediatrycznych – jest
Wykład podczas kongresu w Pradze pozostanie to książka jednego autora.
w pamięci wszystkich słuchaczy nie tylko z powoW przedmowie do najnowszej edycji profesor pisze:
dów merytorycznych, ale także błyskotliwej narracji „Jak przystało na mój wiek, zanim napisałem to wydanie
oraz celnych argumentów, jakie profesor przedstawił książki, zachorowałem na nadciśnienie tętnicze i boryprzeciwko lansowanej przez dr. Michela Aldermana kałem się z jego kontrolą. Udało się. Wiele się nauczyłem,
koncepcji oznaczania poziomu reniny u wszystkich lecząc swoje nadciśnienie i wiedza ta została włączona
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Wyrazem tego do tekstu mojej książki”.
była owacja na stojąco, jaką prof.
Wiedza, jaką zdobywamy leKaplan otrzymał od słuchaczy.
cząc swoją chorobę, nie jest dostępW 2005 roku na łamach
na w żadnych bazach danych ani
kwartalnika „Nadciśnienie tętnipróbach klinicznych, nic bowiem
cze” tak pisałam:
nie jest w stanie zastąpić osobistych
Czytając IX wydanie „Kaplawrażeń i doświadczeń.
n’s Clinical Hypertension”
Rozdział pierwszy podręczOsobowość, erudycja, talent
nika prof. N.M. Kaplana, poświękliniczny i znakomite pióro profesocony problemom populacyjnym,
ra Normana M. Kaplana urzekają
rozpoczynają następujące słowa:
każdego, kto zetknął się z tym najNadciśnienie niesie ze sobą rozwybitniejszym hipertensjologiem
pacz i nadzieję. Rozpacz – bo jest
naszych czasów. Pierwsze wydanie
najczęściej występującym czynnijego unikatowego dzieła — Kaplan’s
kiem ryzyka o narastającej częstości
Clinical Hypertension – ukazało się Zaproszenie na sympozjum w 1996 r. z udziałem występowania, źle kontrolowanym
w 1973 roku, kolejne pojawiają się prof. Normana M. Kaplana
na całym świecie. Nadzieję — bo
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Życiorys profesora
Norman M. Kaplan urodził się 2 stycznia 1931
roku w Dallas, tam dorastał i ukończył szkołę średnią.
Był najmłodszym z trojga rodzeństwa. Jego ojciec
pochodził z Rosji, matka z Polski. Dziadek ze strony
matki był rabinem w niewielkiej miejscowości 80 mil
od Warszawy – jak o tym powiedział N.M. Kaplan
w wywiadzie. Dziadek emigrował z rodziną do Izraela,
ponieważ ludność jednego z tamtejszych miast chciała
mieć rabina ze „starego kraju” – jak nazywano Polskę.
Rodzice pobrali się w 1918 roku, gdy ojciec powrócił
z I wojny światowej, w której walczył jako żołnierz.
W Dallas rodzice prowadzili mały sklep spożywczy.
Gdy Norman M. Kaplan miał 17 lat, ojciec nagle zmarł.
Norman M. Kaplan w młodości uczęszczał
dodatkowo do popołudniowej szkoły z wykładowym
językiem hebrajskim. Ukończył studia licencjackie
na wydziale farmacji University of Texas, a potem
studia lekarskie na University of Texas Southwestern
Medical School. Był internem i rezydentem w Parkland
Memorial Hospital w Dallas.
Odbył służbę wojskową i był szefem Endocrinology Service w Lakland Airforce Base w San Antonio
w Teksasie. Po zwolnieniu z wojska pracował jako

Fot. Mieczysław Knypl

zapobieganie temu schorzeniu jest możliwe (choć rzadko uzyskiwane), a leczenie nadciśnienia u większości
pacjentów jest w stanie zredukować częstość udarów
mózgu i zawałów serca.

„research fellow” w Clinical Endocrinology Branch
w National Heart Institute w Bethesdzie. W 1961 roku
powrócił do Dallas, gdzie był profesorem w Southwestern Medical School. Od 1977 do 1999 szefował
Division of Hypertension. Pierwsze wydanie jego
słynnej książki Clinical Hypertension miało miejsce
w 1973 roku.
Za swoje liczne osiągnięcia w dziedzinie hipertensjologii był odznaczony wieloma nagrodami
międzynarodowych i amerykańskich towarzystw
naukowych.
Był synem Izydora Józefa Kaplana i Sary Rebeki
z Bernsteinów, od 1975 roku mężem Audrey Belle
Richman. Państwo Kaplanowie uczestniczyli w życiu
społecznym, wspierając organizację Texas Freedom
Network działającą na rzecz równości kobiet i mniejszości oraz społeczności religijnej Temple Beth Shalom.
W 1984 roku wybudowali dom w Santa Fe, do którego
przenieśli się z Dallas. Byli aktywnymi członkami Santa
Fe Opera, Santa Fe Chamber Music Association, Santa
Fe Chorale oraz Aspen/Santa Fe Ballet.
Profesor Norman M. Kaplan zmarł 5 kwietnia
2020 roku w Dallas.
Autor wymienia następujące czynniki niosące globalne zagrożenie dla ludzkości pod względem częstości
występowania: niedożywienie, ryzykowne zachowania
seksualne oraz nadciśnienie tętnicze. Przed laty, gdy

Trzy kolejne wydania Kaplan’s Clinical Hypertension
i dedykacja dla autorki artykułu na egzemplarzu ósmego wydania
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Kongresy medyczne
czytaliśmy te słowa, nie znaliśmy jeszcze danych o liczbie • dorośli – rozumiejąc przyszłe korzyści wynikające
zachorowań przenoszonych drogą płciową. Dziś wiemy,
ze zdrowego stylu życia i przekazując takie postawy
że jest to liczba wysoka i niestety stale rośnie.
młodszym pokoleniom.
Bardzo ważne jest podkreślenie w podręczniku,
Następne rozdziały przynoszą syntetyczny
że nie tylko fachowi pracownicy systemu ochrony przegląd wszystkich aspektów patogenezy, historii
zdrowia są odpowiedzialni za zdrowie i dalsze losy naturalnej nadciśnienia, znaczenia modyfikacji stylu
licznej społeczności ze stanem przednadciśnieniowym. życia, różnych postaci nadciśnienia wtórnego, leczenia
W zapobieganie rozwojowi jawnego nadciśnienia farmakologicznego oraz postępowania w przełomach
w tej grupie osób muszą się zaangażować:
nadciśnieniowych.
• architekci — planując obiekty do masowego upraKażdy rozdział kończy bogaty zbiór piśmienwiania sportu;
nictwa, wśród którego możemy z satysfakcją dostrzec
• szkoły – czuwając nad właściwą aktywnością fizyczną nazwiska polskich hipertensjologów.
młodzieży;
• wytwórcy żywności – racjonalizując zawartość tłuszczu
Krystyna Knypl
i soli w produktach spożywczych;
Piśmiennictwo
• media – promując wybory zdrowej żywności;
• rodzice – przejmując odpowiedzialność za aktywność 1. https://www.medicosrepublic.com/kaplans-clinical-hypertension11th-edition-pdf-free-download/norman-m-kaplan/
fizyczną swoich dzieci;
2. In memoriam: Dr Norman M. Kaplan (1931–2020).
Ram C.Venkata S. https://journals.lww.com/jhypertension/
Fulltext/2020/07000/In_memoriam__Dr_Norman_M__Kaplan__1931_2020_.30.aspx
2. Norman Mayer Kaplan https://prabook.com/web/norman_
mayer.kaplan/816613

Dziesiąte wydanie z 2010 r. profesor Kaplan zadedykował wszystkim zasłużonym dla rozwoju hipertensjologii

Fot. Mieczysław Knypl

Link do publikacji naukowych
W bazie PubMed jest dostępnych 395 publikacji naukowych,
których autorem lub współautorem jest prof. Norman M. Kaplan
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&size=200&term=Kaplan%20NM&cauthor_id=27408946&page=2
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Aston Building (U)
Callier Child Development Center (CD)
Cary Building (F)
Children’s Medical Center (CM)
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Z dystansu

Czy ten kto ma więcej pieniędzy,
zna się bardziej na medycynie
niż lekarze?
Krystyna Knypl

Pandemia COVID-19 zmieniła nasze życie na dotychczas niespotykaną skalę – wszystko
wokół nas jest inne i takie jak przed pandemią już nigdy nie będzie.

W

ramach demokratycznej wolności słowa na temat for Economic Research, libertariański think tank finankoronawirusa wypowiadają się wszyscy – lekarze, sowany przez Fundację Rodziny Koch.
pacjenci, politycy, biznesmeni, dziennikarze, naukowcy
różnych dyscyplin. Wszak nie po to walczyły pokolenia Kim są fundatorzy?
rewolucjonistów o wolność słowa, żeby ludzi milczeli,
Fundację założył Charles Koch (https://en.wikinawet gdy nie mają nic do powiedzenia lub nie znają pedia.org/wiki/Charles_Koch), amerykański biznesmen
się na przedmiocie dyskusji. Ostatnio przedmiotem i filantrop, który w marcu 2019 r. uplasował się na
komentarzy jest tzw. Deklaracja z Great Barrington 11. miejscu najbogatszych ludzi na świecie z majątkiem
(https://gbdeclaration.org/).
szacowanym na 50,5 miliardów dolarów. Majątek rodziAutorami deklaracji są Sunetra Gupta z Uniwer- ny Koch pochodzi z działalności głównie w przemyśle
sytetu Oksfordzkiego, Jay Bhattacharya z Uniwersytetu naftowym. Charles Koch jest członkiem Stowarzyszenia
Stanforda i Martin Kulldorff z Uniwersytetu Harvarda. Mont Pèlerin (https://pl.wikipedia.org/wiki/StowarzyszeInicjatywa jest sponsorowana przez American Institute nie_Mont_Pelerin). Jest to stowarzyszenie propagujące
rozwiązania wolnorynkowe, a jednym z jej prominentnych członków
jest Milton Friedman, twórca teorii
monetaryzmu (https://pl.wikipedia.org/wiki/Monetaryzm), którego
główną ideą jest wiara w regulacyjną moc pieniądza.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Drug_Package_Insert_%28FDA_115%29_%288206409270%29.jpg

Kim są frontwoman
i frontmeni
deklaracji?
Pierwsza z trójki sygnatariuszy deklaracji to profesor Suntera
Gupta (https://en.wikipedia.org/wiki/
Sunetra_Gupta), absolwentka wydziału biologii na Uniwersytecie
Princeton.
Drugi z sygnatariuszy, Jay
Bhattacharya, skończył medycynę na Stanford University w 1997
roku, natomiast w 2000 roku obronił pracę doktorską na Stanford
University Department of Economics (https://web.stanford.edu/~jay/
CV-Jay-Dec2017.pdf). Szybko mu
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poszło! Nie każdemu los tak sprzyja. Jest on współautorem 108 artykułów opublikowanych w pismach
recenzowanych, głównie dotyczących zagadnień ekonomicznych w medycynie. Publikował także w pismach
nierecenzowanych.
Trzeci sygnatariusz deklaracji to Martin Kulldorff,
licencjat wydziału statystyki medycznej (1994) na Umeå
University, który dalszą edukację naukową w dziedzinie
statystyki pogłębiał na Cornell University (https://www.
fda.gov/media/116436/download).
Tak więc mamy panią biolog, pana ekonomistę
z dyplomem lekarza i statystyka, którzy wzywają świat
do zmiany zachowań w kwestiach epidemiologicznych.
Sunetra Gupta była krytykiem strategii lockdown,
argumentując, że koszty tego postępowania są zbyt
wysokie dla najbiedniejszych w społeczeństwie. Jej
artykuły spotkały się z szeroką krytyką, podobnie jak
doniesienia Jay Bhattacharya.
Martin Kulldorff wraz z Bhattacharya zamieścł
artykuł w „Wall Street Journal”, w którym protestował
przeciwko testowaniu młodych i zdrowych na SARS-CoV-2. Ta postawa także była krytykowana.

Komentarz
Zapotrzebowanie na tzw. altmed, czyli pseuodomedycynę opartą na fikcji jest we współczesnym
świecie bardzo duże. Internet i media społecznościowe
ułatwiają szerzenie altmedu. Dostawcami covidowego
altmedu są nie tylko ludzie wątpiący w dane naukowe,
ale także wyrachowani przedstawiciele różnych biznesów
żonglujący słowami sugerującymi znajomość medycyny.
Profesorskie tytuły, nazwy znanych uczelni przyciągają
ludzi, którzy nie wnikają w kompetencje, wykształcenie
i interesy twórców owych teorii.
Dowodem jest to, że pod deklaracją podpisało się
kilkanaście tysięcy lekarzy, kilka tysięcy pracowników
ochrony zdrowia oraz prawie 200 tysięcy pacjentów.
Nieszczęściem naszych czasów jest powszechni
dostęp do źródeł wiedzy medycznej, ale nie jest on
tożsamy z powszechną umiejętnością interpretacji
faktów medycznych.
Medycyna oparta na faktach to także umiejętność
interpretacji faktów.
Krystyna Knypl

Nowości
Na każdym etapie komunikacji kryzysowej należy:
# Być pierwszym
# Mieć rację
# Być wiarygodnym
# Wyrażać empatię

# Promować działania
# Okazywać szacunek
(K.K.)

Źródło: https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Introduction.pdf

W diagnostyce raka jelita
grubego podstawowym badaniem jest kolonoskopia,
jednak nie wszystkie zmiany
patologiczne są wykrywane
w czasie wziernikowania. Dokładniejszą diagnozę mają
umożliwić nowoczesne urządzenia, m.in. wykorzystujące
sztuczną inteligencję.
Zastosowanie nowych
metod w trakcie kolonoskopii zmniejsza liczbę martwych punktów, np. wskutek
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mechanicznego rozciągania
ściany okrężnicy możliwa jest
ocena wzrokowa niedostępnych
wcześniej fragmentów jelita.
W doniesieniu zatytułowanym G-EYE colonoscopy is superior to standard colonoscopy
for increasing adenoma detection rate: an international
randomized controlled trial
(with videos) przedstawiono
wyniki randomizowanego
badania wieloośrodkowego
porównującego tradycyjne

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jelito_grube#/media/Plik:Tractus_intestinalis_intestinum_crassum.svg

Postęp w diagnozowaniu raka jelita grubego
badanie endoskopowe z udoskonalonym badaniem.
Przeanalizowano wyniki
803 pacjentów (kolonoskopia
standardowa n = 396; kolonoskopia z wykorzystaniem
nowej metody n = 407). Kolonoskopia udoskonalona
umożliwiła znaczący wzrost
wykrywalności gruczolaków
oraz polipów jelita grubego.
(K.K.)
Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/30273591/

Przewód pokarmowy z zaznaczonym jelitem grubym
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Krystyna Knypl – cardiology:
achievements and activities

I

am physician with over 50 years of experience with
Since 2016 I am a Sermo community columnist
a professional spectrum including medical journalism (the largest social media network for physicians from
(health promotion) since 20 years. I have a Ph.D. (the 150 countries worldwide). I am a lecturer at posttitle of my dissertation is “Assessment of functional -graduate training conferences for doctors and other
heart condition based on echocardiography”).
medical professionals.
I have obtained my experience in cardiology by
I have been a member of the European Society
working in a State Clinical Hospital (1968-1980) and of Cardiology since 1977.
Hypertension Clinic in Central University Hospital in
Warsaw (1981-1999), consulting the most difficult cases
from all over the country on a full range of diagnostic
issues. Since 2000 I am working in different private
clinics consulting patients with cardiovascular diseases.
I have a specialization in internal diseases, hypertensiology, and title European Society of Hypertension
Specialist. I am the author/co-author of over 130 articles
and the author of 2 books on cardiovascular diseases.
Since 2008 I have received 17 journalist accreditations at conferences on public health issues organized
by the European Commission.
Sources:
Since 2012 I am the editor-in-chief and publisher https://sites.google.com/site/freejournalistkrystynaknypl/
of the non-profit magazine „Gazeta dla Lekarzy”(www. home
gazeta-dla-lekarzy.com).
https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/
In 2014 I received a diploma from the World https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejszeLeague of Hypertension as an award for notable achie- nowosci/107-wyroznieni-przez-world-hypertension-league
vement in dietary salt reduction at the population level.
I also promote other forms of a healthy lifestyle (adequate My scientific articles
physical effort, proper diet, no smoking) as a medical on cardiological issues
consultant for the popular press (3 titles with a total 133. The abdominal aortic artery aneurysm and carmonthly circulation of several hundred thousand) and
diovascular risk factors. Knypl. K. „e-Journal of
during public lectures.
Cardiology Practice”, Vol. 18, N° 28 - 22 Jul 2020
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https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-18/the-abdominalaortic-artery-aneurysm-and-cardiovascular-riskfactors
132. Control of hypertension – should doctors roll
up their sleeves or open their minds to new
forms of communication? Knypl K. „e-Journal
of Cardiology Practice” (https://www.escardio.org/
Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-17/control-of-hypertension-should-doctorsroll-up-their-sleeves-or-open-their-min)
131. Korzyści płynące ze skutecznego leczenia nadciśnienia tętniczego – rozważania na przykładzie
trandolaprilu (The benefits of effective hypertension treatment – considerations on the example
of trandolapril) Knypl K. Kardioprofil 2012,2,89
130. Problemy kardiologiczne u pacjentów z chorobą nowotworową (Heart problems in patients
with neoplastic disease) Knypl K. Lekarz Praktyk
2010,4,10-12
129. Hypertension occurence in patients with subclinical hyperthyroidism Szydlarska D., Grzesiuk W.,
Pragacz A., Ambroziak U., Miśkiewicz P., Knypl
K., Bar-Andziak E. 14th International Thyroid
Congress, Paris 11-16 September 2010, Abstract
Book, abstr. Nr ITC 2010-730
128. Sprawozdanie z kongresu American College of
Cardiology w Atlancie, marzec 2010 (The report
on Congress of American College of Cardiology
in Atlanta, March 2010) Knypl K. Kardioprofil
2010,8,137-139
127. Kongres American College of Cardiology w Atlancie – najciekawsze wydarzenia (Congress of the
American College of Cardiology in Atlanta – the
most interesting events) Knypl K. Lekarz Praktyk
2010,2,16-17
126. 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.nr3
125. Nadciśnienie tętnicze – o co pytają internauci?
(Hypertension – what ask internet users?) Knypl
K. Pol.Przegl.Kardiol. 2009,11,suppl.1,19-42,abstr.
nr22,s.29
124. Ryzyko rezydualne i jego znaczenie w schorzeniach układu krążenia (Residual risk and its
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role in cardiovascular diseaes) Knypl K. Lekarz
Praktyk 2010,1,16-19
123. Redukcja ryzyka rezydualnego w chorobach
układu krążenia (Residual risk reduction in
cardiovascular diseases) Knypl K. Kardioprofil
2009,7,13-16
122. Fenofibrat – duże korzyści dla małych naczyń
(Fenofibrate – big benefits for small vessels)
Knypl K., Knypl M. Kardioprofil 2008,6,40-43
121. Choroba wieńcowa u kobiet (Coronary artery
disease in women) Knypl K. Essentia Medica
2007,2,15-21
120. Jakie są obawy i pytania dotyczące układu krążenia zadawane przez internautów? (What are
the concerns and questions about cardiovascular system asked by internet users?) Knypl K.,
Zaborska A. Pol.Przegl.Kardiol. 2007,9,supl.1,32
(abstr.nr17)
119. Wyciąg z kasztanowca zwyczajnego w leczeniu
przewlekłej niewydolności żylnej (Horse chestnut extract in the treatment of chronic venous
insufficiency) Knypl K. Farmacja w Praktyce
2006,2,93-98
118. Subkliniczna nadczynność tarczycy może prowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego (Subclinical hyperthyroidism can lead to the development of hypertension) Grzesiuk W., Ambroziak
U., Knypl K., Miśkiewicz P., Bar-Andziak E. Pol.
Przegl. Kardiol. 2006,supl.1/06,s.69
117. Zasady rozpoznawania i leczenia hipotonii ortostatycznej (Principles of diagnosis and treatment
of orthostatic hypotension) Knypl K. Farmacja
w Praktyce 2006,1,25-30
116. Wytyczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego
u osób w starszym wieku (Guidelines for the
treatment of hypertension in the elderly) Knypl
K., Rojek-Trębicka J. Geriatria Polska 2006,2,61-67
115. Znaczenie jonu potasowego w stanach fizjologii
i patologii układu sercowo-naczyniowego (Importance of potassium ion in physiology and
pathology of the cardiovascular system) Knypl
K. Przewodnik Lekarza 2006,s.83-86
114. Śródbłonek jako cel leczenia hipolipemicznego
(Endothelium as a target of hypolipemic treatment) Knypl K. Kardioprofil 2005,s.148-152
113. Czytając IX wydanie Kaplan’s Clinical Hypertension (While reading IX edition of Kaplan’s
Clinical Hypertension) Knypl K. Nadciśnienie
Tętnicze 2005
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112. Co rozstrzygnęło badanie FIELD? What is decisive in the FIELD Study? Knypl K. Kardiologia
Polska 2006,64,1
111. Wiek pacjenta a przestrzeganie zaleceń dotyczących leczenia hipotensyjnego wśród pacjentów
z nadciśnieniem tętniczym i współistniejącą
cukrzycą lub nadczynnością tarczycy (Patient’s
age and compliance with recommendations
for antihypertensive therapy in patients with
hypertension and coexisting diabetes mellitus
or hyperthyroidism) Grzesiuk W., Popow M.,
Dubno B., Knypl K., Bar-Andziak E. Geriatria
Polska 2005,1,12-19
110. Inhibitory enzymu konwertującego w leczeniu
nadciśnienia tętniczego – spojrzenie z perspektywy wyboru optymalnego preparatu dla pacjentów
geriatrycznych (Converting enzyme inhibitors
in the treatment of hypertension – a view from
perspective of choosing the optimal formulation
for geriatric patients) Knypl K. Geriatria Polska
2005,1(3),87-90
109. Wpływ jonów magnezu, wapnia i potasu na układ
krążenia (Magnesium, potasium and calcium
ions and its influence on cardiovascular system)
Knypl K. Geriatria Polska 2005,2,65-68.
108. Nadciśnienie tętnicze u pacjenta z łagodnym rozrostem stercza – wybrane aspekty terapeutyczne
u pacjentów geriatrycznych (The patients with
hypertension and benign prostatic hyperplasia
– selected issues in geriatric patients) Knypl K.,
Rojek-Trębicka J. Geriatria Polska 2005,2,40-44
107. Definicja i podział nadciśnienia tętniczego –
stanowisko The Writing Group of the American
Society of Hypertension 2005 (Definition and
classification of hypertension – The Writing
Grup of the American Society of Hypertension
Statement 2005) Knypl K. Przewodnik Lekarza
2005,5,101-105
106. The aortic arch calcification and other cardiovascular risk factors in patients hospitalized in
an internal department Kochanowska-Kałuża G.,
Tarwacka J., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A.,
Kubica J., Karasińska M. J.Hypertension 2005,23,
suppl.2, S400
105. The lipidogram in patients with aortic arch
calcification Kochanowska-Kałuża G., Tarwacka
J., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Kubica J.,
Karasińska M. J.Hypertension 2005,23, suppl.2,
S400
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104. The effect of smoking on cardiovascular risk
factors and antihypertensive therapy Jabłońska
N., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Cezak
A. J.Hypertension 2005,23, suppl.2,abstr.P1.226
103. The nicotine dependance among hypertensive
patients hospitalized in cardiological department
Jabłońska N., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A.,
Cezak A. J. Hypertension 2005,23,suppl.2,abstr.
P1.225,p.S85
102. Zespół metaboliczny – nowe dane o zasadach
rozpoznawania i leczenia (Metabolic syndrome
– new data on the principles of diagnosis and
treatment) Knypl K. Leki Współczesnej Terapii
w Polsce 2005,3,68-69
101. Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów
geriatrycznych (Treatment of hypertension in
geriatric patients) Knypl K. Geriatria Polska
2005,1,23-30
100. Hipotonia ortostatyczna – etiologia, patofizjologia, leczenie (Orthostatic hypotension – etiology,
patophysiology, treatment) Knypl K. Geriatria
Polska 2005,1,5-8
99. Jaki tryb życia prowadzili pacjenci w okresie
poprzedzającym hospitalizację na oddziale kardiologicznym? (What was the lifestyle before patients hospitalization in cardiology department?)
Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A.
Essentia Medica 2005,2,41-44
98. Znaczenie magnezu w fizjologicznych i patologicznych procesach ustrojowych (Importance of
magnesium in physiology and pathology) Knypl
K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,10(9),55-59
97. Postępowanie w nagłych zwyżkach ciśnienia krwi
(Management of hypertension emergencies) Knypl
K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004/7-8/10-13
96. Znaczenie magnezu oraz wapnia w schorzeniach
układu krążenia (Importance of magnesium and
calcium ions in cardiovascular diseases) Knypl
K. Przewodnik Lekarza 2004,11/12 (71/72),44-48
95. Nadciśnienie tętnicze a udar mózgu (Hypertension
and stroke) Knypl K. Essentia Medica 2004,15,52-55
94. Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Jubileuszowego Kongresu Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego (Report on 8th Jubilee Congress of Polish Society of Cardiology) Knypl K.
Przewodnik Lekarza 2004,8,108-109
93. XIV Kongres European Society of Hypertension
(14th congress European Society of Hypertension)
Knypl K. Essentia Medica 2004,7,39-39
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92. Nowe wytyczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego
(New guidelines for the treatment of hypertension)
Knypl K. Neurologica 2004,3,34-36
91. Świadomość wartości ciśnienia krwi i innych
czynników ryzyka u chorych hospitalizowanych
na oddziale kardiologicznym (Awareness of blood
pressure and other risk factors among patients
hospitalized in cardiological department in
Warsaw) Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska
A., Cezak A. PAMW 2004, CXII, Materiały XXXV
Zjazdu TIP.
90. Compliance with low-salt diet in hypertensive
patients Knypl K., Jabłońska N., Doboszyńska
A. Abstract Book 12th International Congress of
Endocrinology. Aug.31-Sept.4,2004
89. Częstość zażywania leków OTC wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą (The
frequency of use OTC drugs in patients with
hypertension and diabetes) K.Knypl, B.Dubno
Pol.Przegl.Kardiol. 2004,6,supl.1,S120
88. What was the patients’ lifestyle before the hospitalization in a cardiovascular department?
Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A.
J.Hypertension 2004,vol.22,S376
87. Serum cholesterol level and blood pressure on
both arms Kochanowska-Kałuża G., Knypl K.,
Karasińska M., Doboszyńska A., Kubica J. J.Hypertension 2004,vol.22,S305
86. Awareness of blood pressure and other risk factor
among patients hospitalized in a cardiological department in Warsaw Jabłońska N., Knypl
K., Doboszyńska A., Cezak A. J.Hypertension
2004,vol.22,S238
85. Self-control in hypertensive patients with diabetes mellitus Knypl K., Dubno B. J.Hypertension
2004,vol.22, S221
84. Consecutive blood pressure measurements and
the difference of blood pressure level on both
arms Kochanowska-Kałuża G., Knypl K., Karasińska M., Doboszyńska A., Kubica J. J.Hypertension
2004,vol.22,suppl.22,S168
83. Compliance with dietetic recommendations
among hypertensive patients Jabłońska N., Knypl
K., Doboszyńska A., Cezak A. J.Hypertension
2004,vol.22,suppl.22,S99
82. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na
cukrzycę (Treatment of hypertension in patients
with diabetes mellitus type 2) Knypl K. Magazyn
Lekarza Rodzinnego 2004,4,29-33
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81. Współczesna farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: miejsce blokerów receptora AT1 dla
angiotensyny II (Modern pharmacotherapy of
hypertension: place of AT1 blockers) Knypl K.
Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,3,4-8
80. Kongres International Society of Hypertension
w São Paulo (Congress of the International Society of Hypertension in São Paulo) Knypl K.
Przewodnik Lekarza 2004,3,96-97
79. Nadciśnienie tętnicze u osób w starszym wieku
(Hypertension in the elderly) Knypl K. Przewodnik
Lekarza 2004,3,82-87
78. Depresja w chorobach wewnętrznych (Depression
in internal diseases) Knypl K. Magazyn Lekarza
Rodzinnego 2004,1,47-51
77. Znaczenie jonu potasowego w fizjologicznych i patologicznych procesach ustrojowych
(Importance of potassium ion in physiology
and pathology) Knypl K. Przewodnik Lekarza
2004,7,37-41
76. Usefulness of ophthalmoscopy in mild and moderate hypertension Knypl K., Grzesiuk W. J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.479
75. Quality of life among different groups of hypertensive patients Knypl K., Popow M. J.Hypertens.
2004,22,suppl.1,P.722
74. Hypertensive therapy expectations among different groups of patients Knypl K., Popow M.
J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.092
73. Rola statyn ze szczególnym uwzględnieniem
simwastatyny w farmakoterapii chorób układu
krążenia (The role of statins with a particular
focus of simvastatin in pharmacotherapy of cardiovascular disease) Knypl K. Medycyna Rodzinna
2003,26,204-207
72. Plamica Schoenleina-Henocha z zespołem nerczycowym oraz ciężkim nadciśnieniem tętniczym
(Case report – Schoenlein-Henoch purpura with
nephrotic syndrome and severe hypertension)
Knypl K., Rojek-Trębicka J. Medycyna Rodzinna
2003,25,143-146
71. Miejsce antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny II w całodobowej kontroli ciśnienia krwi
ze szczególnym uwzględnieniem telmisartanu
(Place of AT1 blockers, with particular emphasis on telmisartan, and ABMP control) Knypl K.
Przewodnik Lekarza 2003,6(10),22-29
70. Kwas acetylosalicylowy – stare i nowe wskazania
do stosowania (Acetylsalicylic acid – old and new
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indication to treatment) Knypl K. Przewodnik
Lekarza 2003,6(10),14-21
69. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego (Epidemiology of hypertension) Knypl K. Magazyn
Medyczny – Lekarz Rodzinny 2003,7-8,63-66
68. Metabolizm jonu potasowego – znaczenie w chorobach układu krążenia oraz chorobach wewnętrznych (Potassium metabolism – its role in cardiovascular and internal disease) K.Knypl Magazyn
Medyczny – Lekarz Rodzinny 2003,7-8,35-37
67. Stężenie potasu w surowicy krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym (Plasma potassium level among
hypertensive patients) Knypl K., Trzepla E. Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2003,7-8,32-34
66. Miejsce aspiryny w codziennej praktyce lekarskiej
(Aspirin in every day medical practice) Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2003,24,98-102
65. Czytając nowe wytyczne o leczeniu nadciśnienia
tętniczego (Reading the new guidelines of hypertension treatment) Knypl K. Medycyna Rodzinna
2003,24,103-107
64. Self blood pressure monitoring among different
groups of patients with hypertension Popow M.,
Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E.
J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S334
63. Unacceptable adverse drug reaction to hypertensive therapy among different groups of patients
Popow M., Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E. J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S77
62. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: rilmenidyna (Pharmacotherapy of hypertension:
rilmenidine) Knypl K. Medycyna Rodzinna
2003,2(23),50-53
61. Rola telmisartanu oraz innych inhibitorów angiotensyny II w skutecznej terapii nadciśnienia
tętniczego (Telmisartan and other angiotensin II
blockers in successful treatment of hypertension)
Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,2(23),55-58
60. Antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny
w leczeniu nadciśnienia tętniczego (AT1 blockers
in hypertension treatment) Knypl K. Informator
– Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2003,4,46-50
59. Leki hipotensyjne blokujące receptory imidazolowe (Antihypertensive treatment with imidazoline
receptor blockers) Knypl K. Medycyna Rodzinna
2002,2(18),63-64
58. Przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz motywacja
do leczenia wśród chorych na nadciśnienie tętnicze (Compliance with therapy and motivation
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to treatment among patients with hypertension)
Knypl K. Medycyna Rodzinna 2002,1(17),10-14
57. Indywidualizacja terapii hipotensyjnej (Individualization of hypotensive therapy) Knypl K. Informator
– Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2002,4,42-45
56. Nowe leki hipotensyjne. Część II (New antihypertensive drugs. Part II) Knypl K. Ordynator
Leków 2002,6,38-41
55. Nowe leki hipotensyjne. Część I (New antihypertensive drugs. Part I) Knypl K. Ordynator Leków
2002,5,18-22
54. Rola soli kuchennej w patogenezie nadciśnienia
tętniczego (The role of salt in the pathogenesis
of hypertension) Knypl K. Kardiologia w Praktyce
2002,1(2),9-10
53. Sprawozdanie z XXIII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Sztokholm
1-5.09.2001) (Report on the 23rd Congress of
European Society of Cardiology, Stockholm 2001)
Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,16(6),252-253
52. Nadciśnienie tętnicze wtórne: guz chromochłonny
(Secondary hypertension: phaeochromocytoma)
Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,16(6),249-251
51. Sprawozdanie z XI Kongresu Nadciśnieniowego
– Mediolan 15-19 VI 2001 (Report on the 11th
Meeting of Hypertension, Milan 2001) Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2001,15(5),202-203
50. Nadwaga i otyłość – problemy terapeutyczne
(Overweight and obesity – therapeutic problems)
Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,12(1),23-26
49. Podstawy rozpoznawania nadciśnienia tętniczego.
Pomiar ciśnienia krwi (The rules of hypertension diagnosis. Measurement of blood pressure)
Knypl K. Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny
2001,3,60-64
48. Leki hipotensyjne wpływające na układ współczulny (Antihypertenisve drugs affecting the
sympathetic nervous system) Knypl K. Medycyna
Rodzinna 2001,15(5),204-206
47. Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę
(Hypertension in diabetic patients) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,14(3-4),126-128
46. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści receptorów angitensynowych AT1 (Pharmacotherapy of hypertension: antagonists of
AT1 receptors) Knypl K. Medycyna Rodzinna
2001,13(2),58-60
45. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści wapnia (Pharmacological therapy of
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hypertension: calcium antagonists) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,12(1),2-4
44. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: inhibitory
konwertazy angiotensyny (Pharmacotherapy of hypertension: angiotensin converting enzyme blockers)
Knypl K. Medycyna Rodzinna 2000,11(3-4),23-25
43. Sprawozdanie z X Europejskiego Kongresu Nadciśnieniowego w Göteborgu (Report on the 10th
Meeting on Hypertension, Göteborg 2000) Knypl
K. Medycyna Rodzinna 2000,11(3-4),26-27
42. Profilaktyka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. (Prevention – past, present, future) Knypl.
K. Medycyna Rodzinna 2000,10(2),27-28
41. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: leki
blokujące receptory adrenergiczne typu beta
(Pharmacotherapy of hypertension: beta-adrenergic receptors blockers) Knypl K. Medycyna
Rodzinna 2000,10(2),24-26
40. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: leki
moczopędne (Pharmacotherapy of hypertension: diuretics) Knypl K. Medycyna Rodzinna
2000,9(1),19-21
39. Leczenie nadciśnienia tętniczego. Problemy i perspektywy (Treatment of hypertension. Problems
and prospects) Knypl K. Medycyna Rodzinna
1999,8(4),29-31
38. Niefarmakologiczne metody leczenia nadciśnienia tętniczego. (Non-pharmacological treatment
of hypertension) Knypl K. Medycyna Rodzinna
1999,7(3),15-18
37. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego (Diagnosis
of hypertension) Knypl K. Medycyna Rodzinna
1999,6(2),23-26
36. Nadciśnienie tętnicze w praktyce lekarza rodzinnego. Zasady rozpoznawania nadciśnienia tętniczego. (Hypertension in general practice. Rules
of diagnosis of hypertension) Knypl K. Medycyna
Rodzinna 1999,5(1),10-14
35. Zastosowanie isoptinu SR-240 w leczeniu nadciśnienia tętniczego. (Use of isoptin SR-240 in
treatment of hypertension) Knypl K., Brym E.,
Wacławek-Maczkowska J. Wiadomości Lekarskie
1993,46(23-24),898-900
34. Ocena kliniczna preparatu Angiopress w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Wyniki badań
wieloośrodkowych (Evaluation of Angiopress
in treatment of hypertension. Multi-center
study.) Knypl K., Chodakowska J. Terapia i Leki
1993,21(43),148-153
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33. Ocena kliniczna preparatu Pressocard w leczeniu
łagodnego i umiarkowanego nadciśnienia tętniczego. Badanie wieloośrodkowe (Evaluation of
Pressocard in treatment of mild and moderate
hypertension. Multi-center study) Opracowanie
zbiorcze: Knypl K., Bar-Andziak E. Terapia i Leki
1993,21(43),331
32. Wpływ przewlekłego leczenia ketanseryną na
zachowanie się ciśnienia tętniczego oraz wybrane
wskaźniki humoralne i metaboliczne u chorych
z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem
tętniczym pierwotnym (Influence of chronic
ketanserin therapy on blood pressure and certain
humoral and metabolic factors in patients with
mild to moderate primary essential hypertension) Knypl K., Wocial B., Berent H., Kuczyńska
K., Wąsowska T., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Januszewicz W. Pol.Arch.Med.
Wewn. 1993,90(95),95-104
31. Wpływ przewlekłego leczenia prazosyną na wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
(Effect of long-term prazosin treatment on certain
humoral and metabolic factors in patients with
primary hypertension) Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wocial B., Kuczyńska K., Chodakowska
J. Pol.Tyg.Lek. 1991,46(1-3),32-34
30. Wpływ przewlekłego leczenia guanfacyną na
wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne
u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym
(Effect of long-term treatment with guanfacine
on selected humoral metabolic indices in patients
with primary hypertension) Knypl K., Wocial B.,
Chodakowska J., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Kuczyńska K., Berent H.,
Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek. 1989,44(12-13),293-296
29. Wpływ przewlekłego leczenia maleinianem enalaprilu na poziom katecholamin, beta-endorfin,
prostaglandyn i stężenie sodu w erytrocytach
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (Effect of treatment with enalapril maleate
on the levels of circulating catecholamines, beta
endorphins, prostaglandins and concentration of
sodium in erythrocytes in patients with essential
hypertension) Chodakowska J., Wocial B., Ignatowska-Świtalska H., Knypl K., Brym E., Czerniewska
E., Wacławek-Maczkowska J., Jabłońska-Skwiecińska E., Drygieniec D., Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek.
1989,44(12-13),297-300
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28. Wpływ maleinianu kwasu enalaprilowego na
ciśnienie tętnicze i aktywność reninową osocza
u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze
(Effect of enalapril maleate on arterial pressure
and plasma renin activity in patients with primary
arterial hypertension) Bar-Andziak E., Brym E.,
Czerniewska E., Knypl K., Wacławek-Maczkowska
J. Pol.Tyg.Lek. 1988,43(9),289-292
27. 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
26. Guanfacyna w długotrwałym leczeniu nadciśnienia tętniczego (Guanfacine in the long-term
treatment of arterial hypertension) Knypl K., Chodakowska J., Brym E., Czerniewska E., Januszewicz
W. Pol.Tyg.Lek. 1988,43(27),889-891
25. Automatyczny pomiar ciśnienia krwi (Automatic
measurement of arterial blood pressure) Knypl
K., Stępniakowski K., Czarkowski M. Kardiologia
Polska 1988,31,suppl.2,77-84
24. 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
23. Nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku
(Arterial hypertension in elderly patients) Knypl
K. Pol. Tyg. Lek. 1987,42(19),571-73
22. Wpływ palenia papierosów na układ krążenia
(The effect of cigarette smoking on the circulatory system) Knypl K. Kardiologia Polska 1986,
29(2),144-148
21. Humoral changes during chronic administration of
enalapril maleate in patients with essential hypertension Chodakowska J., Wocial B., Januszewicz W., Brym
E., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek J., Kozakowska
E. 11th Scientific Meeting of the International Society
of Hypertension. Heidelberg, Aug.31 – sept.6, 1986.
20. Wpływ palenia papierosów na ciśnienie tętnicze oraz wybrane wskaźniki humoralne u osób
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zdrowych i chorych na nadciśnienie tętnicze
pierwotne (Effect of cigarette smoking on arterial
blood pressure and selected humoral indicators
in healthy persons and in patients with primary
arterial hypertension) Knypl K., Wocial B., Ignatowska-Świtalska H., Januszewicz W, Chodakowska
J., Głowacka G., Brym E., Czerniewska E. Pol.Tyg.
Lek. 1986,41,29-30
19. Acute pressor and humoral effects of smoking
in patients with essential hypertension and in
normotensive subjects Januszewicz W., Ignatowska-Świtalska H., Wocial B., Chodakowska J., Głowacka
G., Knypl K., Brym E., Czerniewska E. Second
European Meeting on Hypertension Milan 9-12th
June, 1985, abstract 250
18. Wydolność lewej komory serca oceniana metodami nieinwazyjnymi (polikardiograficzną
i echokardiograficzną) u chorych z przewlekłą
niewydolnością nerek leczonych powtarzanymi
dializami (Determination of left-ventricular
efficiency by means of non-invasive methods
(polycardiography and echocardiography) in
patients with chronic renal failure treated with
repeated dialyses) Juskowa J., Łapińska K., Świderska-Kulikowa B., Deka A. Pol.Arch.Med.Wewn.
1981,65(17),17-29
17. Echocardioram in scleroderma 4 Symposium on
Echocardiography. June 24-26, 1981, Thoraxcenter,
Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands.
Łapińska K., Deka A., Szczepański A.
16. Zastosowanie echokardiografii do oceny serca
w nadciśnieniu tętniczym (Use of echocardiography for cardiac evaluation in arterial hypertension) Deka-Starosta A., Knypl K. Kardiologia
Polska 1981,24(11-12),815-20
15. 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
14. Trudności w rozpoznawaniu stanów gorączkowych
– analiza materiału kliniki chorób wewnętrznych
z lat 1968-1977 (Diagnostic difficulties in febrile conditions – analysis of cases at an internal
medicine department in the years 1968-1977)
Popławska W., Łapińska K. Pol.Arch.Med.Wewn.
1980,63(2),195-202.
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13. 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
12. 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
11. Ocena wartości rokowniczej wolnych kwasów
tłuszczowych i katecholamin w zawale serca na
podstawie wyników rocznej obserwacji ambulatoryjnej. (Prognostic value of plasma free fatty
acids and urinary catecholamines in myocardial
infarction: 1-year follow-up.) Sznajderman M.,
Januszewicz W., Ciświcka-Sznajderman M., Wocial
B., Łapińska K., Rymaszewski Z. Pol.Arch.Med.
Wewn. 1976,56(5),433-8
10. 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
9. Zastosowanie ultrasonografii do oceny działania
leków wpływających na stan czynnościowy mięśnia sercowego (Use of ultrasonocardiography in
the evaluation of the effects of drugs on myocardial functioning) Łapińska K. Kardiologia Polska
1975,18(5),439-46
8. Ciśnienie tętnicze krwi a wydalanie katecholamin
z moczem w świeżym zawale serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym i bez nadciśnienia (Arterial
blood pressure and urinary catecholamine excretion in acute myocardial infarction in patients
with and without hypertension) Januszewicz W.,
Łapińska K., Wocial B., Sznajderman M. Kardiologia
Polska 1975,18(2),161-66
7. Blood pressure and urinary excretion of catecholamines in hypertensive and normotensive patients
with acute myocardial infarction Januszewicz W.,
Łapińska K., Wocial B., Sznajderman M. Eur.J.Clin.
Invest. 1974,4(5), abstr. nr 275, p.387
6. Carcinoma of the adrenal cortex with hyperaldosteronism Filipecki S., Feltynowski T., Popławska
W., Łapińska K., Kruś S., Wocial B., Januszewicz W.
J.Clin.Endocrinol.Metab. 1972,35(2),225-9
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5. Zespół liszaja rumieniowatego w przebiegu leczenia
pronestylem (Lupus erythematosus in the course
of treatment with procainamide: report of a case)
Dąbrowska B., Łapińska K., Błaszczyk M. Kardiologia
Polska 1971,14(3),316-20
4. Acute myocardial infarction – complications and
management Januszewicz W., Chlebus H., Preibisz
J., Popławska W., Rymaszewski Z., Łapińska K. Pol.
Med.J. 1971,10(5),1053-60
3. Zastosowanie ksylokainy w leczeniu zaburzeń
rytmu serca (Xylocaine in the therapy of arrhythmia) Łapińska K., Popławska W. Kardiologia Polska
1970,13(1),103-106
2. Świeży zawał – powikłania i metody postępowania
(Recent myocardial infarct: complications and
management) Januszewicz W., Chlebus H., Preibisz
J., Popławska W., Rymaszewski Z., Łapińska K. Pol.
Arch.Med.Wewn. 1970,45(4),541-7
1. Ocena skuteczności ksylokainy w leczeniu zaburzeń rytmu serca (Evaluation of the efficiency of
xylocaine in the therapy of arrhythmia) Popławska
W., Preibisz J., Łapińska K. Polski Tygodnik Lekarski
1970,25(8),295-297
Continuous Medical Education
(in cardiology)
1. European Society of Cardiology congress on-line 2020
2. The 2nd Congress on Hypertension in Children and
Adolescents, 24-28.05.2019, Warsaw
3. Conference Polish Society of Hypertension, Gdańsk
2018
4. Conference „Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej” 2017
5. Congress European Society of Cardiology, Amsterdam 2013
6. Media Workshop for Journalist, Frankfurt 2012
7. Media Workshop for Journalist (Acute coronary
syndrome treatment), Frankfurt 2011
8. European Society of Cardiology congress, Paris 2011
9. Conference „Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej” 2010
10. American College of Cardiology Congress, Atlanta 2010
11. Konferencja R3I, Paris 2009
12. Conference „Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej” 2009
13. Conference about hypertension treatment, Budapest 2009
14. American Heart Association Congress, New Orleans 2008
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15. World Congress of Cardiology, Buenos Aires 2008 2. Media i transplantologia – konferencja Polskiego
16. American Heart Assoctiation Congress, Orlando
Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych,
2007
on-line, Zabrze 21.04.2018 https://www.photoblog.com/
17. European Society of Cardiolgy Congress, Vien 2007
mimax2/2018/04/22/22042018-i-had-a-lecture-entitled18. Media summit about cardiometabolic syndrome,
media-and-transplantation/ (Media and TransplanParis 2006
tology – a conference of the Polish Association of
19. American Heart Association Congress, Dallas 2005
Transplant Coordinators, on-line)
20. American Society of Hypertension Congress, San 3. Nadciśnienie tętnicze – dla portalu Konsylium24.
Francisco 2005
pl/Kompendium, Warszawa 28.05.2014, on-line)
21. Interamerican Society of Hypertension Congress,
(Arterial hypertension – for www.konsylium24.
Cancun 2005
pl/Kompendium)
22. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Congress 2004 4. Wykład dla Kolegium Lekarzy Rodzinnych – Zmien23. European Society of Hypertension Congress, Paris
ne i trudne cele leczenia hipotensyjnego, Warszawa
2004
05.2012 (Lecture for the College of General Practi24. Interamerican Society of Hypertension Congress,
tioners – Variable and difficult goals of hypotensive
São Paulo 2004
treatment)
25. European Society of Hypertension/International 5. Czy istnieje wolność wyboru? Warszawa 4.02.2012,
Society of Hypertension Congress, Prague 2002
Rotary Club (Is there freedom of choice?)
26. European Society of Cardiology Congress, Berlin 6. Wykład dla Okręgowej Izby Radców Prawnych –
2002
Czy wiesz, co jesz? Warszawa 06.2011 (Do you know
27. European Society of Cardiology Congress, Stocwhat you eat? Lecture for the District Chamber of
kholm 2001
Legal Advisors)
28. European Society of Hypertension Congress, Milan 7. Czy wiesz, co jesz? Wykład dla Okręgowej Izby Rad2001
ców Prawnych, Warszawa 02.2011 (Do you know
29. European Society of Hypertension Congress, Gowhat you eat? Lecture for the District Chamber
eteborg 2000
of Legal Advisors).
30. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Congress 1999 8. Nadciśnienie tętnicze i niewydolność krążenia
31. European Society of Cardiology Congress, Barce– podstawowe pojęcia i definicje – wykład dla
lona 1999
przedstawicieli medycznych, Warszawa 02.2010
32. Fourth Cardiological Conference, Budapest 1998
(Hypertension and circulatory failure – basic
33. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Congres 1995
concepts and definitions – lecture for medical
34. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Conference,
representatives)
Polanica Zdrój 1980
9. Zalety stosowania preparatu Dironorm na podsta35. Advanced Echocardiography Course, London 1979
wie badań HAMLET i ALFES – wykład dla lekarzy,
36. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Conference,
Gdańsk 2010 (Advantages of using Dironorm based
Warszawa 1977
on HAMLET and ALFES tests – lecture for doctors)
37. Polish Medicines Conference, Novosibirsk 1975
10. Wykład publiczny – Jak być aktywnym seniorem,
38. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Conference,
Warszawa 6.02.2010 (Active Senior – public lecture
Bydgoszcz 1971
at the Public Library)
39. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Conference, 11. Jak dbać o swoje serce i ciśnienie krwi? – dla przedŁódz 1970
stawicieli medycznych, Warszawa 2010 (How to
take care of your heart and blood pressure? – for
The lectures given by Krystyna
medical representatives)
Knypl for medical professoionals
12. Wykład publiczny – Jak być aktywnym seniorem,
and general public
Biblioteka Publiczna przy pl. Narutowicza, Warsza1. Seminarium o nadciśnieniu tętniczym dla lekarzy
wa 02.2010 (Active Senior – public lecture at the
Okręgowej Izby Lekarskiej, Warszawa 03.2019 (SemiPublic Library)
nar about hypertension for doctors of the District 13. Miejsce preparatów złożonych w terapii nadciśnienia
Medical Chamber)
tętniczego – dla lekarzy, Gdańsk 17.10.2010 (The
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place of complex preparations in hypertension
therapy – for doctors)
14. Wykład publiczny – Jak być aktywnym seniorem,
Biblioteka Publiczna przy pl. Narutowicza, Warszawa
6.02.2010 (Active Senior – public lecture at the
Public Library)
15. O diecie polskiej i śródziemnomorskiej – dla lekarzy,
Toruń 9.08.2009 (About the Polish and Mediterranean diet – for doctors)
16. Infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych – dla
Okręgowej Izby Farmaceutów, Gdańsk 2009 (Upper
and lower respiratory tract infections – for the
District Chamber of Pharmacists)
17. Infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych – dla
Okręgowej Izby Farmaceutów, Częstochowa 03.2009
(Upper and lower respiratory tract infections – for
the District Chamber of Pharmacists)
18. Aktywny senior – wykład publiczny, Biblioteka Publiczna przy pl. Narutowicza, Warszawa 20.10.2009
(Active Senior – public lecture at the Public Library)
19. O czym często zapominamy lecząc nadciśnienie
tętnicze – dla lekarzy, Kielce 2009 (What we often
forget when treating arterial hypertension – for
doctors)
20. Ryzyko rezydualne w chorobach układu krążenia
– dla lekarzy, Kielce 2009 (Residual risk in cardiovascular diseases – for doctors)
21. O czym często zapominamy lecząc nadciśnienie
tętnicze – dla lekarzy, Olsztyn 2009 (What we often
forget when treating arterial hypertension – for
doctors)
22. Ryzyko rezydualne w chorobach układu krążenia
– dla lekarzy, Olsztyn 2009 (Residual risk in cardiovascular diseases – for doctors)
23. O czym często zapominamy lecząc nadciśnienie
tętnicze – dla lekarzy, Bydgoszcz 2009 (What we
often forget when treating arterial hypertension
– for doctors)
24. Ryzyko rezydualne w chorobach układu krążenia
– dla lekarzy, Bydgoszcz 2008 (Residual risk in
cardiovascular diseases – for doctors)
25. O czym często zapominamy lecząc nadciśnienie
tętnicze – dla lekarzy, Poznań 20.12.2008 (What we
often forget when treating arterial hypertension
– for doctors)
26. Ryzyko rezydualne w chorobach układu krążenia
dla lekarzy, Poznań 20.12.2008 (Residual risk in
cardiovascular diseases – for doctors)
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27. O czym często zapominamy lecząc nadciśnienie
tętnicze – dla lekarzy, Wrocław 12.2008 (What we
often forget when treating arterial hypertension
– for doctors)
28. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą w gabinecie lekarza POZ, Białystok, 21.04.2006 (Patient
with arterial hypertension and diabetes in the
office of a family doctor)
29. Wykład publiczny dla dziennikarzy – O nadciśnieniu,
Warszawa 7.06.2005 (Public lecture for journalists
– About hypertension)
30. Indywidualizacja terapii hipotensyjnej – dla członków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
Warszawa 25.02.2003 (Individualisation of hypotensive therapy – for members of the Polish
Pharmaceutical Society)
31. Metody pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i interpretacja wyników – dla członków Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego, Warszawa 11.02.2003 (Methods
of measuring blood pressure and interpretation
of results – for members of the Polish Pharmaceutical Society)
32. Indywidualizacja terapii hipotensyjnej – dla przedstawicieli medycznych, Warszawa 10.09.2001 (Individualisation of hypotensive therapy – for medical
representatives)
33. Rola prawidłowego żywienia w chorobach układu
krążenia – dla pielęgniarek, Warszawa 05.1998
(The role of proper nutrition in cardiovascular
diseases – for nurses)
34. Применение адренергических блокаторов
в лечении сердечно-сосудистых заболеваний
(Rola leków blokujących receptory adrenergiczne w leczeniu chorób układu krążenia) – wykład
wygłoszony w języku rosyjskim z okazji Tygodnia
Leków Polskich w Nowosybirsku (05.1975) (The
role of adrenergic receptor blocking drugs in the
treatment of cardiovascular diseases – lecture
presented in Russian language on the occasion of
Polish Medicines Week in Novosibirsk)
35. Przypadek raka kory nadnerczy z hiperaldosteronizmen – na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa
Internistów Polskich, Warszawa 1972 (A case of
adrenal gland tumor cancer with hyperaldosteronism – at the meeting of the Polish Society of
Polish Internal Medicine)
■
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Czas pokoju
czy niepokoju?
Alicja Barwicka

Kiedy kończy się jakaś wojna, wszyscy, którym udało się ją
przeżyć, cieszą się każdą chwilą bez strzałów, tortur, ucieczek,
ukrywania się i późniejszej tułaczki. Wczesny czas powojenny
charakteryzuje się zazwyczaj pewnym rodzajem euforii, kiedy
wszystkich, niezależnie od zakresu wojennych okaleczeń cechuje przekonanie, że zło właśnie bezpowrotnie przeminęło, a te1. Po powrocie do domu Antoni nadal
raz nadejdzie czas pełen pokoju i sprawiedliwości. Pojawia się czuł się przede wszystkim wojskowym
nadzieja na szybką odbudowę nie tylko zniszczeń kraju, ale i na odtworzenie wcześniejszych więzi międzyludzkich.

Z

aczynają się intensywne poszukiwania osób, które
w wojennej zawierusze gdzieś poginęły, rodziny
uruchamiają wszelkie możliwe kontakty, by się odnaleźć
i razem budować nową rzeczywistość. To czas wielkiego
optymizmu, czas, w którym można wiele zdziałać, czas,
który jednak nie może trwać zbyt długo (optymizm zwykle nie trwa wiecznie),
trzeba go więc maksymalnie wykorzystać.
Ludzie w tym okresie są
otwarci, nieraz naiwni,
bo bardzo chcą wierzyć
w lepsze jutro…

Czy to
na pewno
koniec wojny?
Dla rodziny
Marty i Antoniego
II wojna światowa
skończyła się nieco
później niż podaje to
oficjalna data, bo ze
świętowaniem czekano
na powrót ze Szwecji
męża i ojca (fot. 1). Dla
45-letniej Marty i jej
pięciu córek, z których
najmłodsza nie miała
jeszcze 6 lat, koniec
wojny przeżywany
w bydgoskim domu
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wbrew pozorom wcale nie był radosny. Wycofujące się
wojska niemieckie niszczyły wszystko, co jeszcze zostało
do zniszczenia. Naloty i bombardowania powtarzały się
bardzo często, zwłaszcza wieczorami i nocą. Najmłodsze dziewczynki bardzo się bały. Do dziś wspominają
niezrozumiałe dla nich wówczas sytuacje, kiedy to
mimo ciepłych wieczorów mama ubierała je
w kilka warstw odzieży
i zamiast śpiące położyć do łóżek, siedziała z nimi na zewnątrz
domu, obawiając się
następstw bombardowania ich domostwa.
Tak u Marty, jak i w pozostałych rodzinach jej
sióstr panowała bieda
i pewnie byłoby jeszcze trudniej, gdyby
nie wzajemna pomoc.
Kolejny raz w historii
tej silnej siłą kobiet
rodzinie sprawdziła
się wzajemna rodzinna solidarność. Każda
z sióstr (a wszystkie
przeżyły wojnę) wiedziała, że może liczyć
na pomoc pozostałych,
ale też każda czuła się
2. Gosia, Halinka i Joasia – powojenne uczennice
odpowiedzialna za ich
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3. Halinka starała się być wierna przysiędze
harcerskiej

4. Basia cieszy się zakończeniem wojny

los. Gdyby nie siostrzane więzi, w szczególności nieocenione wsparcie najstarszej z sióstr, Lodzi, Marta
ze swoimi pięcioma córkami mogłaby nie przetrwać
najtrudniejszych dni.
Na początek – edukacja
Kiedy tylko uruchomiono możliwość powojennej
edukacji, najmłodsze dziewczynki poszły do szkoły,
każda stosownie do wieku. Gosia i Joasia dopiero
rozpoczęły naukę (fot. 2), Halinka po swoich traumatycznych doświadczeniach ze szkoły niemieckiej
mogła już przeskoczyć pierwsze klasy, była znacznie
lepiej wyedukowana od swoich rówieśników, znała
też doskonale (jak na jedenastolatkę) język niemiecki.
Od razu wstąpiła do harcerstwa (fot. 3) i starała się
wzorowo wypełniać zasady złożonego ślubowania.
O ile dla najmłodszych sprawa była oczywista i rozpoczęły naukę w klasach z rówieśnikami, to już dla Basi
i Jadzi, które swoją edukację w przedwojennej szkole
powszechnej zakończyły wakacjami przed wybuchem
wojny, sprawa była o wiele bardziej skomplikowana.
W 1932 roku wprowadzono reformę szkolnictwa, która
ujednolicała system szkolny w całej Rzeczypospolitej
i wiązała szkolnictwo średnie z powszechnym oraz
tworzyła ramy prawne szkolnictwa zawodowego. Według nowych zasad wprowadzono na terenach Polski
funkcjonowanie 7-letnich szkół powszechnych, przy
czym po ukończeniu szóstej klasy uczeń mógł już
próbować dostać się do 4-letniego gimnazjum ogólnokształcącego, a następnie do 2-letniego liceum. Mógł
też wybrać drogę 4-letnich gimnazjów zawodowych
i 3-letnich liceów zawodowych. Jednocześnie kończąc
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5. Jadzia snuje plany zostania aktorką

gimnazjum ogólnokształcące, można było kontynuować
naukę w liceum zawodowym. Tym samym zrównano
wykształcenie zawodowe z wykształceniem ogólnym
oraz stworzono system, w którym łatwiej było dostosować ścieżkę edukacji do potrzeb ucznia.
Niestety wszystko się zmieniło po 1 września
1939 roku, kiedy to dokumentem z 15 maja 1940 roku
autorstwa Heinricha Himmlera ustalono, że na terenach
okupowanej przez Niemców Polski pozostały jedynie
czteroklasowe, niemieckojęzyczne szkoły powszechne,
których program nauczania w wymiarze 2 godzin lekcyjnych dziennie obejmował jedynie dzieci w wieku
9-12 lat.
Najstarsze córki Marty i Antoniego bardzo chciały
się kształcić, ale trzeba też było pracować, by podreperować rodzinny budżet (fot. 4 i 5). W ciągu pierwszych
powojennych miesięcy zatrudniały się w różnych miejscach (Basia np. w przedsiębiorstwie dystrybucji drewna) jako sekretarki. Chociaż wyniszczony wojną kraj
bardzo potrzebował wykształconych kadr, to odbudowa
systemu edukacji na szczeblu ponadpodstawowym była
wielkim wyzwaniem głównie z powodu braku kadry
nauczycielskiej. Ostatecznie obie siostry (nie zaniedbując
równocześnie prac zarobkowych) rozpoczęły naukę
w bydgoskiej Szkole Dramatycznej, ponieważ obie (może
wzorem niespełnionych marzeń swojej cioci Heleny
Oczkiewiczówny) postanowiły, że zostaną aktorkami.
Szkoła miała bardzo ambitny program obejmujący
między innymi historię literatury, historię dramatu,
zagadnienia dotyczące kostiumologii i charakteryzacji,
naukę dykcji i deklamacji czy podstawy gry aktorskiej,
a wykładowcami byli znakomici aktorzy, reżyserzy
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6. Bydgoska Szkoła Dramatyczna. Pamiątkowe tableau z okazji 50-lecia pracy literackiej profesora Adama Grzymały-Siedleckiego. W górnym rzędzie Basia,
w drugim rzędzie od dołu Jadzia
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i krytycy literaccy z profesorem Adamem Grzymałą-Siedleckim na czele, wykładowcą analizy tekstu (fot. 6).
Ten uznany krytyk literacki i teatralny, tłumacz, prozaik
i reżyser prowadził placówkę do 1948 roku, kiedy to
decyzją ówczesnych władz została zlikwidowana w wyniku wdrożenia zasady centralizmu polityki kulturalnej
państwa. Przygotowując się do wymarzonego zawodu,
obie siostry starały się równocześnie o przyjęcie do
szkoły o profilu ogólnokształcącym, która pozwoliłaby
im na uzupełnienie edukacji ogólnej. Problem w tym,
że takie szkoły dopiero się tworzyły, więc nie bardzo
można się było do nich dostać. Los chciał jednak inaczej, do historii rodziny wkroczyła siła mediów, a Basia
i Jadzia aktorkami ostatecznie nie zostały.
Ponadczasowa siła mediów
Podczas niemieckiej okupacji bydgoski dom, jak
wiele innych polskich domów, był nachodzony przez
ludzi okupanta, którzy pod rozmaitymi pretekstami
rodzinny dobytek plądrowali. W domu Marty takie
wizyty zmierzające do ustalenia miejsca pobytu ukrywającego się Antoniego nie były rzadkością. Miejsce
pobytu męża znała jedynie żona, nie można więc było
pozyskać tych informacji od dzieci. Z kolei wiadomo też

7. Basia z narzeczonym. Zakopane, 1947 r.
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8. Marta w Zakopanem

było, że mimo aresztowania i dziewięciomiesięcznego
uwięzienia Marty w 1942 roku nie udało się tej lokalizacji
ustalić. Ponawiano więc próby, by może jakiś przypadek
pozwolił aresztować uciekiniera. Podczas takich „wizyt”
z domu ubywały kolejne cenne przedmioty. Jedna z nich
miała szczególnie negatywne następstwa, bo rodzinie
zarekwirowano radio. To był jedyny odbiornik wśród
okolicznych domów, pozwalał nie tylko na kontakt (co
prawda ograniczony, ale jednak) ze światem, ale też
zapewniał drobne dostawy żywności od wdzięcznych,
ale równocześnie głodnych wieści sąsiadów. Brak radia
odczuwano bardzo boleśnie i Marta nie mogła się z tą
stratą pogodzić.
W 1946 roku dzięki wstawiennictwu profesora
Grzymały-Siedleckiego, który swojej pilnej uczennicy
postanowił ułatwić pogodzenie nauki z pracą zarobkową, Basia otrzymała pracę w charakterze telefonistki
w przedsiębiorstwie Polskie Radio. Ambitnie podchodziła do swoich zadań, ceniono ją i w nagrodę za swoją
pracę po pewnym czasie otrzymała odbiornik radiowy!
To był absolutny przełom, bo od tej chwili Marta codziennie słuchała aktualnych wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem ogłoszeń o naborze do szkół,
organizacji rozmaitych kursów i wszelkich form szkoleń
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pozwalających na kontynuację edukacji jej najstarszych Nowy zawód, nowy adres
Kiedy w grudniu 1946 roku wrócił do domu
córek. Dzięki temu siostry podejmowały dalsze próby
pokonywania kolejnych szczebli wykształcenia. I tak siłą Antoni, gdy odnalazły się jego siostry Tekla i Tereska,
przekazu radiowego ukazało się ogłoszenie o naborze a także rodzina brata Stanisława zakatowanego w obozie
na kurs pedagogiczny organizowany w Zakopanem, Mathaussen-Gusen, rodzina Kowalskich poczuła się
gdzie można też było uzupełnić wykształcenie ogólne ponownie całością (fot. 9). Za naukę wziął się równa poziomie liceum. Takim zrządzeniem losu Basia nież Antoni. Co prawda zaraz po powrocie do domu
trafiła do willi „Przystań” przy Drodze do Białego, gdzie próbował utrzymać rodzinę, podejmując się różnych
nie tylko rozpoczęła ostateczną edukację zawodową zajęć, ale nigdy nie były to profesje dające gwarancję
(zakończoną po latach studiami polonistycznymi), ale dłuższego zatrudnienia. Szybko się też przekonał, że
też poznała swojego przyszłego męża (fot. 7). Wartością jego dotychczasowe dyplomy i przebyty szlak powstańdodaną w tej historii była pamiętna wizyta w Zakopa- czo-wojenny nie są w nowej rzeczywistości szczególnie
nem Jadzi i Marty. Siostry mogły po dłuższej przerwie dobrze oceniane, więc skorzystał z możliwości, jakie
nacieszyć się swoim towarzystwem, natomiast Marta dawała Polska Ludowa i ukończył w Szczecinie kurs
nie tylko odwiedziła córkę i przyszłego zięcia, ale mogła felczera weterynarii. Miał nowy zawód i mógł z nim
w końcu spełnić swoje marzenie zobaczenia pierwszy wiązać nadzieję na finansową stabilizację. Oczywiście
raz w życiu polskich Tatr (fot. 8).
ten nowy zawód wiązał się z koniecznością opuszczenia

9. Trzy najmłodsze siostry z rodzicami, 1947 r.
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10. Antoni w pracy

11. Od lewej Jadzia, ciotka Janicka i Basia, 1947 r.

Bydgoszczy. Chociaż dziewczynki protestowały, to
ostatecznie kolejna przeprowadzka nie była szczególnie
uciążliwa dla rodziny, która od lat dwudziestych, kiedy
o miejscu zamieszkania decydował garnizon Antoniego,
przeprowadzała się już kilkanaście razy.

(fot. 10). Poruszano się w niewielkim obszarze administracyjnym bogatym w małe miasteczka i wsie
oraz w przedwojenne wielkie majątki ziemskie, gdzie
obecnie tworzono wielkoobszarowe państwowe gospodarstwa rolne. Szczególnie miło zapamiętano pobyty
w Jęcznikach, a potem w Leszczenicy, gdzie Antoni
pracował jako weterynarz i administrator. To był czas
w miarę dostatniego życia, kiedy sami nie cierpieli
głodu i mogli pomagać dalszej rodzinie. Prawdopodobnie wtedy poznano Zofię Janicką (fot. 11 i 12). To

Lata tłuste…
I znowu, jak przed wojną, Marta i Antoni zaczęli
często zmieniać adresy, zależnie od potrzeb, tym razem
związanych z obowiązkami zawodowymi Antoniego

12. W drugim rzędzie od lewej siedzą: Basia, ciotka Janicka, Antoni i Marta. W pierwszym – Joasia, Halinka i Gosia
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Świat się zmienia, pisz wspomnienia

13. Jadzia z mężem

14. Basia z mężem

szczególnie piękna postać w dziejach tej rodziny, bo
chociaż do niej nie należała, stała się na długie lata jej
dobrym duchem, przyjacielem i opiekunem. Przyjacielskie kontakty z „ciotką Janicką” do końca jej życia
utrzymywały jeszcze dzieci i wnuki Marty i Antoniego. W tym czasie przyjaźnili się również z sołtysem
sąsiedniej wsi Kiełpino, gdzie Marta na okres około
dwóch lat wróciła do swojego przedwojennego zawodu
nauczycielki. Niestety ten etap tak pięknie wspominany
szybko minął. Odbierając poród krowy Antoni zaraził
się brucelozą. Choroba szybko postępowała i poczyniła
tak duże szkody, że w wieku niespełna 60 lat nie mógł
już wykonywać swojego zawodu, stał się rencistą i wraz
z rodziną musiał opuścić przyjazną Leszczenicę.

wraz z mężem (fot. 14) podjęli pracę w człuchowskiej
szkole. Tu urodziła się też trójka ich dzieci. Najmłodsze
córki Marty i Antoniego rosły, kontynuowały naukę i...
tęskniły do Bydgoszczy. Tymczasem jednak ich adresem
pozostawał Człuchów.

Lata chude
Tłuste lata minęły i rodzina przeniosła się do
Człuchowa, gdzie warunki zdecydowanie się pogorszyły
i gdzie często cierpiała niedostatek. Rencista wraz z żoną
mając na utrzymaniu trzy dziewczynki w wieku szkolnym, wynajął w pobliżu kina kiosk i na zmianę z Martą
pracowali w nim, aby dorobić do skromnej renty, a dwie
najmłodsze dziewczynki pod kinem sprzedawały przechodniom zapałki. Obie najstarsze córki nie obciążały
już rodziny, bo założyły swoje. Jadzia po wyjściu za mąż
(fot. 13) ponownie zamieszkała w Bydgoszczy (tam też
przyszły na świat jej dwie córki), gdzie parter piętrowej
willi teściowie oddali młodej rodzinie, natomiast Basia
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#
Ponieważ marzenia nieraz się spełniają, to ostatecznie przynajmniej część rodziny do Bydgoszczy
wróciła. Gosia, która po zakończeniu edukacji została
nauczycielką, szukała pracy jeśli nie w samym mieście,
to przynajmniej w jego okolicy. Ostatecznie znalazła
ją w pobliskim Łąsku Wielkim i zabrała tam swoich
rodziców. Po czterech latach ustawicznych poszukiwań
możliwości powrotu do miasta Antoni znalazł ofertę
kupna domku na przedmieściach Bydgoszczy (w Fordonie) i w ten sposób w końcu do ukochanego miasta
wrócili. Mieszkała tam już przecież Jadzia z rodziną,
Joasia kończyła naukę w szkole pielęgniarskiej, więc
oczekiwano, że także dotrze do miasta swojego urodzenia. Rodzina rozpoczęła kolejny etap życia w powojennej Polsce. Jej dalsze losy spróbuję opowiedzieć
za jakiś czas…
Alicja Barwicka
okulistka
wnuczka Marty i Antoniego
Fotografie z archiwum rodzinnego autorki
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Kontynuacja z poprzedniego numeru

Lektura na każdą porę roku
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Lektura na każdą porę roku

39

11_2020 listopad

Lektura na każdą porę roku

40

11_2020 listopad

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

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

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

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

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

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

3. Status współpracownika
3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech
artykułów autor zyskuje status współpracownika i może
otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy”
ważną przez rok.
3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła
legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne

49

zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na
konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do
napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia
kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania
go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”

4. Wymogi edytorskie dotyczące materiałów prasowych
4.1. Teksty
4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie
elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).
4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach
informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.
4.2. Ilustracje

4.2.1.5. 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. Katarzyna Kowalska

Na zakończenie

Coś kolczastego
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