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

Moje hasło
na nowy rok:

Lekarzu,
włącz myślenie!

Koleżanki i Koledzy,

N

owy rok dostarcza nam dużo nowych tematów i problemów. Na
czołówkach portali internetowych króluje oczywiście wirus z Wuhan.
Jeszcze stosunkowo mało o nim wiemy, nie jesteśmy też w stanie przewidzieć dynamiki jego rozprzestrzeniania się.

W

spółczesne warunki do szybkiego przemieszczania się informacji
w równej mierze sprzyjają informacjom prawdziwym i pożytecznym,
jak i wszelkim odmianom fakenewsów, czyli fałszywych wiadomości słownych oraz deepfake’ów, czyli fałszywych obrazów tworzonych za pomocą
technik komputerowych. Jeżeli dodamy do tego coraz powszechniejsze
przekonanie, że każdy zna się na wszystkim i w związku z tym wszystko
może skomentować, powstaje nieznane do tej pory wymieszanie prawdy
i kłamstwa, faktu i mitu.

O

dnalezienie się w tym tyglu słów, różnych interesów i intencji nie
jest łatwe. Dotarcie do faktów, prawdy, rozszyfrowanie intencji wymaga czasu, umiejętności docierania do źródeł, głębokiego poszukiwania
w internecie. Takich umiejętności nie zdobywa się ani w szkołach, ani na
uniwersytetach – może powinien być na to specjalny przedmiot?

F

ałszowanie, przeinaczanie, przekręcanie w równej mierze dotyczą teraźniejszości, jak i przeszłości. Musimy stawiać czoło tym manipulacjom
z całą stanowczością, w szczególności gdy dotyczą naszego kraju, naszej
rodziny, naszej przeszłości. Jesteśmy to winni młodszym pokoleniom,
naszym dzieciom i wnukom. Określenie „świadek historii” nabrało dziś
wyjątkowo głębokiego znaczenia.
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I. Informacje wstępne

Artykuł poglądowy

1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy z 26
stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24
z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników i czasopism (poz.
PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 20845685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej w internecie w formacie PDF). Każdy drukowany numer jest przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej (sygnatura
P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją polityczną,
religijną ani żadnym samorządem terytorialnym lub zawodowym.
GdL jest organizacją pozarządową działającą na rzecz lepszej opieki
zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie ważnych
dla zdrowia publicznego zagadnień: postępu w medycynie, promocji
zdrowia oraz wiedzy o chorobach rzadkich.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do tych,
którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla tradycyjnie
rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze. GdL
na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną, ale także
nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak literatura,
muzyka, podróże.
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.
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4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” jest dziennikarzem freelancerem, nie
prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza
komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
Nie są udzielane patronaty medialne wydarzeniom komercyjnym
ani nie są wydawane zgody na przedruki artykułów z logo GdL
w innych mediach.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie
są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria
autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu, ale
i osobistej satysfakcji.
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Nowości
Gdańsk: pionierska metoda implantacji stymulatora serca u dzieci
W grudniu 2019 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
w Gdańsku wykonano pionierską
operację kardiochirurgiczną polegającą na implantacji elektrod
epikardialnych (nasierdziowych)
u dziecka bez wykonywania sternotomii – bez otwarcia klatki
piersiowej. Dostęp do serca uzyskano z czterocentymetrowego
cięcia spod wyrostka mieczykowatego bez naruszania struktur
kostnych.
– Co szczególnie istotne, elektrody
Stała stymulacja serca to uznana
umieszczono na ścianie prawego przed- metoda leczenia bradykardii. Tradysionka i lewej komory serca, co jest cyjnie elektrody układu stymulującego
optymalnym rozwiązaniem. 13-letnia umieszcza się drogą przezżylną w prapacjentka zniosła zabieg bardzo dobrze. wym przedsionku i prawej komorze serca.
Dzięki zastosowanej metodzie układ Jak zwracają uwagę eksperci, to może
żylny dziewczynki nie został naruszony, jednak prowadzić do wystąpienia powico praktycznie wyeliminowało ryzyko kłań zakrzepowych w układzie żylnym,
wystąpienia wielu znanych powikłań jak i upośledzenia funkcji zastawki trójelektroterapii. Podczas pierwszej am- dzielnej. Ponadto trwałość elektrod jest
bulatoryjnej kontroli cztery tygodnie ograniczona i po kilku-kilkunastu latach
po zabiegu potwierdzono nie tylko pra- trzeba je wymienić, co jest zabiegiem wywidłowe wygojenie rany operacyjnej sokiego ryzyka. Z tych powodów u naji poprawne działanie stymulatora, ale młodszych pacjentów często stosowana
przede wszystkim dobre samopoczu- jest stymulacja nasierdziowa, czyli epicie pacjentki, zadowolonej z przebie- kardialna, polegająca na naszyciu elekgu i efektów leczenia – mówi dr hab. trod bezpośrednio na ścianę serca. Wiąże
Maciej Kempa, kierownik Pracowni się to jednak z koniecznością otwarcia
Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca klatki piersiowej metodą torakotomii
Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca bocznej lub sternotomii. Rozległość
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. takiego zabiegu poza dolegliwościami

bólowymi w okresie gojenia niesie
też z sobą ryzyko.
Zabieg implantacji elektrod
epikardialnych bez wykonywania
sternotomii u 13-letniej pacjentki
przeprowadził interdyscyplinarny
zespół lekarzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: kardiochirurg dr n. med. Grzegorz Łaskawski (Klinika Kardiochirurgii
i Chirurgii Naczyniowej) wspierany przez chirurga dziecięcego dr n.
med. Macieja Murawskiego (Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży). Za część elektrofizjologiczną
odpowiadał dr hab. med. Maciej Kempa
(Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca). Kwalifikację do zabiegu oraz opiekę
nad chorą prowadziła dr hab. med. Joanna Kwiatkowska (Klinika Kardiologii
Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca).
Przeprowadzenie zabiegu było możliwe dzięki trwającej od wielu lat owocnej współpracy zarówno kardiologów,
kardiologów dziecięcych jak i kardiochirurgów Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego. Zabiegi tego typu dotychczas prowadzono jedynie w grupie
dorosłych. Przedstawiony zabieg jest
pierwszą w Polsce implantacją stymulatora dwujamowego z dojścia spod
wyrostka mieczykowatego w populacji
pediatrycznej.
Źródło: materiały prasowe

Światowe Forum Ekonomiczne
Światowe Forum w Davos pozyskało do współpracy 18
nowych fabryk w swojej globalnej sieci tzw. latarni morskich
(Global Lighthouse Network) skupiającej zaawansowanych
producentów, którzy są zaangażowani w tworzenie technik
czwartej rewolucji przemysłowej. Techniki te mają za zadanie
wpływać na działania ludzi oraz na środowisko. Zagadnienia
te są opisane w książce Global Lighthouse Network: Insights
from the Forefront of the Fourth Industrial Revolution.
Nowe fabryki są w Brazylii, Japonii i Singapurze, zajmują
się między innymi produkcją półprzewodników , sprzętu
rolniczego, a także leków.
Na liście nowych partnerów Światowego Forum Ekonomicznego jest między innymi firma GSK, która poprawiła
prędkość na linii produkcyjnej o 21%, zmniejszyła czas

przestojów i zwiększyła wydajność, zapewniając ogólną
poprawę efektywności sprzętu o 10% – informują autorzy
wiadomości prasowej.
Globalna sieć latarni morskich oferuje niezrównaną szansę
nie tylko na podkreślenie wysiłków transformacyjnych najbardziej zaawansowanych producentów na świecie, ale także, co
ważniejsze, na stworzenie wspólnej podróży edukacyjnej, która
pomoże producentom na całym świecie, w różnych łańcuchach
wartości i różnej wielkości, uzyskać dostęp do pozytywnego
potencjału czwartej rewolucji przemysłowej i wykorzystać
go – mówi Francisco Betti, dyrektor ds. zaawansowanego
przemysłu wytwórczego Światowego Forum Ekonomicznego.
(K.K.)
Źródło: https://www.technologyforyou.org/

sustainability-at-scale-18-new-factories-of-the-future-drive-impact-in-the-fourth-industrial-revolution/
https://www.weforum.org/our-impact/advanced-manufacturing-factories-light-the-way-as-learning-beacons
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Lighthouse_Network.pdf
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Nowości
Pierwsza w historii
polskiej medycyny konferencja skierowana do
kobiet podejmujących się
zawodów medycznych.

• Dyskusja 10.45-11.15
Pierwsze kroki w karierze naukowej do łatwych nie należą.
Porozmawiamy o tym, czy warto pisać doktorat, jak znaleźć
swojego mentora? Jakie są jasne, ale też te ciemne strony
pracy na uczelni?

Polki w klinice 11.30
• Zabiegówki – jakie wyzwania stoją przed kobietami? Lek. KaTo pierwsza w historii polskiej medycyny konferencja
tarzyna Pikulska 11.30-11.45
przeznaczona dla kobiet pracujących w medycynie.
• Kierowanie kliniką, wyzwania w kierowaniu zespołem.
Celem tej konferencji jest wsparcie kobiet pracujących
Prof. Beata Tarnacka 11.45-12.00
w ochronie zdrowia oraz identyfikacja problemów, z jakimi
• Szklany sufit – dlaczego pomimo feminizacji medycyny na
zderzają się w codziennej pracy.
stanowiskach kierowniczych przeważają mężczyźni? Czy
Planujemy poruszyć temat rozwoju kariery w medycynie,
trudno być dyrektorem medycznym dużej firmy? Dr n. med.
tworzeniu profesjonalnej sieci kontaktów, a także wyzwań
Katarzyna Skórzewska 12.00-12.15
związanych z pogodzeniem obowiązków domowych i życia
• Dyskusja 12.15-12.45
zawodowego.
Specjalistki z różnych dziedzin medycyny opowiedzą
Poprzez dzielenie się doświadczeniami, współpracę oraz
o swoim doświadczeniu w pracy klinicznej, przejdziemy
wymianę pomysłów pragniemy ulepszyć środowisko pracy
przez ortopedię, ginekologię po rehabilitację. Jakie wyzwania
kobiet.
niesie ze sobą prowadzenie zespołu oraz czy w medycynie
Inicjatorka projektu Polki w Medycynie: lek. Małgorzata
istnieje szklany sufit?
Osmola
współorganizatorzy: OIL Warszawa, dr n. med. Agata
Matki lekarki 13.15
Malenda, lek. Anna Brodziak, lek. Maria Kłosińska, lek. Ewa
• Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim.Llek. Dorota
Kotwica-Strzałek, lek. Dorota Bębenek
Bębenek 13.15-13.30

KIM SĄ #POLKI W MEDYCYNIE?

CELE KONFERENCJI

1. Jakie wyzwania stoją przed kobietami w medycynie w Polsce?
2. Budowanie wzajemnego wsparcia wśród kobiet w zawodach
medycznych – wsparcie, a nie rywalizacja.
3. Kariera a życie rodzinne – czy trudno wrócić do pracy po
urlopie macierzyńskim?
4. Chcę zajmować się nauką, ale nie wiem jak – stawianie
pierwszych kroków w środowisku naukowym.
5. Kto mnie poprowadzi? Mentoring w karierze lekarskiej
i naukowej.
6. Mobbing w pracy – czy to mnie dotyczy? Jak reagować?

• Łączenie pracy klinicznej z życiem rodzinnym. Dr n. med.
Agata Malenda 13.30-13.45
• Lekarka, ale robię coś jeszcze – prowadzenie firmy. Lek. Victoria Perovic-Kaczmarek 13.45-14.00
• Kobieta w medycynie – jak rozłożyć siły na długi dystans?
Dr n. med. Krystyna Knypl 14.00-14.15
• Dyskusja 14.15-14.45
Podyskutujmy o tym, jak łączyć pracę zawodową z obowiązkami domowymi. Czy urlop macierzyński to koniec
kariery, a może dopiero początek? Ścieżek kariery jest wiele
– można obok pracy medycznej prowadzić firmę, zajmować
się dziennikarstwem, nasze prelegentki są tego przykładem!

Wsparcie kobiet 14.45
• Jak relaksować się w pracy i po niej? Diana Łyżnik 14.45MIEJSCE I CZAS
-15.00
• 28.03.2020 r. Okręgowa Izba Lekarska im. prof. Jana Nie• Mobbing, czy da się przed nim chronić? 15.00-15.15
lubowicza w Warszawie, ul. Puławska 18
• Widzisz? Reaguj! – Wsparcie kobiet. Radca prawny Alek• START godzina 10.00
sandra Powierża 15.15-15.30
• rejestracja on-line obowiązkowa przez stronę OIL Warszawa,
• Prawa pracownicze kobiet. Możliwość robienia specjalizacji
udział w konferencji jest bezpłatny!
na 1/2 etatu, odmowy dyżurowania w ciąży. Lek. Maria
Kłosińska 15.30-15.45
Agenda
• Dyskusja 15.45-16.30
Polki w nauce 10.00
Ważny temat dotyczący praw kobiet, mobbing, jak reago• W jaki sposób kobiety na świecie wspierają się w pracy wać, gdy się z nim spotkamy? Mamy dowiedzą się o prawach
naukowej? Lek. Małgorzata Osmola 10.00-10.15
pracowniczych im przysługujących, pracy w mniejszym
• Kobiety dla nauki – nauka dla kobiet. Prof. Agnieszka wymiarze godzin, dyżurowaniu w ciąży.
Cudnoch-Jędrzejewska 10.15-10.30
Wiele nurtujących tematów zostanie poruszonych podczas
• Praca na uczelni – jasne i ciemne strony. Lek. Anna Bro- dyskusji, na które przeznaczyliśmy większość czasu konferencji.
Będziemy słuchać naszej publiczności!
dziak 10.30-10.45
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Nowości
Dziękujemy OIL Warszawa za pokazanie, że wspiera
rozwój zawodowy kobiet!

pod opieką opiekunki. Chcemy pokazać, że można zapraszać
mamy na konferencje i zorganizowanie tego nie jest wcale
dużym wyzwaniem.
Bardzo ważnym elementem konferencji jest możliwość
Chcemy, żeby możliwość przyjścia z dzieckiem stała się
przyjścia z dzieckiem – w wózku czy z dzieckiem pozosta- standardem dużych konferencji medycznych. Nie izolujmy
jącym pod opieką rodziców lub dzieckiem, które zostanie mam (rodziców) od świata medycznego!


Koronawirusy powodują zakażenia bydła i ptactwa, rzadziej
mogą być przenoszone na ludzi. U bydła i ptactwa powodują
choroby układu oddechowego, nerwowego lub pokarmowego. Wyróżnia się cztery rodzaje koronawirusów: alfa, beta,
gamma i delta. Nazwa koronawirus związana jest z obrazem
wirusów pod mikroskopem elektronowym – wyglądają, jakby
miały koronę. Pierwsze szczepy koronawirusa ludzkiego
wyodrębniono w latach 60. Większość zakażeń ludzi tym
wirusem jest łagodna, były dwie epidemie beta-koronawirusów SARS-CoV i MERS-CoV. W ciągu ostatnich dwóch
dekad spowodowały one łącznie ponad 10 000 przypadków
zakażeń, przy śmiertelności wynoszącej 10% dla SARS-CoV
i 37% dla MERS-CoV.
W grudniu 2019 r. w Wuhan w Hubei w Chinach pojawiła
się seria przypadków zapalenia płuc o nieznanej przyczynie,
których objawy kliniczne bardzo przypominały wirusowe
zapalenie płuc. Analizy próbek pobranych z dolnych dróg
oddechowych wskazały, że jest to nowy rodzaj koronawirusa – 2019-nCoV.
Do tej pory zidentyfikowano ponad 800 potwierdzonych
przypadków zachorowań, w tym część dotyczyła pracowników
służby zdrowia. Nowy wirus stwierdzony był w Wuhan oraz
w innych prowincjach w Chinach, a także w innych krajach
31 grudnia 2019 roku WHO podała, że 44 hospitalizowanych pacjentów zostało zidentyfikowanych jako zakażeni
potwierdzonym laboratoryjnie nowym koronawirusem.
W grupie tej 49% osób było w wieku 25-49 lat, a 34% w wieku
50-64 lat. Wśród tych pacjentów nie było dzieci ani młodzieży.
Spośród 41 chorych 32% wymagało leczenia w warunkach
oddziału intensywnej terapii. Większość zakażonych, 73%
stanowili mężczyźni, u 20% współistniała cukrzyca, u 15%
współistniały nadciśnienie tętnicze oraz inne choroby układu
krążenia.
W grupie pacjentów zakażonych wirusem aż 66% miało
w wywiadzie ekspozycję na produkty z Huanan Seafood
Market – jest to targowisko żywych zwierząt i owoców morza
w Jianghan District, Wuhan, prowincja Hubei w Chinach.
Targowisko to w związku z zakażeniami koronawirusem
zostało zamknięte 1 stycznia 2020 roku. Sprzedawano tam
między innymi żywe szczury i szczeniaki wilcze. Od 1 stycznia
2020 r. Huanan South China Seafood Market jest zamknięty
dla celów sanitacji i dezynfekcji środowiska.
26 stycznia 2020 r. chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała o 2744 potwierdzonych przypadkach (w tym 461
poważnych przypadków) i 5794 podejrzanych przypadkach
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coronaviruses_004_lores.jpg

Co wiadomo o koronawirusie 2019-nCoV?

Obraz cząstek koronawirusa SARS z mikroskopu elektronowego

w 30 prowincjach w Chinach. Większość przypadków znajduje się w Wuhan City. Kolejne 17 przypadków zgłoszono
w Hongkongu, Makao i na Tajwanie. Do 30 stycznia 2020 r.
stwierdzono 170 zgonów.
W następujących krajach potwierdzono również ponad
30 przypadków zachorowania związanych z podróżami: Kanada, Malezja, Australia, Francja, Nepal, Stany Zjednoczone,
Singapur, Wietnam, Korea, Japonia, Tajlandia.
Najczęściej występującymi objawami są: gorączka i kaszel,
duszność, ból gardła, głowy oraz mięśni, ogólnie złe samopoczucie. Okres inkubacji wynosi od 1 do 14 dni.
Zakażenie koronawirusem należy podejrzewać u pacjentów z objawami zapalenia płuc, którzy odwiedzili miejsce
dotknięte chorobą lub którzy zgłaszają bezpośredni kontakt
z osobą z potwierdzonym lub podejrzewanym nowym zakażeniem koronaawirusem w ciągu 14 dni przed wystąpieniem
objawów. Podejrzane przypadki powinny być zgłaszane do
odpowiednich lokalnych organów służby zdrowia.
Według ekspertów WHO, którzy obradowali 22 i 23
stycznia 2020 roku, nie ma obecnie zagrożenia epidemicznego na szerszą skalę, natomiast istnieje zagrożenie lokalne
w Chinach.
Krystyna Knypl
Źródło:
https://www.thelancet.com/coronavirus
https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/3000165
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3045770/world-healthorganisation-links-china-virus-outbreak-single
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/wuhan-pneumonia-viruswholesale-market-animal-trading-12302476

2_2020 luty

Nowości
Można na bieżąco śledzić dane o rozprzestrzenianiu się koronawirusa
z Wuhan

Koronawirus z Wuhan rozprzestrzenia się w Chinach i przekracza kolejne
granice. Stan na 28 stycznia 2020 roku
– liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na całym świecie 6057, w tym:
Chiny 5970, Tajlandia 14, Hongkong 8,
Tajwan 8, Japonia 7, Makau 7, Malezja 7,

Singapur 7, Australia 5, Stany Zjedno- 31 stycznia. Sytuacja jest oceniana na
czone 5, Francja 4, Niemcy 4, Południo- bieżąco.
(K.K.)
wa Korea 4, Kanada 2, Wietnam 2, KamŹródło: https://gisanddata.maps.arcgis.com/
apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR
bodża 1, Nepal 1, Sri Lanka 1. Liczba
0oKIKJlc-zeNZGFBVEN0-O-58daoCDaKicX
zgonów 132. British Airways zawiesiły
wC10cjFWgCZqTPgavseTfI#/bda7594740fdze skutkiem natychmiastowym loty do
40299423467b48e9ecf6
i z Pekinu oraz Szanghaju do piątku

Na łamach „New England
Journal of Medicine” 29 stycznia 2020 r. ukazało się doniesienie Early Transmission
Dynamics in Wuhan, China,
of Novel Coronavirus–Infected
Pneumonia autorstwa Qun Li
i wsp. omawiające 425 potwierdzonych przypadków
zapalenia płuc, które rozpoznano u pacjentów z Wuhan,
miasta zamieszkałego przez
11 mln obywateli.
Pier wsze przypadki
zdiagnozowano 29 grudnia
2019 roku. Zapalenie płuc
rozpoznawano na podstawie
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następujących objawów: gorączka, radiologiczne objawy
zapalenia płuc, niska lub prawidłowa liczba limfocytów,
niska lub prawidłowa liczba
leukocytów, brak poprawy
po trzech dniach leczenia antybiotykiem, dodatni wynik
specjalistycznych testów na
obecność wirusa. W analizowanej grupie nie było dzieci
poniżej 15. roku życia.
Na podstawie dynamiki
rozprzestrzeniania się choroby oszacowano, że każdy
pacjent zarażony wirusem
z Wuhan zarażał średnio 2,2

osoby. Stwierdzono także,
z 89% pacjentów było przyjętych do szpitala dopiero
w piątym dniu choroby.
Wyróżnia się 4 rodzaje
koronawirusów: alfa, beta,
gamma i delta. Cztery spośród koronawirusów oznaczonych symbolami HCoV
229E, NL63, OC43 i HKU1
występują na całym na całym
świecie i stanowią od 10 do
30% zakażeń górnych dróg
oddechowych u dorosłych.
Siedliskiem koronawirusów
są często nietoperze. (K.K.)
Źródło: https://www.nejm.org/doi/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B5#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pteropus_conspicillatus.jpg

Zapalenie płuc wywołane przez koronawirusa z Chin – charakterystyka

full/10.1056/NEJMoa2001316?query=featured_coronavirus
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Komunikat wspólny
prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i głównego inspektora sanitarnego
z 23 stycznia 2020 r. dotyczący przypadków odmowy poddania się
obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu
W związku z docierającymi do Naczelnej Izby Lekarskiej
i głównego inspektora sanitarnego informacjami o tym, że
lekarze wykonujący obowiązkowe szczepienia ochronne
coraz częściej spotykają się z odmową realizacji szczepienia
do czasu spełnienia przez lekarza różnych żądań, w tym
w szczególności udzielenia rozlicznych i bardzo szczegółowych informacji, które nie mieszczą się w zakresie lekarskiego
badania kwalifikacyjnego do szczepienia, a jednocześnie
w związku z potrzebą podkreślenia faktu, że według aktualnej
wiedzy medycznej nie ma skuteczniejszej metody ochrony
przed chorobami zakaźnymi niż szczepienia ochronne, prezes
Naczelnej Rady Lekarskiej oraz główny inspektor sanitarny
przedstawiają następujące stanowisko.
1. Szczepienia należą do najważniejszych zdobyczy współczesnej medycyny i są najlepszą znaną metodą profilaktyki
chorób zakaźnych – ratują życie i chronią przed powikłaniami
związanymi z niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi.
2. Szczepionki spełniają obecnie najwyższe standardy
bezpieczeństwa i ryzyko związane z ich stosowaniem jest
znikome.
3. Stosowanie danej szczepionki jest poprzedzone procedurą
dopuszczenia jej do obrotu na terytorium Polski1.
4. Obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym
przeciw chorobom zakaźnym wynika wprost z ustawy z 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi2.
5. Wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych i grup osób obowiązanych do poddawania
się tym szczepieniom określa rozporządzenie ministra zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych3.
6. Obowiązki lekarza związane z przeprowadzaniem obowiązkowych szczepień ochronnych określa art. 17 ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi 2, zgodnie z którym do obowiązków lekarza należy:
– przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego
szczepienia ochronnego,
– w przypadku, gdy badanie kwalifikacyjne daje podstawy
do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia
ochronnego, skierowanie osoby objętej obowiązkiem szczepienia ochronnego do konsultacji specjalistycznej,
1

http://www.urpl.gov.pl/

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019, poz. 1239, z późn. zm.)
2

3
Rozporządzenie Ministra Zdrowia 18 sierpnia 20 11 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 753 oraz z 2019 r.
poz. 2118)
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– wydanie zaświadczenia ze wskazaniem daty i godziny
przeprowadzonego badania,
– prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej obowiązkowych szczepień ochronnych,
- sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz sprawozdania ze
stanu zaszczepienia osób objętych profilaktyczną opieką
zdrowotną, które przekazuje państwowemu powiatowemu
inspektorowi sanitarnemu,
– powiadomienie osoby obowiązanej do poddania się
obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną
albo opiekuna faktycznego, o obowiązku poddania się tym
szczepieniom, a także poinformowanie o szczepieniach
zalecanych.
7. W świetle przepisów prawa o realizacji obowiązkowego szczepienia ochronnego u dziecka decyduje lekarz, po
uprzednim przeprowadzeniu szczegółowego badania jego
stanu zdrowia oraz zebraniu potrzebnych informacji w trakcie wywiadu z jego rodzicem w ramach kwalifikacyjnego
badania lekarskiego.
8. Lekarz przeprowadzający szczepienie informuje o rodzaju i sposobie wykonania szczepienia oraz o możliwości
wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)
i konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza
w takim przypadku.
9. Przepisy prawa nie nakładają na lekarza obowiązku
udzielania innych, dodatkowych, szczegółowych informacji,
a rodzic lub opiekun prawny nie ma prawa, w związku z tym,
odmawiać wyrażenia zgody na szczepienie.
10. Brak podstawy prawnej do żądania od lekarza w ramach
badania kwalifikacyjnego do szczepienia szczegółowego
wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących takich zagadnień, jak: skład i działanie szczepionki, sposób jej produkcji,
dystrybucji i przechowywania, możliwych działań niepożądanych, czy szkodliwość szczepionki, statystyka odczynów
poszczepiennych i kwestia odpowiedzialności materialnej
za powikłania poszczepienne. Podobnie brak jest podstawy
prawnej do uzależniania zgody na wykonanie szczepienia
od wypisania przez lekarza kolejnych zaświadczeń o braku
przeciwwskazań do szczepienia, czy też od złożenia przez
lekarza pisemnego oświadczenia o gwarancji braku możliwości
wystąpienia powikłań poszczepiennych u dziecka.
11. W ostatnim czasie obserwuje się coraz częściej przypadki, polegające na próbach przerzucania odpowiedzialności na
lekarza za niezaszczepienie dziecka przez osoby zobowiązane,
a które realizacji tego obowiązku odmówiły.
12. Należy podkreślić, że niepoddanie dziecka badaniu
kwalifikacyjnemu z winy osoby zobowiązanej nie skutkuje
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ustaniem obowiązku szczepienia ochronnego; obowiązek
zbadania dziecka jest bowiem integralnym elementem procedury szczepienia. Dopiero stwierdzenie przez lekarza
przeciwwskazań do szczepienia może uwolnić od wykonania
ustawowego obowiązku (wyrok NSA z 7 lutego 2018 r., sygn.
akt. II OSK 933/16).
13. Dostrzegając wzrost liczby przypadków kierowania
wobec lekarzy nieuzasadnionych oczekiwań przez osoby
zobowiązane do szczepienia, Naczelna Izba Lekarska i Główny Inspektor Sanitarny uważają, że wielokrotne, uporczywe
wysuwanie wobec lekarza listy pytań, wniosków i innych
żądań, które nie mieszczą się w zakresie lekarskiego badania
kwalifikacyjnego do szczepienia, jak również warunkowanie
przeprowadzenia obowiązkowego szczepienia ochronnego

spełnieniem tych żądań, należy oceniać jednoznacznie jako
działanie, które zmierza nie tyle do uzyskania wiedzy i zrozumienia dla formy profilaktyki jaką są szczepienia, a jest
działaniem, które ma na celu uniemożliwić przeprowadzenie
szczepienia. W konsekwencji, w naszej ocenie, istnieją podstawy do uznania, że takie postępowanie nosi charakter jedynie
pozornego deklarowania chęci poddania się szczepieniu
i może być uznane za uchylanie się od dopełnienia obowiązku
poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Dr hab. n. med. Jarosław Pinkas
główny inspektor sanitarny

Wietnam – pierwsze przypadki zapalenia płuc spowodowanego przez
koronawirusa 2019-nCoV
Na łamach „New England
Journal of Medicine” ukazał
się artykuł Importation and
Human-to-Human Transmission of a Novel Coronavirus
in Vietnam autorstwa Lan T.
Phan i wsp, w którym przedstawiono pierwsze zdiagnozowane w Wietnamie przypadki
zapalenia płuc spowodowane

przez koronawirusa 2019 –
nCoV.
65-letni mężczyzna z rakiem płuca, nadciśnieniem
tętniczym, cukrzycą typu 2.,
chorobą wieńcową został
przyjęty 22 stycznia 2020 r. do
szpitala z powodu gorączki
oraz zmęczenia. Dolegliwości
pojawiły się przed pięcioma

dniami, po powrocie z miejscowości Wuhan w Chinach.
Pacjent podawał, że nie
był na targu owoców morza
w tym mieście. Po powrocie
z Chin pacjent spotkał się
z 27-letnim synem, u którego po kilku dniach wystąpiły
objawy zakażenia koronawirusem.

Pacjent kontaktował się
także z 28 członkami swojej rodziny, mieszkającymi
w różnych miastach – u żadnego z nich nie stwierdzono
infekcji górnych dróg oddechowych.
(K.K.)
Źródło: https://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMc2001272?query=featured_coronavirus

Migotanie przedsionków – problem globalny
Według ostatnich szacunków Centers for Disease Control
and Prevention udar dotyka ponad 795 000 osób rocznie
w Stanach Zjednoczonych i stanowi piątą główną przyczynę
zgonów w tym kraju. Udar jest również związany ze znaczną
długoterminową niepełnosprawnością i kosztami szacowanymi na 34 mld dolarów rocznie – pisze T. Rodriguez w artykule
Assessing the Risk for Stroke in Patients With Atrial Fibrillation
opublikowanym na łamach portalu „Cardiology Advisor”.
Migotanie przedsionków (AF), które dotyka nawet 46,3
mln osób na całym świecie i od 2,7 do 6,1 mln osób w Stanach

Zjednoczonych, może stanowić modyfikowalny czynnik
ryzyka dla ostrego udaru.
Wyniki badań sugerują, że migotanie przedsionków
jest przyczyną od 15 do 20% wszystkich udarów występujących w Stanach Zjednoczonych, a wyższe wskaźniki
śmiertelności obserwowano u chorych z udarem związanym
z migotaniem przedsionków w porównaniu z osobami bez
udaru.
(K.K.)
Źródło: https://www.cdc.gov/stroke/facts.htm
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11886-019-1189-6

Kalendarium aktywności dziennikarskich redaktor naczelnej
„Gazety dla Lekarzy” w styczniu 2020 roku
▶ Publikacja na www.sermo felietonów
3 stycznia. New Year’s Resolutions to Lose weight (https://app.sermo.com/post/603327)
10 stycznia. DEL key managers (https://app.sermo.com/post/606110)
17 stycznia. What we can and cannot change in our lives? (https://app.sermo.com/post/609056)
24 stycznia. International Holocaust Remembrance Day – mentioning my patients (https://app.sermo.com/post/612846)
31 stycznia. WHO guidance: medical mask and coronavirus 2019-nCoV (https://app.sermo.com/post/616788)
▶ inne wydarzenia
10 stycznia. Spotkanie organizacyjne w sprawie konferencji Polki w Medycynie
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O książce Wszystkie
twarze szpiczaka
Książka ta, nadesłana do redakcji „Gazety dla Lekarzy”, jest bardzo
interesującym sposobem uczczenia
100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, składa się bowiem ze
100 wywiadów z pacjentami chorującymi na szpiczaka mnogiego. Prezes
Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka, dr hab. n. med. Artur
Jurczyszyn, po raz kolejny w ciekawej formie przybliża
wszystkim zainteresowanym zagadnienia związane z tą
chorobą, która może mieć nie tylko sto twarzy, ale wiele
więcej! Szpiczak mnogi to nie tylko wiele obrazów klinicznych, ale także problemów diagnostycznych i terapeutycznych. Pisali o tym na łamach „Gazety dla Lekarzy” dr hab.
n. med. Artur Jurczyszyn i dr Magdalena Olszewska-Szopa:
http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/580-szpiczak-plazmocytowy.
Wyrazy uznania i gratulacje dla wszystkich zaangażowanych w powstanie tej bardzo potrzebnej i ciekawej książki
Krystyna Knypl

Więcej o szpiczaku
Dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn jest także od lat zaangażowany w organizację dwu konferencji (w tym roku na
Turbaczu 7 marca oraz w Krakowie 5 września) poświęconych
problemom szpiczaka mnogiego, podczas których wybitni
specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, Belgii, Francji, Polski
oraz innych krajów przedstawiają najnowsze zagadnienia
związane z tym schorzeniem. Warto się wybrać!
(K.K.)
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Artykuł poglądowy

Spokojnie, to tylko dodatek
Alicja Barwicka

Wszystko, co jemy, ma wpływ na funkcjonowanie ogromnej maszyny, jaką jest ludzki organizm. W tej niewyobrażalnie skomplikowanej strukturze, w każdej z miliardów komórek
zachodzą nieustannie reakcje fizykochemiczne, których wynikiem ma być uzyskanie konkretnych, ściśle przez naturę określonych celów. Żeby nie doszło do powstania zaburzeń
w przebiegu tych reakcji, a tym samym w prawidłowym funkcjonowaniu tkanek i organów, niezbędne jest zapewnienie im stałego, niczym niezakłóconego dopływu tlenu oraz
substancji budulcowych (organicznych i nieorganicznych), a także usunięcie produktów
przemiany materii. Niestety z różnych przyczyn, w szczególności związanych z wiekiem,
z prowadzeniem zupełnie nieprozdrowotnego trybu życia, stan naczyń krwionośnych stanowiących „środki transportu”, jak i transportowanej przez nie zawartości bywa różny.
Różne czasy, różna dieta
Co prawda przeważającą część krajowej populacji
stanowią ludzie zdrowi, ale coraz częściej nieubłagana
statystyka wskazuje też na obraz (zwykle zamożnej)
osoby w średnim wieku z nadwagą, nadciśnieniem
tętniczym, prowadzącej siedzący tryb życia, stosującej
dietę bogatą w tłuszcze i cukry proste z wyłączeniem
warzyw i owoców. Wbrew pozorom status finansowy
ma tu znaczenie, bo osoby mniej zasobne ekonomicznie
nie tylko częściej jadają warzywa, ale też uprawiając je
we własnych ogródkach, są bardziej aktywne fizycznie.
Ta grupa może niekoniecznie każdego dnia przyswaja
sobie zasady procentowego udziału w diecie składników
pokarmowych określonych w piramidzie zdrowego
żywienia, ale te zasady i tak stosuje intuicyjnie.
Trudno oczekiwać od współczesnego zabieganego
człowieka, żyjącego w nieustannym napięciu, pod presją
czasu i w zanieczyszczonym środowisku, żeby wrócił
do (jak dzisiaj uważamy) świetnych zasad żywienia
naszych prapraprzodków określanych mianem diety
myśliwego i zbieracza. Zasady żywienia były wówczas
bardzo proste, ale zaspokajały podstawowe potrzeby
organizmu. Nie nadużywano cukrów prostych, bo
jedyną dostępną formą słodyczy był miód, nikt nie
nadużywał soli, bo była zbyt kosztowna, nie znano
smaku białej mąki, bo produkty zbożowe były wyłącznie
pełnoziarniste, a mięso spożywano dość rzadko, bo jako
produkt trudny do zdobycia znajdowało się na szczycie
piramidy żywieniowej. Przez wieki dieta przeciętnego
mieszkańca globu była zależna od statusu ekonomicznego, miejsca zamieszkania, warunków atmosferycznych,
przyzwyczajeń i tradycji, ulegała też modzie. Jednak
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dopiero niedawno pojawił się zupełnie nowy kierunek
dostarczania organizmowi różnych potrzebnych lub nie
dodatków w postaci suplementów diety.
Co to jest suplement diety?
Niezależnie od preferencji dietetycznych rozmaitych grup wielu społeczeństw, w tym w szczególności
Polaków, wszystkich cechuje zamiłowanie do żywienia
się suplementami diety. Niby to nic złego, bo przecież
suplement diety to środek spożywczy, a nie lek (produkt
leczniczy). Każdy człowiek ma wybór i może żywić się,
czym tylko chce. Jedni preferują makaron z dodatkiem
warzyw, inni tabletkę o złożonym składzie, której producent obiecuje niezwykle skuteczne i szybkie działanie
odchudzająco-odmładzające ze szczególnym naciskiem
na poprawę perystaltyki jelit i „odkwaszanie organizmu”.
Z drugiej strony działa marketing tłumaczący nabywcy
zakres zysków wynikający z oszczędności przy nabyciu
od razu kilku opakowań tego wspaniałego specyfiku. Jeśli
potencjalny nabywca miałby jakiekolwiek wątpliwości,
zostaną one niezwłocznie i skutecznie rozwiane przez
wszechobecne reklamy medialne.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
kontrola obrotu środkami spożywczymi oraz ocena
sposobu ich przechowywania nie należy z oczywistych
powodów do zadań inspekcji farmaceutycznej, nie ma
też wymogu, by producent środka spożywczego miał
obowiązek informowania o możliwych działaniach
ubocznych takiego produktu. Co ciekawe, zgodnie
z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia Główny Inspektorat Sanitarny nie wymaga
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badań potwierdzających jakość oraz skład suplementu diety przed wprowadzeniem go na rynek i bazuje
jedynie na deklaracji producenta takiego produktu
dotyczącej jego składu.
Co dla chorych, co dla zdrowych?
Jeśli przyjąć zasadę, że leki są przeznaczone
dla osób chorych, to cała reszta tego, co spożywamy,
powinna być dostępna zdrowym. Sęk w tym, że o ile
kapusta czy rogalik wyglądają jak środek spożywczy
i nikt nie ma wątpliwości, co należy z nimi zrobić, to
tabletka suplementu diety zawsze będzie wyglądem
przypominać tabletkę leku. Trzeba do tego dorzucić
zamiłowanie wielu osób do leczenia się także „na wszelki
wypadek”, niczym nieograniczony dostęp do zakupu
(suplementy diety znajdziemy nie tylko w aptece, ale
także w drogerii, na stacji benzynowej czy w kiosku
z gazetami) i ogromną siłę przekonywania medialnych
reklam, dzięki której niezwykle łatwo namówić do zakupu również najbardziej dotychczas nieprzekonanych.
Z drugiej strony nie zawsze jesteśmy w stanie dostarczyć w codziennej diecie wszystkich potrzebnych nam
składników pokarmowych i bardzo dobrze, jeśli istnieje
możliwość okresowego korzystania z wyprodukowanych
przemysłowo dodatków żywieniowych (suplementów
diety) zapewniających uzupełnienie np. brakujących
witamin czy minerałów.

Żeby znaleźć złoty środek w korzystaniu z suplementów diety, trzeba przede wszystkim wiedzieć, czym
te żywieniowe dodatki różnią się od leków.
Niezbędna jest ponadto analiza swojego stanu zdrowia dokonująca oceny potrzeb zdrowotnych
dotyczących konkretnych składników pokarmowych,
o które powinniśmy wzbogacić codzienną dietę. Nie
zawsze uda się uzyskać pozytywny efekt takiego wzbogacenia drogą naturalną przez spożywanie brakujących
składników w większej ilości (alergie, nietolerancje
pokarmowe, zespoły zaburzeń wchłaniania). Wbrew
pozorom suplementy diety na rynku żywieniowym
istniały zawsze, nie przypominały jedynie formą tabletkowych postaci leku. Od wieków stosowano przecież
dodatki do codziennej diety, kiedy tylko pojawiały się
jakieś formy niedyspozycji. Wystarczy prześledzić tylko
kilka pozycji literatury, by uzyskać informację, o jakie
substancje wzbogacano dietę w wypadku np. „bladości
skóry”. Kiedy więc chcemy respektować aktualne zdrowotne wskazania żywieniowe, a niekoniecznie marzymy
o codziennym zjadaniu dodatkowych porcji wątróbki
i buraczków, suplementacja diety w postaci tabletkowej
staje się doskonałym rozwiązaniem problemu.
Nic nie jest wieczne
Bywają sytuacje, kiedy według aktualnej wiedzy
medycznej nie znamy innej formy zahamowania postępu

Leki

Suplementy diety
Przeznaczenie

Lek (produkt leczniczy) to substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako mająca właściwości zapobiegania
chorobom... lub leczenia chorób...

Suplement diety to środek spożywczy, którego celem jest
uzupełnianie normalnej diety... z wyłączeniem produktów
mających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu
przepisów prawa farmaceutycznego...

Wskazania
Są określone w charakterystyce produktu leczniczego i zatwierdzone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Brak wskazań! Służą uzupełnianiu diety. Nie są zatwierdzane
przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wprowadzanie do obrotu
Rejestracja i dopuszczenie do obrotu tylko przez Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych albo przez Komisję Europejską na
podstawie wniosku zawierającego szczegółową dokumentację
gwarantującą jakość, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.

Prawo nie wymaga rejestracji ani szczegółowej dokumentacji
gwarantującej jakość, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Wystarczy powiadomić Główny Inspektorat Sanitarny
i dostarczyć wzór opakowania przy wprowadzaniu produktu
do sprzedaży.

Bezpieczeństwo
Ciągły nadzór i monitorowanie jakości przez inspekcję farBrak ustawowego wymogu ciągłego monitorowania bezpiemaceutyczną, ponadto monitorowanie bezpieczeństwa stoso- czeństwa stosowania.
wania przez lekarzy, farmaceutów i podmiot wprowadzający
do obrotu.
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procesu chorobowego, jak tylko dostarczenie organizmowi konkretnych żywieniowych dodatków. Takich
sytuacji jest wiele, a ich częstymi przyczynami są stany
po części fizjologiczne związane z procesami starzenia
się organizmu, kiedy to dochodzi do zachwiania równowagi w procesach metabolicznych poprzez gromadzenie
w komórkach nadmiaru produktów przemiany materii,
w szczególności reaktywnych postaci tlenu nazywanych
powszechnie rodnikami tlenowymi. Co prawda każda
komórka organizmu podlega naturalnym procesom
starzenia, których efektem jest jej apoptoza. Skutek
finalny tego zjawiska jest jak najbardziej pożądany, bo
z organizmu usuwane są komórki zużyte lub uszkodzone. Należałoby się więc spodziewać, że takie zjawiska
dotyczą jedynie organizmów starszych. Niestety tak
nie jest i bywa, że procesy starzenia dotyczące tkanek
i organów zdecydowanie wyprzedzają fizjologię wieku
biologicznego. Nauka już dawno określiła czynniki,
które mogą inicjować procesy starzenia się, a należy do
nich między innymi niewystarczająca podaż witamin,
mikroelementów czy naturalnych barwników będących
katalizatorami reakcji chemicznych zachodzących
w komórkach.
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#
Ludzkość wymyśliła wiele rozwiązań służących
poprawie stanu zdrowia jednostki i społeczeństw. Żyjemy
dłużej w coraz większym komforcie. Potrafimy sobie
radzić z większością chorób, chociaż nadal terapia wielu
z nich jest wielką niewiadomą i ciągle czeka na efekty
pracy naukowców opracowujących satysfakcjonujące
dla chorych i lekarzy skuteczne rozwiązania. Suplementy diety to jeszcze jeden krok na drodze poprawy
zdrowia poprzez dostarczanie organizmowi niezbędnych substancji. Dobrze, że są, ale korzystajmy z nich
z umiarem, sprawdzajmy skład preparatów, dawki
i porównujmy z dziennym zapotrzebowaniem. Jeśli
takie preparaty stosujemy dłużej, ważne są okresowe
kontrole lekarskie, by ocenić zakres zmian w obrazie
klinicznym i ewentualnie modyfikować terapię.
Alicja Barwicka
okulistka

Fot. Mieczysław Knypl

Pożyteczna suplementacja
Dobrym przykładem następstw powyższych
zjawisk są zaburzenia funkcji widzenia centralnego w przebiegu suchej postaci zwyrodnienia plamki
związanego z wiekiem (AMD – age-related macular
degeneration). W odróżnieniu od postaci wysiękowej
AMD, postać sucha nie ma charakteru agresywnego,
przebiega powoli, a podaż w diecie (lub ewentualnie
w suplementach) naturalnych barwników plamkowych:
luteiny, zeaksantyny, kwasów omega-3, -6 i -9, antyoksydantów ze szczególnym uwzględnieniem witamin
C, A, E i B12, koenzymów w postaci cynku, manganu,
selenu i miedzi zdecydowanie opóźnia rozwój procesu
chorobowego, a tym samym chroni przed wystąpieniem
zmian wysiękowych. Warto zwrócić uwagę, by w suplementacji diety uwzględnić optymalną dzienną dawkę
luteiny 10-12 mg oraz zachować proporcję luteiny do
zeaksantyny 5:1. Wielu zwolenników ma też działający
protekcyjnie na śródbłonek naczyń resweratrol zawarty
w czerwonych winogronach i czerwonym winie. Niestety
długotrwałe prognozy w suchej postaci AMD także nie
zawsze są optymistyczne, bo stosowanym metodom nie
poddają się zmiany zanikowe, np. zanik geograficzny.
Prowadzone od lat wieloośrodkowe badania (biorąc
pod uwagę dzisiejszy stan wiedzy) dowodzą niezbicie,

że suplementacja naturalnych barwników luteiny i zeaksantyny oraz substancji o działaniu antyoksydacyjnym
i nienasyconych kwasów tłuszczowych, w szczególności
omega-3 (zwłaszcza kwasy DHA i EPA), -6 i -9 mają
pozytywny wpływ na metabolizm siatkówki, zwłaszcza
okolicy plamkowej, a tym samym pozwalają dłużej
zachować dobre widzenie centralne. Dlatego osobom
borykającym się z problemem suchej postaci AMD
zaleca się nie tylko zwiększenie udziału w codziennej
diecie owoców oraz warzyw, szczególnie zielonych i żółtych, spożywanie częściej morskich ryb, ale zwłaszcza
w okresie jesienno-zimowym stosowanie dodatkowo
suplementów diety zawierających niezbędne w tym
schorzeniu substancje. Przemysł dostarcza takie żywieniowe dodatki w dużej różnorodności, przy czym o ile
skład poszczególnych preparatów może się nieznacznie
różnić, o tyle podstawowe składniki pozostają zwykle
w podobnych wzajemnych proporcjach.
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Bezpieczny kierowca
z kardiowerterem–
-defibrylatorem
Czy prowadzenie samochodu, gdy ma się wszczepiony kardiowerter-defibrylator, jest bezpieczne? Czy trzeba zapinać pasy? Co
o tym mówią przepisy? Na te i inne pytania odpowiada dr hab. n. med. Michał Mazurek,
ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
• Czy mając wszczepiony kardiowerter-defibrylator
(ICD, implantable cardioverter-defibrillator) można
prowadzić samochód?
Tak, a nawet trzeba! Trudno dzisiaj nie korzystać
z podstawowych zdobyczy cywilizacji. Wszczepione urządzenie ma nam pomagać w życiu, chronić je,
w krytycznym momencie ocalić, a nie być kulą u nogi,
która w znaczącym stopniu je komplikuje.
Warto mieć świadomość, że dziś przed podjęciem
decyzji o implantacji urządzenia pacjenci często jasno
mówią, że jednym z najważniejszych kryteriów jest dla
nich to, czy po zabiegu będą mogli jeździć samochodem.
W Stanach Zjednoczonych bez samochodu nie da się
normalnie funkcjonować, a i w Polsce auto to dziś powszechny środek transportu i coraz bardziej dostępne
dobro. Tym samym ewentualny zakaz prowadzenia
samochodu może mieć bezpośredni wpływ na decyzję
pacjenta co do samej implantacji urządzenia, a później
na jego życie (edukację, pracę, zarobki, komfort życia,
stan psychiczny), potencjalnie ograniczając jego autonomię. To z kolei może prowadzić do nieprzestrzegania
zaleceń lekarzy.

zagrażającej życiu arytmii komorowej, która może
prowadzić do niestabilności hemodynamicznej (spadku
ciśnienia tętniczego krwi, omdlenia, a nawet nagłego
zgonu). A to może być przyczyną wypadku drogowego.
W Kanadzie przeprowadzono badania naukowe,
w których szacowano ryzyko wyrządzenia szkody (sobie
i innym) przez osobę ze schorzeniem kardiologicznym
oraz implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem.
W badaniach brano pod uwagę kilka kluczowych parametrów, takich jak:
• czas spędzany za kierownicą (kierowcy prywatni
versus zawodowi)
• rodzaj prowadzonego samochodu (osobowy, ciężarowy itp.)
• roczne ryzyko tak zwanego nagłego obezwładnienia
(zdefiniowanego powyżej i zależnego od choroby
podstawowej)
• prawdopodobieństwo spowodowania przez to „nagłe
obezwładnienie” wypadku, który może doprowadzić
do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci osób uczestniczących w tragicznym zdarzeniu.
Po uwzględnieniu tych czynników sformułowano
wzór matematyczny, na podstawie którego wyliczono,
• Czy to oznacza, że każdy pacjent z ICD może prowa- że społecznie akceptowalne roczne ryzyko wyrządzenia
dzić samochód? Czy to jest bezpieczne dla pacjenta szkody innym osobom przez kierowcę z kardiowertei dla społeczeństwa?
rem-defibrylatorem nie może być wyższe niż 0,005%.
Nie pozwalamy nikomu na prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu. To nie • Kto i kiedy może zatem usiąść za kierownicą?
Na podstawie wyników licznych badań naukoznaczy jednak, że nie należy w ogóle spożywać alkoholu. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku wych powstał konsensus ekspertów Europejskiej Asowszczepialnych urządzeń do elektroterapii. Całkowity cjacji Rytmu Serca (EHRA – European Heart Rhythm
zakaz wszystkiego i wszystkim byłby niemądry, nie- Association), szczegółowo określający czasowe i stałe
życiowy, a co więcej, nie mamy żadnych dowodów na ograniczenia w możliwości prowadzenia pojazdów
to, że uzasadniony.
mechanicznych przez pacjentów z kardiowerteremTo prawda, że wśród chorych z kardiowerterem- -defibrylatorem (tabela). W konsensusie tym eksperci
-defibrylatorem istnieje stałe ryzyko tak zwanego nagłe- uwzględnili kilka kluczowych czynników, takich jak:
go obezwładnienia, związane z możliwością wystąpienia • rodzaj prewencji nagłego zgonu sercowego (SCD
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– sudden cardiac death): pierwotna lub
wtórna
• rodzaj interwencji
kardiowertera-defibrylatora: adekwatna
lub nieadekwatna
• rodzaj zabiegu: implantacja ICD, wymiana urządzenia lub
wymiana elektrody
• typ kierowcy: zawodowy versus niezawodowy.
• Co to znaczy prewencja pierwotna lub
wtórna nagłego zgonu
sercowego?
Nagły zgon sercowy jest najczęściej
spowodowany utrwalonym, niestabilnym
hemodynamicznie
(prowadzącym do
utraty przytomności)
częstokurczem komorowym lub migotaniem
komór. Jeśli pacjent
przebył epizod groźnej dla życia arytmii
komorowej, ma na
przykład wywiad zatrzymania krążenia
i skutecznej reanimacji, to jest traktowany
przez nas jak chory
w tak zwanej prewencji
wtórnej nagłego zgonu
sercowego. Takiemu
pacjentowi proponujemy wszczepienie kardiowertera-defibrylatora po to,
aby, mówiąc w największym uproszczeniu, „nie umarł
po raz drugi”. Wiemy bowiem, iż ryzyko, że pacjent nie
przeżyje następnego epizodu zatrzymania krążenia jest
bardzo duże.
Z drugiej strony jest wielu pacjentów, którzy nigdy
nie przebyli żadnego epizodu groźnej dla życia arytmii
komorowej i nigdy nie byli reanimowani. Wiemy jednak,
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że ich choroba podstawowa znacząco zwiększa (w porównaniu z populacją ludzi zdrowych) ryzyko groźnych
dla życia komorowych zaburzeń rytmu serca. Są to na
przykład chorzy z ciężkim pozawałowym uszkodzeniem serca, różnymi kardiomiopatiami, genetycznie
uwarunkowanymi zespołami arytmogennymi. Tym
pacjentom proponujemy wszczepienie urządzenia w tak
zwanej prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego.
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Należy pamiętać, że ryzyko wystąpienia arytmii komorowej (a tym samym adekwatnej interwencji urządzenia) jest znacząco wyższe wśród chorych
z implantowanym urządzeniem w prewencji wtórnej
(w porównaniu z prewencją pierwotną) oraz że kardiowerter-defibrylator działa objawowo, to znaczy doraźnie
przerywa groźne dla życia komorowe zaburzenia rytmu,
a nie leczy choroby podstawowej.
• Co oznacza adekwatna lub nieadekwatna interwencja urządzenia? Czy po interwencji ICD można
prowadzić samochód?
Jeśli interwencja urządzenia była adekwatna,
to znaczy, że urządzenie zadziałało prawidłowo, czyli
rozpoznało częstoskurcz komorowy lub migotanie
komór i je przerwało. Problemem nie jest sama interwencja urządzenia, lecz wystąpienie arytmii komorowej.
Zaburzenia rytmu związane są bowiem z podstawową
chorobą pacjenta. Każda interwencja urządzania wymaga pilnej kontroli kardiologicznej w celu potwierdzenia
wystąpienia groźnej dla życia arytmii komorowej, ewentualnego poszerzenia diagnostyki i leczenia przyczyn
wystąpienia czy nasilenia zaburzeń rytmu serca. Zaleca się trzymiesięczny okres karencji w prowadzeniu
pojazdów mechanicznych po adekwatnej interwencji
kardiowertera-defibrylatora (tabela).
Jeżeli interwencja urządzenia była nieadekwatna,
czyli nie spowodowana arytmią komorową, konieczna
jest również pilna kontrola kardiologiczna. Jej celem jest
przede wszystkim potwierdzenie nieadekwatności terapii
urządzania, znalezienie przyczyny takiej interwencji
(na przykład migotanie przedsionków z bardzo szybką
akcją komór, uszkodzenie elektrody defibrylującej itd.)
i postępowanie mające na celu uniknięcie podobnych
interwencji w przyszłości (na przykład znaczne zwolnienie migotania przedsionków, przeprogramowanie
urządzenia, zmodyfikowanie farmakoterapii, wymiana
dysfunkcyjnej elektrody na nową itd.). W razie nieadekwatnej interwencji urządzenia pacjent może wrócić
do prowadzenia samochodu natychmiast po usunięciu
przyczyny nieadekwatnych terapii kardiowertera-defibrylatora (tabela).

loży, elektrody mogą uleć dyslokacji. Zaleca się, aby
z powrotem do normalnej aktywności życiowej (w tym
prowadzenia pojazdów mechanicznych) odczekać do
zakończenia procesu gojenia. Szczegółowo określa to
wspomniany konsensus ekspertów EHRA (tabela).
W wypadku urządzenia wszczepionego w prewencji wtórnej zaleca się powstrzymanie od prowadzenia pojazdu przez około trzy miesiące, w prewencji
pierwotnej oraz przy wymianie elektrody przez miesiąc,
a przy wymianie urządzenia przez tydzień. Oczywiście
to zalecenia ogólne i do każdego pacjenta należy podejść indywidualnie. Szczegółowych zaleceń udziela
pacjentom najczęściej personel ośrodka wszczepiającego
urządzenie podczas wizyt kontrolnych.
• Co z kierowcami zawodowymi?
Jeżeli pacjent jest kierowcą zawodowym, to nie
może jeździć samochodem (oczywiście zawodowo).
Wspomniany powyżej wzór stworzony przez Kanadyjczyków, przewidujący roczne ryzyko wypadku drogowego i wyrządzenia szkody sobie i innym, zawsze
przekracza 0,005%/rok w wypadku kierowców zawodowych (z uwagi na liczbę godzin w roku spędzanych
za kierownicą). Takie stanowisko potwierdza konsensus
EHRA – że pacjenci z kardiowerterem-defibrylatorem
nie mogą być zawodowymi kierowcami (tabela).
A kto jest kierowcą zawodowym? Otóż Kanadyjczycy wymyślili prostą definicję kierowcy prywatnego
(niezawodowego). Według nich to taki kierowca, który
nie zarabia na życie jeżdżąc samochodem, rocznie pokonuje do 36 tys. kilometrów lub spędza za kierownicą do
720 godzin, masa jego pojazdu jest mniejsza niż 1100 kg.
Każdy inny kierowca jest automatycznie uznawany za
kierowcę zawodowego. Definicję kierowcy zawodowego w Europie, zgodną z dyrektywami europejskimi
(80/1263/EEC oraz 91/439/EEC) przedstawiono w tabeli.

• Czy trzeba zapinać pasy?
Oczywiście, że tak. Pasy zapinamy obowiązkowo
– od tej reguły nie ma odstępstwa. W pierwszym okresie,
kiedy zalecamy odczekanie z prowadzeniem samochodu
od jednego do trzech miesięcy (okres gojenia się rany),
pacjent będzie jeździł po stronie pasażera. Pas znajdzie
• Kiedy po zabiegu wszczepienia, wymiany urządzenia się więc po prawej stronie, na ramieniu – nie będzie
lub elektrody można usiąść za kółkiem?
ocierał lub w inny sposób ingerował w gojącą się ranę,
Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora jest która najczęściej znajduje się po stronie lewej. Później, po
zabiegiem. Pozostaje po nim rana, która musi się zagoić. właściwym zagojeniu się rany, pas po stronie kierowcy nie
W początkowym okresie pozabiegowym może dojść stanowi zagrożenia dla wszczepionego urządzenia, a może
do rozejścia się brzegów rany, może pojawić się krwiak uratować życie w razie nieszczęśliwego wypadku. 
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Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Wspomnienia moich pacjentów
Krystyna Knypl

W latach 90. pracowałam w Poradni dla Kombatantów, która służyła pomocą osobom
z różnych środowisk, które przeżyły II wojnę światową. Jednym z fragmentów wywiadu
lekarskiego były informacje o przeszłości wojennej i dzięki temu mogłam poznać koleje
losu moich pacjentów.

U

prawnienia do leczenia się w Poradni dla KombaRelacje osób, które przeżyły holokaust cechowała
tantów mieli żołnierze różnych formacji wojsko- depresyjna narracja, wycofanie. Dopiero na kolejnych
wych, zesłańcy syberyjscy oraz osoby
wizytach opowieści stawały się barze Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”
dziej szczegółowe. Pamiętam jedną
w Polsce. W tych już odległych czasach
z pacjentek, którą rodzice oddali do
relacje między lekarzami i pacjentami
polskiej rodziny, aby mogła przetrwać
były nie tylko profesjonalne, ale także
czas wojny i okupacji niemieckiej.
Wielu pacjentów, którzy przeprzyjazne. Z zainteresowaniem słuchałam nie tylko relacji o dolegliwościach
żyli niemieckie obozy koncentracyjne,
moich pacjentów, ale także o ich kocierpiało na trwający przez całe życie
lejach losów w czasie wojny. Z czasem
lęk przed doznaniem głodu, objamożna było zauważyć pewne wspólne
wiający się potrzebą posiadania przy
cechy narracji dla poszczególnych grup
sobie chociażby najmniejszej porcji
kombatanckich.
jedzenia, na przykład w postaci kaPacjenci o przeszłości wojskowej
napki z chleba zawsze zabieranej przy
relacjonowali swoje losy w duchu bojowyjściu z domu.
wym i bohaterskim.
Stowarzyszenie „Dzieci HoloW opowieściach sybiraków domicaustu” w Polsce (https://pl.wikipedia.
nował lęk oraz nieufność wobec ludzi.
org/wiki/Stowarzyszenie_Dzieci_HoloJeden z pacjentów, profesor Politechniki
caustu) zebrało opowieści z czasów
Warszawskiej, opowiadał mi, że od czasu
wojny i okupacji w wydaniu książkozesłania odczuwa lęk przed podejściem
wym. Otrzymałam od mojej pacjentki
do nieznanej grupy ludzi. W jego pamięci
egzemplarz książki Dzieci holocaustu
grupa ludzi kojarzyła się z zagrożeniem.
mówią z dedykacją. Książka pozostaInny pacjent, urodzony na Syje do dziś cenną pamiątką w dziale
berii w rodzinie zesłańców, pewnego
książek z autografem mojej domowej
razu powiedział pamiętne słowa: „Wie
biblioteki.
pani, jedliśmy z głodu ziemię z kretowisk
Wszystkich pacjentów, którzy
w czasie zesłania na Syberię...”.
podzielili się ze mną swoimi niepokoLeczyłam także pacjentów, którzy
jami, lękami oraz tragicznymi wspow czasie wojny byli więźniami niemiecmnieniami przeżyć z okresu wojny
kich obozów koncentracyjnych. Ponieważ
i okupacji niemieckiej, zachowuję
mój ojciec, Józef Łapiński, był więźniem
w trwałej lekarskiej pamięci, dziękuobozów w Sachsenhausen i Oranienjąc im za obdarzenie mnie zaufaniem
burgu, mogłam dzielić się z pacjentami
i powierzenie relacji o swoich losach
relacjami usłyszanymi w domu (http://gaz czasów wojny, zesłania, okupacji oraz
zeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-arpobytów w niemieckich obozach kontykuly/861-o-moim-ojcu-jozefie-lapinskim).
centracyjnych. Byłam i jestem z nimi. 
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Fot. Andrzej Klimek

Profesor
Henryk Chlebus
Krystyna Knypl

Pisanie wspomnień jest miłym przywilejem wieku
dojrzałego, dzięki czemu jesteśmy wszyscy młodsi. Tym
razem wracam do początków mojej drogi zawodowej, na
której miałam zaszczyt spotkać profesora Henryka Chlebusa.
Był on życzliwym i oddanym opiekunem młodych lekarzy
rozpoczynających swoją karierę na ścieżkach zawodowych
i naukowych.

W

spółpracowałam z profesorem Henrykiem Chlebusem w latach 70. Towarzyszył mi jako opiekun
podczas egzaminu specjalizacyjnego z chorób wewnętrzProf. Henryk Chlebus na moim ślubie (1981 rok)
nych I stopnia, który zdawałam w Szpitalu Bielańskim.
Razem ze mną tego samego dnia egzamin zdawała dr
Profesor był także opiekunem studenckiego koła
Martyna Wierzbicka, która w dalszym latach specjalizo- naukowego przy II Klinice Chorób Wewnętrznych
wała się w pulmonologii, oraz dr Krzysztof Dziubiński, Akademii Medycznej w Warszawie. Koło powstało
który potem specjalizował się w chorobach zakaźnych. w roku akademickim 1965/66.
Po pomyślnie zdanym egzaminie zaprosiliśmy profesora
Profesor Henryk Chlebus był promotorem prac
Henryka Chlebusa na obiad do restauracji Bazyliszek doktorskich kilkorga moich kolegów. Gdy otrzymał
na warszawskim Starym Mieście.
profesorską nominację w Belwederze, na uroczyste
przyjęcie z tej okazji w jego domu byli zaproszeni
także wszyscy doktoranci. Praca nad doktoratami
wykonanymi pod jego kierunkiem charakteryzowała
niezwykła dokładność i perfekcja zarówno w sprawach
merytorycznych, jak i językowych. Miałam okazję
korzystać z konsultacji profesora Henryka Chlebusa
mojego doktoratu i dzięki wspomnianej skrupulatności
wyłapano pewną istotną nieścisłość.
Zainteresowania naukowe profesora Henryka
W domowym archiwum odnalazłam starą fotografię wejścia do restauracji Bazyliszek
Chlebusa koncentrowały się wokół badań graficznych
Profesor był także przewodniczącym komisji
egzaminacyjnej, przed którą zdawałam egzamin specjalizacyjny II stopnia z chorób wewnętrznych. Zachowuję
we wdzięcznej pamięci jego przyjazne pytania naprowadzające mnie na tory właściwej odpowiedzi w niełatwym pytaniu: Jakie wdrożę postępowanie w przypadku
epidemii żółtaczki w szpitalu powiatowym, w którym
jestem ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych.
W latach 70. problem wirusowego zapalenia wątroby
typu B faktycznie miał wymiar epidemiczny, czego
innym dowodem były oddziały tzw. żółtaczkowe – na
jednym z nich odrabiałam staż w Szpitalu Zakaźnym
Jedna z prac profesora Henryka Chlebusa wykonana podczas pobytu
przy ul. Wolskiej w Warszawie.
na stypendium w Stanach Zjednoczonych

18

2_2020 luty

Zachowajmy pamięć
układu krążenia, zagadnień związanych z niewydolnością krążenia, zatorowości płucnej, zawału serca.
Warto odnotować fakt, że w 1965 roku profesor
był na stypendium naukowym przyznanym przez
National Heart Institute, które realizował w Cardiovascular Division, Department of Medicine, University
of Kentucky College of Medicine, Lexington, Kentucky,
gdzie współpracował ze słynnym kardiologiem prof.
Borysem Surawiczem, którego życiorys i koleje losu
również zasługują na przypomnienie. Dzięki temu
prof. Henryk Chlebus mógł przekazywać studentom
najnowszą wiedzę z zakresu kardiologii.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas pobytu
na stypendium były publikowane w renomowanych
czasopismach amerykańskich.
Wykaz prac naukowych, których profesor Henryk
Chlebus był autorem lub współautorem: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chlebus%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5332793.
Wspominając przeszłość oraz ludzi spotkanych
na naszej drodze zawodowej i życiowej, ocalamy ich
osiągnięcia od zapomnienia.
Krystyna Knypl
internista hipertensjolog

Borys Surawicz

(1917-2015)
urodził się w Moskwie (https://prabook.
com/web/borys.surawicz/788031), jego
rodzicami byli Matyda Sołoweczyk
i Józef Surawicz.
Studia lekarskie
ukończył na Uniwersytecie im Stefana Batorego w Wilnie
w 1939 roku, uczelni o wybitnych tradycjach, której pierwszym rektorem był Piotr
Skarga, pełniący także przez 24 lata funkcję nadwornego
kaznodziei Króla Zygmunta III Wazy.
W czasie II wojny światowej Borys Surawicz trafił do
niemieckiego koncentracyjnego obozu w Dachau (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Dachau_(KL)), gdzie był więziony przez
rok (1944-1945).
Po wyzwoleniu pracował przez 6 lat w szpitalu dla wysiedleńców w Monachium oraz w obozie dla dzieci uchodźców
z gruźlicą w Holmestrand w Norwegii (https://www.legacy.
com/obituaries/nytimes/obituary.aspx?n=borys-surawicz&pid=175294327&fhid=9262).
Podczas pracy w szpitalu w Monachium opublikował na
łamach „Acta Medica Scandinavica” doniesienie naukowe
o zasadach rozpoznania przerostu prawej komory serca American Physiological Society. W latach 1979-1980 był
na podstawie badania ekg (https://onlinelibrary.wiley.com/ przewodniczącym American College of Cardiology.
doi/10.1111/j.0954-6820.1950.tb10109.x).
Jego żoną od 1946 roku była Frida G. Van Klaveren, z którą
W 1951 roku wyemigrował wraz z żoną i 3-letnią córeczką miał 4 dzieci.
do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w różnych szpiBorys Surawicz interesował się przez całe życie muzyką
talach, odbywając rezydenturę oraz uzyskując specjalizację i literaturą, w 2009 roku został współz kardiologii oraz zdobywając kolejne stopnie naukowe. Od autorem książki Doctors in fiction.
1962 roku był profesorem medycyny, szkolił w kardiologii
nie tylko studentów i lekarzy amerykańskich, ale także sty- Źródła ilustracji:
pendystów z zagranicy, między innymi z takich krajów jak https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2015/05/20/15/54/in-memoriam-acc-pastArgentyna, Inie, Japonia, Polska, Węgry.
president-borys-surawicz-md-macc
Prof. Borys Surawicz był członkiem takich towarzystw
https://en.wikipedia.org/wiki/Vilnius_University#/
naukowych jak American Medical Association, American media/File:Vilnius_university_logo.svg
College of Physicians, American Heart Association, Associa- https://onlinelibrar y.wiley.com/doi/abtion University Cardiologists, American College Cardiology, s/10.1111/j.0954-6820.1950.tb10109.x
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O moim ojcu Józefie Łapińskim
Krystyna Knypl

Historia, tradycja, pamięć o przeszłości – to ważne składowe naszej tożsamości, o których
często zapominamy w pogoni za... no właśnie, za czym? Przejmujemy się błahymi sprawami podsuwanymi przez codzienność, a tymczasem ważne sprawy, jakimi są nasze dzieje
i tożsamość, umykają z pamięci. Młode pokolenie często nie rozumie pojęć, zdarzeń jakie
miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Szczególnie ważne jest zachowanie w naszej pamięci
i przekazywanie następnym pokoleniom informacji o czasach II wojny światowej, o dramacie pokolenia naszych dziadków i rodziców. W wielu domach są dokumenty, fotografie,
opisy cierpień, jakich doznawali więźniowie niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. W moim domowym archiwum odnalazłam kilka dokumentów o moich rodzicach.
Przed wojną
Mój ojciec, Józef Łapiński, w 1926 r. ukończył
Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Łomży.
W tym samym roku otrzymał posadę nauczyciela w Wasiliszkach. Pracując tam, zorganizował spółdzielnię
uczniowską. W 1930 r. za dobre prowadzenie spółdzielni został przeniesiony do Lidy, gdzie oprócz pracy
nauczycielskiej powierzono mu kierowanie centralą
wszystkich spółdzielni uczniowskich powiatu.
W roku szkolnym 1933/34 pracował jako nauczyciel w szkole polonijnej w Nykøbing Falster w Danii1.
Maria Małaśnicka-Miedzianogóra: Historia oświaty polskiej
w Danii, http://edu-tractus.dk/n/historia-oc59bwiaty-polskiej-w-danii/
1

W 1934 r. powrócił na stanowisko nauczyciela
w Lidzie. Pełnił też funkcję skarbnika Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W latach 1935–1939 studiował na Wydziale Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie.
W 1936 r. ożenił się z Haliną Hublewską, nauczycielką. Ślub odbył się w Kaplicy Ostrobramskiej
w Wilnie.
W 1939 r. pracował jako nauczyciel w szkole
średniej w Jasienicy (ówczesny rejon czyżewski), gdzie
zastał go wybuch II wojny światowej.

Legitymacja nauczyciela w Lidzie
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Fotografie i dokumenty pochodzą z archiwum rodzinnego Krystyny Knypl

Indeks studenta

Ślubna fotografia Haliny z Hublewskich i Józefa
Łapińskiego. Wilno, 1936 r.

Przedwojenna moda ślubna
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Strona adresowa listu wysłanego z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oranienburgu do rodziny. Po drugiej stronie jest treść listu.

Okupacja
W 1941 r. został przez arbeitsamt przydzielony
do pracy w Warsztatach Kolejowych w Łapach. Pełnił
tam funkcję magazyniera, a jednocześnie prowadził
tajne nauczanie.
Obozy koncentracyjne
27 maja 1944 roku w Łapach i sąsiednich miejscowościach Sokoły i Tykocin miała miejsce wielka
łapanka urządzona przez Niemców, podczas której
aresztowano 1500 mężczyzn, wśród nich mojego ojca.
Łapanka była odwetem za zabicie oficera żandarmerii
przez żołnierzy Armii Krajowej. Pojmanych osadzono
w więzieniu, a następnie przewieziono pociągiem
do obozu koncentracyjnego. Ojciec trafił do Sachsenhausen (nr obozowy 83062). Bramę tego obozu,
jak wszystkich innych niemieckich obozów koncentracyjnych, zdobił napis Arbeit macht frei. Potem
ojciec został przeniesiony do obozu koncentracyjnego
w Oranienburgu
Zachował się list do rodziny wysłany przez ojca
26 czerwca 1944 r. z obozu w Oranienburgu. W liście są
słowa pozdrowienia dla dwóch panów: Tokarzewskiego
i Borowskiego – jeden z nich miał piekarnię, drugi

22

masarnię. Rodzina szybko rozszyfrowała ten fragment
jako „jestem głodny, przyślijcie chleb i kiełbasę”.
Powrót do domu
Więźniów obozu w Oranienburgu wyzwoliły
22 kwietnia 1945 r. oddziały 2. Warszawskiej Dywizji
Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego Wojska Polskiego
oraz Armii Czerwonej.
Napływające informacje o przejęciu władzy w Polsce przez komunistów skłaniały niektórych wyzwolonych do pozostania na Zachodzie. Ojciec też rozważał
taką możliwość, ale wiedząc, że ma się urodzić drugie
dziecko (czyli ja), postanowił wrócić do kraju. Drogę
z Oranienburga do Łap pokonał pieszo w towarzystwie
dwóch innych wyzwolonych. Dokuczało im zmęczenie
oraz głód. Wiem z rzadkich opowiadań ojca, bo nie
lubił wracać do tamtych czasów, że gdy któregoś dnia
marszu znaleźli na łące ślimaka, postanowili ugotować
go w wodzie z dodatkiem trawy i w ten sposób sporządzili danie zwane w rodzinnych wspomnieniach
„rosołem ze ślimaka”. Gdy ojciec dotarł do Łap, ważył
około 45 kg (a nie był drobnej postury), szczęśliwie
szybko wracał do sił.

2_2020 luty

Zachowajmy pamięć

Zaświadczenie o pobycie więźnia Józefa Łapińskiego w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen
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Po wojnie
Namawiany gorąco przez
moją matkę Halinę dopełnił formalności związanych z dokończeniem studiów, złożył pracę magisterską i zdał egzamin dyplomowy.
Stało się to 8 czerwca 1945 roku
w Warszawie na Wydziale Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy
Polskiej. Temat pracy magisterskiej
brzmiał: Szkoła podwydziałowa
w Rawie za czasów Komisji Edukacji Narodowej. Od tej pory ojciec
był magistrem filozofii.
Ukończył także kursy księgowości.
W lipcu 1945 r. pracował
jako prelegent przedmiotów pedagogicznych i matematyki na
sześciomiesięcznym wstępnym
kursie dla nauczycieli niewykwalifikowanych w Łapach.
We wrześniu 1945 r. władze
oświatowe powierzyły mu organizację gimnazjum w Wysokiem
Mazowieckiem. Pracował tam na
stanowisku dyrektora2,3.
Nadal poszerzał swoje kwalifikacje i 12 października 1947 r.
uzyskał Dyplom nauczyciela szkół
średnich w zakresie pedagogiki
i propedeutyki filozofii wystawiony przez Komisję Egzaminów Państwowych na Nauczycieli Szkół
Średnich w Warszawie.
W lutym 1947 r. został przeniesiony do Kuratorium Okręgu
Szkolnego Białostockiego na stanowisko wizytatora Zakładów Kształcenia Nauczycieli. Polskiej, zaprosił ojca do współpracy. Przenosiny do
W tym czasie jego kolega z czasów przedwojen- Warszawy w 1948 r. zapoczątkowały nowy etap w życiu
nych, Wiktor Kordowicz, który organizował w Warsza- rodziny. Ojciec objął kierownictwo Wydziału Finansowie Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej wo-Gospodarczego w Towarzystwie Burs i Stypendiów4,5,
Wymieniony tu jako pierwszy po wojnie dyrektor Liceum 4 Wymieniony na s. 98 w: Stanisław Rejmont: Towarzystwo
Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka Burs i Stypendiów, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1973,
w Wysokiem Mazowieckiem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Li- t. XVI, s. 89-151, http://pho.znp.edu.pl/files/2017/11/Rok-XVIceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im._Kr%C3%B3la_ -159_1973_s.-89_152.pdf
5
Kazimierza_Jagiello%C5%84czyka_w_Wysokiem_Mazowieckiem
Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej
rozpoczęło działalność 15 czerwca 1946 roku (https://www.
3
Wymieniony tu wśród pierwszych nauczycieli szkoły: https:// szukajwarchiwach.gov.pl/en/zespol/-/zespol/115563). Rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 1 lutego 1949 r. Towawww.jagiellonczyk.org.pl/index.php/o-szkole/historia-lo
2
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Zachowajmy pamięć

Jedną z dróg pozyskiwania
funduszy na działalność
Towarzystwo Burs
i Stypendiów RP była
sprzedaż „cegiełek”.

a matka została kierowniczką Dziekanki – pierwszego
akademika dla studentów warszawskich uczelni. Warunki tuż po wojnie były niezwykle trudne, studenci w salach
wykładowych nie tylko uczyli się, ale także nocowali.
Oddanie do użytku domu studenckiego przenosiło
ich w o wiele lepsze warunki, w których mieli pokoje
do spania, łazienki oraz jadalnie. Uroczyste otwarcie
Dziekanki nastąpiło 22 lipca 1948 roku.

Józef Łapiński jako starszy inspektor finansowy w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych

Od 1952 do 1958 ojciec pracował jako starszy
inspektor finansowy w Centralnym Zarządzie Skupu
rzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej (TBS
RP) zostało uznane za stowarzyszenie wyższej użyteczności
publicznej (https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1949-9-53,16780335.
html). W Monitorze Polskim z 5 marca 1949 r. opublikowano
statut TBS RP (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WMP19490110128). 12 grudnia 1951 TBS RP zostało
rozwiązane (https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/
rozwiazanie-stowarzyszenia-wyzszej-uzytecznosci-towarzystwoburs-i-16781801).
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Uroczyste otwarcie Dziekanki zostało utrwalone w Polskiej Kronice
Filmowej nr 46/1948 w informacji zatytułowanej Tydzień studenta

Owoców i Warzyw, od 1958 do 1964 w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych, jednocześnie do 1967 r. był
nauczycielem matematyki w Szkole dla Pracujących
nr 2 w Warszawie.
Biegle posługiwał się językiem niemieckim w mowie i piśmie.
Krystyna Knypl, córka
Życiorys po angielsku: Józef Łapiński Polish teacher and
accountant https://prabook.com/web/jozef.apinski/3773440
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Motto: Krystyna, there is no other person in the world like you.

Marsha Vanderford, b. dyrektor ds. komunikacji
w United States Centers for Disease Control and Prevention
oraz World Health Organisation

Zazdrośnik polski hejtuje
– studium przypadku
Krystyna Knypl

Zazdrośnik polski jest nowo odkrytą rośliną pleniącą się w polskiej przestrzeni publicznej,
której nazwa w języku łacińskim brzmi Plant invidia Poloniae. Odkrycie zostało dokonane
5 stycznia 2020 r. przez autorkę niniejszego artykułu w godzinach wczesnoporannych, typowych dla zegara biologicznego badaczki.

T

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aminek_wielki#/media/Plik:Ammi_majus_Sturm8.jpg

o roślina agresywnie wypierająca barszcz Sosnow- polski przyjmuje się, a szczególnie dobrze rozrasta się
skiego pochodzący z Kaukazu.
w polityce, zwłaszcza w jej internetowym segmencie.
W odróżnieniu od barszczu Sosnowskiego W barszczu Sosnowskiego substancją toksyczną są fuzazdrośnik polski ma w 100% pochodzenie lokalne, ranokumaryny, występujące również w roślinie zwanej
co więcej, próby przeszczepienia go na inne kraje aminek wielki.
w większości wypadków skończyły się mniejszy lub
W wypadku zazdrośnika polskiego toksyczne
większym niepowodzeniem. Są jednak pewne obszary furanokumaryny umiejscowiły się w jego centralnym
w międzynarodowej przestrzeni, na których zazdrośnik układzie nerwowym. W chwili obecnej medycyna nie
zna metod usuwania furanokumaryn z centralnego
układu nerwowego zazdrośników polskich, mimo
prowadzenia intensywnych badań przez różne gremia
naukowe, nie należy jednak tracić nadziei. Obserwuje
się, że sam upływ czasu może wywierać pewne lecznicze,
gdy zazdrośnik polskie sam doznaje działania innych
egzemplarzy tej rośliny.

Aminek wielki
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Pierwsze spotkania
z Plant invida Poloniae
Po raz pierwszy doznałam poparzenia tą jadowitą
rośliną w latach 70. Nie było jeszcze u nas internetu,
a dostęp do światowych baz danych był ściśle limitowany. Z zasobów MEDLINE (https://en.wikipedia.
org/wiki/MEDLINE) można było korzystać jedynie za
pośrednictwem Głównej Biblioteki Lekarskiej (GBL),
po dostarczeniu pisma od kierownika placówki medycznej. Będąc od zawsze miłośniczką zdobywania
najnowszej wiedzy, pełna młodzieńczego entuzjazmu
udałam się przed oblicze ordynatora Dablju Dablju
(więcej w mojej powieści Maść tygrysia http://gazeta-dla-lekarzy.com/images/ksiazki/masc_tygrysia_3-0.pdf)
i poprosiłam o takie pismo. W odpowiedzi usłyszałam:
„Pani doktor, dostęp do tej bazy danych naukowych mają
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Rys. Zen

wyłącznie koledzy zatrudnieni na etacie akademickim.
Pani ma etat szpitalny, a to nie jest etat naukowy, lecz
usługowy – w związku z tym nie mogę pani wystawić
takiego pisma”. Trzeba było poczekać przeszło 20 lat
na demokratyczny dostęp do wiedzy, ale najważniejsze,
że się doczekałam.
Świat się zmienia i większość rzeczy staje się
dostępna dla każdego – internet, międzynarodowe kongresy naukowe, a także kariera. Nie wszystkie rodzaje
i szczeble kariery są w równym stopniu dostępne, ale
dziś nie można narzekać.
Jestem w 2008 roku na kongresie American Heart
Association w Nowym Orleanie jako akredytowany
dziennikarz medyczny. Na takie kongresy przyjeżdża 3040 tysięcy uczestników z całego świata. Pierwszą osobą,
na którą wpadam w centrum kongresowym (https://
www.neworleans.com/listing/new-orleans-ernest-n-morial-convention-center/169/) jest następca Dablju Dablju, który
wita mnie serdecznymi słowy: „A cóż ty tu robisz???”.
Równie serdecznie odpowiadam: „To samo co ty, mój
drogi”. Los okrutnie karze sfrustrowanego reprezentanta
wyższych sfer profesorskich na antypodach – wracamy
do kraju razem tymi samymi rejsami linii lotniczych,
co więcej, musimy spędzić wspólnie kilka godzin na Portret pamięciowy zawistnika polskiego
amerykańskim lotnisku przesiadkowym. W samolocie
sąsiedztwo nam nie grozi – profesor Frustrat Wybitny utrudnienia rozszyfrowania who is who przydzieliła jej
wraca oczywiście business class.
płeć męską. W czasach gdy nie tylko La donna e moZawistnik Polski atakuje nie tylko profesorski bile (https://www.youtube.com/watch?v=xCFEk6Y8TmM),
segment środowiska lekarskiego, jest w swym zasięgu ale także Gender e mobile można tę hipotezę uznać za
demokratyczny i wszystkie grupy lekarzy są narażone uzasadnioną! Pewien czytelnik ze sfer profesorskich na
na jego działanie. Rozpoczynam dziennikarsko-literac- forum dla lekarzy tak opisuje spotkanie z moją książką:
ki etap mojej kariery zawodowej, co do dziś wprawia „Przez pierwszą część powieści jakoś przebrnąłem, ale
w zdumienie zarówno nieskorych do pochwał lekarzy, druga, z tym opisami podróży po Stanach Zjednoczojak i dziennikarzy. Zamiast dyżurować do utraty tchu na nych, Brazylii, Argentynie i pobytach w eleganckich
SOR-ach, NPL-ach i w innych placówkach medycznych, hotelach, tak mnie znudziła, że z nieopisanym trudem
bywam na konferencjach prasowych nie tylko krajowych, dobrnąłem do końca”. Tymczasem czytelnicy okrutnie
ale i zagranicznych, piszę powieści i o zgrozo! zakładam przez los pozbawieni kariery profesorskiej pisali: „Czywłasne pismo. To wprost nie mieści się w głowie!
tałam pani powieść szybko, bo chciałam się dowiedzieć,
co zdarzyło się z Matyldą Przekorą, i po skończeniu
poczułam się nienaczytana. Teraz czytam drugi raz,
Kolejne spotkania
powoli i smakuję każde zdanie”. Wręczając podczas
stają się coraz ciekawsze!
Na początku lat dwutysięcznych trafia do czytel- indywidualnych spotkań z czytelnikami książkę, proników moja pierwsza powieść Życie po byciu lekarzem. szę, aby w mojej obecności przeczytali na głos wiersz
Koledzy czytają, komentują, ale przede wszystkim usiłują Na pożegnanie, oddzielający pierwszą część powieści,
rozszyfrować, kto posłużył za pierwowzór ordynatora opisującą szpitalny etap kariery Matyldy, od okresu
Dablju Dablju. Na forum dla lekarzy wytypowano 29 międzynarodowego. Z zaciekawieniem obserwuję, jak
kandydatur z całej Polski, w tym jedną kobietę ze Szcze- druga zwrotka wywołuje zmianę wyrazu twarzy oraz
cina. Koleżanka, która zgłosiła swoją szefową, uważa, timbre głosu czytającego –zaciekawienie przemienia
że to idealny portret jej przełożonej, a autorka tylko dla się we wzruszenie. Szczególnych wrażeń autorskich

27

2_2020 luty

Internet i obyczaje
dostarczyła mi pewna pani, która po drugiej zwrotce
łamiącym się głosem powiedziała: „Przepraszam, tak
się wzruszyłam, że nie mogę dalej czytać”.
Twórczość w języku angielskim
Podobnie jak pan Jourdain, bohater komedii
Moliera Mieszczanin szlachcicem, nie wiedziałam, że
potrafię pisać prozą i w dodatku po angielsku! Gdy
Sermo (www.sermo.com) zaprosiło mnie do pisania
felietonów, podzieliłam się tą ekscytującą wiadomością
z moimi kolegami z czasów młodości. A Zawistnik
polski, kolejny przypadek przewlekłego zatrucia furanokumarynami, tak to skomentował: „Niemożliwe,
że piszesz po angielsku, to musi być po murzyńsku!”.
Diagnozuję ten przypadek jako ciężki, wskazuje bowiem
na to obserwacja długoterminowa. Podczas kolejnej
rozmowy zainfekowany kolega oznajmił: „Ciągle w rozmowach wracasz do ordynatora Dabluj Dablju, bo
nie masz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym;
co innego ja, gdy spotykam się z Wojtkiem, to rozmawiamy o naszym życiu zawodowym, o sukcesach,
o rodzinie…”. Nie mając dla niego litości, zapytałam,
czy jego sukcesem jest patologiczna frustracja połączona
z zaawansowaną otyłością oraz – nazwę to eufemistycznie – niekonwencjonalną strukturą rodziny? Faktem jest,
że jak przystało na mohera z Podlasia, mam tradycyjne
poglądy na życie rodzinne i je realizuję je w praktyce,
ciesząc się, że następne pokolenie robi to samo, zgodnie
z naukami odebranymi w domu rodzinnym. Jestem
najdumniejszą matką, teściową i babcią i mam poważne
powody do tego.

monografię i nie mogę się oderwać”. Miło wiedzieć, że
lęk matki chorego dziecka będzie mniejszy po przeczytaniu mojej książki.
Nie tylko pacjenci, ale także lekarze nie szczędzą
surowych ocen. Zauważyłam, że z biegiem lat zaczynam
być postrzegana bardziej jako dziennikarz niż lekarz.
Na forum internetowym skupiającym głównie młode
pokolenie lekarskie zostałam zapytana: „Krystyna, kiedy
badałaś ostatni raz jakiegoś pacjenta, a tak w ogóle, to
jakie masz doświadczenie w medycynie praktycznej?”
Udzieliłam wyczerpującej odpowiedzi oraz zainspirowana pytaniem otworzyłam e-Instytut Medycyny
Opartej na Doświadczeniu Osobistym (IMODO) (http://
gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/837-mojinstytut-medycyny-opartej-na-doswiadczeniu-osobistym).
Skoro jest instytut, to muszą być profesorowie… Posługując się coraz bardziej popularną we współczesnym
świecie metodą autonomizacji, myślę o wydrukowaniu
wizytówek o treści:
„Dr n. med. Krystyna Knypl
prof. nadzw. IMODO”
– jestem tego warta! Mam dorobek naukowy, prowadzę badania i wykłady dla lekarzy, pielęgniarek,
prawników (ich lista jest pod adresem http://gdl.kylos.
pl/wp/?p=8116 ). Ostatnie z nich to wykład on-line dla
członków Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów
Transplatacyjnych (http://pskt.org/, https://www.photoblog.com/mimax2/2018/04/22/22042018-i-had-a-lectureentitled-media-and-transplantation/) oraz 6-godzinne
seminarium dla lekarzy z OIL Warszawa na temat
nadciśnienia tętniczego (https://www.photoblog.com/
mimax2/2019/04/06/6042019-seminarium-o-nadcisnieniu-tetniczym-w-okregowej-izbie-lekarskiej-w-warszawie/).
28 marca 2020 r. na konferencji Polki w Medycynie będę
miała referat Kobieta w medycynie – jak się przygotować
na długi dystans?
W styczniu 2020 r. otrzymałam zaproszenie od
wydawcy „Journal of Angiology and Vascular Surgery”
(http://www.heraldopenaccess.us/journals/journal-of-angiology-vascular-surgery) do napisania artykułu Carotid
artery stenosis in patients with hypertension; zostało ono
przyjęte i z przyjemnością zrealizowane.

Internetowe postrzeganie
doświadczenia lekarza
Internet jest skrajnie demokratycznym medium
– większość osób jest na „ty” i bezpruderyjnie wytyka
innym braki we wszystkim. Na pewnym forum poświęconym jednej z chorób rzadkich przewodu pokarmowego dowiedziałam się od matki dziecka dotkniętego
tym schorzeniem: „Pani ma jedynie powierzchowną
wiedzę o tej chorobie, nabytą w wyniku czytania na
ten temat artykułów po angielsku”. Co za szczęście,
że nie powiedziała mi, iż czytam artykuły napisane po
murzyńsku – pomyślałam. Zrządzeniem losu mam też Trud klikania na linki
rozległe doświadczenie osobiste, ale to inna i niepuLubię bywać w internecie – raczej amerykańskim
bliczna historia. Podsumowanie mojej wiedzy zawarłam niż polskim, ale w patriotycznym porywie wdepnęw książce, która jest dostępna w całości w internecie na łam na jeden z portali informacyjnych z zamiarem
łamach „Gazety dla Lekarzy”. Plusem dodatnim pobytu zamieszczenia na nim kilku informacji o mojej rodzina forum był wpis jednej z uczestniczek: „Czytam tę nie oraz o „Gazecie dla Lekarzy”. Portal ma strukturę
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hierarchiczną, a zarazem tajemniczą – serwery hen na w polskim internecie, dzięki czemu nie muszę wydawać
świecie, a wolontariusze w Polsce w pocie czoła piszą, pieniędzy na inne stymulatory. Ten rodzaj pobudzenia
edytują i hierarchicznie zatwierdzają teksty napisane do twórczości to jednak rzadki przypadek, spisałam więc
przez innych internautów. Napisałam swój biogram nie tylko ad futuram rei memoriam moje doświadczenia
i nominowani strażnicy internetu ruszyli do boju… z ekspozycji na furanokumaryny wydzielane przez zajedne z nich, nazwijmy go @zakalec, wyraził pryncy- wistnika polskiego, ale także ku pokrzepieniu serc tym,
pialną opinię: „Nie wiem, co to za publikacje, ale na którzy także doświadczają podobnej ekspozycji, ale nie
wstrząsające medycyną nie wyglądają, ani na jakieś mają możliwości napisania o niej. Upublicznianie wiedzy
bestsellery. Dyplom uznania z międzynarodowego o tej patologii społecznej na konkretnych przykładach
towarzystwa. Ktoś zna rangę takiego dyplomu?” Trud może być jednym ze sposobów jej zwalczania.

kliknięcie na link prowadzący do organizacji, która
wyróżniła mnie dyplomem uznania, czyli World Hypertension League, organizacji charytatywnej skupiającej kilkadziesiąt naukowych towarzystw zajmujących
się nadciśnieniem tętniczym i organizujących World
Hypertension Day, podczas którego jest promowana
świadomość szkodliwości nadciśnienia, był ponad jego
siły, wszak musi je zachować na hejtowanie…
Podsumowanie
Należę do osób, które jak się wkurzą, to mają wenę
do pisania – szczęśliwa to okoliczność, bo ten stymulator jest dostępny bezpłatnie, w ilościach hurtowych

Nowości
Używanie konopi indyjskich uszkadza strukturę serca
O szkodliwości używania
konopi indyjskich widomo
sporo, ale okazuje się, że
nie są to kompletne dane.
Na łamach „Journal American College of Cardiology”

opublikowano artykuł zatytułowany Association Between
Recreational Cannabis Use
and Cardiac Structure and
Function autorstwa M. Y.
Khanji i wsp., ktory poszerza

naszą wiedzę na ten temat.
lewej komory oraz upośledzeAnalizą objęto 3407 osób. niem całkowitego napięcia
Stwierdzono, że regularne obwodowego.
(K.K.)
używanie konopi indyjskich
Źródło: http://imaging.onlinejacc.
wiązało się z większą objęorg/content/early/2019/12/19/j.
jcmg.2019.10.012
tością końcoworozkurczową

Intensywne obniżanie LDL cholesterolu jest korzystne
Podczas American Heart Association Annual ScientiKorzyść wyrażała się mniejszym ryzykiem nawrotu epific Sessions w Filadelfii (18 listopada 2019 r.) przedsta- zodów niedokrwienia mózgu. Badanie wskazuje, że również
wiono wyniki badania Treat Stroke to Target. Wskazują u chorych z chorobą wieńcową intensywniejsze obniżanie
one, że intensywna redukcja LDL cholesterolu do pozio- LDL cholesterolu jest korzystne.
(K.K.)
mu <70 mg/dl jest korzystniejsza dla chorych z miażdżyŹródło: https://www.acc.org/search#q=Treat%20Stroke%20to%20Tarcą naczyń krwionośnych i przebytym udarem lub niedoget%20-%20Treat%20Stroke%20to%20Target&sort=relevancy
krwieniem mózgu niż redukcja do poziomu 90-110 mg/dl.

Nowa wyszukiwarka w bazie PubMed
Od niedawna dostępna
jest nowa wyszukiwarka PubMed., dzięki której możemy
wyszukiwać artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych. Została założona
w 1996 roku przez National
Center for Biotechnology
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Information (NCBI), będący częścią National Library
of Medicine, wchodzącej
w skład National Institutes
of Health. Obecna wersja
wyszukiwarki została wzbogacona w kilka nowych ciekawych funkcji – na przykład

pokazuje graficzną ilustrację
o liczbie artykułów pojawiających się w poszczególnych
latach.
Po wpisaniu hasła „arterial
hypertension” dowiadujemy
się, że w 2019 roku zgromadzono w bazie danych 22 879

artykułów, w 2018 roku było
to 22 860 artykułów, w 2000
roku tylko 6446 artykuły,
a w 1980 zaledwie 1760 artykułów.
(K.K.)
Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/?term=arterial+hypertension&filter=simsearch3.fft
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Nie lataj za wysoko,
bo cię nie zauważą
Krystyna Knypl

Praca nad książką Zaczęło się w Zakopanem opisującą dzieje mojej rodziny jest źródłem
wspomnień i refleksji. Poszukiwania w zasobach internetowych pozwalają na odkrywanie
nowych informacji i pokazują szersze konteksty czasów minionych.
Refleksja wybitnego ortopedy
Nie bez powodu w środowisku lekarskim krąży
żartobliwe powiedzonko: nikt ci tyle szczęścia nie da,
co dyżurny ortopeda. Po wysłuchaniu autoportretu
dźwiękowego prof. Artura Dziaka (https://www.youtube.
com/watch?v=_kb49l19CpA) lepiej rozumiem, co autor
lub autorka bon motu miała na myśli. Pana profesora
poznałam w latach 60. minionego wieku w Państwowym
Zakładzie Wydawnictw Lekarskich, gdzie pracowała
również moja matka Halina Łapińska.
Był to w owym czasie bardzo energiczny, wysportowany mężczyzna, który nieomal biegiem pokonywał korytarze w budynku PZWL przy ulicy Długiej
w Warszawie. Tak wspominałam profesora na łamach
miesięcznika „Puls”, wydawanego przez Okręgową Izbę
Lekarską w Warszawie:
Ilekroć widzę rubrykę ze wspomnieniami prof.
Artura Dziaka, przypominają mi się odległe już lata
60., kiedy w Państwowym Zakładzie Wydawnictw
Lekarskich odwiedzałam moją matkę pracującą tam
jako redaktorka. W całej redakcji był tylko jeden telefon i każdy, kto chciał zadzwonić, musiał skorzystać

z aparatu stojącego na biurku szefa. Pan Artur po
wykręceniu numeru mówił „Dzień dobry, tu Dziak”,
a moje młode uszy słyszały „dzień dobry, tu dziad”. Nie
mogłam się temu nadziwić, no ale z czasem wszystko
się wyjaśniło. Energiczny krok doktora Artura, którym
szybko przemierzał długie redakcyjne korytarze w pałacu Teppera-Dückerta przy ul. Długiej w Warszawie,
był powszechnie znany. Można tak mknąć z jednej
redakcji do drugiej, ale są sytuacje, gdy trzeba poruszać
się bardziej dostojnie. Zbliżał się ślub doktora, a nie
mógł przecież gnać do ołtarza jak wicher. Moja matka
zasugerowała, że konieczne jest opanowanie bardziej
stosownego kroku. – Już wiem, co powinienem zrobić! –
zawołał pan młody. – Potrenuję właściwy krok z panią
redaktor na korytarzu! I tak się stało. Ilekroć matka
szła korytarzem, a znalazł się na nim doktor Artur,
podbiegał do niej, brał ją pod rękę i ćwiczyli dostojne
pokonywanie przestrzeni. Podobno w czasie ceremonii
ślubnej wypadło to znakomicie!
Źródło: https://izba-lekarska.pl/numer/numer-32017-6/spotkan-czar-dziak/

Klinika Ortopedii przy ulicy Lindleya w Warszawie
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W 7:28 min autoportretu dźwiękowego prof.
Artur Dziak wspomina, że wyjeżdżał na praktyki do
domów wydawniczych w Europie, a potem na świecie,
karierę skończył na stanowisku redaktora naczelnego
(7:41 min).
Artur Dziak swoją lekarską drogę rozpoczął w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej, którą kierował
wówczas prof. Adam Gruca, światowej sławy operator
narządu ruchu (http://www.czytelniamedyczna.pl/3276,zyciorys-prof-dra-hab-med-adama-grucy-18931983.html).
Prof. Artur Dziak tak mówi (14:12 min): Trafiłem
do profesora Grucy, był to wtedy jeden z najwybitniejszych
chirurgów świata. Któregoś dnia zacząłem narzekać, że
chyba koledzy mnie nie lubią.
– Nie lataj za wysoko – poradził profesor Gruca.
– Bo co, ściągną? – zapytał Artur Dziak.
– Nie, bo nie zauważą – odpowiedział profesor.
Wysokie loty profesora Artura Dziaka to nie tylko
talent operacyjny, stanowisko redaktora naczelnego
PZWL, liczne książki, ale także praca w szpitalach zagranicznych, między innymi w Wietnamie (miejscowość
Sa Pa, lata 1962-1963, gdy trwała wojna wietnamska)
oraz w Trypolisie (Libia).
Profesor Adam Gruca kierował Kliniką Ortopedii Akademii Medycznej w Warszawie do 1964 r.,
a w następnych latach zaglądał do kliniki. W ramach
zajęć z ortopedii na V roku studiów bywałam w obserwatorium nad salą operacyjną, z którego przez szklany
sufit sali można było obserwować pracę chirurgów.
Pamiętam, że pewnego dnia dołączył do nas, studentów,
prof. Adam Gruca i przez pewien czas obserwował
w milczeniu swoich młodszych kolegów pracujących
na sali operacyjnej.
Dyplom dyplomowi nierówny
Większość z nas ma różne dyplomy w swoich szufladach – niektóre są masowo dostępne, jak na przykład
dyplom ukończenia szkoły podstawowej, inne prawie
masowo – jak dyplom szkoły średniej. Sporo osób ma
dyplomy ukończenia studiów wyższych. Dalsze lata
naszego życia zawężają dostęp do dyplomów, bo ich
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zdobycie wymaga zwykle dodatkowych aktywności,
na które nie mamy czasu albo ochoty.
Moja kariera zawodowa składająca się z dwóch
etapów: lekarskiego i dziennikarskiego pozwala mi
na porównanie dwóch odmiennych ścieżek awansu
zawodowego. Kariera lekarza przebiega pod ścisłym
nadzorem przełożonych, których życzliwość wobec
podwładnych w wielu wypadkach jest mocno kontrolowana. Nie ma też w środowisku lekarskim zwyczaju
nagradzania się, mówienia o osiągnięciach na skalę
taką, jak na przykład w środowiskach artystycznych.
Dziennikarze mają bardziej otwarty stosunek do nagradzania, ale raczej tych związanych z dużymi firmami
wydawniczymi. Dziennikarz freelancer, jakim jestem
od 20 lat, może oczywiście samodzielnie aplikować
do różnych nagród, ale szczęście w tej materii mają
nieliczni.
Notable achievement,
czyli znaczące osiągnięcie
W latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych
napisałam wiele artykułów poświęconych diecie niskosolnej, występowałam w audycjach radiowych
i programach telewizyjnych, promując zdrową dietę.
Przeczytałam w internecie, że World Hypertension League (WHL) zaprasza do zgłaszania osób mających osiągnięcia w dziedzinie zapobiegania nadciśnieniu (https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jch.12445). WHL
jest organizacją skupiającą kilkadziesiąt stowarzyszeń
naukowych z całego świata zajmujących się profilaktyką
i leczeniem nadciśnienia tętniczego. Podsumowałam
swoje aktywności w tej dziedzinie i wysłałam zgłoszenie
o nominację (https://sites.google.com/site/nieprzesalajkrystynaknypl/). Komisja WHL uznała, że osiągnięcia jedenastu osób z całego świata są wybitne i uhonorowała je
dyplomami uznania. Jestem w gronie tych osób (http://
gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/107wyroznieni-przez-world-hypertension-league) i jestem
z tego powodu dumna jak paw!
Ptak ptakowi nie dorówna…
Czy wróble zachwycają się urodą pawia? Przypuszczam, że nie. Paw jest dumny, kolorowy, nie
występuje masowo w przyrodzie. Nie można takiego pawia podziwiać, gdy się jest jednym z tysięcy
szaroburych wróbli… Nie ten rozmiar ogona, nie
ta kolorystyka…
Reakcje różnych osób z mojego otoczenia na
dyplom World Hypertension League uświadomiły mi,
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że ludzie zachowują się podobnie jak wróble w ocenie
urody pawia. Wcześniej myślałam jak ten paw, że mam
prawo do dumnego pokazania, kim jestem i że ludzie
widzą oraz doceniają moją urodę. W ramach niekontrolowanego zachwytu nad otrzymanym dyplomem WHL
napisałam e-mail do pewnej dziennikarki medycznej
organizującej w grudniu doroczne spotkania, podczas
których jednym z punktów programu jest przedstawienie osiągnięć kolegów dziennikarzy w minionym
roku. Nie otrzymałam odpowiedzi, a podczas spotkania
w 2014 pani redaktor pominęła punkt „nasze osiągnięcia”. Niezrażona i ciągle zachwycona swoim dyplomem
poprosiłam kolegę dziennikarza pracującego w jednej
z agencji informacyjnych, aby napisał notatkę prasową
o moim dyplomie, adresowaną do 10 mln polskich
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
– Moja droga, takie dyplomy to tysiące ludzi na
świecie otrzymuje każdego dnia – oznajmił „życzliwy
inaczej” kolega.
– Według moich informacji taki dyplom ma 11
osób na świecie – odpowiedziałam mocno zatroskana
o stan wiedzy z arytmetyki kolegi dziennikarza.

Okolicznościowy wiersz
Przeglądając internet oraz inne media zastanawiam się na cechami naszego charakteru narodowego,
takimi jak brak kultury sukcesu oraz bezinteresowna
zazdrość o wszystko. A swoje zdziwienie ubrałam w następujące słowa:
Kargul, podejdź no do płota!
– dzisiaj brzmi to jak pieszczota.
Hejt zalewa ludziom oczy,
nikt z sukcesem nie podskoczy…
Brak sukcesów oraz zawiść są dla wielu ludzi
przyczyną frustracji, jednak niezależnie od tego, jak
dalece napną się hejterzy w dyskredytowaniu cudzych
sukcesów, one istnieją i są powodem do zasłużonej dumy.
Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl
PS Artykuł ten dedykuję prof. Arturowi Dziakowi oraz
pamięci prof. Adama Grucy – dzięki obu Panom poznałam
ten błyskotliwy dialog sprzed lat, który dziś jest aktualny
jak nigdy wcześniej.

W budynku Kliniki Ortopedii Akademii Medycznej w Warszawie
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Fot. Krystyna Knypl

Kręte
drogi historii
i rodzaje prawdy
Krystyna Knypl

W czasach obfitości wszelkiej nie może być
tak, że jest tylko JEDNA PRAWDA. Już jakiś czas temu pewien filozof zauważył, że są
trzy prawdy. I faktycznie – w codziennych
spotkaniach każdy z nas doświadcza swojej
prawdy, cudzej prawdy i... wiadomo jakiej
prawdy.

P

rawda jest szczególnie ważna, gdy mówi się o osiągnięciach, sukcesach odniesionych w danych krajach, środowiskach, instytucjach. Kto zasługuje na
wymienienie na liście twórców sukcesu? W polskim
środowisku akademickim panuje niedobry zwyczaj
umieszczania na takiej liście jedynie osób z nadanym
tytułem profesora, wszyscy inni, którzy nie posiedli
tajemnicy zdobywania tego tytułu, nie są godni nawet
wzmianki. Przykład takiej narracji mamy pod linkiem
prowadzącym do omówienia historii jednej z klinik
WUM: https://nadcisnienie.wum.edu.pl/content/historia-kliniki-0.
Lektura tego opisu jednoznacznie sugeruje, że
w jednostce tej pracowali wyłącznie profesorowie, ludzie wybitni, którzy zapewnili burzliwy rozwój jednej
ze specjalizacji szczegółowych. Nawiasem mówiąc,
specjalizacja owa ma pod górkę jak rzadko która, ale
to inna bajka.
Pięknie różni się od narracji zaprezentowanej
pod cytowanym linkiem sposób mówienia o sukcesie zaprezentowany przez prof. Marię Siemionow
podczas uroczystości wręczenia jej nagrody Złoty
OTIS. Pani Profesor wygłosiła prawdziwie akademicki wykład o przeszczepie twarzy, a na ostatnim
przezroczu pokazała listę WSZYSTKICH współpracowników, którzy współtworzyli ten sukces. Na
przezroczu, którego większość słów byłą napisana
czcionką w kolorze czarnym, zaznaczyła na niebiesko
nazwiska stypendystów z Polski, którzy byli na stażu
u Pani Profesor, aby słuchacze mogli szybko odnaleźć
nazwiska naszych rodaków. Piękny gest w wykonaniu
wspaniałej kobiety!
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Odbyłam sympatyczną rozmowę z dr Janiną
Białobrzeską-Paluszkiewicz, która podczas jednej z uroczystości miała możliwość odbycia dłuższej rozmowy
z prof. Marię Siemionow. Podczas rozmowy Janina
zapytała, co było najtrudniejsze w okresie przygotowań
do zabiegu transplantacji twarzy. Odpowiedź prof. Marii
Siemionow brzmiała:
Najtrudniejsze było wyobrażenie sobie, jaka będzie
moja reakcja, gdy zabieg przeszczepu się nie uda.
Mało kto ma tak wielki talent, ale także fantastyczną wyobraźnię, aby na drodze do sukcesu przemyśleć, jak zachowa się na wypadek klęski. To znakomita
strategia – dążąc do sukcesu, przećwiczyć w wyobraźni
klęskę. Brak takich ćwiczeń mentalnych powoduje
dziesiątki nieciekawych reakcji – milczenie, wypieranie,
przeinaczanie, niedomówienia, które mimo upływu lat
nie przemijają.
Jednostka nazwana w tekście spod przytoczonego
wyżej linku jako „Ambulatorium” nie była strukturą
Kliniki Nadciśnienia Tętniczego, jej prawidłowa nazwa
brzmiała „Poradnia dla Chorych z Nadciśnieniem Tętniczym” i był to hm... non affiliated department. Zapał
do afiliowania nasuwa podejrzenie, że osoby demonstrujące taki afekt cierpią na przypadłość zwaną afiliozą.
Mimo braku afiliacji Poradnia dla Chorych
z Nadciśnieniem Tętniczym początkowo zlokalizowana
w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 przy ulicy
Lindleya 4 (poradnia była przy ulicy Nowogrodzkiej
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59), wcielona potem do większej struktury, czyli Poliklinik CSK nr 1 przy ulicy Banacha 1a, miała swoją
renomę – byłą pierwszą tego typu poradnią w Polsce,
przyjeżdżali do niej pacjenci z całego kraju, od Szczecina
po Ustrzyki Dolne (dosłownie!). Pacjenci przedstawiali
swoje historie choroby i zadawali pytania niepowtarzalną
polszczyzną, oto jej przykłady:
• Jak się pan czuje? – Ja? Nie zwracam na to uwagi.
• Zimno mi nawpadało do płuc.
• Czy mam się rozebrać do połowego?
• Przegrypiłam się.
• Mam ciśnienie na dno okaz.
• Mam udrętwienie prawostronne.
• Boli mnie na przewylot.
• Zaczął mi się moczopęd.
• Na wszelki wypadek serdecznie dziękuję.
• Syn zaakceptował się w przedszkolu.
• Spód było około 110.
• Wdała mi się dezynfekcjia, bo opad mam 48.
• Miałam lepsze uszanowanie w pracy za komuny.
• Chciałam zrezygnować z tego ciśnienia.
• Tych rubinków miałam więcej niż trzeba [podwyższona bilirubina].
• Jeden szum miałam w całym organizmie.
• Jestem obluzowana i patrzę na TVP1.
• Co pani dolega? – Drętwieje oko.
• Bioeneroteraputa.
• Miałam zrobione ocieplenie klatki schodowej (rtg klp).
• Witamina B-kompletna.
• Jakby czaszka była za mała o dwa rozmiary.
• Doktór zbadał mi dno oczu pod mikroskopem.
• Mam ciśnienie skokujące.
• Zjadłam pączka, ale zaraz popiłam go ziołami na cukrzycę.
• Doktor zbadał mi serce na słuch.
• Krew lubi mi się nosem rzucać.
• Mam uszy ogłuszone.

• Mam cukier chwiejący.
• Mam nadciśnienie nadgraniczne.
• Denerwuję się bezinteresownie.
• Strachu i pieniędzy to ja w życiu nie miałem.
• To zaczepne ludzie.
Ponieważ obowiązuje nas medycyna oparta na
faktach, oto corpus delicti, że Poradnia dla Chorych
z Nadciśnieniem Tętniczym była strukturą non affiliated:

Oto tabliczka Poradni dla Chorych z Nadciśnieniem Tętniczym, która wisiała przed wejściem do pawilonu 11 PSK nr 1 przy ulicy Nowogrodzkiej 59

Brak afiliacji zdarza nawet w najlepszym towarzystwie. Skoro są non affiliated members of the House
of Lords https://en.wikipedia.org/wiki/Non-affiliated_members_of_the_House_of_Lords, to może być też non affiliated
Hypertension Clinic.
O czym donosi Wasz Dziennikarz Uczestniczący,
te odległe czasy pamiętający:

Krystyna Knypl, lekarz

Nowości
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na serce i naczynia krwionośne
Negatywny wpływ zanieczyszczonego
powietrza na zdrowie jest powszechni znany. Zwykle kojarzymy taki efekt
z dłuższą ekspozycją na zanieczyszczenie,
tymczasem najnowsze badania wykazują, że nawet krótkotrwałe przebywanie w zanieczyszczonym środowisku
oddziałuje na serce i układ krążenia
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bardzo negatywnie. 40 zdrowych osób
zamknięto w kabinach, w których powietrze zanieczyszczone CO2 oraz innymi
związkami chemicznymi było zbliżone
składem do powietrza w dużym mieście.
Wnioski z eksperymentu opisano na
łamach „European Journal of Preventive
Cardiology” w doniesieniu: Tousoulis

D, Fountoulakis P, Oikonomou E i wsp.
Acute exposure to diesel affects inflammation and vascular function, które
opublikowano 30 stycznia 2020 r. (K.K.)
Źródło: https://www.escardio.org/The-ESC/
Press-Office/Press-releases/City-in-a-test-tubeResearchers-simulate-urban-pollution-to-showhow-it-damages-the-heart
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Już nie Cyganka, lecz Facebook prawdę ci powie!
Krystyna Knypl

W czasach gdy wróżenie przez Cyganki było powszechnie dostępne w przestrzeni publicznej, przedstawicielki tej branży podchodziły do upatrzonego potencjalnego klienta i mówiły: „Powróżę, Cyganka prawdę ci powie!” Chwytliwa fraza, nic więc dziwnego, że biznes miał swoich amatorów. Dziś,
w dobie mediów społecznościowych i programów graficznych, fantazje na dowolny temat są w zasięgu ręki dostępne dla każdego.

T

emat zaniepokoił menedżerów Facebooka, którzy
postanowili nadzorować nie tylko tych bezpruderyjnych użytkowników, którzy wrzucają fotki kobiet
z gołymi biustami i sieją zgorszenie (no chyba że biusty
są dostawcą pokarmu dla malucha, wtedy FB na to
zezwala!), lecz także innych bezecników. W artykule
Enforcing Against Manipulated Media https://about.fb.com/
news/2020/01/enforcing-against-manipulated-media/ Monika Bickert, wicedyrektorka FB ds. polityki globalnej,
pisze tak: Każdego dnia ludzie dzielą się milionami zdjęć
i filmów na Facebooku, tworząc najbardziej zniewalające
i kreatywne wizualizacje na
naszej platformie. Niektóre
z tych treści są manipulowane, często z nieszkodliwych
powodów, jak na przykład
ostrzejszy obraz wideo lub
bardziej wyraźny dźwięk. Są
jednak ludzie, którzy angażują się w manipulację medialną w celu wprowadzenia
w błąd. Manipulacje mogą
być dokonywane za pomocą prostych technik, takich jak
Photoshop, lub za pomocą wyrafinowanych narzędzi,
które wykorzystują sztuczną inteligencję lub procesy
„głębokiego uczenia się” do tworzenia filmów wideo, które
zniekształcają rzeczywistość – tzw. deepfakes.
Te filmy wideo są jeszcze rzadkością w internecie,
ale trzeba czuwać! FB będzie zwalczał fałszywe konta
poprzez współpracę ze środowiskiem akademickim,
z rządami i przemysłem, współdziałanie bowiem różnych sektorów jest niezbędne. FB prowadzi w tej sprawie
rozmowy z ponad 50 globalnymi ekspertami z dziedziny
techniki, polityki, mediów, prawa i in.
Nowe podejście nie będzie dotyczyło treści, które
są parodią lub satyrą, ani filmów wideo, które zostały
zredagowane wyłącznie w celu pominięcia lub zmiany
kolejności słów. Zostaną usunięte z Facebooka: nagość,
przemoc graficzna, tłumienie głosów wyborców i mowa
nienawiści.
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Filmy wideo, które nie spełniają obecnych standardów, będą usunięte po skontrolowaniu przez jedną
z firm „sprawdzających fakty” – FB ma 50 partnerów
na całym świecie, którzy operują ponad 40 językami.
Po uzyskaniu opinii o fałszu dystrybucja filmu będzie
ograniczona.
Nie znalazłam w wypowiedzi Moniki Bickert, jak
zachowa się FB w wypadku fotografii wyprodukowanych
z użyciem Photoshopa na potrzeby zilustrowania prawdy.
Przykładem niech będzie zdjęcie pokazujące mnie przy
stole operacyjnym, gdy przeprowadzam zabieg z zakresu
kardiologii interwencyjnej.
W czasach mojej lekarskiej
młodości podczas dyżurów
wykonałam kilka zabiegów
założenia elektrody endokawitarnej w ostrym bloku
przedsionkowo-komorowym III stopnia w przebiegu
zawału mięśnia sercowego.
Wtedy nie było takich możliwości fotografowania jak
dziś. Czy tylko z powodu tego, że urodziłam się wcześniej
niż Monika Bickert i inni menedżerowie z FB, mam być
pozbawiona możliwości wizualizacji moich osiągnięć
i doświadczenia zawodowego??? To zakrawa na postawę ageistowską, droga Moniko & Co. Skoro można
w dzisiejszym świecie zmieniać takie parametry biologiczne jak płeć, sposób prokreacji, struktura rodziny,
to dlaczego mój pesel ma zawsze świadczyć o mnie???
Niniejszym artykułem rozpoczynam antyageistowską
akcję pod hasłem „MÓJ PESEL, MÓJ WYBÓR!” Nie
uchylam się od posiadanie numeru identyfikującego,
w końcu zmierzamy do świata w pełni cyfrowego, ale
domagam się peselu niedyskryminującego – chcę już
jutro dostać mój nowy, niedyskryminujący pesel i używać go bez przeżywania stresu kobiety identyfikowanej
ciągiem cyfr zaczynającym się od 45. Jestem tego warta!
Krystyna Knypl
PESEL 45XXXXXXXXX
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Kontynuacja z poprzedniego numeru
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich rodzin.
1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rys. Zen

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

Na zakończenie

Środowisko naturalne
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