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*Przekład Tomasza Osoińskiego

Koleżanki i Koledzy,

P

rzyglądając się kolejnym pomysłom na reformę funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia mam wrażenie, że dokonuje się proces rozbioru medycyny, analogiczny
do rozbioru Polski – pisałam o tym w numerze 1/2020. Ponieważ repetitio est mater
studiorum, powracam do tematu.

J

ako środowisko jesteśmy nieświadomi nadciągających zagrożeń, jakie niosą dla nas
nowe koncepcje lansowane przez świat globalnego biznesu, takie jak Value Based Health Care, opieka zintegrowana, medycyna hybrydowa i inne równie egzotyczne pomysły.

W

edług twórców tych koncepcji system ochrony zdrowia składa się z samych wad
i błędów, pacjent bowiem jest w nim bierny, niedoinformowany i traktowany
przedmiotowo. Gdy zostaną wdrożone nowe, wspaniałe pomysły wymyślone przez
absolwentów kursów nauk biznesowych, pacjent będzie aktywny, poinformowany
i traktowany podmiotowo. Jeden z wielkich graczy na rynku teorii o medycynie najpierw
napisał licencjat o budowie samolotów, potem dorobił magisterium z nauk biznesowych
i przerzucił się na reformowanie medycyny. Ma grono wyznawców, którzy słuchają jego
wykładów z otwartą jamą ustną i płonącymi uszami. Zapytałam podczas jednej z konferencji prasowych, czy podążając podobną drogą kariery jak ów reformator ochrony
zdrowia, będąc absolwentką medycyny, mogę zająć się konstruowaniem samolotów i czy
uczestnicy konferencji wsiądą do takiego samolotu. Nie było chętnych! A medycynę
reformowaną przez „samolotologa” wciskaliby wszystkim pacjentom. Ciekawe zjawisko
psychologiczne!

M

ile brzmiące slogany mają to do siebie, że na brzmieniu zwykle kończy się ich pozytywny wpływ na rzeczywistość. Nie mamy żadnych analiz pokazujących, jakie
skutki przyniesie dla nas, lekarzy, nadchodząca reforma, a świadomość środowiskowa
jest bardzo niska. Obrazowo rzecz ujmując, zostaniemy zdegradowani do szeregowych
pionków popychanych przez fałszywych dobroczyńców ludzkości.

M

oże warto przystanąć w biegu z jednego dyżuru na drugi i zastanowić się, co spotka
nas na końcu tego biegu – zawał serca, udar mózgu czy jeszcze bardziej niewolnicza
praca i dalszy zalew biurokracji. Świat edukacji akademickiej i podyplomowej to dość
wirtualne byty i wykładana tam wiedza bardzo luźno przystaje do potrzeb, z którymi
zderza się lekarz w codziennej praktyce. Wszystkie te masowo występujące w testach
podwójne przeczenia, objawy w chorobach ultrarzadkich nie są codziennym problemem
lekarza. W pogoni za wypełnieniem wszystkich wymagań nakładanych przez skrajnie
zbiurokratyzowany system ochrony zdrowia (a końca tego szaleństwa nie widać!) lekarz
nie ma czasu ani też świadomości, że jego zdrowie i potrzeby też są ważne. Te potrzeby
to niekoniecznie musi być nowszy, jeszcze szybszy samochód, jakim nie może pochwalić
się żaden z kolegów na oddziale, ani też pięćdziesiąta ósma sukienka zamówiona przez
internet. Potrzebą numer 1 powinien być wyższy poziom świadomości tego, co jest najważniejsze w życiu każdego człowieka.
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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
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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.
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„Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów publicznych
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działa w celu
osiągnięcia zysku.

Informacja dla autorów materiałów
prasowych zamieszczanych w „Gazecie
dla Lekarzy” ................................................................. 72

2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.

Na zakończenie
Coś kolczastego Krystyna Knypl ........................................ 74

3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń
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4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” jest dziennikarzem freelancerem, nie
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komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
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przedruki artykułów z logo GdL w innych mediach.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie
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Gdzie się podziały tamte...
Nowa edycja portalu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego https://ptkardio.pl/ nie zawiera zakładki o historii PTK.
Dokonawszy tego osobliwego odkrycia przesłałam zapytanie
prasowe do odpowiadającego za kontakty z mediami członka
zarządu PTK i okazuje się, że powstaje nowe opracowanie
historii towarzystwa (https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
wazniejsze-nowosci/986-odpowiedz-w-sprawie-braku-historiipolskiego-towarzystwa-kardiologicznego-na-nowym-portalu-ptkhttps-ptkardio-pl).
No tak, wszelkie pisanie historii na nowo to jest – jak
teraz mówi się – prawdziwe #hot challenge! Minęło kilka
tygodni, zaglądam ponownie na nową stronę PTK w nadziei,
że coś drgnęło.
Okazuję się, że nie drgnęło, nadal jest jedno zdanie na
temat historii towarzystwa informujące, że PTK powstało
w 1954 roku.
W 2014 roku obchodzono 60-lecie towarzystwa. Z tej
okazji nakręcono podcast, który jest dostępny na poprzedniej
wersji portalu PTK: http://ptkardio.ptktest.pl/Jubileusz_60_lecia_PTK-2308.
W materiale tym w ciągu niespełna 2 minut omówiono
60-letnią historię PTK, a przez następne 24 minuty relacjonowano współczesne sukcesy.

Tak więc 60 lat historii otrzymało DWUNASTOKROTNIE
mniej czasu niż kilka lat współczesności! A żeby było jeszcze
bardziej pikantnie, w kolażu podsumowującym dwuminutową
relację o historii PTK umieszczono wyłącznie samych mężczyzn, vide http://ptkardio.ptktest.pl/Jubileusz_60_lecia_PTK-2308.
Szczęśliwie historia PTK jest rzetelnie przedstawiona
w poprzedniej wersji: http://ptkardio.ptktest.pl/Powstanie_Polskiego_Towarzystwa_Kardiologicznego-315. Pamiętano w niej, że
historię kardiologii polskiej tworzyły także kobiety, na portalu
znajdziemy nazwiska takich znakomitych przedstawicielek
tej specjalności jak prof. Wanda Wysznacka-Aleksandrow,
doc. Maria Waśniewska, prof. Krystyna Ilmurzyńska, doc.
Małgorzata Ciświcka-Sznajderman, prof. Jolanta Chodakowska, prof. Krystyna Kubicka, prof. Barbara Dąbrowska,
prof. Maria Hoffman, prof. Irena Rawczyńska, prof. Wanda
Rydlewska-Sadowska, prof.Danuta Liszewska-Pfejfer.
Również historia kardiologii dziecięcej w Polsce jest bardzo rzetelnie i starannie przedstawiona na odrębnej stronie
internetowej prowadzonej przez Sekcję Kardiologii Dziecięcej
PTK (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybraneartykuly/1026-historia-kardiologii-dzieciecej-w-polsce).
Są więc dobre przykłady z przeszłości i teraźniejszości, jak
powinna wyglądać prezentacja w internecie.
Szanowni Panowie z zarządu PTK, tym razem moje zapytanie prasowe zredagowałam
zainspirowana znanym przebojem Wojciecha Gąsowskiego.
Gdzie się podziały tamte
ZAKŁADKI,
Gdzie te DZIEWCZYNY,
gdzie tamten świat,
Gdzie się podziały nasze
wspomnienia
Tamtych CIEKAWYCH,
wspaniałych lat...

Historia PTK widziana męskimi oczami

Krystyna Knypl, dziewczyna z tamtych lat

PS 1 lipca 2020. Historia PTK częściowo odnaleziona. Pod nowym adresem https://ptkardio.pl/o_ptk/8-historia_ptk odnajdujemy
zaginioną zakładkę Historia PTK. Wśród 18 nazwisk na podstronie „Sylwetki wybitnych polskich kardiologów” znajdujemy
tylko jedną kobietę, tak więc pytanie „gdzie się podziały tamte dziewczyny?” nadal pozostaje bez odpowiedzi. Najwyraźniej
zarząd PTK wymaga pomocy w kwestii zaprezentowania wybitnych polskich kobiet. Redakcja „Gazety dla Lekarzy” tej
pomocy niebawem udzieli – numer 8/2020 poświęcimy polskim lekarkom – kardiolożkom i hipertensjolożkom.
K.K.

Trombocytopenia może wyprzedzać ciężki przebieg COVID-19
Ciężki przebieg COVID-19 dotyczy zwykle osób
w starszym wieku, z obniżoną odpornością oraz ze
schorzeniami współistniejącymi. Na łamach „Clinical
Chemical Acta” ukazało się
doniesienie zatytułowane

4

Thrombocytopenia Is Associated With Severe Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Infections: A Meta-Analysis
autorstwa G. Lippi i wsp.,
w którym wykazano, że objawem towarzyszącym ciężkiemu przebiegowi choroby

jest trombocytopenia.
Metaanalizą objęto 9 badań ze 1779 pacjentami COVID-19, w tym 399 (22,4%)
z ciężką chorobą. Analiza
zbiorcza wykazała, że liczba płytek krwi była istotnie
niższa u chorych z cięższym

COVID-19. Niska liczba płytek krwi była związana z ponadpięciokrotnie zwiększonym ryzykiem wystąpienia
ciężkiego COVID-19. (K.K.)
Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/32178975/?from_term=covid&from_page=2&from_pos=7
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Pytanie o szczepionkę przeciwko COVID-19
Od: krystyna.knypl@gazeta-dla-lekarzy.com
Wysłano: środa, czerwiec 17, 2020 2:52 PM
Do: Najbuk, Piotr piotr.najbuk@astrazeneca.com
Temat: z redakcji „Gazety dla Lekarzy”
W związku z otrzymaną informacją prasową o przygotowanej lub przygotowywanej szczepionce uprzejmie proszę
o podanie linków do wyników badań naukowych faz 1–4
nad szczepionką przeciwko COVID-19.
Pozdrawiam
Krystyna Knypl
---------------------------------------------------------------------Od: Najbuk, Piotr
Wysłano: piątek, czerwiec 19, 2020 1:27 PM
Do: krystyna.knypl@gazeta-dla-lekarzy.com
Temat: RE: z redakcji „Gazety dla Lekarzy”
Szanowna Pani,
informacje dotyczące badań klinicznych, które spółka AZ
decyduje się upublicznić, znajdują się na stronie:
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases.
html. W przypadku konkretnych pytań proszę o kontakt
z osobami wskazanymi w tych press releases.
Niekiedy dodatkowe informacje dotyczące konkretnych
badań klinicznych dostępne są w publicznym rejestrze www.
clinicaltrials.gov.
Zachęcam do zapoznania się z tymi źródłami.
Pozdrawiam serdecznie/Best Regards
Piotr Najbuk
Public & Government Affairs Director
----------------------------------------------------------------------

Sztuczna inteligencja
– szanse i zagrożenia
W lutym 2020 r. Komisja
Europejska opublikowała
ważny dokument zatytułowany BIAŁA KSIĘGA w sprawie
sztucznej inteligencji. Europejskie podejście do doskonałości
i zaufania.
Czeka nas intensywny
rozwój sztucznej inteligencji, który powinien odbywać
się zgodnie z siedmioma następującymi zasadami zdefiniowanymi przez Komisję
Europejską:

# przewodnia nadzorcza rola
człowieka,
# techniczna solidność i bezpieczeństwo,
# ochrona prywatności i zarządzania danymi,
# przejrzystość,
# różnorodność, niedyskryminacja i sprawiedliwość,
# dobrostan społeczny i środowiskowy
# odpowiedzialność.
W dokumencie napisano (s. 23), że stosowanie

Od: krystyna.knypl@gazeta-dla-lekarzy.com
Wysłano: piątek, czerwiec 19, 2020 3:51 PM
Do: Najbuk, Piotr piotr.najbuk@astrazeneca.com
Temat: Re: z redakcji „Gazety dla Lekarzy”
Dziękuję za korespondencję. Materiały prasowe, do których linki Pan podaje, to nie są wyniki badań naukowych,
o które pytam – warto być świadomym różnej rangi tych
tekstów!
Moje pytanie o badania naukowe jest spowodowane tym,
że publikacja ChAdOx1 nCoV-19 vaccination prevents SARS-CoV-2 pneumonia in rhesus macaques
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7241103/
jest tzw. preprintem, czyli artykułem, który nie ma jeszcze
recenzji.
Na portalu www.trialsitenews.com w artykule Did Oxford’s
COVID-19 Vaccine Fail? Some Troubling Questions about
ChAdOx1 https://www.trialsitenews.com/did-oxfords-covid19-vaccine-fail-some-troubling-questions-about-chadox1/
poważni naukowcy zadają merytoryczne pytania na temat
szczepionki i od 24 maja oczekują na odpowiedź producenta,
której ciągle brak!
Tymczasem wg danych z www.clinicaltrials.gov zawartych
pod linkiem https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04324606
od 23 kwietnia 2020 już rozpoczęto badania z udziałem
zdrowych ochotników.
Czy należy przez to rozumieć, że badania rozpoczęto,
zanim uzyskano recenzję artykułu omawiającego wyniki
badań na 9 małpach?
Uprzejmie proszę o wyczerpującą, merytoryczną odpowiedź na przedstawione powyżej szczegółowe zapytania
i nienadsyłanie kolejnych komunikatów prasowych.
Z poważaniem
KOMISJA
dr n. med. Krystyna Knypl
EUROPEJSKA
specjalista chorób wewnętrznych
redaktor naczelna i wydawca „Gazety dla Lekarzy”
KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 19.2.2020 r.
COM(2020) 65 final

KOMISJA
EUROPEJSKA

BIAŁA KSIĘGA

Bruksela, dnia 19.2.2020 r.
COM(2020) 65 final

Bruksela, dnia 19.2.2020 r.
COM(2020) 65 final

BIAŁAinteligencji
KSIĘGA
w sprawie sztucznej
Europejskie podejście do doskonałości i zaufania

w sprawie sztucznej inteligencji
Europejskie podejście do doskonałości i zaufania

sztucznej inteligencji – w odnośniku czytamy: „SekBIAŁA KSIĘGA
w ochronie zdrowia może tor publiczny mógłby obejw sprawie sztucznej
wiązać się z wystąpieniem
mowaćinteligencji
takie obszary jak poliEuropejskie podejście do doskonałości i zaufania
wysokiego ryzyka.
tyka azylowa, migracja, konInne działy o wysokim ry- trole graniczne, sądownictwo,
zyku to transport, energetyka zabezpieczenie społeczne
i „część sektora publicznego” i służby zatrudnienia”. (K.K.)

Źródło: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_pl.pdf
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Komisja Europejska wspiera szczepienia
Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: Komisja Europejska zobowiązuje się przeznaczyć na rzecz GAVI
300 mln euro.
Komisja Europejska zapowiedziała
dziś, że w latach 2021-2025 zamierza
przeznaczyć 300 mln euro na GAVI –
Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek
i Szczepień. Pozwoli to na zaszczepienie
300 mln dzieci na świecie i sfinansowanie zapasów szczepionek zapewniających
ochronę na wypadek pojawiania się
ognisk chorób zakaźnych.
Zorganizowany dziś przez GAVI
światowy szczyt w sprawie szczepień
jest ważnym krokiem w kierunku
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i zwiększenia zdolności w zakresie
immunizacji w najbardziej podatnych
na zagrożenie krajach świata. Ma to
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia
celów globalnej reakcji na pandemię
koronawirusa.
Na współorganizowanej przez Komisję Europejską konferencji darczyńców
w związku z globalną reakcją na pandemię koronawirusa 4 maja zadeklarowano
przekazanie na GAVI, Globalny Sojusz
na rzecz Szczepionek i Szczepień, ponad
1,5 mld euro, w tym 488 mln euro na
dystrybucję szczepionki przeciwko koronawirusowi po tym, jak ona powstanie.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, powiedziała: Szczepionki mogą uratować życie
tylko wtedy, gdy wszyscy potrzebujący
będą mieli do nich dostęp, zwłaszcza

w najbardziej narażonych społecznościach i regionach na świecie. Dlatego
właśnie Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień jest tak ważny. Daje
on krajom rozwijającym się środki do
budowania silniejszych systemów opieki
zdrowotnej i programów immunizacji,
tak aby świat stawał się coraz bezpieczniejszy. Cieszę się, że Komisja Europejska
może wspierać GAVI w tak istotnych
działaniach. Pomoże nam to przezwyciężyć obecną pandemię i uniknąć następnej.
Komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych, Jutta Urpilainen, powiedziała: Budowanie systemów szczepień
jest podstawowym elementem działań,
jakie UE prowadzi wraz z krajami partnerskimi i GAVI na rzecz wzmocnienia
systemów opieki zdrowotnej, a na etapie
wychodzenia z pandemii COVID-19
będzie ono miało tym większe znaczenie. Poprawa dostępu dzieci do podstawowej opieki zdrowotnej, zwłaszcza do
skutecznych i bezpiecznych szczepionek,
pozwoliła zmniejszyć o blisko połowę
śmiertelność dzieci na świecie w latach
2000-2017. Sukces naszych wspólnych
działań w następnych pięciu latach zależeć będzie w dużej mierze od zdolności
zapewnienia dzieciom z grupy większego
ryzyka dalszego dostępu do szczepionek.
Zadeklarowana przez Komisję kwota
300 mln euro przekracza jej całkowity
dotychczasowy wkład na rzecz sojuszu.
Środki te pozwolą:
• zaszczepić 300 mln dzieci i uratować
od śmierci do 8 milionów osób;

200

e-uroczystość
w redakcji „Gazety dla Lekarzy”
Z okazji opublikowania
w prasie medycznej 200. artykułu przez dr n. med. Alicję
Barwicką odbyła się w naszej redakcji e-uroczystość,
podczas której przekazano
autorce dyplom uznania.
Dr Alicja Barwicka należy
do najbardziej poczytnych
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autorów naszej gazety, jej artykuł Orbitopatia tarczycowa
opublikowany na łamach GdL
w marcu 2015 roku osiągnął
ponad 28 tysięcy odsłon.
Gratulujemy i życzymy
tysiąca równie poczytnych
publikacji!
Redakcja

• zapewnić pomyślne przejście niektórych krajów na samofinansowanie;
• uruchomić 3,6 mld dolarów w ramach
współfinansowania krajowego i programów szczepień finansowanych ze
środków własnych;
• dostarczyć ponad 3,2 mld dawek szczepionek ratujących życie do 55 krajów;
• ułatwić 1,4 mld kontaktów między
rodzinami a służbami opieki zdrowotnej
dzięki szczepieniom;
• zapobiec powtórnemu pojawieniu się
polio dzięki rutynowym programom
szczepień za pomocą szczepionki inaktywowanej realizowanym we współpracy
ze Światową Inicjatywą na rzecz Walki
z Polio;
• finansować zapasy szczepionek przeznaczone do użycia w sytuacjach awaryjnych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się groźnych chorób.
Poczynione dziś zobowiązanie opiera
się na założeniu, że nowe wieloletnie
ramy finansowe UE, a zwłaszcza Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR),
z którego pochodzą środki, jakie mają
trafić do Globalnego Sojuszu na rzecz
Szczepionek i Szczepień, zostaną przyjęte zasadniczo w formie zaproponowanej
przez Komisję Europejską. 2 czerwca
komisja zaproponowała zwiększenie
budżetu ISWMR na okres 2021-2027
do 86 mld euro w cenach z 2018 r.
(96,4 mld euro według cen bieżących),
co obejmuje 10,5 mld euro z nowego
programu Next Generation EU.
IP/20/989

ARTYKUŁÓW

Dyplom uznania
dla

dr n. med. ALICJI BARWICKIEJ
z okazji opublikowania dwusetnego artykułu w prasie medycznej
oraz wysoko cenionej współpracy z redakcją „Gazety dla Lekarzy”

redaktor naczelna
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Strategia farmaceutyczna:
Komisja Europejska rozpoczyna otwarte konsultacje publiczne
Komisja Europejska rozpoczyna dziś internetowe konsultacje publiczne w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy.
W następstwie pandemii COVID-19 strategia, która będzie
również wpisywać się w nowo zaproponowany Program UE
dla zdrowia i dostosowywać się do programu w zakresie
badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”, będzie
miała na celu zapewnienie Europie zaopatrzenia w bezpieczne i przystępne cenowo leki. Pozwoli to zaspokoić potrzeby
pacjentów i wspierać europejski przemysł farmaceutyczny
w utrzymywaniu roli innowatora i światowego lidera. Konsultacje potrwają trzy miesiące i będą się składać z pytań, które
skupią się na kluczowych tematach, takich jak: autonomia
strategiczna i produkcja leków, dostęp do leków po przystępnych cenach, innowacje, zrównoważenie środowiskowe
i wyzwania związane ze zdrowiem.
Komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności
Stella Kyriakides skomentowała: Strategia farmaceutyczna
dla Europy jest podstawą naszej polityki w dziedzinie zdrowia
na najbliższe pięć lat i jest to okazja dla wszystkich zainteresowanych stron do udzielenia nam pomocy w jej kształtowaniu.
Apeluję do stowarzyszeń pacjentów, przemysłu, organów publicznych, środowisk akademickich i ogółu społeczeństwa do
udziału w konsultacjach. Dzięki strategii, którą przedstawię
do końca roku, będziemy reagować na wyzwania spotęgowane
pandemią COVID-19 i na wszystkie problemy strukturalne
w zakresie dostępu, przystępności cenowej i strategicznej autonomii naszej Unii w dziedzinie leków. Musimy zadbać o to,
by wszyscy pacjenci mieli dostęp do optymalnej opieki i leków
po przystępnych cenach. Razem dokonamy zmiany.
Celem strategii jest stworzenie odpornego na upływ czasu
systemu, który przyniósłby korzyści związane z cyfryzacją
i promował innowacje, zwłaszcza w obszarach, w których
potrzeby nie są zaspokajane, takich jak środki przeciwdrobnoustrojowe, leki dla dzieci i leki na choroby rzadkie.
Komisja zamierza również zmniejszyć zależność UE od

importu z państw trzecich. Obecnie część farmaceutycznych
składników czynnych niezbędnych do produkcji niektórych
leków generycznych (w tym starszych antybiotyków, leków
onkologicznych i najbardziej podstawowych leków, takich
jak paracetamol) pochodzi z Chin i Indii.
Strategia przyczyni się także do zmniejszenia wpływu
leków na środowisko i rozwiązania problemu oporności
na środki przeciwdrobnoustrojowe.
Ponadto obecny kryzys związany z pandemią COVID-19
pokazał, że UE musi mieć pewność, że leki – w tym szczepionki – są dostępne w każdych okolicznościach.
Równolegle do konsultacji w najbliższych tygodniach
i miesiącach Komisja przeprowadzi również dwustronne
rozmowy techniczne z zainteresowanymi stronami.
Kolejne kroki

Strategia ta, zgodna ze strategią przemysłową UE oraz
priorytetami nakreślonymi w Europejskim Zielonym Ładzie,
planie walki z rakiem i strategii cyfrowej, będzie stanowić
odpowiedź na długoterminowe wyzwania, z których część
została spotęgowana przez kryzys związany z COVID-19.
Celem konsultacji jest umożliwienie społeczeństwu, ekspertom i zainteresowanym stronom wniesienia wkładu i wyrażenia opinii na temat najlepszych sposobów rozwiązywania
problemów związanych z lekami w UE. Wyniki konsultacji
społecznych pomogą w opracowaniu jesienią strategii farmaceutycznej, która ma zostać przyjęta do końca roku.
Konsultacje potrwają 13 tygodni, tj. do 15 września 2020 r.,
a pytania są dostępne za pośrednictwem EUSurvey.
Oprócz konsultacji publicznych 2 czerwca Komisja rozpoczęła również konsultacje w sprawie planu działania dotyczącego tej strategii, które potrwają do 7 lipca 2020 r.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/health/human-use/
strategy_pl
Nasz nowy i ambitny program Program UE dla zdrowia
IP/20/1065

Badania kliniczne nad lekami stosowanymi w COVID-19
Na łamach pisma „Le Infezioni in
Medicina” (nr 2, 198-211, 2020) ukazał się artykuł Update on treatment
of COVID-19: ongoing studies between promising and disappointing

results autorstwa S. Esposito i wsp. na
temat badań klinicznych dotyczących
leków stosowanych w COVID-19.
Autorzy podają, że trwa 40 badań
klinicznych dotyczących chlorochiny

i hydroksychlorochiny, 5 dotyczących
favipiraviiru (Aviganu) i 23 dotyczących
stosowania surowicy ozdrowieńców.
Badania są zaplanowane na kilka
miesięcy do kilku lat.
(K.K.)

Źródło: https://www.infezmed.it/media/journal/Vol_28_2_2020_10.pdf

COVID-19 i czynniki ryzyka powikłań kardiologicznych
W artykule Cardiovascular
complications in COVID-19
autorstwa B. Long i wsp.
opublikowanym na łamach
„The American Journal of

Emergency Medicine” przedstawiono czynniki ryzyka
powikłań kardiologicznych
w przebiegu COVID-19.
Należą do nich: starszy wiek,

współistniejące schorzenia układu krążenia, nerek,
płuc oraz cukrzyca, zaburzenia w układzie krzepnięcia,
schorzenia wielonarządowe,

unieruchomienie. Sprzyjają
one wystąpieniu niewydolności krążenia, zaburzeń rytmu, zawału serca, zatorowości
płucnej.
(K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7165109/
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Koronawirus: Komisja przedstawia unijną strategię szczepień
Aby chronić ludzi na całym świecie, Komisja Europejska
przedstawiła dziś europejską strategię mającą przyspieszyć
opracowanie, produkcję i dystrybucję szczepionek przeciwko
COVID-19. Skuteczna i bezpieczna szczepionka na koronawirusa będzie najlepszym sposobem trwałego pokonania
pandemii. Liczy się czas. Im szybciej szczepionka powstanie,
tym więcej żyć, źródeł utrzymania i miliardów euro uda się
uratować. W dzisiejszej strategii zaproponowano wspólne
podejście UE na podstawie mandatu otrzymanego od unijnych ministrów zdrowia.
Przewodnicząca Komisji, Ursula von der Leyen powiedziała: To moment nauki i solidarności. Jeszcze nic nie jest
pewne, ale jestem przekonana, że możemy zmobilizować odpowiednie zasoby, by opracować szczepionkę i raz na zawsze
pokonać wirusa. Musimy być gotowi do produkcji i użycia
takiej szczepionki w Europie i na świecie. Szczepionka będzie
przełomem w walce z koronawirusem i świadectwem tego, co
partnerzy mogą osiągnąć, gdy połączą swoje pomysły, badania
i zasoby. Unia Europejska zrobi wszystko, co w jej mocy, by
zapewnić dostęp do szczepionki wszystkim ludziom na świecie,
niezależnie od miejsca zamieszkania.
Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella
Kyriakides dodała: Współpraca zwiększa nasze szanse, by
niezwłocznie zapewnić dostęp do bezpiecznej i skutecznej
szczepionki na skalę, jakiej potrzebujemy. Zagwarantuje to
sprawiedliwy i równy dostęp do szczepionki w UE i na całym
świecie, stanowiąc tym samym najlepszą szansę trwałego wyjścia z kryzysu związanego z COVID-19. To Unia Europejska
w swoim najlepszym wydaniu: łącząca zasoby, łącząca wysiłki
i osiągająca wymierne rezultaty odczuwalne w codziennym życiu
obywateli. Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będą
bezpieczni. Skorzystamy ze wszelkich dostępnych możliwości,
aby chronić obywateli UE i całego świata.
Opracowanie szczepionki to proces złożony i długotrwały.
Dzięki dzisiejszej strategii Komisja będzie wspierać wysiłki
na rzecz szybszego opracowania i dystrybucji bezpiecznych
i skutecznych szczepionek w terminie od 12 do 18 miesięcy,
jeżeli nie wcześniej. Realizacja tego złożonego przedsięwzięcia
wymaga równolegle prowadzenia badań klinicznych i inwestycji w zdolności produkcyjne, co pozwoli na produkcję
milionów lub nawet miliardów dawek szczepionki. Komisja
w pełni zmobilizowała się, by wesprzeć wysiłki podejmowane
przez naukowców pracujących nad szczepionką.
Nie jest to wyzwanie europejskie, lecz globalne. Unia
Europejska nie będzie bezpieczna, dopóki cały świat nie
uzyska dostępu do szczepionki, więc zarówno UE, jak i jej
państwa członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie,
by szczepionka ta była powszechnie dostępna.
Ważnym krokiem ku opracowaniu wspólnego działania państw członkowskich było stworzenie przez Francję,
Niemcy, Włochy i Holandię pluralistycznego sojuszu na
rzecz szczepionek.
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Strategia ma następujące cele:

Zapewnienie wysokiej jakości, bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek.
Zapewnienie szybkiego dostępu do szczepionek państwom
członkowskim i ich ludności, przewodząc jednocześnie działaniom w ramach solidarności na całym świecie.
Niezwłoczne zapewnienie sprawiedliwego dostępu do
szczepionki po przystępnej cenie.
Strategia UE opiera się na dwóch filarach:

Zapewnienie produkcji szczepionek w UE, a tym samym
wystarczających dostaw dla jej państw członkowskich za
pomocą umów zakupu z wyprzedzeniem z producentami szczepionek za pośrednictwem instrumentu wsparcia
w sytuacjach nadzwyczajnych. Oprócz tych umów możliwe
będzie udostępnienie dodatkowego finansowania i innych
form wsparcia.
Dostosowanie ram prawnych UE do obecnej pilnej
sytuacji oraz wykorzystanie istniejącej elastyczności regulacyjnej, aby przyspieszyć opracowanie, zatwierdzenie
i dostępność szczepionek, zachowując jednocześnie normy
ich jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.
Umowy zakupu z wyprzedzeniem

Aby wspierać przedsiębiorstwa w szybkim opracowaniu
i produkcji szczepionki, Komisja zawrze umowy z poszczególnymi producentami szczepionek w imieniu państw członkowskich. W zamian za prawo do zakupu określonej liczby dawek
szczepionki w określonym terminie Komisja sfinansuje część
kosztów ponoszonych z góry przez producentów szczepionek.
Zostanie to zrealizowane za pośrednictwem umów zakupu
z wyprzedzeniem. Przekazane środki będą traktowane jako
zaliczka na szczepionki, które zostaną faktycznie zakupione
przez państwa członkowskie.
Powiązane środki finansowe będą stanowić znaczną część
2,7 mld euro z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Dodatkowe wsparcie będzie dostępne w formie
pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Kryteria finansowania

Podczas podejmowania decyzji w sprawie wyboru szczepionek, które będą finansowane, uwzględnione zostaną między
innymi następujące kryteria: solidność stosowanego podejścia
naukowego i technologii, szybkość produkcji na dużą skalę,
koszty, podział ryzyka, odpowiedzialność, zakres różnych
technologii, wczesne zaangażowanie organów regulacyjnych
UE, globalna solidarność oraz możliwość opracowania i produkcji szczepionki w UE.
Zawsze istnieje ryzyko, że potencjalne szczepionki, które
otrzymają wsparcie, nie przejdą pomyślnie badań klinicznych.
Strategia przypomina w związku z tym polisę ubezpieczeniową,
która przenosi część ryzyka z przemysłu na organy publiczne
w zamian za zapewnienie państwom członkowskim sprawiedliwego i przystępnego cenowo dostępu do szczepionki,
jeżeli zostanie ona wynaleziona.
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Procesy regulacyjne będą elastyczne, ale solidne. Wraz
z państwami członkowskimi i Europejską Agencją Leków
Komisja maksymalnie wykorzysta istniejącą elastyczność
unijnych ram regulacyjnych, aby przyspieszyć zatwierdzenie
i udostępnienie skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19. Może to objąć przyspieszoną procedurę udzielania
zezwoleń, elastyczność w zakresie etykietowania i opakowań
oraz wniosek w sprawie wprowadzenia tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dotyczących GMO w celu
przyspieszenia badań klinicznych szczepionek przeciwko
COVID-19 oraz leków zawierających organizmy zmodyfikowane genetycznie.
Przedsiębiorstwa, które prowadzą rokujące prace nad
potencjalną szczepionką, znajdujące się na etapie badań
klinicznych lub zbliżające się do tego etapu, proszone są
o kontakt z Komisją pod adresem EC-VACCINES@ec.europa.eu.

trwa drugi etap we współpracy z organizacją Global Citizen oraz innymi partnerami rządowymi i pozarządowymi,
a jego kulminacją będzie światowy szczyt, który odbędzie
się 27 czerwca 2020 r.
Komisja Europejska zobowiązała się przestrzegać zasady
powszechnego, sprawiedliwego i przystępnego cenowo dostępu do szczepionek, zwłaszcza w krajach najbardziej podatnych na zagrożenia. Jest gotowa przyjrzeć się z partnerami
międzynarodowymi, czy znaczna liczba krajów zgodziłaby
się na połączenie zasobów, aby wspólnie zarezerwować
w przedsiębiorstwach przyszłe szczepionki dla siebie samych,
a także dla krajów o niskich i średnich dochodach. Kraje
o wysokich dochodach mogłyby działać jako pluralistyczna
międzynarodowa grupa nabywców, przyspieszając w ten
sposób opracowanie bezpiecznych i skutecznych szczepionek
oraz maksymalizując dostęp do nich dla wszystkich, którzy
ich potrzebują, na całym świecie.

Globalna solidarność

Dodatkowe informacje

Elastyczny i solidny proces regulacyjny

UE wnosi swój wkład w światowe dążenia do powszechStrategia UE dotycząca szczepionek przeciwko COVID-19
nego testowania, leczenia i szczepienia przez uruchomienie
Strategia szczepień przeciwko koronawirusowi – zestawienie
zasobów dzięki darczyńcom międzynarodowym oraz połą- informacji
czenie sił z krajami i organizacjami działającymi w dziedzinie
Strona internetowa Komisji poświęcona reakcji na koronawirusa
zdrowia na całym świecie za pośrednictwem ram współpracy
Strona internetowa na temat globalnej reakcji na pandemię
ACT Accelerator (akcelerator dostępu do narzędzi walki koronawirusa
z COVID-19). Dzięki kampanii podejmowania zobowiązań
Globalna reakcja na pandemię koronawirusa – zestawienie
w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa do informacji
końca maja 2020 r. zgromadzono 9,8 mld euro. Obecnie
IP/20/1103

Koagulopatia w przebiegu COVID-19
Na łamach „British Journal of Haematology” ukazało
się doniesienie COVID 19
coagulopathy in Caucasian
patients autorstwa H.Fogarthy i wsp., w którym

znajdujemy ciekawą hipotezę na temat znacznej hipoksemii i nasilonej duszności u niektórych pacjentów spotykanej w przebiegu
zakażenia koronawirusem.

Zdaniem autorów w przebiegu stanu zapalnego dochodzi do rozwoju koagulopatii płucocentrycznej
(ang. lung‐centric coagulopathy), której towarzyszy

wewnątrznaczyniowe wykrzepianie. Koagulopatia ta
występuje częściej u osób rasy
białej.
(K.K.)
Źródło: https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/full/10.1111/bjh.16749

Kalendarium aktywności dziennikarskich redaktor naczelnej
„Gazety dla Lekarzy” w czerwcu 2020 roku
▶ Publikacja na www.sermo felietonów
5 czerwca

The great reset concept
(https://app.sermo.com/post/671863)

12 czerwca What doest it mean to “have a talent”?
(https://app.sermo.com/post/674167)
19 czerwca Clinical trials of COVID 19 vaccine
(https://app.sermo.com/post/676474)
26 czerwca Progress of abdominal aortic aneurysm
(https://app.sermo.com/post/678820)
Felieton o tętniaku aorty brzusznej został przesłany w mailingu
do czytelników Sermo
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wybór i opracowanie dr n. med. Krystyna Knypl

Artykuły z GdL o polskiej misji medycznej w Korei Północnej
cytowane w piśmiennictwie międzynarodowym!
Krystyna Knypl

Poruszane ostatnio wątki
o potrzebie dokumentowania
historii polskiej medycyny
mają szalenie sympatyczny
ciąg dalszy! W 2014 roku
napisałam dwa artykuły poświęcone polskiej misji medycznej w Korei Północnej:
https://gazeta-dla-lekarzy.com/
index.php/wybrane-artykuly/84polska-misja-medyczna-wkorei-czesc-1, https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
wybrane-artykuly/420-szpital-

polskiego-czerwonego-krzyzaw-korei-polnocnej-2.
Research Gate poinformowało mnie, że mój artykuł
poświęcony wspomnieniom
uczestników misji medycznej w Korei Północnej jest
cytowany już po raz drugi,
tym razem w artykule Historical relations between Poland
and North Korea from 1948 to

International Journal of Korean Unification Studies
Vol. 27, No. 1, 2018, 29−70.

Historical Relations between Poland
and North Korea from 1948 to 1980*
Nicolas Levi** and Kyungyon Moon***
This article focuses on relations between Poland and North Korea
from 1948 till 1980, focusing on places of remembrance of Poles in North
Korea, and North Korean citizens in Poland. During this period, bilateral
relations between these countries were very close due to their belonging
to the same ideological movement. The article focuses on political, ideological, cultural, and economic relations based on three historical phases
of the Korean War (1950-1953), Post-Korean War (1953-1960) and disturbance of Poland-North Korea relations (1960-1980). The paper argues
that although Poland did make efforts to successfully foster mutual relations, sometimes regardless of Polish interest, the behavior of DPRK
authorities reduced the benefits Poland could gain from maintaining
relations with this country. The DPRK focused on its interest and not on
the interest of fraternal nations. This led to a negative image of the
DPRK authorities among the Polish leadership and automatically to
negative views concerning the DPRK population among Poles.
Keywords: Asymmetry of relations, North Korea, Poland, Communism,
Juche ideology

* This work was supported by the National Research Foundation of Korea Grant
funded by the Korean Government [NRF-2016S1A3A2924968]; This research was
supported by “Research Base Construction Fund Support Program” funded by
Chonbuk National University in 2018.
** Assistant Professor, Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of the
Polish Academy of Science, First Author.
*** Assistant Professor, Chonbuk National University, Corresponding Author.

1980 (s. 40), którego autorami
są Nicolas Levi i Kyungyon
Moon. Artykuł został opublikowany na łamach „International Journal of Korean Unification Studies”: https://www.researchgate.net/profile/Nicolas_Levi/
publication/332754666_Historical_
Relations_between_Poland_and_
North_Korea_from_1948_to_1980/
links/5e43c0e4a6fdccd9659be28c/

40 Nicolas Levi & Kyungyon Moon

Historical-Relations-betweenPoland-and-North-Korea-from1948-to-1980.pdf#page=2.

Historical Relations between Poland and North Korea from 1948 to 1980

the DPRK and in 1955 signed a treaty enacting non-refundable relief
aiming at rebuilding the country. Cotton fabrics, linen, tarpaulin,
sugar, meat, bearings, machineries, and mechanical parts, all amounting to 350 million Polish Zloty, were sent.
There was also a global initiative from European communist countries to send medical teams to support DPRK authorities in the development of the medical sectors. Bulgarians, Czechoslovakians, Hungarians, Romanians and Poles sent medical teams and medical products
to the DPRK.27 Poles worked first in the city of Huichon, then in Hungnam,28 in a building that consisted of the former fertilizers plants of
the city. One month later they moved to the city of Hamhung, where
considering the needs of the population, they set up an orthopedic hospital which is still running today and is considered the best orthopedic
institution in the DPRK.29 Polish doctors were rewarded with a salary
in Chinese Yuan and DPRK Won.30 Doctors also gave lectures to
future DPRK medical employees. Lectures were prepared in Polish,
then translated into Russian, due to a lack of Polish translators, then
translated into Korean.31 When it opened in 1956, it consisted of eight
barracks serving as a trauma center. The local Polish team was composed of engineers, technicians and specialists in hospital construction.
As of 2017, ‘Caritas Polska’ is still supporting the hospital in Ham27. Aleksandra Frenkel-Czarniecka, “Bratni Szpital,” Karta, no. 79, 2014, p. 108; MOFA,
Poland, Uchwała nr 277/52 Prezydium Rządu z dnia 5 kwietnia 1952 r. w sprawie
szczepionek i środków leczniczych do zwalczania schorzeń zakaźnych dla Koreańskiej
Republiki Ludowej, Group 11, Bundle 23, Folder 432.
28. Hungnam became a ward of Hamhung in 2005.
29. The head of the second team of Polish medical doctors servicing the hospital
said to PNA: “During my 8-month stay, having 150 at disposition and 12
specialist clinics, doctors made 700 surgeries, provided ambulatory aid to
more than 110,000 people. RTG lab made 12,000 x-rays and about 3,500
pictures. There were about 400 prescriptions per day.”
30. Aleksandra Frenkel-Czarniecka, “Bratni Szpital,” Karta, no. 79, 2014, p. 112.
31. Krystyna Knypl, “Polska misja medyczna w Korei: Szpital Polskiego
Czerwonego Krzyża w Korei,” Gazeta dla Lekarzy, June 2014, pp. 23-28;
Krystyna Knypl, “Polska misja medyczna w Korei,” Gazeta dla Lekarzy, May
2014, pp. 25-28.

Harden, Blaine. Le Grand Leader et le Pilote. Paris: Belfond, 2016.
Headquarters United States Army Japan and United Nations Command – Eight
United States Army. “North Korean orphans in Hungary,” September 18,
1957.
Janusz, Wróbel. “Wojna koreańska w polskiej propagandzie,” Gwiazda Polarna,
August 9, 2003.
Kałuszko, Jacek. “Z Korei na otwockie wydmy,” Linia Otwocka, March 19, 2004. <http://
krld.pl/krld/czytelniateksty/kom_osw//[niedatowany]%20Dwa%20
teksty%20z%20gazety%20%27%27Linia%20Otwocka%27%27,%20na%20
temat%20koreanskich%20sierot%20wychowywanych%20w%20Polsce%20
i%20wizyty%20Wielkiego%20Wodza%20Towarzysza%20Kim%20Ir%20
Sena%20w%20Polsce%20w%201956%20r.%20.pdf > (date accessed February 12, 2018).
KCNA. “뽈스까에서 김일성주석의 고아원 방문 50돐 기념집회 (Memorial rally for The 50th
anniversary of President Kim Il Sung’s visit to an orphanage in Poland)”
<http://www.kcna.co.jp/calendar/2006/05/05-19/2006-0519-002.html> (date
accessed August 20, 2014).
Kim, Djeung Il. Pour une connaissance précise de l’originalité du Kimilsungisme,
Pyongyang: Editions en Langues Etrangères, 1984.
Kim, Il Sung. Le movement de non-alignement est une puissante force révolutionnaire
anti-impérialiste de notre temps, Pyongyang: Editions en Langues Etrangères,
1976.
Kim, Ir Sen. O budownictwie socjalistycznym i rewolucji południowokoreańskiej w
KRL-D. Phenian: Wyd. Literatury w Językach Obcych, 1970.
__________. O dżucze w naszej rewolucji. Phenian: Wyd. Literatury w Językach
Obcych, Pyongyang 1977.
Kittel, Bertold. “Polskie interesy z Kim Dzong Ilem,” Portalmmorski.pl, May 30,
2006 < http://www.portalmorski.pl/zegluga/2921-polskie-interesy-z-kim-dzong-ilem> (date accessed June 12, 2018).
Knypl, Krystyna. “Polska misja medyczna w Korei, Wspomnienia uczestników
misji,” Gazeta dla Lekarzy, May 2014.
Kojlo, Stefan. Współpraca KRLD z krajami socjalistycznymi. Warszawa: Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, 1975.
Kojlo, Stefan, Dikij, Anatol. Polska-KRLD. Gospodarka, Współpraca. Warszawa:
PWE, 1975.

Połączenie sił i środków w walce z koronawirusem
The Joint European Disruptive Initiative (JEDI) to połączona inicjatywa
środowisk naukowych, biznesowych
i inwestycyjnych w walce z COVID-19.
W okresie od 4 maja do 6 czerwca
2020 r. 45 zespołów naukowo-badawczych z instytutów, firm biotechnologicznych i korporacji przeglądało
tysiące cząsteczek chemicznych pod

10

kątem ich przydatności w leczeniu
COVID-19 oraz wykorzystania ich
do stworzenia szczepionki przeciwko
koronawirusowi.
O idei, która przyświeca JEDI, mówi
Andre Loesekrug Pietri (https://www.
insead.edu/events/andre-loesekrug-pietri,
https://www.youtube.com/watch?v=w7am2tfbJRI) i zwraca uwagę, że badania

67

naukowe są rozproszone, a wielu naukowców jest nastawionych głównie
na publikację wyników badań w czasopiśmie naukowym, natomiast szybkie
wdrożenie wynalazku w życie nie zawsze
jest celem badań.
(K.K.)
Źródło: https://jedi.group/wp-content/uploads/2020/05/JEDICovid19GrandChallengeENGRelease-04052020.pdf
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Rozmowy o medycynie

Fot. Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu

Rak tarczycy to najczęściej występujący nowotwór układu
dokrewnego. Stanowi około 90 procent nowotworów
gruczołów wydzielających hormony. Choroba występuje
często, ale jest podatna na terapię i z reguły bardzo
dobrze rokuje. O możliwościach leczenia zróżnicowanych
nowotworów tarczycy mówi prof. Rafał Czepczyński,
ekspert Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

Fot. Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej

Radioizotopy w terapii
schorzeń tarczycy

Prof. RAFAŁ CZEPCZYŃSKI
z Katedry i Kliniki
Endokrynologii,
Przemiany Materii
i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinowskiego
w Poznaniu

Panie profesorze, w ostatnich latach mówi się o zna- Z jakim rokoczącym wzroście nowo zdiagnozowanych przypadków waniem wiąże
raka tarczycy. Co jest tego przyczyną?
się diagnoza
Rzeczywiście, rak tarczycy jest diagnozowany „rak tarczycy”?
coraz częściej. Prawdopodobnym powodem zwiększoWięknej wykrywalności jest jednak nie drastycznie rosnąca szość nowozapadalność, lecz coraz lepszy dostęp do diagnostyki. tworów tarczyObecnie wykrywa się nawet do czterech-pięciu razy cy ma dobre rokowanie. Zdecydowana większość guzwięcej przypadków nowotworów tarczycy niż w latach ków – nawet tych większych, wyczuwalnych pod palca80. XX wieku. Wraz z postępem technik diagnostycz- mi – to zmiany łagodne, takie jak torbiele, które można
nych i zwiększonym dostępem do badań ultrasono- obserwować lub w razie potrzeby opróżnić za pomocą
graficznych rozpoznaje się coraz mniejsze zmiany strzykawki. Nawet zmiany, które okazują się nowotwonowotworowe w obrębie tarczycy. Nie bez znaczenia rami, mają stosunkowo dobre rokowanie.
jest to, że urządzenia do badań USG są coraz częściej
Zachorowalność na raka tarczycy plasuje go
dostępne w gabinetach lekarzy rodzinnych, którzy na ósmym miejscu wśród wszystkich nowotworów
szkolą się w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej. (u kobiet rak tarczycy plasuje się nawet na trzecim
Dzięki temu ewentualne zmiany w obrębie tarczycy miejscu), podczas gdy jeśli chodzi o przyczyny zgonów
mogą być wykryte wcześnie, a pacjent może zostać spowodowane chorobami nowotworowymi, to jest już 25.
szybko skierowany na konsultację do endokrynologa miejsce, czyli bardzo daleka pozycja, biorąc pod uwagę
i poddany biopsji cienkoigłowej.
częstość występowania tej choroby. W wypadku raka
tarczycy śmiertelność jest naprawdę niska.

Scyntygrafia tarczycy

11

Jakie wygląda postępowanie terapeutyczne?
W leczeniu raka tarczycy nie stosuje się chemioterapii ani radioterapii.
Jeśli badania diagnostyczne potwierdzą
obecność nowotworu, zalecanym postępowaniem jest usunięcie gruczołu w całości.
Po usunięciu tarczycy, dla zabezpieczenia
efektów terapii i unieszkodliwienia ewentualnych pozostałości komórek nowotworowych, znajdujących się na przykład
w węzłach chłonnych, stosuje się uzupełniające leczenie jodem radioaktywnym.
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Do oceny rozmieszczenia radioaktywnego jodu w organizmie pacjenta wykorzystuje się niekiedy technikę SPECT-CT w celu dokładnego określenia
ognisk przerzutowych

Jak realizowana jest ta terapia?
Chirurg po pozytywnej weryfikacji wyników
badania histopatologicznego wystawia pacjentowi skierowanie do oddziału terapii radioizotopowej. W Polsce
jest kilka tego typu ośrodków. Podczas hospitalizacji
pacjent przyjmuje odpowiednią dawkę jodu radioaktywnego, który podawany jest w postaci kapsułek.
Przez kolejnych kilka dni pacjent przebywa w izolacji
na specjalnym oddziale. Chodzi o to, by nie narażać
osób postronnych na emitowane przez pacjenta promieniowanie.
Przez kilka dni radioizotop wbudowuje się w komórki raka tarczycy. Pozostałości preparatu są wydalane
z organizmu pacjenta, głównie z moczem. Ścieki radioaktywne są przechowywane w specjalnym zbiorniku do
czasu, aż poziom promieniowania obniży się do zera.
Dopiero wtedy, kiedy nie stanowią żadnego zagrożenia
dla środowiska, ścieki są odprowadzane do kanalizacji
komunalnej. Po około trzech dniach, z zachowaniem
określonych środków ostrożności, nakierowanych
głównie na ograniczenie kontaktu z innymi osobami
(przede wszystkim z dziećmi i kobietami w ciąży),
pacjent może wrócić do domu.

Jak przebiega mechanizm działania tej terapii?
Komórki raka tarczycy mają unikatową zdolność
do wychwytu jodu. Jod radioaktywny dzięki emitowanemu promieniowaniu skutecznie eliminuje komórki
raka tarczycy już na początkowym etapie leczenia.
Tkanka tarczycowa potrzebuje jodu do produkcji
hormonów tarczycy. Komórki nowotworowe wywodzą
się z tkanki tarczycowej i w większości zachowują
zdolność do naturalnego wychwytu jodu. Dzięki temu
mechanizmowi radioaktywny jod wbudowuje się do
komórek, a emitując promieniowanie beta powoduje
uszkodzenie materiału genetycznego i obumieranie
komórek nowotworowych.
Warto zaznaczyć, że leczenie jodem radioaktywnym jest bezpieczne. Terapia nie powoduje skutków
ubocznych i jest dobrze tolerowana przez pacjentów.
Nawet wiele lat po przebytym leczeniu u pacjentów
nie rozwijają się nowotwory wynikające z zastosowania
promieniowania.

Jaka jest skuteczność radioizotopowego leczenia
schorzeń tarczycy?
Terapia z zakresu medycyny nuklearnej ma w wypadku nowotworów tarczycy bardzo wysoką skuteczność.
Po leczeniu z zastosowaniem jodu radioaktywnego

Co w sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu nie można
przeprowadzić operacji usunięcia tarczycy?
Terapię jodem radioaktywnym można zastosować
także w sytuacjach, kiedy nowotwór tarczycy w ogóle
nie kwalifikuje się do operacji chirurgicznej lub podczas
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nowotwory tarczycy w zdecydowanej większości nie
nawracają. Nie pojawiają się nowe ogniska choroby ani
przerzuty do węzłów chłonnych czy przerzuty odległe.
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SPECT-CT

Jak wygląda dalsze postępowanie
po zastosowaniu terapii nuklearnej?
W większości przypadków
leczenie uzupełniające jodem radioaktywnym powoduje całkowite
unieszkodliwienie komórek nowotworowych. Po zastosowanej
terapii pozbawiony tarczycy pacjent ma niedoczynność tarczycy
i z tego względu pozostaje pod
stałą opieką endokrynologa.

13

Pacjenci po zabiegu usunięcia tarczycy i zastosowaniu leczenia uzupełniającego jodem radioaktywnym
na stałe przyjmują hormony tarczycy w tabletkach. Leczenie jest skuteczne, pacjenci regularnie przyjmujący
lek nie odczuwają negatywnych skutków związanych
z niedoborami hormonów tarczycy.
Po roku od zastosowania terapii jodem radioaktywnym pacjent wraca na oddział na badania kontrolne:
Fot. Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinowskiego w Poznaniu

operacji nie można usunąć wszystkich ognisk choroby
(na przykład wtedy, kiedy nowotwór nacieka naczynia
lub nerwy). Wówczas terapia jodem radioaktywnym
będzie zastosowana jako terapia paliatywna, spowalniająca proces rozwoju nowotworu i poprawiająca
jakość życia pacjenta.
Chociaż terapię radiojodem można zastosować
w większości przypadków raka tarczycy (zróżnicowanych nowotworach tarczycy),
w kilku ich procentach terapia nie
może być wdrożona. To między
innymi rak rdzeniasty i rak anaplastyczny tarczycy, w których nie
dochodzi do gromadzenia jodu
radioaktywnego.

Przyjęcie jodu radioaktywnego w leczeniu raka tarczycy polega na połknięciu odpowiednio
zabezpieczonej kapsułki
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Skąd właściwie wziął się pomysł zastosowania terapii
radiojodem w leczeniu schorzeń tarczycy?
To bardzo ciekawa historia. Podczas II wojny
światowej prowadzono intensywne badania nad bombą
jądrową. Na uboczu prac realizowanych przez fizyków
pojawiły się nowe radioizotopy, które w odpowiednich
warunkach mogły być zastosowane w leczeniu chorób.
W latach 1941-1942 amerykańscy lekarze podali
radioaktywny jod pacjentom z chorobami tarczycy,
między innymi z nowotworami. Leczenie okazało się
bardzo skuteczne. W ciągu kilku miesięcy od podania

preparatu ogniska raka zanikały. Metodę sukcesywnie
rozwijano. Do Europy terapia dotarła po II wojnie
światowej, w Polsce zastosowano ją po raz pierwszy
u pacjentów z nadczynnością tarczycy w 1956 roku
w Poznaniu.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję za bardzo
ciekawą rozmowę.
Fot. Paulina Łyczkowska Fotografia

oznaczenie markerów nowotworowych, badanie USG
i badanie scyntygraficzne całego ciała. Podczas kontroli
sprawdza się skuteczność zastosowanej terapii. Lekarz
ocenia, czy nie pozostały lub nie pojawiły się nowe
ogniska przerzutowe choroby. Jeśli zachodzi taka konieczność, terapię z zastosowaniem jodu radioaktywnego
można zastosować ponownie. Leczenie uznaje się za
skuteczne wtedy, kiedy w badaniach wskaźniki wykażą
pełną remisję choroby.

Rozmawiała
Marta Sułkowska

Nowości

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx

Na stronach International
Finance Corporation World
Bank Group opublikowano
raport COVID-19’s Impact
on the Global Telecommunications Industry, w którym czytamy: Pandemia COVID-19
– być może bardziej niż jakiekolwiek inne wydarzenie
mld

w historii ludzkości – pokazała kluczowe znaczenie, jakie
infrastruktura telekomunikacyjna odgrywa w utrzymywaniu łączności i prowadzeniu
działalności gospodarczej,
rządów i społeczeństw.
Ze względu na zakłócenia gospodarcze i społeczne

spowodowane pandemią, ludzie na całym świecie polegają
na nowoczenej technice w zakresie informacji, dystansu
społecznego i pracy w domu.
Nasz komentarz: telekomunikacja staje się potrzebna
dla przetrwania współczesnych społeczeństw w stopniu

Fot. Krystyna Knypl

Powietrze, woda i… telekomunikacja

Użytkownicy internetu, 2005-2019 r.
%

nie mniejszym niż powietrze
i woda.
(K.K.)

Liczba użytkowników, mld
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Procent użytkowników

Źródło: https://www.ifc.org/wps/
wcm/connect/1d490aec-4d57-4cbf-82b3-d6842eecd9b2/IFC-Covid19-Telecommunications_final_web_2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n9nxogP
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Teoria mozaikowa

Stolica jest
tylko jedna?
Krystyna Knypl

Stolicą współczesnej hipertensjologii
jest Mediolan – miasto uniwersyteckie
na północy Włoch, o wielowiekowej
Mediolan z widokiem na Duomo
tradycji, szczycące się wspaniałymi
zabytkami architektury oraz malarstwa, a także słynną operą La Scala. Mediolan jest
od wielu wieków miastem artystycznych i intelektualnych wyzwań, nic więc dziwnego,
że tam właśnie powstało w 1983 roku European Society of Hypertension (ESH).

J

https://www.youtube.com/watch?v=1xT_lRMreUE

https://photos.geni.com/p13/04/24/db/71/53444840e625c085/page-i-h_large.jpg

ednak gdy dokładnie przeanalizuje się koleje badań w odniesieniu do miejsc ważnych dla rozwoju hiperzwiązanych z nadciśnieniem tętniczym, to okazuje tensjologii.
się, że starszą niż ESH organizacją jest International
Kwestia ojcostwa jest złożonym zagadnieniem,
Society of Hypertension (ISH), które zorganizowało opisywana bywa z użyciem różnych pojęć – określenie
pierwszą konferencję naukową poświęconą nadci- „founding fathers”, czyli „ojcowie założyciele” bywa użyśnieniu tętniczemu Symposium on renal hypertension wane w odniesieniu do historii Stanów Zjednoczonych.
w dniach 5-7 października 1966 roku w Cleveland W czasach gdy powstają prawne regulacje dopuszczaClinic. Na spotkanie zaproszono 66 badaczy z krajów jące stworzenie dziecka z wykorzystaniem materiału
zajmujących się nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym, genetycznego pochodzącego od trojga osób, termin
którzy przedstawili swoje referaty.
„ojcowie założyciele” traci na wyłączności odnoszącej
Inspiratorem i organizatorem konferencji w Cle- się do zjawisk historycznych.
veland był Irvine Heinley Page,
Tymczasem powiedzenie „matka jest tylko jedna”
którego powinniśmy uważać za
nadal w swej klasycznej formie zachowuje aktualność.
ojca chrzestnego światowej hiperNo i last but not least termin „ojciec chrzestny” brzmi
tensjologii.
filmowo, sympatycznie i symbolicznie, natomiast „ojW dalszych latach stworzył
cowie chrzestni” – zdecydowanie dziwnie…
on teorię mozaikową patogeneOsiągnięcia naukowe Irvine’a H. Page’a są bardzo
zy nadciśnienia tętniczego, która
duże – otrzymał wiele prestiżowych nagród, był prema też symboliczne zastosowanie Irvine H. Page
zesem American Heart Association w latach 1955-56,

Pierwsze sympozjum naukowe poświęcone nadciśnieniu tętniczemu
(5-7 października 1966 r.)
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O pierwszym sympozjum na temat nadciśnienia
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a także znacząco przyczynił się do powstania The National Foundation for High Blood Pressure Research
of the American Heart Association.
Wyrazem jego popularności w Stanach Zjednoczonych był też to, iż w 1955 roku znalazł się na
okładce magazynu „Time” (http://content.time.com/time/
covers/0,16641,19551031,00.html).
Wszyscy od dawna znamy mozaikę Page’a ilustrującą patogenezę nadciśnienia tętniczego, ale dopiero
dokładniejsze studia nad historią hipertensjologii pro- Przewodniczący ISH
wadzą do poznania szczegółów o tej ciekawej figurze naszym kontynencie. Pierwsze spotkanie odbyło się
fizjologiczno-geometrycznej.
w Mediolanie, w dniach od 29 maja do 1 czerwca 1983
Odkrywanie historii przynosi jeszcze jedną nie roku w historycznych murach uniwersytetu Ospedale
mniej ciekawą informację – Irvine H. Page jest współ- Maggiore. Uniwersytet ten ufundował w XV wieku
odkrywcą serotoniny, potocznie nazywanej hormonem Francesco Sforza, książę Mediolanu.
szczęścia. Odkrycia dokonali w 1948 roku M.M. Rapport,
Przewodniczącym komitetu naukowego konA.A. Green oraz I.H. Page i opisali je w artykule Serum ferencji był Alberto Zanchetti, sekretarzem Giuseppe
Vasoconstrictor, Serotonin; Isolation and Characterization Mancia. Przyjechało 990 uczestników z 40 krajów,
na łamach „Journal of Biochemical Chemistry”.
nadesłali oni 494 doniesienia do prezentacji.
Podsumowanie swoDruga z kolei konferencja odbyła się również
ich badań nad nadciśnie- w Mediolanie, w dniach 9-12 czerwca 1985 roku – 1300
niem Irvine H. Page zawarł uczestników z 42 krajów nadesłało 593 doniesień naukow książce Hypertension Re- wych. Kolejna konferencja w Mediolanie (14-17 czerwca
search: A Memoir, 1920-60. 1987 r.) zgromadziła 1800 osób, które nadesłały 638
Książka jest dostępna na
www.amazon.com w zawrotnej cenie od 669,47 do
1626,31 dolarów – jedynie
tajemnice powstawania
hormonu szczęścia wyjawione przez jednego z jego
odkrywców usprawiedliwiają te zawrotne kwoty!

Fot. Krystyna Knypl

https://www.amazon.com/Hypertension-Research-1920-1960-Irvine-Page/
dp/0080360793/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=

Dr Irvine H. Page (z prawej)

Włoscy mistrzowie hipertensjologii
Z czasem europejscy hipertensjolodzy uznali,
że powinni samodzielnie organizować konferencje na
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Dziedziniec Uniwersytetu w Mediolanie
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https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_delle_Grazie,_Milan#/media/File:%C3%9Altima_Cena_-_Da_Vinci_5.jpg

Fot. Krystyna Knypl

https://siia.it/wp-content/uploads/2018/03/DSC_3391.jpg

Fot. Krystyna Knypl

doniesień z 45 krajów. W roku
1989 liczba uczestników konferencji poświęconej nadciśnieniu
tętniczemu wzrosła do 2500 z 51
krajów.
Prof. Alberto Zanchetti
studiował medycynę na Uniwersytecie w Parmie. Z tego
okresu datują się początki jego Prof. Alberto Zanchetti
zamiłowania do opery. Był przyjacielem i lekarzem
wielu światowej sławy śpiewaków operowych. Pasja
zaowocowała pięknymi występami słynnych solistów
operowych oraz chóru La Scalla podczas uroczystości
otwarcia kongresów ESH w Mediolanie.
Jego mistrzami w medycynie było dwóch wybitnych włoskich lekarzy: prof. Giuseppe Moruzzi,
neurofizjolog z Instytutu Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Padwie i prof. Cesare Bartorelli
z Instytutu Patologii Uniwersytetu Medycznego w Sienie.
W początkach swej kariery medycznej był prof.
Alberto Zanchetti stypendystą Fundacji Rockefellera, Prof. Giuseppe Mancia podczas wykładu na konferencji PTNT w Gdańodbył staż w Oregon School of Medicine, jednak mia- sku (2019)
stem, z którym związał się na stałe, był Mediolan, gdzie lekarskie ukończył w 1964 roku w Sienie, specjalizację
mieszkał od 1967 roku w pięknym studio przy Via z kardiologii uzyskał w 1968 r., a doktorat w 1970 r.
Caradosso z widokiem na bazylikę Santa Maria delle W latach 1972-74 był stypendystą National Institutes of
Grazie (https://pl.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_del- Health Public Health Service oraz Mayo Clinic (1972le_Grazie), w której znajduje się malowidło ścienne -75). Od 1986 roku profesor pracował na Uniwersytecie
Leonardo da Vinci Ostatnia wieczerza.
w Mediolanie.

We wczesnych latach zajmował się badaniami nad
sympatektomią lędźwiową oraz wdrażanymi wówczas
lekami blokującymi zwoje autonomiczne, jak hexametonium. Dalsze jego badania dotyczyły nadciśnienia
białego fartucha, pomiarów dobowych ciśnienia krwi
i wielu innych zagadnień.
„European Journal of Clinical Investigation” umieściło prof. Alberto Zanchettiego na liście sześciu najbardziej wpływowych włoskich naukowców na świecie.
Z kolei Carrara jest rodzinnym miastem prof.
Giuseppe Mancii, który urodził się w 1940 roku, studia
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Prof. Alberto Zanchetti i prof. Giuseppe Mancia

Początki hipertensjologii w Polsce
Podobnie długim stażem jak International Society of Hypertenion może pochwalić się Poradnia dla
Chorych z Nadciśnieniem Tętniczym, która powstała
w 1968 roku w Warszawie jako jedna ze struktur Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1.
Była to pierwsza poradnia dla chorych z nadciśnieniem tętniczym i przyjmowała pacjentów z całego
kraju. W 1986 roku została przeniesiona do Centralnego
Szpitala Klinicznego nr 1 przy ulicy Banacha.
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Ilustr. Janina Białobrzeska-Paluszkiewicz
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Prof.

Marek Sznajderman

Prof.
Barbara Krupa-Wojciechowska

Fot. Mieczysław Knypl

Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof.
Marek Sznajderman, wówczas przewodniczący Sekcji
Nadciśnieniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego była
prof. Barbara Krupa-Wojciechowska. W 1987 roku
powstało Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego,
do którego należałam.
Mile wspominam wspólne śniadanie hotelowe
PSK nr 1, ul. Nowogrodzka 59, albo wyboista i pod górkę droga hiperz prof. Barbarą Krupą-Wojciechowską w Goeteborgu
tensjologii
podczas kongresu ESH. Bezpośrednia i z poczuciem
Z kolei początki badań naukowych nad nadciśnie- humoru osoba. Z kolei u prof. Marka Sznajdermana
niem tętniczym związane są z ośrodkami w Gdańsku zdawałam egzamin z chorób wewnętrznych po V roku
i Warszawie. Zdobywano doświadczenie kliniczne AM oraz współpracowałam z nim w okresie pracy
oraz budowano bazę diagnostyczną, a podsumowanie w PSK nr 1.
zdobywanych doświadczeń przedstawiano na konfeOd 1981 roku do 1999 roku, czyli przez 18 lat
rencjach naukowych oraz w publikacjach krajowych pracowałam w Poradni dla Chorych z Nadciśnieniem
i zagranicznych.
Tętniczym. Wiek 18 lat jest uważany za pełnoletniość
Sekcja Nadciśnieniowa Polskiego Towarzystwa uprawniającą do opuszczenia rodzinnego gniazda
Kardiologicznego w dniach 18-19 października 1980 i rozpoczęcia życia na własny rachunek. Tak też się
roku zorganizowała w Gdańsku sympozjum Hemody- stało z moją karierą hipertensjologiczną, którą po
namika w nadciśnieniu tętniczym.
18 latach pracy w poradni zamieniłam na tzw. drugą
karierę, kierując się ku dziennikarstwu medycznemu.
Samodzielność robi dobrze wszystkim, nie tylko w życiu osobistym, ale także na drodze kariery zawodowej.
Ważnym elementem w mojej edukacji hipertensjologicznej były kongresy naukowe. W ramach
samodzielnej egzystencji zawodowej 10 czerwca 1999
roku wyruszyłam na kongres European Society of
Hypertension do Mediolanu. To był i nadal pozostaje
pamiętny dzień. W Gujanie Francuskiej 10 czerwca jest
obchodzone Święto Zniesienia Niewolnictwa, ja także
celebruję to święto. :)
Bywałam na kongresach hipertensjologicznych
jako uczestniczka, współautorka doniesień naukowych,
mentorka młodszych kolegów oraz akredytowany dziennikarz medyczny.
• Współautorka doniesienia Acute pressor and humoral
Centralny Szpital Kliniczny nr 1 przy ul Banacha 1a w Warszawie (lata 80.)
effects of smoking in patients with essential hypertension
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Program pierwszej polskiej konferencji
poświęconej nadciśnieniu tętniczemu
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and in normotensive subjects zaprezentowanego na • Paryż 2004 – jako uczestniczka przedstawiająca doSecond European Meeting on Hypertension, Milan,
niesienia plakatowe oraz mentorka dwóch młodszych
9-12th June, 1985, abstract 250.
koleżanek
• Mediolan ESH 1999 – jako uczestniczka
• Cancun ISH 2005 – jako uczestniczka przedstawiająca
• Goeteborg ESH 2000 – jako uczestniczka
doniesienia plakatowe
• Mediolan ESH 2001 – jako uczestniczka przedstawia- • San Francisco 2005 – jako dziennikarz medyczny
jąca doniesienia plakatowe oraz mentorka młodszego
akredytowany na kongresie American Society of
kolegi
Hypertension
• Berlin ESH 2002 – jako uczestniczka
W 2006 roku powstała specjalizacja z hi• Mediolan ESH 2003 – jako uczestniczka
pertensjologii, jej program: http://web.archive.org/
• São Paulo ISH 2004 – jako uczestniczka przedstawia- web/20111008021318/http://www.cmkp.edu.pl/programy_pdf/
jąca doniesienia plakatowe, otrzymałam travel grant hipertensjologia.pdf.
Krystyna Knypl
internista hipertensjolog

Nowości
Światowe Forum Ekonomiczne o przyszłości
3 maja 2020 r. odbyło się
webinarium zorganizowane przez Światowe Forum
Ekonomiczne (WEF) na
temat globalnej przyszłości.
Uczestnicy forum, wśród
których między innymi
byli książę Walii Karol, prof.
Klaus Schwab (https://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab)
– założyciel fundacji World
Economic Forum, Kristalina
Georgiewa (https://pl.wikipedia.org/wiki/Kristalina_Georgiewa) – dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego
dyskutowali o wizerunku świata po zakończeniu pandemii
COVID-19.
Na stronie WEF czytamy: Kryzys Covid-19 oraz polityczne,
gospodarcze i społeczne zakłócenia, które wywołał, zasadniczo
zmieniają tradycyjny kontekst podejmowania decyzji. Niespójności, niedoskonałości i sprzeczności wielu systemów – od
zdrowotnych i finansowych po energetyczne i edukacyjne – są
bardziej niż kiedykolwiek widoczne w globalnym kontekście
troski o życie, źródła utrzymania i planetę. Liderzy znajdują
się na historycznym rozdrożu, radząc sobie z krótkoterminowymi naciskami na średnio- i długoterminową niepewność.
Uczestnicy proponują akcję The Great Reset, w wyniku
której powstanie nowa postcovidowa rzeczywistość bardziej
przyjazna ludziom. O szczegółach realizacji tej koncepcji będą
uczestnicy dyskutować podczas kolejnego forum w Davos,
które odbędzie się w dniach 26-29 stycznia 2021 r. Organizatorzy przewidują, że będzie część bezpośrednia i wirtualna.
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Czy data spotkania wielkich tego świata w Davos sugeruje, że pandemia będzie
do tego czasu opanowana?
3 maja 2020 r. odbyło się
webinarium zorganizowane
przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) na temat
globalnej przyszłości. Uczestnicy forum, wśród których
między innymi byli książę
Walii Karol, prof. Klaus
Schwab (https://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab) – założyciel fundacji World Economic Forum, Kristalina Georgiewa
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Kristalina_Georgiewa) – dyrektor
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dyskutowali
o wizerunku świata po zakończeniu pandemii COVID-19.
Na zakończenie webinarium prof. K. Schwab powiedział:
Po II wojnie światowej przedstawiciele krajów w niej uczestniczących zebrali się, aby stworzyć nowy globalny porządek
i dobrobyt dla setek milionów ludzi na całym świecie, ale COVID-19 pokazał nam, że nasze stare systemy nie pasują do XXI
wieku. Mamy wybór: możemy pozostać bierni i zaakceptować
polaryzację, nacjonalizm, rasizm i niepokoje społeczne, które
widzimy dzisiaj, albo zbudujemy nowy kontrakt społeczny
w harmonii z naturą i zadbamy o to, by Czwarta Rewolucja
Przemysłowa była jak najlepiej wykorzystana, by zapewnić
nam lepsze życie. Krótko mówiąc, potrzebujemy globalnego
resetu, nie możemy przegapić tej wyjątkowej szansy.
(K.K.)

Źródło: https://www.weforum.org/great-reset
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Rodzina
kobietami
silna
Alicja Barwicka

Sto lat to szmat czasu. Dla Polaków ostatni wiek to wojny, tułaczki, zmiany granic, czas ukrywania
się i biedy, długich okresów zapaści
gospodarczej, politycznych walk,
zmian ustrojowych państwa, a przecież było to tylko tło dla losów poszczególnych osób, rodzin, ich radości, smutków, porażek ponoszonych
w walce z trudną codziennością.
Polskie rodziny przeszły w tym czasie dwie wojny światowe, kilka powstań narodowych, batalię o odzyskanie niepodległości. Prawie każda
z nich kogoś straciła, ukrywano się,
uciekano, zmieniano miejsca pobytu. Dziś pomiędzy udziałem w obchodach stulecia odzyskania przez
Polskę w 1918 roku niepodległości
a uroczystościami upamiętnienia
100 rocznicy Cudu nad Wisłą przyszedł może czas, by upamiętnić losy
ostatnich 100 lat naszych rodzin.

1. Rodzinny spacer. Marta z trójką swoich dzieci, Tekla pośrodku drugiego rzędu w białym
kapeluszu i Pelagia, żona Stanisława, z dwójką swoich chłopców. Bydgoszcz, lato1936 r.

Do czego może służyć zygzak?
W XXI wieku nie mamy dla siebie dużo czasu,
bo tempo życia mocno przez te ostatnie 100 lat przyspieszyło. Ale raz na wiek warto sięgnąć pamięcią
do losów własnej rodziny, zobaczyć, jak się tworzyła,
rozrastała, jakie główne cechy przekazano nam w tym
czasie, bo i my będziemy je przecież przekazywać dalej
– naszym wnukom, prawnukom… To nie były czasy
łatwe, ale naszym rodzinom dwa-trzy pokolenia wstecz,
naszym dziadkom i pradziadkom (fot. 1) właśnie w takich czasach przyszło żyć. Część z tych osób znaliśmy
w dzieciństwie (fot. 2), niektóre dobrze pamiętamy,
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pamiętamy też historie ich dotyczące, które mogłyby
być podstawą scenariusza świetnego, trzymającego
w napięciu filmu… A to przecież losy naszej rodziny!
Pomijając już poziom dostępnej ogółowi techniki – nie
archiwizowano przecież każdego dnia fotografiami, to
sam stan ciągłej niepewności jutra, pakowania się przed
kolejną ucieczką, nieustannie powracającego strachu,
często głodu, bez jakiejkolwiek stabilizacji, nie sprzyjał
pilnowaniu pamiątek rodzinnych, w szczególności zdjęć,
listów, pamiętników.
Wyznaczając ostatnie 100 lat na osi czasu będziemy się po niej poruszać zygzakiem, przechodząc
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2. Autorka z dziadkami Martą i Antonim

do kolejnych wydarzeń nam znanych z rodzinnych
przekazów i dokumentów, ale też mając świadomość
braku wiedzy o losach naszych rodzin w okresach
nieudokumentowanych, stanowiących pełne tajemnic
białe plamy. Te okresy wcale nie musiały być nudne. Być
może miały miejsce wówczas ciekawe wydarzenia, tylko
nie starczyło czasu na ich udokumentowanie, a może
działy się rzeczy straszne, wstydliwe, które zdecydowano przemilczeć? Niewątpliwie jednak sięgnięcie
do historii ostatnich stu lat swojej rodziny przyniesie
każdemu z nas poczucie dumy z przynależności do
tego swoistego klanu, określonego również zapisem
naszego osobistego kodu genetycznego.
Czy kobiety to zawsze słaba płeć?
Nawet pobieżna analiza zbioru rodzinnych pamiątek, zarówno tych fotograficznych, jak i listownych,
pozwala na określenie głównych cech rodziny, powtarzających się w kolejnych pokoleniach. W mojej rodzinie,
zwłaszcza w gałęzi po kądzieli, w kolejnych pokoleniach
zwraca uwagę nie tylko duża reprezentacja kobiet, ale
także obecność sporej liczby tych silnych i dominujących. Oczywiście nie każda miała taką osobowość, ale,
chociaż z każdym kolejnym pokoleniem ich liczba
ulegała redukcji, nawet w tym mniej licznym zbiorze
były zawsze dobrze widoczne.
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3. Marianna z Klukaczyńskich Oczkiewiczowa, Złotniki Kujawskie, 3 lutego 1928 r.

Kolejną charakterystyczną cechą wielu z tych
osób było unikanie posługiwania się nadanym prawnie
imieniem, przy czym niektórych używanych form nie
dałoby się nijak przypisać tym faktycznym (np. Joanna
nazywana między innymi Mileną lub Januszką, Gerwazy
znany jako Jerzyk, lub Stefan zwany Zbyszkiem), co
nadawało wielu zdarzeniom humorystyczne zabarwienie.
Część z tych faktycznych imion trudno już dziś ustalić,
ale za to te nadane przez rodzinę lub przez samych siebie
pozostały na zawsze w pamięci następnych generacji.
Zaradne i charakterne
Moje dwie prababcie ze strony mamy nie dysponowały może olśniewającą urodą, ale za to silnymi cechami swoich charakterów mogłyby utrzymać
w ryzach niejedną armię. A ponieważ każda z nich
dowodziła dużą, wielodzietną rodziną, to miały na kim
ćwiczyć. Obie były zaradne, bo w niełatwych czasach,
w jakich przyszło im żyć, faktycznie strzegły swoich
domowych ognisk.
Marianna (fot. 3) pochodziła z bogatej rodziny ziemiańskiej, której dobra mieściły się na terenie Wielkopolski i tam, w majątku ziemskim spędziła dzieciństwo i lata
panieńskie. Jeszcze dość długo po wyjściu za mąż za Wojciecha zamieszkiwała z nim i licznym potomstwem w rodzinnym majątku ziemskim, ale splot niesprzyjających
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okoliczności
spowodował, że
po bankructwie
i utracie większej części dóbr
przenieśli się do
Złotnik Kujawskich (prawdopodobnie jednej z niewielu
ocalałych po4. Bratanek Marianny nie przeżył wojny
siadłości). Marianna, która sama wywodziła się z rodziny o tradycjach patriotycznych (jej bratanek Jan został rozstrzelany przez Niemców 4 lipca 1944 roku, fot. 4), była osobą
o trudnym charakterze, nie znosiła sprzeciwu, a dzieci
trzymała „krótką ręką”.
Z kolei Michalina (fot. 5) wraz z mężem Michałem większość życia spędziła w warunkach miejskich,
najpierw w Inowrocławiu, a lata ostatnie we Włocławku. I chociaż osobowość
obu prababć została ukształtowana przez odmienne warunki życia, to również Michalina
jest wspominana jako osoba podejmująca
ostatecznie wiążące innych decyzje i dyrygująca poczyna5. Michalina Kowalska
niami domowników. W obu tych rodzinach zdecydowanie przeważały córki i w kolejnym pokoleniu przynajmniej część
z nich odziedziczyła takie właśnie, silne cechy charakteru.
Dużo dzieci, duża solidarność
Marianna z Wojciechem mieli osiem córek
i dwóch synów (fot. 6, 7, 8), natomiast Michalina z Michałem doczekali się tylko pięciu córek, ale przynajmniej
synów także mieli dwóch. W pierwszych latach XX wieku kobiety nie pracowały zawodowo, więc utrzymanie
tak wielkich rodzin nie było łatwe. Duży kłopot stanowiło w tych latach wykształcenie dzieci. Niewiele rodzin było stać na zapewnienie solidnej edukacji swoim
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6. Stasia, Ziuta, Wercia i Xawery Rafał. Złotniki Kujawskie, 14 VIII 1924 r.

7. Siostry Marta i Ziuta. Włocławek, lata dwudzieste XX w.
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8. Stasia i Hela. Włocławek, 25 III 1928 r.

licznym pociechom, więc kształcono głównie chłopców, licząc na to, że dziewczynki wyjdą za mąż za odpowiednio majętnego księcia z bajki. Marianna z Wojciechem, póki jeszcze pozwalał na to stan finansów, starali się zapewnić wykształcenie również córkom, i tak np.
Marta (fot. 9, moja babcia) uczęszczała na pensję dla
dziewcząt pozwalającą uzyskać uprawnienia nauczycielskie, który to zawód zresztą później również wykonywała, a Lodzia zdobyła zawód krawcowej, co okazało

się kluczem do finansowego przetrwania
w czasie II wojny światowej.
Dla chłopców
szykowano kariery w służbie wojskowej, ale Xawery Rafał zmarł jako 17-latek,
będąc elewem w orkiestrze wojskowej,
natomiast Władysław
9. Marta Oczkiewiczówna
doszedł co prawda do
stopnia kapitana w POW (Polska Organizacja Wojskowa – organizacja o charakterze tajnym działająca w latach 1914-1921), gdzie nosił wojenny pseudonim „Lenartowicz”, ale poległ w walkach w 1918 roku (fot. 10).
Podobnie wojskowe kariery szykowano chłopcom w rodzinie Michaliny i Michała. Stanisław (fot. 11) wojny
nie przeżył i zginął w 1940 roku zakatowany kijami na
placu apelowym obozu koncentracyjnego w Mathaussen-Gusen. Antoni (mój dziadek, fot. 12) wcale nie ma-

11. Stanisław z żoną i synami

rzył o karierze wojskowej
i przed I wojną światową
rozpoczął edukację przygotowującą do zawodu cukiernika. Los jednak sprawił, że stał się zawodowym
wojskowym. Brał między
innymi udział w powstaniu
wielkopolskim, a podczas
wojny był ranny w bitwie
10. Maria i Marta Oczkiewiczówny w załobie po stracie brata Władysława
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12. Dziadek Antoni Kowalski
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13. Tekla, 1935 r.

pod Verdun. Ostatecznie po wojennych tułaczkach dożył spokojnej starości.
Spośród pięciu jego sióstr
trzy zmarły bardzo młodo, natomiast dwie, które przeżyły wojnę (Tekla i Tereska, fot. 13, 14),
były zawsze z rodziną mocno
związane. Tekla, która po powstaniu warszawskim znalazła
się w Kanadzie i tam spędziła
resztę życia, przez długie lata
była ogromnym wsparciem
dla rodziny swojego jedynego już wówczas brata. Trzeba
podkreślić, że chociaż liczne 14. Tereska na molo w Sopocie
potomstwo obu tych rodzin po założeniu własnych Mimo wielu problemów, biedy i nieszczęść wszystkie,
rozpierzchło się po kraju i świecie, to więzy rodzinne chociaż mocno przez los poobijane, przetrwały zawinie osłabły. Wszyscy członkowie rodziny wspierali się rowania wojenne.
wzajemnie i solidarnie sobie pomagali. Widoczne to
To samo można powiedzieć o dwóch córkach
było zwłaszcza w czasie II wojny światowej. Jeśli w ro- Michaliny i Michała, które jako jedyne przeżyły wojdzinie był szewc, nikt z nawet dalszych krewnych nie nę. To Tekla i Tereska, kobiety silne, w pewien sposób
musiał kupować butów, jeśli ktoś miał pole – wszyscy uodpornione na przeciwności losu związane z udziałem
mieli zapas ziemniaków…
w powstaniu warszawskim, ale też przez to nieufne wobec otaczającej je rzeczywistości. Nie założyły własnych
Świat silnych kobiet
rodzin. Ufały w życiu tylko sobie nawzajem i rodzinom
Córki Marianny i Wojciecha musiały być silne, bo swoich braci. W ich życiu od początku było zbyt dużo
od najmłodszych lat ich życiu towarzyszyła jakaś wojna. pogrzebów, bo o ile nie mogły pamiętać śmierci swoNauczyły się z tym żyć, a ponieważ zawsze były ze sobą jej pięcioletniej siostry Wali, to już śmierć w latach
bardzo blisko, to wzajemnie udzielały sobie wsparcia. trzydziestych dwóch kolejnych sióstr Nastusi i Maryni
Dopóki mieszkały w majątku rodziców, wiodły (jak (fot. 15 i 16, obie zmarły na gruźlicę) musiała być straszna wojenne czasy) dość beztroskie życie. Ostatecznie nym ciosem. Niedługo potem wybuchła wojna i znowu
po założeniu własnych rodzin rozjechały się w różne po kilku miesiącach, w lutym 1940 roku dotarła do nich
strony, a ponieważ każda miała jedno lub więcej dzieci, wiadomość o zabiciu w obozie w Mathaussen-Gusen
było o kogo dbać. Chociaż w tym czasie nikt nawet nie tym razem brata Stanisława. A to nie był jeszcze koniec
marzył o znanych nam dzisiaj formach komunikacji, rodzinnych niepotrzebnych pogrzebów. W czasie wojny
to nie straciły ze sobą kontaktu, pisały do siebie listy, obie mieszkały w Warszawie, więc od początku okupacji
a nawet ze swoimi rodzinami wzajemnie się odwiedzały. niemieckiej zmagały się z wojenną codziennością miasta.
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15. Marynia

16. Nastusia

Problem zaopatrzenia w żywność stał się szczególnie
palący, gdy w 1941 roku po ucieczce z przymusowych
robót dotarł do nich już ciężko chory 19-letni bratanek
(fot. 17), najstarszy syn Antoniego. Przez kilka miesięcy
walczyły o jego życie razem z personelem szpitala, ale
ostatecznie tę walkę przegrały w listopadzie 1941 roku.
Potem była już tylko bieda, niepewność jutra, łapanki,
represje i powstanie. Mimo wszystko przetrwały.
#

Dobrze jest mieć w pamięci
obraz silnych osobowości swoich
prababć, babć i ciotek. Niektóre
z nich pamiętam z dzieciństwa, ale
pewnie pamięć dziecka wychwytuje nieco inne emocje, bo żadna
z zapamiętanych postaci nie kojarzy
mi się z twardą, apodyktyczną osobą, ale raczej z postaciami ciepłymi,
kochającymi, mającymi dla mnie
zawsze czas, uczącymi świata i opowiadającymi tak piękne (pewnie
w części zmyślone) historie. Kiedy
potrafiłam już czytać i starałam się
odtworzyć część z tych historii mających pierwowzory literackie, za
każdym razem było to bardzo bolesne rozczarowanie, bo
autorzy oryginałów nie mieli umiejętności tak wielkiego
rozbudzenia mojej wyobraźni jak autorki opowieści,
które słyszałam do poduszki. Wiele z tych (pewnie nie
zawsze prawdziwych) historii dotyczyło konkretnych
członków mojej rodziny, ale o nich napiszę w kolejnych
numerach GdL
Alicja Barwicka, okulistka
prawnuczka Marianny i Michaliny

17. Tekla i Tereska z bratankiem
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Kontynuacja z poprzednich numerów

POCZET
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Prof.
Tytus Chałubiński
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Prof.
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1923-2012

Prof.
Jolanta Chodakowska
1936-2020
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Prof.
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Dr
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Prof.
Jan Kwoczyński

Dr
Maria
Landowska-Ordyniec

Prof. dr hab. n. med.
Jerzy Leibschang

Prof.
Zdzisław Łapiński

Prof. Andrzej
Kazimierz Marchel

Dr
Tola Minc

Dr Andrzej
Bogumił Morliński

Dr Beata Małgorzata
Niedźwiedzka

Dr
Barbara Teresa Niemczyk

Dr n. med.
Michał Niemczyk

Dr
Eugeniusz Niemiec
1935-2017

Dr
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Dr
Janusz Ordyniec

Dr
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Dr
Krystyna
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Stanisława Poradowska
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1933-2016

Dr n. med.
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Dr n. med.
Alicja Różak-Komorowska
1939-2016

Prof.
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Dr n. med.
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Prof.
Alfred Siciński
1920-1995

Prof. dr hab. n. med.
Maria Zofia Siemionow

Prof.
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1935-2002

Prof.
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Prof.
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Dr
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Dr Anna
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Dr n. med.
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Dr n. med.
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Dr hab. n. med.
Maria Wilińska
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Dr
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Dr
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Portrety namalowała Janina Białobrzeska-Paluszkiewicz

27

7_2020 lipiec

Poczet Lekarzy Polskich
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Antoni
Imie i Nazwisko
Chrościcki
1910-2004

Ważniejsze Fakty
1938 – dyplom lekarza
1953 – specjalizacja II stopnia z pediatrii
1985 – członkostwo Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
1972–1983 – członkostwo Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
1993 – członkostwo honorowe PTK
• doktorat
• habilitacja
• tytuł profesora
• pionier polskiej kardiologii dziecięcej, opracował nowe metody diagnostyczne oraz
techniki operacyjne
• związany z Akademią Medyczną w Warszawie i Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
• m.in. kierował Samodzielną Pracownią Patofizjologii Układu Krążenia Instytutu Pediatrii
I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
• autor publikacji naukowych i dydaktycznych
• współautor pracy Wady wrodzone serca u dzieci (1963)
• wyróżniony nagrodami resortowymi, akademickimi i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
• odznaczony Orderem Uśmiechu
• uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierz Armii Krajowej, więzień obozu
sowieckiego w Stalinogorsku, brał udział w tajnym nauczaniu
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Krzysztof
Imie i Nazwisko
Dziubiński

Ważniejsze Fakty
1965 – dyplom lekarza (Akademia Medyczna w Warszawie)
1972– specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych
1974– doktorat
1976– specjalizacja II stopnia z chorób zakaźnych
1977– specjalizacja II stopnia z medycyny morskiej i tropikalnej
• jako specjalistach chorób zakaźnych pracował w Afryce, między innymi w Togo,
Senegalu, Czadzie i Kamerunie.
1980-1986 wykładał na uniwersytecie medycznym w Sétif (Algieria)
więcej informacji: https://izba-lekarska.pl/numer/pasjonat-medycyny-i-i-samorzadnosci/
• autor publikacji naukowych z zakresu chorób zakaźnych: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/?term=Dziubi%C5%84ski+K&cauthor_id=4347442

Sétif, miasto w Algierii
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część 3

Imie
Ewa Hublewska
i Nazwisko

Ważniejsze Fakty

Dziesięć pytań i odpowiedzi

1977 – dyplom lekarza
(Akademia Medyczna w Gdańsku)

1. Twoja główna cecha charakteru to…

1987 – specjalizacja ze stomatologii ogólnej

2. Najbardziej cenisz u mężczyzny…

intuicja
odpowiedzialność

3. Najbardziej cenisz u kobiety…
inteligentny powab

4. Najbardziej cenisz u przyjaciół…
to, że są!

5. Twoje ulubione zajęcie to…
kontemplowanie natury

6. Twoje marzenie o szczęściu to…
bezpieczeństwo i harmonia

7. Twój ulubiony bohater literacki to…
Dr Ewa Hublewska i dr Krystyna Knypl na molo w Sopocie

Colas Breugnon

8. Twoi bohaterowie życia codziennego to…
moi śp. Rodzice

9. Dar natury, który chciałabyś posiadać…
Haiku (俳句) z inspiracji Ewy Hublewskiej

Wieczorny, spokojny zmierzch
Niespodziewanie przerwały pytania:
Kto właściwie inspiruje cię do pisania?
Czy także ten brodaty facet,
z którym codziennie jadasz śniadania?
I zostawiasz mu swój talerz do pozmywania?
Krystyna Knypl
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trzeźwość oceny

10. Obecny stan twojego umysłu to…
zawieszenie
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Barbara Bożena
Imie iKrupa-Wojciechowska
Nazwisko

Ważniejsze Fakty
1953 – dyplom lekarza (Akademia Medyczna Gdańsku)
1958 – specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych
1963 – doktorat
1964 – specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych
1969 – habilitacja
1973 – podspecjalizacja z nefrologii
1978 – tytuł profesora nadzwyczajnego nauk medycznych
1989 – tytuł profesora zwyczajnego nauk medycznych
2001 – specjalista Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
1970-2000 – kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG
1970-1981 – dyrektor Instytutu Chorób Wewnętrznych
1983-1990 – rektor AMG
2016 – doktorat honorowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
• stworzyła szkołę kliniczną nadciśnienia tętniczego i diabetologii
• zainicjowała badania prewencji nadciśnienia tętniczego w regionie gdańskim i całym kraju
• współorganizatorka Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, jego prezes i członek honorowy
• członkini Międzynarodowego i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
• autorka licznych publikacji naukowych https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=KrupaWojciechowska+B&cauthor_id=14755464
• odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski OOP, Medal 50-lecia
Akademii Medycznej w Gdańsku i in.
źródło informacji:
https://www.gedanopedia.pl/?title=KRUPA-WOJCIECHOWSKA_BARBARA
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Krystyna
Imie i Nazwisko
Kubicka
1930-2017

Ważniejsze Fakty
1954 – dyplom lekarza (Akademia Medyczna w Warszawie)
1954 – specjalizacja I stopnia z pediatrii
1955 – wolontariuszka w II Klinice Pediatrycznej AM
1957 – asystentura tamże
1960 – specjalizacja II stopnia z pediatrii
1966 – doktorat
lata 70. – kieruje Oddziałem Kardiologii II Kliniki Pediatrycznej AM
1975 – habilitacja
1975 – specjalizacja z kardiologii dziecięcej
1975 – organizuje pierwszą w Polsce pediatryczną pracownię echokardiograficzną
1976 – kieruje Zespołem Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka
1980-2001 – kieruje Kliniką Kardiologii CZD
1987 – tytuł profesora nadzw. n. med.
1994-1998 – konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej
2001-2005 – członkini rady naukowej przy ministrze zdrowia
• w czasie studiów i później redaktorka w Państwowym Zakładzie Wydawnictw
Lekarskich
• członkini Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
• członkini Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
• autorka licznych prac naukowych z zakresu pediatrii i kardiologii dziecięcej
• odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski (2002), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1987), Złoty Krzyż Zasługi (1978), Dyplom „Lekarz 40-lecia IPCZD” (2018)
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Jan
ImieKwoczyński
i Nazwisko
1915 –2006

Ważniejsze Fakty
1939

– dyplom lekarza
(Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego)

1939

– dowódca plutonu XIII Kompanii Sanitarnej w XXIV Dywizji Armii Kraków

1940-1942 – w szpitalu wojskowym Brygady Strzelców Karpackich w Iraku
1944

– w kampanii włoskiej jako lekarz VI Batalionu III Dywizji Strzelców Karpackich

1945

– awansowany do stopnia kapitana,
praca w National Heart Hospital w Londynie

1947

– praca na Oddziale Chorób Układu Krążenia Szpitala Sióstr Elżbietanek, następnie
przemianowanym na Katedrę i Klinikę Kardiologii Studium Doskonalenia Lekarzy (SDL)

1949

– doktorat

1953

– Zespołowa Nagroda Państwowa II Stopnia za badania nad wektokardiografią

1953

– specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych

1953

– Zespołowa Nagroda Państwowa II Stopnia za badania nad wektokardiografią

1954

– habilitacja

1958-1959 – stypendium Rockefellera na Oddziale Kardiologii Cedars of Lebanon Hospital w Los Angeles
– szpitala kierowanego przez prof. Myrona Prinzmetala. W zespole, w którego pracach
uczestniczył prof. Kwoczyński, opisano po raz pierwszy dławicę odmienną, zwaną dławicą
Prinzmetala. W liście skierowanym do prof. Kwoczyńskiego 10 października 1959 r. prof.
Prinzmetal napisał: Jan – You are a great man – mature, intelligent, well informed – and with
a great spirit. Men of your type belong to the world-not one country.
1967

– profesor nadzwyczajny

1977

– specjalizacja II stopnia z kardiologii

* Źródło informacji: prof. Tomasz Pasierski (Kardiologia Polska 2006; 64: 11), artykuł Prof. dr hab. Jan Kwoczyński –
jeden z ojców współczesnej polskiej kardiologii.
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Maria Imie
Landowska-Ordyniec
i Nazwisko

Ważniejsze Fakty
1968 – dyplom lekarza (Akademia Medyczna w Warszawie)
–

specjalizacja z chorób wewnętrznych

Dr Maria Landowska-Ordyniec i dr Krystyna Knypl przed wejściem do Collegium
Anatomicum w Warszawie. Patronami ulic, u zbiegu których stoi budynek, są
dwaj lekarze z naszego pocztu: Tytus Chałubiński i Wojciech Oczko
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Jerzy
Imie iLeibschang
Nazwisko

Ważniejsze Fakty
1968 – dyplom lekarza
(Akademia Medyczna w Warszawie)
1973 – specjalizacja I stopnia z położnictwa i ginekologii
1976 – specjalizacja II stopnia z położnictwa i ginekologii
1980 – doktorat
1995 – habilitacja
2003 – nominacja na profesora nauk medycznych
nadana przez prezydenta RP
2017 – specjalizacja z perinatologii
• autor licznych publikacji naukowych
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/?term=Leibschang+J&cauthor_id=15537272

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
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Zdzisław
Łapiński
Imie i Nazwisko
1909-1995

Ważniejsze Fakty
1934 – dyplom lekarza (Uniwersytet Warszawski)
1939 – doktorat
1954 – habilitacja
1964 – profesor nadzwyczajny
1966-1969 –

dziekan Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie

1970 – profesor zwyczajny
• powstaniec warszawski
• uczestnik misji medycznej (1953-1954) w Korei Płn.
• kierownik Kliniki Chirurgicznej w Szpitalu Praskim w Warszawie
• wybitny chirurg
• autor wielu publikacji naukowych

Szpital Praski w Warszawie
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Tola
Minc
Imie
i Nazwisko
1901-1942

Ważniejsze Fakty
• dyplom lekarza (Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie)
• od 1936 pracowała w sanatorium im. Włodzimierza
Medema w Miedzeszynie (https://sztetl.org.pl/
en/towns/f/553-falenica/101-organizations-andassociations/79974-sanatorium-im-medema-wmiedzeszynie-pod-warszawa), w którym leczono
dzieci chore na gruźlicę
1942

zginęła wraz z wszystkimi dziećmi z sanatorium
i swoim 9-letnim synkiem Oskarem w niemieckim
nazistowskim obozie koncentracyjnym w Treblince
(http://www.kehati.co.il/makower/MincTola2.htm)

• więcej informacji o sanatorium im. Medema w Miedzeszynie
• więcej informacji w języku francuskim: https://memoirenet.
pagesperso-orange.fr/article51bc.html?id_article=185
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Andrzej
Bogumił
Morliński
Imie
i Nazwisko
1942-2020

Ważniejsze Fakty
1968 – dyplom lekarza (Akademia Medyczna w Warszawie)
1976 – specjalizacja I stopnia z położnictwa i ginekologii
1980 – specjalizacja II stopnia z położnictwa i ginekologii
1980 – przeszkolenie z cytologii onkologicznej
1986 – dwuletni kontakt w Libii, w Towra Hospital
2001 – studia podyplomowe na SGH w Warszawie w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej
2011-2013 – dyrektor Domu Lekarza Seniora przy ul. Wołoskiej w Warszawie
• od pierwszej kadencji aktywny w izbach lekarskich
delegat na okręgowe zjazdy lekarskie od 1. do 8. kadencji
członek Okręgowej Rady Lekarskiej od 3. do 6. kadencji
delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy 5., 6. i 7. kadencji
zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w pierwszej kadencji
członek Naczelnej Komisji Rewizyjnej Naczelnej Izby Lekarskiej w 6. kadencji
przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej NIL w 7. kadencji (2015 r.)
członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL w 8. kadencji w Warszawie
pomysłodawca, założyciel i kierownik Biura Pośrednictwa Pracy dla Lekarzy i Innych Zawodów
Medycznych NON PROFIT przy Okręgowej Izbie Lekarskiej od 4. do 6. kadencji
• odznaczenia: Medal im. Jerzego Moskwy, Medal Laudabilis, odznaka Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia
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Beata Małgorzata
Imie i Nazwisko
Niedźwiedzka

Ważniejsze Fakty
1991 – dyplom lekarza
(Akademia Medyczna w Łodzi)
2000 – specjalizacja I stopnia z położnictwa i ginekologii
2006 – specjalizacja z medycyny rodzinnej
2014 – specjalizacja II stopnia z położnictwa i ginekologii
• autorka licznych publikacji
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nied%C5%BAwiedzka%20
B&cauthor_id=23379197gov/?term=Maria+Wili%C5%84ska

Doktor Beata po świecie lata,
bada pacjentki kontynentalne,
pisze recepty wyłącznie zdalne,
dzisiaj w Warszawie, jutro w Londynie,
jak trzeba, kanał La Manche przepłynie
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Barbara
ImieTeresa
i Nazwisko
Niemczyk

Ważniejsze Fakty
1978 – dyplom lekarza (Akademia Medyczna w Warszawie)
1989 – specjalizacja II stopnia z dermatologii i wenerologii

Klinika Dermatologiczna przy ulicy Koszykowej 82a w Warszawie
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Michał
Imie i Nazwisko
Niemczyk

Ważniejsze Fakty
1975 – dyplom lekarza (Akademia Medyczna w Warszawie)
1980 – specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych
1984 – specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych
1988 – doktorat
2004 – specjalizacja II stopnia z kardiologii
2011 – specjalizacja z nefrologii
• autor licznych publikacji naukowych
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/?term=Niemczyk+M&cauthor_id=17175973

Główna aleja Państwowyego Szpitala Klinicznego nr 1 w Warszawie
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Eugeniusz
Niemiec
Imie i Nazwisko
1935-2017

Ważniejsze Fakty
1958 – dyplom lekarza (Akademia Medyczna w Krakowie)
1963 – specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych
1973 – specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych
1978 – specjalizacja II stopnia z fizjoterapii i balneoklimatologii
• przez 13 lat zastępca ordynatora
• przez 21 lat ordynator oddziału chorób wewnętrznych szpitala w Krynicy
• ordynator sanatorium Nowe Łazienki Mineralne w Krynicy
• na emeryturze (po 42 latach pracy w szpitalu) sprawował opiekę nad leczeniem sanatoryjnym 60 pacjentów
w każdym turnusie dwu największych krynickich sanatoriów
• autor kilkunastu oryginalnych opracowań naukowych drukowanych w fachowej prasie
• autor i współpracownik gazet i czasopism popularnych, w ostatnim okresie „Kuriera Galicyjskiego”
• autor artykułów wspomnieniowych w „Gazecie dla Lekarzy”: https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.
php/wybrane-artykuly/447-jai-medycyna oraz http://www.
MATURA 1952
gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
wybrane-artykuly-3/zloty-dyplomlekarza/367-alumnus
Abiturienci 1952 roku, łączcie się!

MATURA 1952
1952
MATURA

Abiturienci 1952 roku łączcie się!

MATURA 1952
Rok 7

numer 16

wiosna-lato 2008

Abiturienci 1952 roku łączcie się!

MATURA 1952
Rok 7

numer 17

jesień-zima 2008

Abiturienci 1952 roku łączcie się!

MATURA 1952

Rok 8

tom XIX

wiosna-lato 2009

us fug

Abiturienci 1952 roku łączcie się!

MATURA 1952

Rok 8

tom XX

jesień-zima 2009

Jan Treder
Pożegnaliśmy
Wielkiego Sponsora
Matury 1952

s. 3

Kazimierzu
nasz, ty coś
w sobie masz,
ci zostawią
serca, którym
szczęście dasz

(z piosenki
Marka Grechuty
o Kazimierzu Dolnym
nad Wisłą)

W farze? Tak, w farze
jaśniały nasze twarze
18 września 2008: zjazd w LVI-lecie matury 1952 (s. 3)

tom

Abiturienci 1952 roku, łączcie się!

Abiturienci 1952 roku, łączcie się!

XXI MATURA 1952

MATURA 1952

Pamiętnik abiturientów Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii w Sanoku
Rok 9
wiosna-lato 2010

Pamiętnik abiturientów Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii w Sanoku
Rok 9
tom XXII
jesień-zima 2010

Abiturienci 1952 roku, łączcie się!

MATURA 1952

Pamiętnik abiturientów Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii w Sanoku
Rok 10
tom XXIII
wiosna-lato 2011

Gdzie kucharek sześć,
tam nie ma co jeść,
a gdzie królów
trzynastu...?
WESOŁYCH
ŚWIĄT!

Henryk Kuzio
Żył skromnie i odszedł bez rozgłosu

Lato z Maturą'52. To jest to!
ABITURIENCI 1952 ROKU,
ŁĄCZCIE SIĘ!

Tom XXVI

MAsię!
TURA 1952
Abiturienci 1952 roku, łączcie

jesień-zima 2012

MATURA 1952

Pamiętnik abiturientów Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii w Sanoku
Rok 10
tom XXVI
jesień-zima 2012

Tom XXVII

Żegnaj,
Zygmuncie

Wielkość człowieka
poznajemy wtedy,
gdy staje się wspomnieniem
Abiturienci 1952 roku, łączcie się!

MATURA 1952

Pamiętnik abiturientów Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii w Sanoku
Rok 10
tom XXIV
jesień-zima 2011

Abiturienci 1952 roku, łączcie się!

MATURA 1952

Pamiętnik abiturientów Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii w Sanoku
Rok 10
tom XXV
wiosna-lato 2012

60 lat minęło

NIECH NAM
GWIAZDA
POMYŚLNOŚCI
DŁUGO NIE
ZAGAŚNIE!

MAsię!
TURA 1952
Abiturienci 1952 roku, łączcie

wiosna-lato 2013

MATURA 1952

Pamiętnik Abiturientów Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Królowej Zofii w Sanoku
Rok 11
tom XXVII
wiosna-lato 2013

Wesoʚych
ͷwiˍt!

Abiturienci 1952 roku, łączcie się!

MATURA 1952

Pamiętnik Abiturientów Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Królowej Zofii w Sanoku
Rok 11
tom XXVIII
jesień-zima 2013-2014

GwiɈzGɈ
Pʝʛy϶ʙnR˶cɔ

2016 ROK XIV TOM XXX

• współredaktor i współautor 30 tomów
„Matury 1952” – pamiętnika
abiturientów Gimnazjum
i Liceum Męskiego im. Królowej
Zofii w Sanoku, wydawanego
w latach 2002-2016

i

t

te

mp

Pamiętnik Abiturientów Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Królowej Zofii w Sanoku
Rok 14
tom XXX, ostatni
wiosna 2015 – wiosna 2016

T ostai ion
 „Maurą 1952”,
al życzę Kolegom jeszcz
dż, dż iosen .
Lec cz ion
b „Mau”
bęz prawziwą ioną?
ot jest pyta .

Do SȲego Rɼku!

Dɛ ʣȲegɛ 2013 roku!

Zʋʠraszʋm nɈ wycȲeɋʊȴΛ
poItɪʙʖɔ (s. 29), AbɭhɈʫjɔ(s. ʱ5),
Indiaɭɓ (s. 61), ɈnʋɄeɢ
AlʔȲʑʢʖɔ (s. 90)








Okładka ostatniego tomu „Matury 1952”
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Wojciech
Imie iOczko
Nazwisko
(Ocellus)
1537-1599

Ważniejsze Fakty
1565 –

studia na uniwersytetach w Padwie i Bolonii, gdzie uzyskał doktorat z medycyny
i filozofii

1569 –

rozpoczął praktykę medyczną w szpitalu św. Marcina w Warszawie

1576-1582 – nadworny lekarz króla Stefana Batorego
• nadworny lekarz Zygmunta III Wazy
• jeden z twórców medycyny polskiej
• syfilidolog
• propagował uprawianie kultury fizycznej, widząc w niej korzyści zarówno dla ciała, jak i dla ducha,
zalecał zwłaszcza jazdę konną, zapasy, szermierkę, piłkę i tańce
• jest autorem powiedzenia, że ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu
• napisał dwa fundamentalne dzieła w języku polskim, w duchu nowoczesnej medycyny,
z uwzględnieniem anatomii, chirurgii, dietetyki, ustanawiając wiele nowych słów polskiego
nazewnictwa medycznego:
Cieplice (pionierskie dzieło początkujące polską balneologię, klasyfikujące wody mineralne
i wodolecznicze występujące w Polsce, opisujące ich działanie oraz podające metody leczenia
nimi), Kraków 1578
Przymiot (dzieło zawierające całokształt ówczesnej wiedzy na temat kiły), Kraków 1581
• jego imieniem nazwano ulicę w Warszawie, przy której znajdują się budynki Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego i Szpitala Dzieciątka Jezus
• w centralnej części Iwonicza Zdroju jest pomnik Wojciecha Oczki i plac jego imienia
• w Wałbrzychu, w dzielnicy Stary Zdrój, jest ulica Wojciecha Oczki
• na ścianie domu przy ul. Piwnej w Warszawie wmurowano poświęconą mu tablicę pamiątkową
• imię Wojciecha Oczki noszą szpitale w Bełżycach, Przasnyszu i Strzelinie
• ma swój znaczek pocztowy
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Janusz
Imie i Nazwisko
Ordyniec

Ważniejsze Fakty
1968 – dyplom lekarza (Akademia Medyczna w Warszawie)
• autor licznych publikacji naukowych z zakresu
onkologii dziecięcej https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/?term=Ordyniec%20J&cauthor_id=6294649

Spotkanie po latach ósmej grupy studenckiej przed wejściem do Collegium
Anatomicum w Warszawie.
Dr Maria Landowska-Ordyniec, dr Janusz Ordyniec, dr Krystyna Knypl
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Aleksandra
Imie i Nazwisko
Ostrowska

Ważniejsze Fakty
1962-1968 – studia w Akademii Medycznej
w Warszawie
1967

– staż w szpitalu L’eau de Vive Soisy
sure Seine, Francja

1969-1974 – staż w szpitalu miejskim w Płocku
1974-1981 – szpital CMKP Warszawa
1974
1979

Dziesięć pytań i odpowiedzi
1. Twoja główna cecha charakteru to…
odpowiedzialność

2. Najbardziej cenisz u mężczyzny…
uczciwość

3. Najbardziej cenisz u kobiety…
ciepło

– specjalizacja I stopnia
z radiodiagnostyki

4. Najbardziej cenisz u przyjaciół…

– specjalizacja II stopnia
z radiodiagnostyki

5. Twoje ulubione zajęcie to…

1981-1988 – szpital Al Gala Tripolis, Libia
1989-1994 – szpital Przemienienia Pańskiego,
Warszawa
1995-1996 – szpital Dar Al Shifa, Kuweit

otwartość
podróże, poznawanie Świata (przez duże Ś)

6. Twoje marzenie o szczęściu to…
szczęście moich dzieci

7. Twój ulubiony bohater literacki to…
Martin Eden

1996-2003 – szpital Praski (m.in. kierownik
Zakładu Rtg)

8. Twoi bohaterowie życia codziennego to…

2003-2016 – szpital św. Anny w Piasecznie

9. Dar natury, który chciałabyś posiadać to…

kobiety
asertywność (raczej cecha charakteru)

10. Obecny stan twojego umysłu to…
pełnia szczęścia emerytki
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KrystynaImie
Podgórska-Baraniecka
i Nazwisko

Ważniejsze Fakty

Dziesięć pytań i odpowiedzi

1963 – dyplom lekarza
(Akademia Medyczna w Warszawie)

1. Twoja główna cecha charakteru to…

1969 – specjalizacja I stopnia z chorób
wewnętrznych

2. Najbardziej cenisz u mężczyzny…

1977 – specjalizacja II stopnia z chorób
wewnętrznych

3. Najbardziej cenisz u kobiety…

• ordynator Oddziału II Wewnętrznego
Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
(do 2007 r.)
• prezes Lekarskiej Spółdzielni Profesorsko-Ordynatorskiej w Warszawie
• wiceprezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
• prezes Sekcji Medycyny Komunikacyjnej
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

wrażliwość i uczuciowość
honor i uczciwość
poczucie własnej godności

4. Najbardziej cenisz u przyjaciół…
lojalność i serdeczność

5. Twoje ulubione zajęcie to…
przebywanie na łonie natury

6. Twoje marzenia o szczęściu…
w pewnym sensie są spełnione

7. Twój ulubiony bohater literacki to…
trudno wskazać jednego, jest ich kilku...

8. Twoi bohaterowie życia codziennego to…
ciężko chorzy pacjenci, niepoddający się,
walczący do końca o życie

9. Dar natury, który chciałabyś posiadać to…
jeździć konno...?!

10. Obecny stan twojego umysłu jest…
jasny i pogodny
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Wanda Stanisława
Imie i Nazwisko
Poradowska
1912-1991

Ważniejsze Fakty
1938 –

dyplom lekarza (Uniwersytet Warszawski)

1948 –

pobyt na stypendium Rockefellera w ośrodku chirurgii dziecięcej
Children’s Hospital w Bostonie

1949 –

doktorat

1952-1981 – kieruje Kliniką Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie
1954 –

habilitacja

1956 –

przeprowadziła jedną z pierwszych w Polsce operacji atrezji przełyku

1959 –

profesor nadzwyczajny

• w latach sześćdziesiątych krajowy konsultant w zakresie chirurgii wieku dziecięcego
1972 –

profesor zwyczajny

• autorka i współautorka ponad 200 prac nt. diagnostyki i leczenia
chirurgicznego noworodków i dzieci https://www.worldcat.org/
search?q=au%3APoradowska%2C+Wanda.&qt=hot_author
• współautorka anglojęzycznej monografii Surgical Lung Diseases in Childhood
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Ewa Imie
Aleksandra
i Nazwisko
Sawicka

Ważniejsze Fakty
1982 – dyplom lekarza (Akademia Medyczna ???)
1986 – specjalizacja I stopnia z chirurgii dziecięcej
1990 – specjalizacja II stopnia z chirurgii dziecięcej
1992 – doktorat
2005 – habilitacja
• wybitny chirurg, profesor w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie
• autorka licznych doniesień naukowych z chirurgii dziecięcej, https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sawicka+E&cauthor_id=16733280

Cytat z wstępu do książki

PROUST QUESTIONNAIRE

Krystyna Knypl

1. Twoja główna cecha charakteru?
Optymizm.
2. Najbardziej cenisz u mężczyzny? Poczucie
humoru, lojalność, odpowiedzialność.

5. Twoja główna wada?
???
6. Twoje ulubione zajęcie?
Podróże w świecie realnym i wirtualnym.
7. Twoje marzenie o szczęściu?
Życie w rezydencji na Lazurowym Wybrzeżu.
8. Czego najbardziej się obawiasz?
Kleszczy.
9. Co byłoby dla ciebie największym
niepowodzeniem?
Wolę o tym nie myśleć.
10. Kim chciałabyś być?
Profesjonalną globtroterką oraz autorką
poradników turystycznych.

(@mimax2)

ATREZJA PRZEŁYKU

3. Najbardziej cenisz u kobiety?
Poczucie humoru, zrozumienie.
4. Najbardziej cenisz u przyjaciół?
Ich istnienie.

ATREZJA
PRZEŁYKU

12. Twój ulubiony bohater literacki?
Mały Książę.
13. Twoi bohaterowie z życia codziennego?
Mąż Francis, córka Kate, wnuczęta Helcia
i Henio oraz ich tata Maciej.
14. Słowo, którego używasz zbyt często?
À propos.
15. Czego nie lubisz najbardziej?
Braku dobrych manier.
16. Jak chciałabyś opuścić ten świat?
Nie czyniąc nikomu kłopotu.
17. Jakie błędy wybaczasz innym ludziom?
Popełnione nieświadomie.

Krystyna Knypl

11. Kiedy kłamiesz?
Gdy mój rozmówca życzy sobie tego.

18. Twoje życiowe motto?
Trzeba być zawsze przygotowanym
na nadejście sukcesu.
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19. Dar natury, który chciałabyś posiadać?
Młodość.

PYTAŃ I ODPOWIEDZI
201

20. Jaki jest obecnie stan twojego umysłu?
Zachwycający ;))
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„Dla autora książki, także medycznej, poza wiedzą płynącą z lektury piśmiennictwa naukowego ważne są osobiste spotkania i rozmowy z lekarzami, którzy na co
dzień niosą pomoc potrzebującym dzieciom. Takie spotkania poprzedziły napisanie
tej książki.
W latach 70. XX w. podczas konsultacji mojej pacjentki miałam możliwość
spotkania prof. Wandy Poradowskiej, pionierki operacyjnego leczenia atrezji przełyku
w Polsce. Kilkadziesiąt lat później podziwiałam zaangażowanie lekarskie oraz talent
chirurgiczny prof. Ewy Sawickiej i dr Klaudii Żak”.
Krystyna Knypl
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Krzysztof
ImieSaturnin
i Nazwisko
Schreyer

Ważniejsze Fakty
1965 – dyplom lekarza (Akademia Medyczna w Warszawie)
1972 – specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych
1977 – specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych
1979 – doktorat
1968-1981 – praca w I Klinice Chorób Wewnętrznych AM w Warszawie
1981-1997 – praca za granicą:
• w szpitalach na Malcie
• ordynatura na oddziale chorób wewnętrznych
2000 -2012 – prowadzenie poradni kardiologicznej
• kierowanie Zakładem Opieki Leczniczej
• działacz izb lekarskich od ich reaktywacji w 1989, do 2018 r. przewodniczący Komisji Współpracy
z Zagranicą Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie)
• autor kilkudziesięciu felietonów w „Pulsie”, miesięczniku Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
• tłumacz literatury angielskojęzycznej
• poeta
• od 2015 r. publikuje wiersze w „Okolicy Poetów” J. Szatkowskiego, w kwartalniku „Podgląd” SPP
i w innych czasopismach literackich (m. innymi w miesięczniku „Dwukropek” wychodzącym w RPA)
• poemat Oda do farmacji zdobył II nagrodę na ogólnopolskim konkursie poetyckim ogłoszonym
przez Muzeum Farmacji w Krakowie (rok 2015) (przedruk „Podgląd” rok 2016 nr 2)
• za zbiór wierszy Wino życia (OIL w Warszawie”, rok 2017) otrzymał w roku 2019 symboliczną nagrodę im. Ryszarda Milczewskiego-Bruna „Grzane piwo z łyżką” przyznaną przez kapitułę
kwartalnika „Okolica poetów”
• członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich: http://sppwarszawa.pl/czlonkowie/krzysztof-saturnin-schreyer/
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Maria
Zofia
Siemionow
Imie
i Nazwisko

Ważniejsze Fakty
1974 – dyplom lekarza (Akademia Medyczna w Poznaniu)
1985 – doktorat z mikrochirurgii
1992 – habilitacja
1985 – stypendium naukowe w Instytucie Christine Kleinert w Louisville
w stanie Kentucky, tam specjalizowała się w zakresie chirurgii ręki
1995 – obejmuje kierownictwo oddziału chirurgii plastycznej
i mikrochirurgii w Klinice Kolegium Medycyny w Cleveland w stanie
Ohio
2005 – profesura na tamtejszym wydziale chirurgicznym
2007 – tytuł profesora w kraju
2008 – dokonała pierwszej w USA udanej operacji przeszczepienia twarzy
2009 – odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej
2009 – nagrodzona Złotą Sową Polonii
2013 – doktorat honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
• dzięki jej poparciu ponad 20 polskich stażystów przebywało na stypendiach
w klinice w Cleveland
• włada 5 językami
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Imie
Agnieszka
i Nazwisko
Tan

Ważniejsze Fakty
2006

– dyplom lekarza
(Śląska Akademia Medyczna)

2006-2008 – staż podyplomowy w Wielkiej Brytanii
2008-2012 – specjalizacja z chorób wewnętrznych
i przyjęcie w poczet członków Royal
College of Physicians
2013-2015 – studia podyplomowe Masters in
Haematopathology
2014

2016

2019

2020

– otwarcie specjalizacji z genitourinary
medicine, podjęcie pracy w przychodni
zdrowia seksualnego
– tytuł Diploma in Genitourinary
Medicine of the Worshipful Society of
Apothecaries
– tytuł Diploma in Faculty and Sexual
Reproductive Health – dotyczący
planowania rodziny i antykoncepcji
– Diploma in HIV medicine – w trakcie

• była edytorką działu on-line https://www.e-lfh.org.uk
na temat prostytucji
• uczy studentów na University of East Anglia

Dziesięć pytań i odpowiedzi
1. Twoja główna cecha charakteru to…
przede wszystkim intuicja,
a tak oprócz tego 3W: wrażliwość,
wyrozumiałość i wytrwałość

2. Najbardziej cenisz u mężczyzny…
odpowiedzialność i uczciwość

3. Najbardziej cenisz u kobiety…
łagodność, dojrzałość i inteligencję

4. Najbardziej cenisz u przyjaciół…
szczerość

5. Twoje ulubione zajęcie to…
praca z ludźmi i dla ludzi

6. Twoje marzenie o szczęściu to…
być zdrowym w ciele i na umyśle aż do
starości

7. Twój ulubiony bohater literacki to…
Anna Karenina

8. Twoi bohaterowie życia codziennego to…
moje dzieci i mój mąż

9. Dar natury, który chciałabyś posiadać to…
jasnowidztwo

10. Obecny stan twojego umysłu jest…
wyzwolony i wyluzowany
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Anna Tomaszewicz-Dobrska
Imie i Nazwisko
1854-1918

Ważniejsze Fakty
1877

dyplom lekarza (uniwersytet w Zurychu, była jedną z pierwszych
kobiet studiujących medycynę)
nostryfikacja dyplomu

1880

rozpoczęcie praktyki lekarskiej w Warszawie w zakresie chorób
kobiet i dzieci

1882

praca w przytułku położniczym

1896

jako pierwsza w Warszawie wykonała cięcie cesarskie

1907

współorganizowała pierwszy Zjazd Kobiet Polskich

• udzielała się w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności oraz
Towarzystwie Kolonii Letnich dla Dzieci
• przyjaźniła się z Elizą Orzeszkową i Marią Konopnicką, znała się
z Bolesławem Prusem i Aleksandrem Świętochowskim
• współcześni wspominali ją jako kobietę nadzwyczajnej energii
i niepospolitej inteligencji
• biegle posługiwała się językami rosyjskim, niemieckim i angielskim
• „Gazeta dla Lekarzy” ustanowiła Medal im. Anny Tomaszewicz-Dobrskiej,
pierwszej polskiej lekarki (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.
php/wybrane-artykuly/921-pierwsza-polska-lekarka-anna-tomaszewiczdobrska)

52

7_2020 lipiec

Poczet Lekarzy Polskich

część 3

Maria
Imie iWaśniewska
Nazwisko
1921-1980

Ważniejsze Fakty
1943–1944 – podczas studiów praca na Oddziale Kardiologicznym dr.
E. Żery w Szpitalu św. Rocha w Warszawie
1947 – praca na Oddziale Wewnętrznym prof. A. Landaua w Szpitalu Wolskim
(później Instytut Gruźlicy) w Warszawie
1948 – dyplom lekarza (Uniwersytet Warszawski)
1956 – przeniosła się do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej prof. L. Manteuffla,
była tam stałym konsultantem kardiologicznym, a następnie
kierownikiem Pracowni Kardiologicznej
1965 – doktorat
1970 – habilitacja
1973 – praca w Szpitalu Wolskim w Warszawie jako kierownik Pracowni
Hemodynamicznej oraz na oddziale wewnętrznym o profilu
kardiologicznym dr H. Mojkowskiej
• szkoliła się w klinikach kardiologicznych w Sztokholmie, Paryżu i Londynie
• była jednym z twórców diagnostyki inwazyjnej serca; wyszkoliła wielu lekarzy
i zespół pracowników medycznych uczestniczących w badaniach
diagnostycznych przed- i śródoperacyjnych serca
• autorka ponad 70 prac naukowych
• aktywna podczas okupacji niemieckiej: w 1940 r. związała się z młodzieżowosamokształceniową organizacją Pet, przystąpiła również do pracy
w sanitariacie; po włączeniu Petu do Szarych Szeregów była łączniczką,
a następnie sanitariuszką w I kompanii batalionu Zośka; brała udział
w akcjach dywersyjnych oddziału; podczas powstania warszawskiego
walczyła na Woli i Starym Mieście
Źródło informacji: https://lekarzepowstania.pl/osoba/maria-wasniewska/
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Fot. Krystyna Knypl

Anatomia na szpilkach

Męskie sprawy
Krystyna Knypl

Madame De Ma Gog wróciła do domu przed północą. Dzieci już spały
ułożone do snu przez meksykańską nianię. Adam siedział przy komputerze, sączył mojito i intensywnie klikał, ani na chwilę nie przestając kląć.
Rozkojarzonym wzrokiem spojrzał na żonę. A może by tak… – pomyślał omiatając wzrokiem perfekcyjną kobiecą sylwetkę. Jednak po chwili przypomniał sobie, co przy barze
powtarzał stary Rodriguez: „Kiedy sączysz swe mojito, nie zadawaj się z kobitą”.
Fot. Krystyna Knypl

– Dlaczego tak siarczyście klniesz? – zapytała męża Madame De Ma Gog i czule pogłaskała go
po przerzedzonej czuprynie, a właściwie po łysinie
kończącej się gdzieś na potylicy. Czy to od nadmiernego napromieniowania rentgenowskiego ci wszyscy
interwencjoniści są tacy nie za mocno uwłosieni? Co
drugi łysy, a co pierwszy przerzedzony, ani jednego
z gęstą czupryną – pomyślała.
– Popatrz! Nasza sieć klinik interwencji wewnątrznaczyniowych w Polsce ma kłopoty – odpowiedział
Adam. – Obcięli finansowanie! Ten Kalasanty Ustawka-Sięzdziwiłł tak ich załatwił, gdy był ministrem.
Koledzy szukają ratunku, napisali nawet list do redakcji
Nie możemy inwestować na poziomie godnym specjalistów
„Modnych Diagnoz”.
– Nie gadaj! Tak po prostu wyłożyli w liście do re- medycyny interwencyjnej, nie możemy lokować kapitału
dakcji „Modnych Diagnoz” kawę na ławę i napisali, o co tak, jak jest to należne naszej pozycji w świecie medyczim naprawdę chodzi??? Niemożliwe! – jęknęła szczerze nego biznesu. JAK ŻYĆ??? – pytamy Panią Redaktor
Naczelną jako starszą od nas koleżankę, doświadczoną
zaniepokojona Madame De Ma Gog.
– No nie, tak źle z nimi nie jest. List jest taki bar- życiowo i zawodowo.
Prezes Asocjacji Interwencjonistów Medycznych
dziej pod przykryciem, a może to się mówi na słupa, czyli
Adam Piotr Nienasycony.
bardziej elegancko – używają symboli – odpowiedział
Kliknęła na odpowiedź redakcji:
Adam. Czuł, że posługiwanie się bieżącymi określeniami
Drogi Doktorze Adamie Piotrze Nienasycony,
w języku ojczystym sprawia mu coraz większy kłopot.
na początek proponuję modlitwę do św. Tadeusza
Tymczasem Madame De Ma Gog czytała na ekraJudy, który jest patronem spraw beznadziejnych. Potem
nie komputera:
należy zawęzić front inwestycyjny, na przykład: kupować
Kochana Redakcjo,
jesteśmy specjalistami jednej z dziedzin medycyny diamenty nieoszlifowane – są o wiele tańsze od oszlifozabiegowej, mamy kurę, która przez długie lata znosiła wanych. Można potem szlifować je w godzinach pracy,
nam złote jajka. Nieoczekiwanie przed rokiem kura prze- gdy będziecie mieli przestoje z powodu braku pacjentów
stała znosić złote jajka. Próbowaliśmy przemówić jej do ro- do interwencji. Szlifować będzie można unitem stomatozumu, ale szanowna redakcja wie, jak trudno rozmawiać logicznym przeniesionym z gabinetu żony do pracowni
z kimś, kto ma kurzy móżdżek! Próbowaliśmy zachęcić interwencji.
Ponieważ przebywam w podróży duchowej w inkoguta, aby poczuł się w obowiązku znoszenia nam złotych jajek. Odmówił! To się wprost nie mieści w głowie! nym kraju (vide fotka, ta w dżinsach to ja), nie mogę nic
Nasza sytuacja finansowa staje się dramatyczna! konkretnego zrobić, ale zawierzam Was i Wasze finanse
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opiece św. Tadeusza Judy.

Matylda Przekora,
redaktor naczelna „Modnych Diagnoz”

chętnych mężczyzn nie powinno zabraknąć, trzeba tylko
jakieś zgrabne hasło wymyślić na taką akcję!
Zadzwonił do agencji marketingowej, która miała
wprawę w działaniach kardio-PR i zlecił opracowanie
promocji medialnej swojego pomysłu. Agencja już
po tygodniu przedłożyła projekt działania. Był naprawdę dobry! Okolicę przyszłych badań, czyli Centrum
Zainteresowań Inwestycyjnych nazwano „Projekt CZI”,
wywodzący się od pierwszych liter. Dla wzmocnienie
efektu tajemniczości wprowadzono chiński znak .
***
PROJEKT
Rakotwórcza domieszka atakuje kolejne leki! Nawet
te pierwszej potrzeby!
Mężczyzno! Nawet po niebieskiej tabletce nie będziesz mógł, gdy sypialni przekroczysz próg!
Wkrótce rozpoczynamy nabór do nowego badania
klinicznego dla mężczyzn dojrzałych wiekiem, oznaczonego akronimem
PROJEKT ! Metoda naturalna
przywraca sprawność krążenia w najważniejszym narządzie twojego ciała!
Liczba miejsc ograniczona!

Fot. Krystyna Knypl

Tymczasem w Umiłowanej Ojczyźnie rozpoczynał się nowy dzień walki o dostęp do budżetu Narodowego Brata Płatnika (NBP) w ramach troski o zdrowie
pacjentów. Niestety wiatr w oczy wiał i na tym odcinku. Narodowy Brat Płatnik znienacka przestał płacić
za produkt biznesowy „Zawał bez Zawału” (ZABEZA), twierdząc, że zawał jaki jest, każdy widzi, a jak
nie widać, to nie ma zawału. Na całym świecie systemy
Jak patrzyło się na zaproponowany znak w poubezpieczeń zdrowotnych łyknęły jak pelikan żabę to większeniu, można było dostrzec sylwetkę mężczyzny
całe NSTEMI jako zawał serca oraz stan kwalifikujący siedzącego na kanapie i wietrzącego centrum zainteresię do założenia stentu, a jeszcze lepiej kilku stentów, sowań inwestycyjnych, inni byli zdania, że mężczyzna
a u nas odmawiają! Bezczelne skąpiradła pod egidą pokazuje swoją nienaganną sprawność w zakresie mikcji.
Kalasantego Ustawki-Sięzdziwiłła! Sam to umiał kasę
wydoić, a innym broni! Niby taki pobożny, a nie ma
zrozumienia dla bliźniego swego, że też potrzebuje
kasy. Jak to leciała ta piosenka? „Bo to co nas podnieca,
to się nazywa kasa?”
No właśnie, kasa jest, a z podniecaniem się jakby
gorzej idzie, nawet te niebieskie piguły słabiej działają,
a poza tym trzeba pamiętać, aby je zawsze mieć przy
sobie! Trudna sprawa, czasem trafia się jakaś apetyczna
okazja, aby pobaraszkować pozamałżeńsko, a tabletkę
pierwszej pomocy dla mężczyzny gdzieś diabli wzięli! No
To się musiało udać!
i trzeba szybko opuszczać pole niedoszłego zwycięstwa.
Zaraz, zaraz… a może by tak zastentować tę
Ewelyna, szczupła, długonoga i długowłosa blonokolicę? Wyniki stentowania mikrokrążenia wieńco- dynka, absolwentka Wyższej Szkoły Lepienia Pierogów &
wego zapowiadają się
Wypracowań, w początkach swej dynamicznej ogólnoobiecująco, oba narząpolskiej kariery pełniła obowiązki osobistej asystentki
dy do sprawnego dziapierwszej potrzeby Adam Piotra. Będąc kobietą ambitną,
łania wymagają obfitego
wytrwale pięła się po szczeblach kariery w stołecznym
ukrwienia, są podstawy
świecie i z czasem została jego drugą żoną.
patofizjologiczne do taDziś zamyślona weszła do opustoszałego gabinetu
kiej interwencji! No tak,
stomatologicznego. Jeszcze wczoraj wesoło szumiał
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Fot. Krystyna Knypl

w nim wysokowydajny unit stomatologiczny, na którym stawały się nie do zaakceptowania! Amerykańskie
na trzy zmiany uwijały się młode rezydentki, przynosząc dziewczyny się skrzyknęły i sprawę opisały na łamach
całkiem zacny dochód, aż nagle zrobiło się dziwnie pusto pisma „Stenotology”. Co innego oficjalne małżeństwo
i cicho. Kim będę zarządzać, zaniepokoiła się nie na żarty i wspólny biznes, a co innego ciągłe znoszenie poszczyEwelyna, komu będę doradzać, być mentorką?
pywania pośladków przez szefa!
Adam dał jej wprawdzie rok temu prowadzenie
sesji na konferencji, ale to było dużo poniżej ambicji
Czyżby nadciągały chude lata dla stentologów?
Ewelyny. To żaden czelendż mówić do różnych profe- Trzeba szukać nowych rynków zbytu. Gdyby z tymi
sorów „co może nam pan powiedzieć na ten temat”! mężczyznami nie wyszło, rozważano wprowadzenie
Ewelyna miała dużo do powiedzenia, a taki tam profesor, stenów na rynek weterynaryjny. W końcu echo weszło
co on tam wie! No ale cóż, nie miała innego wyboru, jak gładko do weterynarii już dawno temu, dlaczego stenty
zachwycać się decyzjami szefa i męża w jednej osobie. miałyby nie wejść? Na posiedzeniu zarządu Asocjacji
Adam Piotr skonsultował się z Adamem Ame- dyskutowano, co wybrać: małe zwierzęta czy duże?
rykańskim z Arizony, który doradził mu transfer unitu Zlecono badanie pilotażowe obejmujące dwie gałęzie:
stomatologicznego do ich prywatnego ośrodka inter- krowy i koty. Na początek wynajęto kuriera na rowerze,
wencji naczyniowych.
aby objechał kilka krów, zajrzał im do środka i sprawdził,
Według Adama Amerykańskiego odpowiedź gdzie dałoby się wcisnąć stent.
od redaktor Matyldy Przekory sugerowała, że szlifowanie
diamentów w dłuższej perspektywie przyniesie większe
zyski niż szlifowanie zębów. Z pewnością nie bez powodu Matylda sugerowała szlifowanie diamentów.
Niewykluczone, że bardzo opłacalne będzie też zainwestowanie w akcje kopalni diamentów w Senegalu.
Można kupić akcje istniejącej kopalni albo skrzyknąć się z kilkoma kolegami i kupić kopalnię diamentów.
Z drugiej strony z tym Senegalem to nie wiadomo, jak
tam się odnaleźć, a z trzeciej, to podobno Chińczycy
mocno tam inwestują. A tak w ogóle to od dawna wiadomo, że diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety!
Jeśli kierunek inwestycyjny się potwierdzi, trzeba
Świat robi się coraz bardziej skomplikowany
będzie wprowadzić nową specjalizację medyczną – i wyspecjalizowany. Wobec marnych perspektyw w segszlifologię ogólną pod pretekstem trenowania precyzji mencie stentologii dziarscy biznesmeni postanowili wyręki i jakoś wyjdziemy na swoje – mówi Adam Piotr. konać skok na choroby nijakie i cała tę nijakolgię, którą
Jego kolega z ministerialnego zespołu opracowującego wymyślili kolesie od Jędrzeja zwanego Or-Or, po prostu
wykaz specjalizacji lekarskich obiecywał, że wszystkiego ją zlikwidować, a pieniądze z ich kontraktów zagarnąć
dopilnuje od strony formalnej. Na szczęście ostatnio na nowe inwestycje w stentowaniu. To, że stenologia
skrócono wykaz o kilkadziesiąt zbędnych specjalizacji, jest ważna i potrzebna, to oczywiste – mówili – ale żeby
więc jest miejsce na nowe kierunki kształcenia pody- taka nijakologia oderwała się i aspirowała do bycia
plomowego.
samodzielną specjalizacją w medycynie, to się wprost
On zawsze ma dobre pomysły, jak choćby ten, nie mieści w głowie! – wołali na różnych naradach
abyśmy się pobrali i kontynuowali wspólny biznes. i rozgłaszali po ministerialnych korytarzach. WszePrzed oczami stanęły jej wszystkie chwile spędzone lakologia jest dziedziną szeroką, podstawową i każdy
z Adamem Piotrem w Waikiki Beach Comber na Konfe- wszelakolog potrafi leczyć nie tylko choroby wszelakie,
rencji Asocjacji Interwencji Naczyniowych na Hawajach. ale także nijakie – dodawali. Co prawda nijakolodzy
Adam Piotr oświadczył się jej na desce surfingo- wymyślili European Society of Neayacology i pysznili
wej, na której razem śmigali pośród fal. Czy można było się kongresami w Mediolanie, ale kto by ich słuchał!
mu odmówić? Nie! Takim oświadczynom nie oparłaby Są nijacy i koniec, kropka! – punktowali stentolodzy.
się żadna kobieta. A poza tym to molestowanie i mobMatylda Przekora
bing w kardiologii interwencyjnej na całym świecie
specjalista niejakolog
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Kontynuacja z poprzedniego numeru

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

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

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

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

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

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

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

Na zakończenie

Coś kolczastego
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