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Czyli: Tylko to się naprawdę zdarzyło, co zostało zapisane*
*Przekład Tomasza Osoińskiego

Koleżanki i Koledzy,

J

eszcze nigdy powrót z wakacji nie wiązał się z tyloma problemami,
znakami zapytania i obawami. Choć władze sanitarne oraz oświatowe
we wszystkich krajach opracowały wytyczne dla szkół, to tak w istocie nikt
nie wie, które z nich są dobrze zaplanowane i przyniosą oczekiwane efekty,
a które okażą się chybione.

P

erspektywa wyłącznie zdalnego nauczania niepokoi rodziców bardziej
niż dzieci, które wychowane w e-świecie poruszają się w nim bez
obaw i bez trudu.

N

a ile można świat realny przesunąć do internetu bez szkody dla zdrowia
i rozwoju, nie wie nikt. Wszyscy mamy świadomość, jak niezbędne
są realne kontakty międzyludzkie, ale nie wiemy, jakie proporcje między
światem realnym a wirtualnym są dopuszczalne, a jakie dysproporcje są
już groźne.

C

zy wszystkie hasła Czwartej Rewolucji Przemysłowej są dla wszystkich
ludzi korzystne i zasługują na wpisanie na sztandary? Czy może to
kolejna rewolucja, która przyniesie gigantyczne korzyści jedynie wybranym,
a większość ludzi dozna nieznanej dotychczas dezintegracji ich świata oraz
systemów wartości ?

J

ak powinniśmy się zachować wobec nadchodzącej przyszłości? Nasuwa
się tylko jedna, dość ogólna rada – bądźmy czujni jak nigdy dotychczas.
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Wyjątkowy
kongres ESC
Ponad 82,5 tysiąca zarejestrowanych uczestników
z całego świata, 45% kobiet, w tym aż 55% poniżej
40. roku życia – kongres
ESC zyskał nowy wymiar –
przekonywali organizatorzy
inauguracyjnej konferencji
prasowej tegorocznego kongresu European Society of
Cardiology w piątek 28 sierpnia 2020 roku.
Nowe zadania w terapii
pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego w dobie pandemii

COVID-19, najnowsze
wyniki badań klinicznych,
wytyczne postępowania
w migotaniu przedsionków i doniesienia z obszaru

niewydolności serca są jed- będzie wyjątkowe z wielu
nymi z najbardziej oczeki- powodów.
wanych tematów. W tym
Marta Sułkowska
roku cykliczne spotkanie
dziennikarz akredytowany
na kongresie ESC 2020
kardiologów z całego świata

ESC 2020: nowe wytyczne postępowania w migotaniu przedsionków
Po czterech latach od opublikowania ostatnich wytycznych
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących
postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków
ukazał się nowy dokument ESC. Co nowego w zaleceniach,
komentuje dr hab. n. med. Paweł Balsam z I Katedry i Kliniki
Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek
Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
jeden z polskich recenzentów opracowania.
29 sierpnia 2020 r. opublikowano nowe wytyczne postępowania w migotaniu przedsionków pn. 2020 ESC Guidelines for
the diagnosis and management of atrial fibrillation developed
in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and
management of atrial fibrillation of the European Society of
Cardiology (ESC) developed with the special contribution of
the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC.
Nowości, które znajdziemy w dokumencie w porównaniu
do wytycznych z 2016 roku to:
 OAC (oral anticoagulation, doustne antykoagulanty)
należy rozważyć u wybranych pacjentów z długotrwałym
AHRE (atrial high rate episodes) lub subklinicznym AF (atrial
fibrillation, migotanie przedsionków) > 24 h i oszacowanym
wysokim indywidualnym ryzykiem udaru z powodu wielu
czynników ryzyka, biorąc pod uwagę spodziewaną kliniczną
korzyść netto z OAC i świadome preferencje pacjenta.
 OAC można rozważyć u wysoce wyselekcjonowanych
pacjentów z AHRE (atrial high rate episodes) lub subklinicznym AF trwającym 1-24 h i oszacowanym wysokim
indywidualnym ryzykiem udaru z powodu wielu czynników
ryzyka, biorąc pod uwagę spodziewaną kliniczną korzyść
netto z OAC i świadome preferencje pacjenta.
 Wytłumaczono mechanizmy powstawania wtórnej do
AF niewydolności serca.
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 Wskazano definicje, których już
nie powinniśmy stosować: lone AF, zastawkowe/niezastawkowe AF, przewlekłe
AF.
 Wskazano potrzebę rozważenia
zastosowania rozbudowanej charakterystyki migotania przedsionków – 4S-AF,
uwzględniając: S – stroke risk (ryzyko
Dr hab. Paweł Balsam
udaru mózgu), S – symptom severity
(nasilenie objawów); S – severity of AF burden (ładunek
AF w ciągu doby); S – substrate severity (nasilenie chorób
współistniejących).
 Zaprezentowano cały rozdział dotyczący screeningu
w kierunku AF, w tym dostępne narzędzia mobilne.
 W zakresie terapii przeciwkrzepliwej zaprezentowano
sytuacje, w których należy redukować dawki NOAC (non-vitamin K antagonist oral anticoagulant, antagonisty witaminy K).
 Zaproponowano terapię przeciwzakrzepową po zabiegach
zamknięcia uszka lewego przedsionka.
 Wzmocniono wskazanie do ablacji u pacjentów z AF
i niewydolnością serca ze zredukowaną frakcją wyrzutową,
gdy podejrzewamy tachkardiomiopatię (klasa I).
 Zdefiniowano postępowanie u pacjentów z AF po zabiegu PCI (percutaneous coronary interventions, przezskórne
interwencje wieńcowe) w ostrych i przewlekłych zespołach
wieńcowych.
W gronie recenzentów dokumentu znaleźli się: P. Balsam
z ramienia EHRA/ESC, P. Mitkowski z ramienia PTK oraz
P. Suwalski z ramienia EACTS.
Dokument jest do pobrania na stronie ESC: https://www.
escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Atrial-Fibrillation-Management
Wysłuchała Marta Sułkowska
dziennikarz akredytowany na kongresie ESC 2020
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Kongres ESC 2020: Nowe wytyczne ESC potwierdzają: rośnie rola
ablacji w leczeniu migotania przedsionków
Podczas tegorocznego kongresu ESC zostały opublikowane nowe, oczekiwane wytyczne dotyczące postępowania
w migotaniu przedsionków. Ugruntowane zostało wielodyscyplinarne podejście do leczenia pacjentów z tą arytmią,
wprowadzono także wiele zmian w zakresie rekomendacji
dotyczących ablacji u pacjentów z migotaniem przedsionków
– komentuje dr n. med. Piotr Lodziński z I Katedry i Kliniki
Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, FESC.
W strategii kontroli rytmu redukcja masy ciała ablacja
otrzymała I klasę zaleceń: należy zredukować masę ciała
u otyłych pacjentów, zwłaszcza przed planowanym zabiegiem ablacji (poprzednio klasa IIa). Nowością jest zalecenie
w klasie I kontroli czynników ryzyka oraz unikanie sytuacji
wyzwalających migotanie przedsionków.
U pacjentów z napadowym lub przetrwałym migotaniem
przedsionków, u których próba farmakologicznej kontroli
rytmu serca lekiem z klasy I lub III zakończyła się niepowodzeniem oraz w przypadku nietolerancji leczenia antyarytmicznego, należy wykonać zabieg ablacji w celu poprawy
kontroli objawów nawrotów arytmii. Zmiana klasy zaleceń
z IIa w 2016 roku do klasy I wynika z publikacji wyników
badań CAPTAF oraz CABANA. W badaniu CAPTAF stwierdzono poprawę jakości życia oraz zmniejszenie ładunku
migotania przedsionków u pacjentów poddanych zabiegowi
ablacji w porównaniu do grupy otrzymującej leczenie antyarytmiczne. Nowością jest również zalecenie w klasie IIa:
należy rozważyć wykonanie ablacji u pacjentów z napadowym
lub przetrwałym migotaniem przedsionków, w celu kontroli

rytmu serca po pierwszej nieskutecznej
próbie leczenia lub w przypadku nietolerancji leczenia betaadreenolitykiem
w celu kontroli objawów.
Zmiany rekomendacji lub pojawienia
się nowych dotyczy również wskazań do
ablacji jako metody pierwszego rzutu
leczenia pacjentów z migotaniem przedDr Piotr Lodziński
sionków.
Wśród nowych zaleceń znalazła się rekomendacja ablacji
jako metody pierwszego rzutu u pacjentów z przetrwałym
migotaniem przedsionków bez istotnych czynników ryzyka
nawrotu arytmii jako alternatywy do leków antyarytmicznych
klasy I lub III (klasa zaleceń IIb).
Wyniki badań oceniających wpływ ablacji na rokowanie
pacjentów z niewydolnością serca (AATAC, Castle-AF, AMICA) spowodowały zmianę zaleceń: należy wykonać ablację
jako metodę pierwszego rzutu w celu odwrócenia dysfunkcji
lewej komory niezależnie od obecności objawów u pacjentów,
u których wysoce prawdopodobna jest tachykardiomiopatia
(klasa I, zmiana z IIa).
Podsumowując, można stwierdzić, że najnowsze wytyczne
umacniają pozycję ablacji w leczeniu migotania przedsionków
nie tylko jako metody kolejnego rzutu po niepowodzeniu
farmakoterapii antyarytmicznej, ale również jako metody
pierwszego rzutu.
Wysłuchała Marta Sułkowska
dziennikarz akredytowany na kongresie ESC 2020

Kongres ESC 2020
Diagnostyka i leczenie migotania przedsionków proste jak „ABC”
Zdaniem autorów nowych wytycznych postępowania
w migotaniu przedsionków (AF) leczenie pacjentów z AF ma
być łatwe i uporządkowane jak „ABC” (https://pbs.twimg.com/
media/Egk9R-TXgAU-7AR?format=jpg&name=large). Obecni
w studio ESC Congress 2020 eksperci mówili wręcz o zmianie
paradygmatu terapii AF, podkreślając multidyscyplinarny
charakter zaproponowanej terapii AF. Jednocześnie wydaje
się, że aktualne wytyczne konsekwentnie podążają w kierunku
wyznaczonym już przez poprzedni dokument opublikowany
w 2016 roku, w którym znalazło się wiele z rozwijanych obecnie zagadnień, na przykład kwestia modyfikacji stylu życia
i leczenie chorób współistniejących – komentuje dr n. med.
Michał M. Farkowski z II Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca
Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, Członek
Zarządu Sekcji Rytmu Serca oraz członek Komitetu Inicjatyw
Naukowych (SIC) Europejskiej Asocjacji Zaburzeń Rytmu
Serca (EHRA).
Prawdopodobnie najważniejszym aspektem pierwszego
dnia kongresu ESC 2020 była prezentacja zaktualizowanych zaleceń dotyczących diagnostyki i terapii migotania

5

przedsionków (atrial fibrillation, AF)
– dokumentu opartego na założeniu,
że AF wymaga ustrukturyzowanego,
spersonalizowanego podejścia, a zaangażowanie zarówno lekarza, jak i pacjenta, jest podstawą sukcesu procesu
terapeutycznego.
Strategia terapeutyczna w AF została
oparta na prostym założeniu „CC to Dr Michał M. Farkowski
ABC”. AF należy przede wszystkim rozpoznać (Confirm AF)
i scharakteryzować (Characterize AF). Zaproponowano jasne
kryteria rozpoznania AF oparte na analizie EKG. Podsumowano wskazania i możliwości prowadzenia badań przesiewowych w kierunku AF, jasno rozróżniając je od sposobów
postawienia rozpoznania arytmii. Charakterystyka AF ma
być spersonalizowanym opisem arytmii u danego pacjenta
wynikającym ze schematu 4S: ryzyko udaru (Stroke risk,
skala CHA2DS2-VASc), nasilenie objawów arytmii (Symptom severity, skala EHRA), nasilenie ładunku AF (Severity
of AF burden) oraz obecność podłoża do rozwoju arytmii
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(Substarte severity, które obejmuje choroby współistniejące symptom management), uzyskiwane poprzez kontrolę rytmu
i styl życia chorego).
lub częstości pracy komór w obrębie AF. Trzecie, ale nie mniej
Na podstawie „CC” można zaplanować postępowanie ważne, to leczenie chorób współistniejących oraz modyfikacja
„ABC”. Pierwsze zadanie to uniknięcie udaru (Avoid stroke) stylu życia pacjenta (Cardiovascular and other comorbidities),
poprzez spersonalizowane decyzje dotyczące leczenia prze- w tym przede wszystkim redukcja masy ciała.
ciwkrzepliwego. Drugie – to złagodzenie objawów (Better
Wysłuchała Marta Sułkowska
dziennikarz akredytowany na kongresie ESC 2020

Kongres ESC 2020
Nowe wytyczne 2020 ESC dotyczące postępowania w ostrych
zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST
Ostre zespoły wieńcowe (acute coronary syndrome, ACS) to obszar kardiologii,
w którym obserwujemy ogromny postęp.
Po pięciu latach od ukazania się poprzedniego dokumentu, 30 sierpnia 2020 roku
na kongresie ESC Congress 2020 The
Digital Experience opublikowano wytyczne 2020 ESC dotyczące postępowania
Dr hab. Bartosz Hudzik w ostrych zespołach wieńcowych bez
przetrwałego uniesienia odcinka ST (ACS without persistent
ST-elevation, NSTE-ACS). Najnowsze zalecenia komentuje
dr hab. n. med. Bartosz Hudzik z III Katedry i Oddziału
Klinicznego Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu, prof. SUM, FESC, FACC.
W wytycznych pojawiły się nowe zalecenia, takie jak:
1. Stosowanie algorytmu potwierdzenia lub wykluczenia
NSTE-ACS (rule-in/rule-out) 0/1 godz. [I B] z użyciem
wysokoczułej troponiny sercowej oraz algorytmu 0/2 godz.
[I B] w wypadku stosowania testów wysokoczułej troponiny
sercowej zwalidowanych dla algorytmu 0/2 godz.
2. Nie zaleca się stosowania biomarkerów takich jak CK,
CK-MB, h-FABP, kopeptyny jako dodatkowego testu do
troponiny [III B].
3. Należy rozważyć oznaczenie stężenia BNP lub NT-proBNP, co pozwoli uzyskać dodatkowe informacje dotyczące
rokowania [IIa B].
4. U pacjentów z NSTE-ACS poddawanych przezskórnym
interwencjom wieńcowym (percutaneous coronary intervention, PCI) należy rozważyć wybór prasugrelu zamiast
tikagreloru [IIa B].
5. Nie zaleca się rutynowego leczenia wstępnego inhibitorami receptora P2Y12 u pacjentów, u których anatomia
tętnic wieńcowych nie jest znana, a zaplanowane jest wczesne
leczenie inwazyjne [III A].
6. Deeskalację leczenia inhibitorem P2Y12 (np. zmiana
z prasugrelu lub tikagreloru na klopidogrel) można rozważyć
jako alternatywną strategię DAPT, zwłaszcza u pacjentów
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z OZW, którzy nie są dobrymi kandydatami do stosowania
nowych, silnych leków przeciwpłytkowych. Deeskalacja
może odbywać się na podstawie oceny klinicznej lub testów
czynności płytek krwi lub genotypowaniem CYP2C19 [IIb A].
7. U pacjentów z migotaniem przedsionków (z punktacją
CHA2DS2-VASc ≥1 u mężczyzn i ≥2 u kobiet) po krótkim
okresie stosowania potrójnej terapii przeciwzakrzepowej (do
1 tygodnia od początku NSTE-ACS [od PCI]), a następnie
podwójna terapia przeciwzakrzepowa jest zalecana jako
domyślna strategia postepowania [nowy doustny lek przeciwkrzepliwy (novel oral anticoagulant, NOAC) w zalecanej
dawce do zapobiegania udarom i pojedynczy doustny lek
przeciwpłytkowy (najlepiej klopidogrel)] [I A].
8. Wczesną strategię inwazyjną w ciągu 24 godzin zaleca
się u pacjentów z którymkolwiek z poniższych objawów
(kryteria wysokiego ryzyka [I A]):
• rozpoznanie zawału serca bez uniesienia ST (non
ST-elevation myocardial infarction, NSTEMI),
• dynamiczne lub przypuszczalnie nowe ciągłe zmiany
ST/ T sugerujące trwające niedokrwienie
• przejściowe uniesienie odcinka ST,
• ocena ryzyka GRACE> 140.
9. Należy rozważyć odroczoną w przeciwieństwie do natychmiastowej koronarografii u hemodynamicznie stabilnych
pacjentów z NSTE-ACS po pozaszpitalnym zatrzymaniu
krążenia [IIa B].
10. Należy rozważyć pełną rewaskularyzację u pacjentów
z NSTE-ACS bez wstrząsu kardiogennego z wielonaczyniową
chorobą wieńcową [IIa C].
Pozostałe nowości oraz szczegóły postępowania w NSTE-ACS można znaleźć w dokumencie, który jednocześnie
opublikowano w „European Heart Journal”, dostępnym pod
adresem https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/
doi/10.1093/eurheartj/ehaa575/5898842.
Wysłuchała Marta Sułkowska
dziennikarz akredytowany na kongresie ESC 2020
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Kongres ESC 2020: prof. Maciej Sterliński o sobotnim (29.08.2020)
panelu Arrhythmias and Device Therapy
Sobotni blok tematyczny Arrhythmias and Device Therapy odbył się pod
znakiem nowych zaleceń ESC 2020 dotyczących migotania przedsionków (AFib).
Za nami między innymi sesje związane
z problematyką prewencji incydentów
neurologicznych AFib: Meet the Experts
– Challenging Decisions in Anticoagulation Therapy Meet the Experts Focused Case Discussions oraz New Developments in Atrial Fibrillation, a Global
Effort to Reduce the Burden of Cardiovascular Disease Joint with the World
Heart Federation (WHF) z udziałem ekspertów w dziedzinie terapii migotania
przedsionków (wystąpili m.in. G. Lip,
S. Narayan, M. Glikson, B. Freedman).
Omawiano między innymi: wskazania, korzyści i zagrożenia leczenia przeciwkrzepliwego u chorych

z zaawansowaną niewydolnością nerek, aktualną wiedzę na temat punktów decyzyjnych dla rozpoczęcia leczenia przeciwkrzepliwego u chorych
z subklinicznym i niemym migotaniem
przedsionków oraz zastosowanie LAAC
w porównaniu z OAC. Dwa ważne i powtarzające się zagadnienia to:
 AFib Team: edukacja, zachowania
prozdrowotne i znaczenie modyfikowalnych czynników ryzyka w leczeniu
i prewencji AFib
oraz
 powszechnie dostępne urządzenia
elektroniczne w rozpoznawaniu migotania przedsionków.
Jednoodprowadzeniowa >30 s rejestracja EKG wg ESC 2020 pozwala już
na potwierdzenie AFib; przeważa jednak
opinia, że na powszechnie dostępne

urządzenia elektroniczne w rozpoznawaniu migotania przedsionków
(ang. wearables)
jako podstawowe
narzędzie dla decyzji terapeutycznych
Prof. Maciej Sterliński
jest jeszcze za wcześnie, ale to tylko kwestia czasu – komentuje dr hab. n. med. Maciej Sterliński,
prof. Narodowego Instytutu Kardiologii
w Warszawie, kierownik Pracowni Elektrofizjologii I Kliniki Zaburzeń Rytmu
Serca IK, członek Zarządu Sekcji Rytmu
Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Wysłuchała Marta Sułkowska
dziennikarz akredytowany
na kongresie ESC 2020

Kongres ESC 2020: Niedziela pełna oczekiwanych nowości
Drugi dzień Kongresu
Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego przynosi
gorące dyskusje kardiologów
z całego świata o najnowszych wytycznych i wynikach
badań. Zaskakujące rezultaty,
nieoczywiste wnioski i coraz
bardziej interdyscyplinarne
postępowanie terapeutyczne w najbardziej złożonych
postaciach schorzeń układu
sercowo-naczyniowego stają
się motywami przewodnimi
kongresowej niedzieli.
W programie drugiego
dnia kongresu ESC 2020 (30
sierpnia 2020) jest między
innymi panel poświęcony
postępowaniu terapeutycznemu w chorobach sercowo-naczyniowych w dobie COVID-19. Okazuje się, że wiele
zagadnień w terapii chorób
serca pozostaje wspólnych Twitter wręcz pęka od kongresowych doniesień
Jak radzić sobie ze spad- placówkę do bezpiecznej dla
niezależnie od kraju, w któ- i niezależnie od stadium epirym prowadzona jest kardio- demii koronawirusa w danym kiem zgłoszeń pacjentów do personelu i pacjentów terapii
ośrodków, jak przygotować chorych i jak przygotować
logiczna praktyka kliniczna rejonie świata.
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się na spodziewane zwiększenie zgłoszeń pacjentów
z bardziej zaawansowanymi
postaciami schorzeń? Wygląda na to, że na powszechny
problem eksperci starają się
zdefiniować uniwersalną
receptę.

wybór i opracowanie dr n. med. Krystyna Knypl
W drugim dniu kongresu nie brakuje najnowszych
wytycznych – tym razem
dotyczących postępowania
w zawale serca bez uniesienia
odcinka ST.
Ciekawym tematem jest
coraz częściej występujący

problem kardiomiopatii czynników ryzyka chorób
cukrzycowej towarzyszącej cywilizacyjnych dla efektów
niewydolności serca. Jak terapii staje się wspólnym
współpracować z pacjen- mianownikiem wielu sesji
tem, by efekty terapii były tegorocznego Kongresu ESC.
jak najlepsze? Rola świadoMarta Sułkowska
mości pacjentów w zakresie
dziennikarz akredytowany
na kongresie ESC 2020
znaczenia modyfikowalnych

Kongres ESC 2020
Tu studio ESC Congress. Zapraszamy na prognozę pogody!
Kardiolodzy komentujący mapy obrazujące stopień
zanieczyszczenia powietrza
w największych metropoliach
i relacjonujący wartości stężenia pyłów PM? Nie regulujcie
odbiorników – jesteście na
Kongresie ESC 2020.
Oglądając poranne sesje
trzeciego dnia (31 sierpnia
2020) kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego można było
odnieść wrażenie, że pomyliło się internetowe kanały

streamingowe. Mapy obrazujące stopień zanieczyszczenia powietrza w porannych
prezentacjach kardiologów
nie pojawiły się jednak
przypadkiem. Ważnym tematem dyskusji ekspertów
tegorocznej edycji Kongresu
Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego był związek
zanieczyszczenia powietrza
ze stanem pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Związek
poważny, stanowiący istotny
czynnik ryzyka pogorszenia

stanu chorego, o czym przekonywali eksperci.
Jak walczyć z największymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, które wpływają na stan
pacjentów ze schorzeniami
układu sercowo-naczyniowego? Pomogą rozwiązania
systemowe i sport, ale warto
uważnie wybrać właściwą
dyscyplinę, ściśle dostosowaną do potrzeb i możliwości chorego – przekonywali specjaliści kardiologii
prewencyjnej. Czy zaleca

się aktywność fizyczną na
świeżym powietrzu? Tak, o ile
powietrze danego dnia jest
dobrej jakości (zapraszamy
do śledzenia map!).
Kiedy jakość powietrza
jest gorsza, a siłownie z uwagi
na sytuację epidemiczną są
zamknięte, cennym wsparciem może okazać się praktykowana w warunkach domowych joga. Najnowsze
badania potwierdzają: ta
dyscyplina jest korzystna
dla pacjentów z migotaniem
przedsionków. Informacja
redaktor naczelnej „Gazety
dla Lekarzy” o wynikach badania wpływu ćwiczeń jogi
na samopoczucie pacjentów
z migotaniem przedsionków
jest dostępna pod adresem:
https://www.gazeta-dla-lekarzy.
com/index.php/wazniejszenowosci/1073-joga-korzystnadla-pacjentow-z-migotaniemprzedsionkow.
Marta Sułkowska
dziennikarz akredytowany
na kongresie ESC 2020
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Miliony rąk, tysiące rąk… w walce z COVID-19

Miliard dawek adiuwantów niezbędnych do produkcji szczepionek
Adiuwant (z łac. „adiuwant”, czyli
„pomagać”) jest środkiem farmakologicznym lub immunologicznym wzmacniającym odpowiedź immunologiczną
organizmu na podaną szczepionkę. Dzięki dodaniu adiuwantu powstaje więcej
przeciwciał oraz dłużej utrzymuje się
działanie szczepionki.
W związku z sytuacją pandemiczną na świecie firma GSK deklaruje
wyprodukowanie w 2021 roku 1 miliarda dawek adiuwantu, który będzie

przeznaczony do produkcji szczepionek
przeciwko COVID-19.
Jak wykazują doświadczenia firmy,
dodanie adiuwantu do szczepionek
przeciwko grypie pozwala na wyprodukowanie większej liczby dawek, i taki
sam cel przyświeca firmie w wypadku
szczepionki przeciwko COVID-19.
Firma prowadzi rozmowy z rządami
wielu krajów oraz instytucjami globalnymi na temat finansowania oraz dystrybucji szczepionek, które będą produkowane

w zakładach w Wielkiej Brytanii, Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie i Europie.
Więcej o adiuwantach pod adresem:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/
scientific-guideline/guideline-adjuvantsvaccines-human-use-see-also-explanatorynote_en.pdf.
(K.K.)
Źródło: https://globalbiodefense.
com/2020/05/28/gsk-announces-plans-toproduce-1-billion-doses-of-pandemic-vaccineadjuvant-in-2021/

Umiesz się uczyć? Ucz się sam! – nowa wizja edukacji
Problemy, z jakimi borykają się jednostki, organizacje
i społeczeństwa w czasie tego
kryzysu, przyspieszają Czwartą Rewolucję Przemysłową,
zacierając granice między
światem fizycznym, cyfrowym i biologicznym – pisze
na stronach World Economic
Forum pani Marga Gual Soler, zajmująca się dyplomacją
naukową (https://en.wikipedia.
org/wiki/Marga_Gual_Soler)
w American Association for
the Advancement of Science
(AAAS). Ha! Okazuje się, że
nie tylko poszczególne kraje
mają swoich dyplomatów, ale
też branża naukowa.
Czy nasze systemy edukacyjne przygotowują uczniów

i studentów do świata zarządzanego za pomocą przełomowych osiągnięć naukowych
i technicznych w zakresie
sztucznej inteligencji, robotyki, biotechnologii, czystej
energii czy obliczeń kwantowych? Czy zachęcamy
uczniów do krytycznego
zastanowienia się nad tym,
w jaki sposób nauka, technika i innowacje mogą pomóc
w rozwiązaniu lub pogłębieniu problemów gospodarczych,
geopolitycznych, środowiskowych lub społecznych? – pyta
dyplomatka naukowa Marga
Gual Soler.
Edukacja nie może już polegać na prostym przekazywaniu wiedzy przez pokolenia.

Zgodnie z programem
OECD „Future of Education
and Skills Project 2030”: Musimy zastąpić stare standardy
edukacyjne ramami edukacyjnymi, które łączą wiedzę
z umiejętnościami XXI wieku w zakresie kreatywności,
krytycznego myślenia, komunikacji i współpracy. Tradycyjne nauczanie odchodzi
do przeszłości. Nastaje czas
samodzielnego uczenia się
– informuje. Uczniowie potrzebują nie tylko wiedzy, ale
także umiejętności, postaw
i wartości, aby rozwijać się
i kształtować swoją przyszłość
na potrzeby umocnionego
globalnego obywatelstwa.
Nigdy nie było to bardziej

oczywiste niż podczas obecnej pandemii.
W szybko zmieniającym
się świecie, w którym nie jesteśmy w stanie przewidzieć,
jakie nowe rozwiązania naukowo-techniczne pojawią się
w przyszłości, musimy uczyć
dzieci, aby uczyły się same –
powiada pani Marga. Złota
zasada „umiesz liczyć, licz
na siebie” o której piszemy
w GdL pod linkiem https://
gazeta-dla-lekarzy.com/index.
php/wazniejsze-nowosci/1052-umiesz-liczyc-licz-na-siebie
przybrała jeszcze jedną postać.
(K.K.)
Źródło: https://www.weforum.org/
agenda/2020/08/science-education-reset-stem-technology/

Zakażenia przenoszone drogą kropelkową – mechanizmy transmisji
Na łamach pisma „Science” ukazał się
artykuł Reducing transmission of SARS-CoV-2 autorstwa K.A. Prather i wsp.,
w którym przedstawiono szczegółowe
dane o mechanizmach przenoszenia
SARS-Cov-2 drogą kropelkową.
Naukowcy podkreślają znaczenie
utrzymywania się wirusa w powietrzu
w aerozolach wydalanych przez osoby
bezobjawowe podczas mówienia, kaszlu, a także oddychania. Aerozole mogą
się kumulować, pozostawać zakaźne
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w powietrzu wewnątrz pomieszczeń
przez wiele godzin. W związku z tym
bardzo ważne jest powszechne noszenie maseczek oraz identyfikacja osób
bezobjawowych.
Krople aerozoli powstałych w czasie oddychania mają rozmiar 0,1 do
1000 µm. Większe krople mają tendencję
do szybszego opadania lub parowania,
natomiast mniejsze mogą być przenoszone z prądami powietrza i z zawartymi
w nich wirusami mogą wnikać głębiej do

dróg oddechowych. Zakażeniu sprzyja
także zanieczyszczenie powietrza. Wirusy mogą przyczepiać się do innych
cząstek, co może modyfikować właściwości aerodynamiczne i zwiększać
rozprzestrzenianie się.
Dlatego bardzo ważne jest noszenie
dopasowanych masek w pomieszczeniach zamkniętych, ale także na wolnym
powietrzu.
Źródło: https://science.sciencemag.org/content/368/6498/1422
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Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej
Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, obchodzony 19
sierpnia, jest świętem dedykowanym wszystkim tym, którzy
niosą pomoc humanitarną ludziom takiej pomocy potrzebującym. Dzień ten upamiętnia także wszystkich pracowników,
którzy zginęli niosąc pomoc humanitarną – data nawiązuje do
19 sierpnia 2003 roku, kiedy zginął w Bagdadzie w zamachu
bombowym Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka
Sérgio Vieira de Mello. Był on dyplomatą brazylijskim, który
pełnił takie funkcje jak Specjalny Przedstawiciel Sekretarza
Generalnego ONZ w Kosowie (1999), Administrator Narodów Zjednoczonych dla Timoru Wschodniego (1999-2002),
Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka (2002-2003),
Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. Iraku (2003). Dzień ten ma na celu zwiększenie świadomości
społecznej na temat pomocy humanitarnej na świecie oraz
przybliżenie znaczenia tej szlachetnej inicjatywy.
Zespół redakcyjny oraz autorski „Gazety dla Lekarzy”
aktywnie wspiera ideę pomocy humanitarnej – członkini
naszego kolegium redakcyjnego dr Marta Florea, specjalista
ginekologii i położnictwa, pracowała jako wolontariuszka organizacji Lekarze bez Granic w Pakistanie. O tym, jaka droga

dr Marta Florea w Pakistanie

prowadzi do zostania Lekarzem bez Granic, pisała w artykule
Jak zostać Lekarzem bez Granic, https://gazeta-dla-lekarzy.com/
index.php/2015-10-17-19-30-11/399-jak-zostac-lekarzem-bez-granic,
a swojej wrażenia z tej misji przedstawiła w artykule Jak to jest,
być Lekarzem bez Granic?, https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.
php/2015-10-17-19-30-11/400-jak-to-jest-byc-lekarzem-bez-granic.
Nasza autorka dr Maria Wieteska-Miłek, specjalista chorób
wewnętrznych i kardiologii, pracowała jako wolontariuszka
w Tanzanii, w uznaniu zasług została odznaczona Srebrnym
Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej: https://
gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/625-akcja-humanitarna-kardiolog-w-afryce-2017 oraz https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/782-prezydentrzeczpospolitej-polskiej-odznaczyl-czlonkow-zespolu-kardiologw-afryce-i-dentysta-w-afryce.
Wyrażamy najwyższe uznanie wszystkim zaangażowanym
w niesienie pomocy humanitarnej.
Dr Marta Florea oraz dr Maria Wieteska-Miłek zostały
w 2019 roku odznaczone przez redakcję „Gazety dla Lekarzy”
Laurem Ateny – Opiekuńczej Bogini Mądrości.
Krystyna Knypl

dr Maria Wieteska-Miłek w Tanzanii

Małżonkom łatwiej się odchudzić niż singlom
Więcej pod adresem
https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Spouses-shed-more-pounds-together-than-aloneSpouses-shed-morepounds-together-than-alone
(K.K.)
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Afryka nadzieją czwartej rewolucji przemysłowej
Starzejąca się ludność Europy oraz Ameryki Północnej,
a także podążająca w zakresie
struktury demograficznej za
nimi Azja to powody zmartwień globalnych sfer finansowych. Inaczej jest w Afryce.
W ciągu ostatniej dekady
udział ludności poniżej 20.
roku życia wzrósł w Afryce
o ponad 25% i przewiduje
się, że do 2070 r. będzie to
największa grupa wiekowa
na tym kontynencie. Tak więc
ważne jest, aby młodzi ludzie
otrzymali narzędzia umożliwiające osiągnięcie sukcesu
w gospodarce cyfrowej – pisze Hanan Morsy z Afrykańskiego Banku Rozwoju.
Kluczowe cechy czwartej rewolucji przemysłowej
(4IR) – przyspieszenie digitalizacji, sztuczna inteligencja

(AI), chmury obliczeniowe,
robotyka i druk 3D – są istotnymi wyznacznikami kierunków edukacji i zatrudnienia

w nadchodzącej przyszłości.
Młoda wiekowo Afryka jest
nadzieją dla wielkiego biznesu i wielkich finansów. (K.K.)

Źródło: https://www.weforum.org/
agenda/2020/08/africa-fourthindustrial-revolution-technologydigital-education/

Nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko zapalenia płuc w przebiegu
COVID-19
Na łamach „Journal of Hypertension” ukazało się doniesienie autorstwa
A. Hernández-Vásquez i wsp. Association
between hypertension and pneumonia
caused by SARS-CoV-2 in Mexican population na temat współistnienia zapalenia
płuc i nadciśnienia tętniczego u chorych

na COVID-19. Autorzy przeanalizowali
4992 przypadki COVID-19, wśród których było 58,1% mężczyzn i 41,9% kobiet,
średni wiek wszystkich pacjentów wynosił 45,7 lat. Zapalenie płuc rozpoznano
u 25% leczonych. Nadciśnienie tętnicze
miało 34,8% pacjentów. Obliczono, że

współistnienie nadciśnienia tętniczego
zwiększało 3,2-krotnie ryzyko wystąpienia powikłania w postaci zapalenia
płuc.
(K.K.)
Źródło: https://journals.lww.com/jhypertension/
Citation/2020/09000/Association_between_hypertension_and_pneumonia.27.aspx

Joga korzystna dla pacjentów z migotaniem przedsionków
Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem
rytmu serca. W Europie i Stanach Zjednoczonych co czwarty
dorosły w średnim wieku zapada na tę chorobę, która powoduje 20-30% wszystkich udarów i zwiększa ryzyko śmierci
1,5-krotnie u mężczyzn i 2-krotnie u kobiet. Obniżona jakość
życia jest powszechna, a 10-40% pacjentów jest co roku
hospitalizowanych.
Podczas tegorocznego kongresu European Society of
Cardiology przedstawiono wyniki badania wpływu ćwiczeń
jogi na samopoczucie pacjentów z migotaniem przedsionków.
Badanie przeprowadzono w latach 2012-2017 i objęto nim
538 pacjentów. Przez 12 tygodni pacjenci nie uprawiali jogi,
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następnie przez 16 tygodni uczestniczyli w 30-minutowych
sesjach jogi co drugi dzień.
Podczas 16-tygodniowego okresu wykonywania ćwiczeń
jogi pacjenci odczuwali znaczącą poprawę samopoczucia.
W okresie gdy nie ćwiczyli jogi, doświadczyli średnio 15
epizodów objawowego migotania przedsionków w porównaniu z 8 epizodami w okresie wykonywania ćwiczeń jogi.
Średnie ciśnienie krwi było o 11/6 mmHg niższe po treningu
jogi.
(K.K.)
Źródło: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/
Yoga-linked-with-improved-symptoms-in-heart-patients
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Jesteś chory? Maszyna cię wyleczy! – obiecują futurolodzy medycyny
Wszystkie problemy ochrony zdrowia
będą do pokonania, gdy tylko oddamy
nasze sprawy medyczne inteligentnym
maszynom – piszą M.G. Cfrowson i wsp.
na łamach „Journal of Medical Systems”
w artykule zatytułowanym Machine Learning as a Catalyst for Value-Based
Health Care.
Ostatnie szacunki dotyczące marnotrawstwa w wydatkach na ochronę
zdrowia w Stanach Zjednoczonych
osiągnęły próg jednego biliona dolarów,
co odpowiada produktowi krajowemu
brutto siedemnastej gospodarki na świecie – zawiadamiają zmartwieni autorzy.
Głównymi przyczynami marnotrawstwa wydatków są: niepowodzenia w świadczeniu opieki, nadmierne
leczenie i niska jakość opieki, a także
oszustwa (!), biurokracja, nieodpowiednia koordynacja opieki oraz zawyżane
ceny usług – grzmią na łamach pisma
autorzy.
Dokładna analiza czynników powodujących marnotrawstwo pieniędzy w ochronie zdrowia jest złożonym
problemem. Marnotrawstwo może
pojawić się wszędzie, począwszy od
codziennych indywidualnych decyzji
podejmowanych przez „klinicystów i ich
sojuszników” (tak określani są lekarze
i ich współpracownicy zajmujący się
chorymi), po decyzje podejmowane
przez zarządzających systemami ochrony zdrowia, a także ustawodawców na
poziomie regionalnym oraz krajowych.
Trafne postawienie diagnozy oraz
ustalenie planu leczenia zgodnego z najlepszymi standardami opieki jest trudne,
a przez to rośnie ryzyko popełnienia
błędów.
Błąd w postaci złej diagnozy, niewłaściwego badania obrazowego lub
nieskutecznego leczenia przyczynia
się do zwiększenia ilości skutków niepożądanych. Złożoność współczesnej

medycyny sprzyja błędom, które prowadzą do marnotrawstwa i niskiej wartości opieki zdrowotnej – oznajmiają
nieomylni autorzy!
Złożoność współczesnej opieki zdrowotnej i fatalne konsekwencje uporczywego marnotrawstwa spowodowały,
że wzrosła popularność modeli opieki zdrowotnej opartej na wartościach
(cokolwiek ten mityczny slogan by nie
oznaczał!). System oparty na wartościach koncentruje się na zasadzie, że
optymalna wartość opieki zdrowotnej
jest osiągana wtedy, gdy wyniki leczenia
są maksymalizowane w stosunku do
jednostkowego kosztu uzyskania tych
wyników – powiadają autorzy.
Jeśli możemy poprawić wyniki leczenia bez zwiększania kosztów, a najlepiej
po niższych kosztach, to zbliżamy się do
celu opieki o wyższej wartości! – odkrywają!
Pojawiło się kilka inspirujących wartościowo modeli opieki, w tym regionalne domy opieki skoncentrowane na
pacjencie (czyżby mieli na myśli nasze
Zakłady Opieki Leczniczej???), ogólnosystemowe organizacje odpowiedzialne
za opiekę oraz łączone płatności za choroby lub pakiety interwencyjne – oznajmiają reformatorzy, choć nie podają
konkretnych przykładów. Rozwiązania
te nie zniwelowały jednak problemu
złożoności procesu podejmowania indywidualnych decyzji w dużym zbiorze
danych – martwią się wizjonerzy ochrony zdrowia.
Błąd jest kluczowym wątkiem jednoczącym głównych uczestników marnotrawnych wydatków w ochronie zdrowia
– grzmią pryncypialnie.
Zmniejszenie liczby błędów w procesie podejmowania decyzji klinicznych
doprowadziłoby do zmniejszenia liczby przypadków niewłaściwego świadczenia opieki, zmniejszenia opóźnień

w otrzymywaniu odpowiedniej opieki
oraz poprawy jej koordynacji – oznajmiają z całą mocą. Jaka jest rada?
Nauczmy maszyny medycyny! – powiadają. Nowe podejście, które zwiększa dokładność przewidywań w obliczu
złożonych i dynamicznych zbiorów danych, powinno zmniejszyć ilość błędów,
a w efekcie końcowym marnotrawstwo
opieki zdrowotnej. Algorytmy diagnostyczne – to jest to, o czym wszyscy
podobno marzą.
Pomimo wspaniałej wizji medycyny
maszynowej istnieją znaczne ograniczenia, które uniemożliwiły powszechne jej zastosowanie. Jedną z głównych
przeszkód w obecnym zastosowaniu
algorytmów uczenia maszynowego jest
zbyt mała dostępność do wystarczającej
ilości wiarygodnych, wysokiej jakości
danych. Nie dość tego, lekarze nie mają
zaufania do tej wizji! A na dodatek gromadzenie oraz porządkowanie danych
jest czasochłonne i kosztowne.
Kolejnym kluczowym ograniczeniem
jest trudność interpretacji danych i stworzenia wyjściowych algorytmów dla
medycyny maszynowej. No i do tego
wszystkiego kwestie etyczne (czy taka
maszyna będzie etyczna, empatyczna
i posłuszna konstruktorom???), a do
tego prywatność informacji o zdrowiu
poszczególnych ludzi, relacje z lekarzami,
ich stronniczość. No i najważniejsze kto
będzie ponosił odpowiedzialność za
błędy maszyn???
Komentarz
Od czasu koncepcji Rene Hurlemana
aby dla zwiększenia akceptacji migrantów traktować ludzi oksytocyną (więcej
https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
zdrowe-zasady/631-migracja-ludnosci), nie
spotkałam równie „odlecianej” i niebezpiecznej koncepcji. Bądźmy uważni!
Krystyna Knypl

Źródło: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10916-020-01607-5

Dziecięce szpitale przyszłości
Klub Innowatorów Dziecięcych
Szpitali (K.I.D.S.) opublikował raport
Jak będą wyglądały dziecięce szpitale
przyszłości?
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Więcej pod adresami:
https://lion.app.box.com/s/1t9py0xjrhttps://www.kids.org.pl/news/jak-beda- 80kr26t6hjimijaexef5cjm/file/712541954506
wyglada%C5%82y-dzieciece-szpitale(K.K.)
przysz%C5%82osci
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Nowy rok szkolny w dobie pandemii – spojrzenie globalne
Na stronach Banku Światowego znajdujemy obszerną
informację o przygotowaniach w różnych krajach do
rozpoczęcia nowego roku
szkolnego. Z przeprowadzonej przez tę instytucję
ankiety wynika, że ponad
95% krajów planuje otwarcie szkół oraz przygotowuje
zasady postępowania, które
pozwolą uniknąć wzrostu zakażeń. Planuje się zatrudnianie dodatkowych nauczycieli
w celu zmniejszenia liczebności klas, kontrolę temperatury uczniów i personelu.
W Nowym Jorku szkoły będą
otwierane tylko w dzielnicach, które wykazały stały
niski wskaźnik transmisji
koronawirusa (niższy niż
5% w ciągu dwóch tygodni).
Znalezienie równowagi
pomiędzy nauką a bezpieczeństwem nie jest łatwe.
Niektóre kraje rozpoczynają
rok szkolny, opierając się wyłącznie na nauce zdalnej lub
wykorzystując ją jako dodatek do nauki bezpośredniej.
Uczniowie w Meksyku rozpoczną rok szkolny 2020/21,
pobierając lekcje w telewizji
lub radiu. W miastach takich
jak Atlanta, Houston, Miami
i Waszyngton w pierwszym
semestrze roku szkolnego
2020/21 będzie wyłącznie
nauka on-line. W Panamie

zajęcia rozpoczęły się w lipcu,
a studenci korzystali ze zintegrowanej platformy, która
łączy w sobie telewizję, radio,
druk i zasoby internetowe.
Władze dostosowały program
nauczania tak, aby koncentrował się na podstawowych
umiejętnościach.
Decyzja o ponownym
otwarciu szkół jest bardzo
złożona. Decydenci polityczni, administracja szkolna, rodzice i nauczyciele dyskutują
o utraconych szansach i zarządzaniu ryzykiem. Zdrowie
dzieci, jak również zdrowie
społeczności lokalnej stało
się najważniejszym tematem
dyskusji, wraz z długotrwałymi konsekwencjami dla zdrowia i samopoczucia dzieci
oraz stratami w nauce, a także
pogłębianiem się nierówności,
które dotykają najbardziej
wrażliwych i pokrzywdzonych.
Instytut Statystyki ONZ
i Międzynarodowy Związek
Telekomunikacyjny (ITU)
szacują, że 40% uczniów, których szkoły są dziś zamknięte,
nie ma dostępu do internetu. Aby to poprawić, niektóre rządy rozpowszechniają
urządzenia cyfrowe i poprawiają możliwości łączenia się
z siecią. Tak jest w wypadku
Chorwacji, gdzie dostawcy
usług telekomunikacyjnych

zgodzili się na dystrybucję
kart SIM wśród studentów
o niskich dochodach, aby
mogli oni mieć bezpłatny
dostęp do internetu. Podobnie Kazachstan wprowadza
nieograniczony dostęp do
380 krajowych platform i zasobów edukacyjnych poprzez
plan taryfowy Bilim (wiedza)
dostarczany przez wszystkich
operatorów komórkowych
dla studentów i nauczycieli.
Według raportu American
Academy of Pediatrics and
Children’s Hospital Association opublikowanego 30 lipca 2020 r., w ciągu ostatnich
dwóch tygodni lipca infekcje COVID-19 wśród dzieci
w USA wzrosły o 40% w 49
stanach. Wzbudziło to niepokój wśród wielu rodziców
w tych stanach, które ogłosiły
rozpoczęcie roku szkolnego
2020/21 w formie tradycyjnej.
Oprócz ochrony dzieci
podejmowane są działania
mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa nauczycielom i personelowi szkolnemu. Ważne jest ustalenie, ile
osób z personelu może mieć
schorzenia, które narażają
ich na większe ryzyko w razie
spotkania z wirusem. Szacuje
się, że 1 na 4 amerykańskich
nauczycieli może mieć poważne problemy ze zdrowiem
w razie zachorowania na

COVID-19. Systemy edukacyjne muszą więc zaplanować, jak reagować na niedobór nauczycieli, jeśli oni
zachorują. W krajach takich
jak Dania, Francja i Włochy
związki zawodowe nauczycieli są aktywnie zaangażowane
w ponowne otwarcie szkół.
Przeciętny 15-letni uczeń
w krajach OECD spędził
7538 godzin w budynkach
szkolnych, gdzie brak odpowiedniej wentylacji stwarza
możliwości rozprzestrzeniania się wirusa.
Środki, które można od
ręki zastosować, to poprawa wentylacji, zapewnienie
urządzeń do mycia rąk i innych środków sanitarnych
wewnątrz budynków szkolnych oraz edukowanie ludzi
w zakresie korzystania z nich,
a także ustanowienie jasnych
wytycznych dotyczących tego,
czy i w jakich okolicznościach
konieczne będzie korzystanie
ze środków ochrony osobistej.
Istnieją pewne dobre praktyki
w zakresie zmiany przeznaczenia pomieszczeń szkolnych, takich jak duże hale
sportowe do pomieszczeń
do nauki, zmiany aranżacji
pomieszczeń żywnościowych
itp.
(K.K.)
Źródło: https://blogs.worldbank.
org/education/launching-new-academic-year-under-cloud-covid-19

COVID 19 – światowe dane z 7 sierpnia 2020 r.
Rządy poszczególnych
krajów podejmują różne
lokalne decyzje w związku
z pandemią koronawirusa,
która nie ustępuje. Według
danych Johns Hopkins University of Medicine w Baltiomore liczba zachorowań
na COVID-19 przekroczyła
19 milionów na całym świecie. Liczba potwierdzonych
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zgonów na koronawirusy wynosi obecnie ponad 714 000.
Liczba Amerykanów ubiegających się o zasiłki dla bezrobotnych zmniejszyła się w minionym tygodniu, ale nadal
ponad 30 milionów osób
otrzymuje takie zasiłki.
Nor wegia ponownie
wprowadziła 10-dniową
kwarantannę dla osób przy-

bywających z Francji, Szwajcarii i Czech.
Od 5 sierpnia australijski
stan Victoria rozpoczął sześciotygodniowy lockdown.
Korea Południowa zniosła
zakaz podróżowania z chińskiej prowincji Hubei, pierwotnego epicentrum epidemii koronawirusa. Liczba potwierdzonych przypadków

COVID-19 w Indiach przekroczyła 2 mln osób. To trzeci kraj na świecie, po Stanach
Zjednoczonych i Brazylii, tak
masowych zachorowań na infekcję koronawirusową. (K.K.)
Źródło: https://www.weforum.
org/agenda/2020/08/covid-19what-you-need-to-know-aboutthe-coronavirus-pandemic-on-7august/
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Komunikat prasowy

Bruksela, 31 sierpnia 2020 r.

Komisja przystępuje do programu na rzecz globalnego dostępu do
szczepionki przeciwko COVID-19 (ang. Vaccine Global Access Facility,
COVAX)
Komisja Europejska potwierdziła dziś
swoje zainteresowanie uczestnictwem
w programie COVAX na rzecz sprawiedliwego dostępu do przystępnych
cenowo szczepionek przeciwko COVID-19 dla wszystkich, którzy ich potrzebują. W ramach wysiłków w formule
„Drużyna Europy” Komisja ogłosiła dziś
również, że w kontekście globalnej reakcji
na pandemię koronawirusa wniesie wkład
w wysokości 400 mln euro w postaci
gwarancji na rzecz wsparcia COVAX
i jego celów.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej
Ursula von der Leyen powiedziała: Globalna współpraca jest jedynym sposobem
pokonania ogólnoświatowej pandemii.
Dzięki globalnej reakcji na pandemię
koronawirusa i kampanii „Globalny
cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości”
zobaczyliśmy, że cały świat zjednoczył
swoje siły. Do tej pory zadeklarowano
16 mld euro, a najbardziej utalentowani naukowcy i organizacje łączą swoje
wysiłki, aby opracować szczepionki, testy
i metody leczenia, które będą naszym powszechnym, wspólnym dobrem. Komisja
ogłasza dzisiaj, że wniesie wkład w wysokości 400 mln euro na rzecz COVAX,
aby umożliwić współpracę w zakupie
przyszłych szczepionek z korzyścią dla
krajów o niskich i średnich dochodach.

Jestem przekonana, że przybliży nas to
do osiągnięcia naszego celu: pokonania
wirusa wspólnymi siłami.
Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Jedynie podejmując globalną i solidarną współpracę, możemy pokonać
koronawirusa. Potrzebujemy międzynarodowego podejścia polegającego na współpracy wielu podmiotów, a jak pokazujemy
dzisiaj „Drużyna Europy”, czyli Komisja
Europejska i państwa członkowskie UE,
zobowiązała się do zapewnienia powodzenia programu COVAX i ułatwienia
wszystkim ludziom na całym świecie
sprawiedliwego dostępu do szczepionki.
Jutta Urpilainen, komisarz do spraw
partnerstw międzynarodowych, powiedziała: Tylko jeżeli zapewnimy sprawiedliwy dostęp do szczepionki przeciwko COVID-19 na całym świecie, zakończymy
pandemię i zapewnimy trwałe ożywienie
gospodarcze; współpraca z naszymi krajami partnerskimi ma kluczowe znaczenie,
abyśmy mogli doprowadzić do lepszej
i zdrowszej odbudowy.
Program COVAX, który jest współkierowany przez Gavi, Sojusz na rzecz
Szczepionek i Szczepień, Koalicję na
rzecz innowacji dotyczących gotowości
na wypadek wystąpienia epidemii (CEPI)
i WHO, ma na celu przyspieszenie

opracowania i produkcji szczepionek
przeciwko COVID-19 oraz zapewnienie
sprawiedliwego i równego dostępu dla
wszystkich krajów na świecie.
W ramach wspólnego zaangażowania
UE (Komisji, państw członkowskich
i europejskich instytucji finansowych,
w szczególności EBI) w celu uruchomienia zasobów na rzecz globalnej reakcji na
pandemię koronawirusa, Komisja zamierza
zmobilizować do 400 mln euro w postaci
gwarancji na rzecz wsparcia programu
COVAX i jego podstawowych celów
w ramach wysiłków formuły „Drużyna
Europy”. Szczegółowe warunki udziału
i wkładu UE zostaną określone w najbliższych dniach i tygodniach. „Drużyna Europy” jest gotowa wykorzystać
swoją wiedzę fachową i zasoby w pracy
w ramach COVAX, aby przyspieszyć
opracowanie i produkcję światowej
podaży szczepionek dla obywateli na
całym świecie, w biednych i bogatych
krajach, a także aby zwiększyć skalę
tych prac i produkcji.
Udział UE w programie COVAX będzie stanowił uzupełnienie trwających
negocjacji UE z przedsiębiorstwami
produkującymi szczepionki. Celem tych
negocjacji jest zwiększenie zdolności
produkcyjnych producentów szczepionek, co zintensyfikuje globalne wysiłki. ■

Kalendarium aktywności dziennikarskich redaktor naczelnej
„Gazety dla Lekarzy” w sierpniu 2020 roku
▶ Publikacja na www.sermo felietonów
7 sierpnia Smartphone medicine is knocking on the door of our
doctors’ offices? (https://app.sermo.com/post/690561)
14 sierpnia Doctor’s social media account
(https://app.sermo.com/post/691949)
Felieton ten znalazł się w mailingu do użytkowników
Sermo.
21 sierpnia Patient’s conversations with a computer program
(https://app.sermo.com/post/684860)
28 sierpnia A tribute to my medical teachers
(https://app.sermo.com/post/693482)
Felieton ten znalazł się w mailingu do użytkowników
Sermo.
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Ulica Filtrowa 68. Napis na tablicy: W tym domu 31 lipca 1944 roku około godz. 19 płk dypl. Antoni Chruściel „Monter” (1896-1960) dowódca Okręgu
Warszawskiego Armii Krajowej podpisał w konspiracyjnej kwaterze swego sztabu rozkaz rozpoczęcia Powstania Warszawskiego

76. rocznica Powstania Warszawskiego

Miejsca pamięci
na warszawskiej Ochocie
Krystyna Knypl

Warszawa Ochota to dzielnica, w której mieści się nasza redakcja. Między innymi na Ochocie toczyły się powstańcze walki okupione krwią żołnierzy oraz ludności cywilnej. W zespole budynków u zbiegu ulic Niemcewicza i Asnyka mieścił się sztab IV Obwodu Ochota
Okręgu Warszawa Armii Krajowej, którego szefem był płk „Grzymała”. Pod jego dowództwem walczyło około 1800 żołnierzy. Na terenie Ochoty znajdowały się ważne niemieckie
obiekty, takie jak koszary policji niemieckiej w Domu Akademickim przy placu Narutowicza, koszary policji w budynku Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. Wawelskiej 6 oraz
koszary SS przy ul. Tarczyńskiej 8.

Z

rejonu ulic Niemcewicza i Asnyka 500 powstańców
wyruszyło do walki z niemieckim najeźdźcą w nocy
z 1 na 2 sierpnia 1944 roku. Na czele było około 50 dość
dobrze uzbrojonych powstańców, pozostali nie mieli
niestety dostatecznego uzbrojenia.
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Powstańcom nie udało się zdobyć żadnego
z wymienionych wyżej obiektów i musieli się wycofać.
Bronili się w czworoboku ulic Niemcewicza, Asnyka,
Grójecka i Filtrowa. Na Ochocie były też inne miejsca walk powstańczych – Reduta Kaliska (kwartał
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Zbieg ulic Niemcewicza i Asnyka. Napis na tablicy:
W tym zespole budynków w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego 1
VIII 1944 r. mieścił się sztab IV Obwodu Ochota Okręgu Warszawa Armii
Krajowej. Stąd nocą z 1 na 2 VIII 1944 r. część oddziałów powstańczych pod
dowództwem ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały” wyruszyła
z Warszawy i stoczywszy 2 sierpnia krwawy bój pod Pęcicami dotarła do
lasów Chojnowskich, skąd po reorganizacji i dozbrojeniu podjęła powrót
do walczącej stolicy, staczając 19 VIII bój pod Wilanowem, w którym
poległ ppłk „Grzymała”. Żołnierze AK z Ochoty, którzy przebili się na
Mokotów, uczestniczyli w dalszych walkach powstańczych.

Ulica Barska 4. 1 sierpnia 1944 r. w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego III Zgrupowanie I Rejonu IV Obwodu Armii Krajowej zdobyło
szturmem „Antonin” obsadzony przez oddział SS. Cześć i chwała poległym żołnierzom AK.

Ulica Grójecka 24. Miejsce jednego z trzech zbiorowych mordów dokonanych dzień po dniu mędzy 3 a 5 sierpnia 1944 roku na bezbronnejludności
cywilnej przez kompanię SS okupującą dawny budynek szkolny przy ul. Tarczyńskiej 8. Zbrodnie były aktami terroru i zemsty za prowadzone w
tym rejonie działania powstańcze. Mieszkańców mordowano w piwnicach strzałami w tył głowy; zwłoki palono. Pozostałe dwa miejsca zbrodni
to pobliskie bomy przy ulicy Tarczyńskiej 17 i Grójeckiej 20b. Wymordowano w nich łącznie ponad 200 osób.
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Ulica Nowogrodzka 78. Tu w dniu 12 sierpnia 1944 zginęło z rąk oprawców hitlerowskich 67 osób.

Ulica Tarczyńska 17

ulic Kaliska, Joteyki,
Białobrzeska, Kopińska) oraz Reduta
Wawelska (kwartał
ulic Wawelska, Pługa,
Mianowskiego, Uniwersytecka). Reduta
Kaliska broniła się do
9 sierpnia, odpierając ataki rosyjskich
oddziałów RONA
(Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa,
https://pl.wikipedia.
org/wiki/Rosyjska_Wyzwole%C5%84cza_Armia_Ludowa). Po wyczerpaniu możliwości bojowych wycofano się z terenu walk.
Równie bohatersko
walczyli powstańcy
Reduty Wawelskiej,
udało im się zniszczyć niemiecki czołg.
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Od 11 sierpnia wobec nierównej walki zdecydowano o ewakuacji – około 80 powstańców przedostało
się kanałami do Śródmieścia.
Na Ochocie działał punkt sanitarny przy ulicy
Kaliskiej 9 oraz miejsca dla rannych przy Barskiej,
Grójeckiej i Spiskiej. Powstańcy dysponowali kilkoma
łóżkami oraz stałą obsługą pielęgniarską. Wobec stałych bombardowań punkt sanitarny przeniesiono do

Ulica Wawelska 15.
Tu w dn. 5 VIII
i 19 VIII 1944 hitlerowcy rozstrzelali
kilkudziesięciu
Polaków
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prywatnych mieszkań przy ul. Joteyki. Przebywało tam
około 50 rannych. Niemcy podpalili budynki i w płomieniach zginęło kilkadziesiąt osób.
Punkt sanitarny dla powstańców z Reduty Wawelskiej zorganizowano w piwnicach domu przy Wawelskiej 60. Punkt ten działał do 11 sierpnia. Ranni
otrzymywali także pomoc w Instytucie Radowym
im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Wawelskiej.
W pierwszych godzinach powstania pomocy udzielono
kilkudziesięciu rannym. 5 sierpnia na teren instytutu
wdarli się żołnierze RONA i wszystkich chorych oraz
personel wypędzono do obozu na Zieleniaku przy
ulicy Grójeckiej. Przez obóz przejściowy na Zieleniaku
przeszło ponad 60 tysięcy ludzi.
Cześć pamięci ofiar tamtych tragicznych dni!

Ulica Spiska 6. W czasie Powstania Warszawskiego w tym
domu działał punkt sanitarny
„Spiska”, w którym sanitariuszki
Armii Krajowej niosły ofiarną
pomoc ratując życie i zdrowie rannym powstańcom i
mieszkańcom Ochoty. „Teresa”
– Danuta Pawlikowska-Świętochowska, „Ula” – Barbara
Krasnodębska, „Kama” – NN,
„Wiki” – NN

Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl

Ulica Wawelska 22-26. W tym miejscu 1 sierpnia 1944 roku żołnierze Armii Krajowej I Batalionu Szturmowego „Odwet” i I Szwadronu Strzelców
Motorowych rozpoczęli walkę o niepodległą i wolną Polskę.
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Stymulator serca pomaga
lepiej żyć
W Polsce wszczepia się około 30 tys. stymulatorów serca rocznie.
Urządzenia te mogą poprawić stan zdrowia i jakość życia chorych.
O kierunkach rozwoju stałej stymulacji serca mówi dr hab. n. med.
Maciej Sterliński, profesor Narodowego Instytutu Kardiologii,
ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Pobudzić do pracy
Stała stymulacja serca niedawno obchodziła swoje
sześćdziesięciolecie. Jak podkreślają eksperci Sekcji
Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
jest to jedna z metod terapeutycznych powszechnie
stosowanych we współczesnej kardiologii.
– Praktycznie wszyscy mamy w rodzinie lub
znamy kogoś, kto ma wszczepiony, jak mówimy potocznie, rozrusznik serca. Dotyczy to zwłaszcza osób
w podeszłym wieku, kiedy wraz z całym organizmem
starzeje się również serce i nie jest w stanie pracować
w odpowiednim rytmie. Stymulacja bywa konieczna,
gdy zwolnienie pracy serca następuje w wyniku chorób
układu krążenia. Czasami stymulator serca musimy
wszczepić u osób młodych, a nawet u dzieci – jest to
najczęściej wynikiem wrodzonych problemów z sercem
lub rzadkich chorób występujących we wczesnym
okresie życia.
Zapobiec najgorszemu
Stymulacja jest niezbędna wtedy, kiedy w wyniku
wolnej pracy serca pojawiającej się napadowo lub występującej stale dochodzi do groźnych lub utrudniających
życie objawów. Najgroźniejsze dla pacjentów są utraty
przytomności i zasłabnięcia, ponieważ stanowią realne
zagrożenie urazami i są niebezpieczne dla życia.
– Stymulatory wszczepia się również chorym,
u których nie dochodzi jeszcze do zagrażających życiu
objawów, ale z doświadczenia lekarskiego wiemy, że
za chwilę stymulator może być pacjentowi niezbędny.
Cichy pomocnik
Współczesny stymulator serca to urządzenie
wielkości męskiego zegarka, które łączy się z elektrodami wprowadzanymi przez żyłę do jam serca. Liczba
elektrod zależy od rodzaju arytmii i choroby, jaką ma
pacjent.
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Dr hab. n. med.
Maciej Sterliński

– Stymulatory to nowoczesne urządzenia elektroniczne, jednak należy pamiętać, że każde, nawet
najdoskonalsze urządzenie, to sztuczny implant, który
znajduje się w organizmie – w naczyniach i w sercu.
Z tego powodu środowiska lekarskie od kilkunastu lat
bardzo wyraźnie podkreślają, że stymulator nie jest
sposobem na „wzmocnienie serca” i nie powinno się
go wszczepiać na wyrost, „na wszelki wypadek”, ale
ze ściśle określonych wskazań. Z tego samego powodu
podkreślamy, że wszyscy pacjenci, co do których lekarz
rodzinny lub kardiolog zastanawiał się nad wszczepieniem stymulatora, a ostatecznie nie zdecydował
o implantacji, powinni mieć świadomość, że taka
decyzja była podjęta wyłącznie dla dobra chorego.
Nowe metody
W Polsce wszczepia się obecnie ok. 750 stymulatorów na milion mieszkańców, czyli około 30 tys.
urządzeń rocznie. Jest to jeden z wyższych wskaźników
w Europie.
Środowisko Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podkreśla, że w Polsce
każdy chory, jeśli tylko lekarz uzna, że stymulator
jest mu naprawdę niezbędny, ma szybki dostęp do tej
metody leczenia. Zdaniem ekspertów Polska nadąża
za nowymi światowymi metodami w stymulacji serca,
a w niektórych dziedzinach ma wręcz osiągnięcia
pionierskie. Metodą budzącą wielkie zainteresowanie
i rozwijającą się w ostatnich latach jest stymulacja dróg
bodźcoprzewodzących w sercu. To nie tylko wszczepienie stymulatora, ale przede wszystkim wprowadzenie
jego elektrod w miejsca, gdzie można najlepiej „naśladować” pracę zdrowego serca. Polscy lekarze mają na
tym polu sukcesy dostrzegane na świecie.
Inną nowoczesną metodą są stymulatory bezelektrodowe. Są to małe kapsułki wszczepiane do serca,
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które nie wymagają długich elektrod. Niewielkie urządzenie zawiera zarówno baterię, jak i mikroprocesory.
Pełni także funkcję elektrody. Jest to metoda stosowana
głównie u pacjentów, którym z różnych przyczyn nie
można lub nie powinno się wszczepiać zwykłego stymulatora. Jak podkreślają eksperci Sekcji Rytmu Serca
PTK, mimo że nie jest to świadczenie gwarantowane,
Narodowy Fundusz Zdrowia zgadza się refundować
takie zabiegi najbardziej potrzebującym chorym.

chorych z urządzeniami wszczepialnymi są one bardzo
pomocne i być może za jakiś czas telemonitorowanie
stanie się kolejnym rodzajem zdalnej wizyty lekarskiej,
finansowanej przez NFZ.
– Prawdopodobnie za kilka lub kilkanaście lat
stymulacja serca za pomocą od jednej do kilku malutkich kapsułek nadzorowanych zdalnie będzie normą.
Będziemy je wszczepiać w specjalne miejsca w sercu,
żeby nasze serce nawet „nie zauważyło”, że jest chore.
Gdy serce będzie czuło się zdrowe, my tym bardziej.
Potrzebny telenadzór
Współczesna medycyna dąży nie tylko do tego, aby
Eksperci Sekcji Rytmu Serca PTK podkreślają, że pacjent żył dłużej, ale przede wszystkim lepiej. Celem
pandemia COVID-19 pokazała, jak bardzo w opiece terapii coraz częściej jest przywracanie chorym radości
zdrowotnej potrzebne są techniki zdalne, na przy- i chęci do życia oraz znoszenie ograniczeń powodokład monitorujące pracę kardiologicznych urządzeń wanych przez choroby – mówi prof. Maciej Sterliński.
wszczepialnych. Zdaniem ekspertów u wybranej części
■

Terapia resynchronizująca
pomoże słabemu sercu
Zaburzona sekwencja skurczu komór serca często wiąże się z jego
niewydolnością. Wielu pacjentom mogą pomóc stymulatory i kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizacji. Układy pomagają uporządkować skurcze serca i poprawić samopoczucie pacjenta
Dr hab. n. med.
Maciej Kempa
– mówi dr hab. n. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący-elekt Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego.
Resynchronizacja
– Niewydolność serca to obecnie jedna z głównych
przyczyn śmiertelności osób dorosłych na całym świecie. Pomimo stosowanej powszechnie farmakoterapii
rokowanie chorych z zaawansowaną niewydolnością
serca jest bardzo poważne. Na szczęście pewnej grupie
pacjentów możemy pomóc, stosując stałą stymulację
serca, określaną mianem stymulacji resynchronizującej
(cardiac resynchronization therapy, CRT).

fragmencie po bocznej ścianie lewej komory serca.
Elektrody podłączone są do stymulatora wyposażonego
w funkcję resynchronizacji. Podobnie może działać
kardiowerter-defibrylator mający tę funkcję.
– Resynchronizacja, w dużym uproszczeniu,
polega na jednoczesnej stymulacji prawej i lewej komory serca. Ma to znaczenie zwłaszcza w wypadku
osób z tak zwanym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa,
czyli przypadłością charakterystyczną dla chorych
z zaawansowaną niewydolnością serca. Blok lewej
odnogi powoduje upośledzenie dotarcia pobudzenia
Uporządkowane skurcze
Terapia resynchronizująca polega na wprowa- (impulsów elektrycznych) z przedsionków do komór.
dzeniu do układu naczyniowego dwóch lub trzech W następstwie tego komory serca kurczą się niejednoelektrod i umieszczeniu ich w prawym przedsionku cześnie, co zaburza opróżnianie lewej komory z krwi,
i prawej komorze oraz w żyle otaczającej serce, na- a także upośledza funkcję zastawek. W efekcie skurcz
zwanej zatoką wieńcową, a przebiegającej w pewnym serca jest mniej efektywny. Resynchronizacja poprzez
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jednoczesną stymulację obu komór niweluje ten defekt
i poprawia samopoczucie pacjenta.
Właściwe wskazania
Eksperci Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podkreślają, że terapia resynchronizująca nie jest metodą leczenia wskazaną we
wszystkich przypadkach niewydolności serca.
– Aby korzystny efekt resynchronizacji mógł
się ujawnić, stosujemy go u osób z tak zwaną dyssynchronią skurczu. Tylko wtedy ta metoda terapii ma
sens – nie można bowiem „zsynchronizować” czegoś,
co z założenia działa prawidłowo. W przypadku CRT
bardzo istotne jest zatem właściwe zakwalifikowanie
pacjenta do implantacji układu.
Terapia resynchronizująca to metoda odpowiednia przede wszystkim dla osób z zaawansowaną
niewydolnością serca i istotną dyssynchronią skurczu
serca (najczęściej w mechanizmie bloku lewej odnogi
pęczka Hisa). Niekiedy na zastosowanie takiego leczenia jest zbyt późno i ryzyko związane z zastosowaniem
terapii może przewyższyć ewentualne korzyści, dlatego
decyzja o wszczepieniu układu musi być zawsze dobrze
przemyślana.

Rosnące potrzeby
Jak potwierdzają eksperci Sekcji Rytmu Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, stymulacja
resynchronizująca stale się rozwija, a liczba implantacji
układów CRT z roku na rok stale rośnie.
– W Polsce rocznie wszczepia się około 5 tys.
urządzeń typu CRT. Głównie są to kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizacji. Stosowane
układy są stale udoskonalane. Wprowadzane są
nowe algorytmy pozwalające zwiększać skuteczność
stymulacji oraz ograniczać ryzyko powikłań. Dużym
postępem było wprowadzenie elektrod wielobiegunowych, pozwalających na stosowanie dwupunktowej
stymulacji lewej komory serca, jak też na uniknięcie przypadkowej stymulacji nerwu przeponowego. Współczesne układy pozwalają na bezpieczne
przeprowadzenie u pacjenta badania za pomocą
rezonansu magnetycznego. Obecnie wprowadzane
są nowe metody, pozwalające na jeszcze bardziej
„fizjologiczną” stymulację serca, umożliwiającą przywrócenie prawidłowej sekwencji jego skurczu. Należy
do nich na przykład stymulacja pęczka Hisa – mówi
dr hab. n. med. Maciej Kempa.
■

Radiogram klatki piersiowej chorego po implantacji kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizacji.
Widoczne trzy elektrody: w prawym przedsionku, prawej komorze (defibrylująca) i gałęzi tylno-bocznej
zatoki wieńcowej.
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Świat się zmienia, pisz wspomnienia

Państwowy Szpital Kliniczny nr 1

Wspominając prof.
Marka Sznajdermana
(1929-2020)

Rys. Katarzyna Kowalska

Bohaterska i szlachetna droga życiowa

Krystyna Knypl

Dane biograficzne
obozu koncentracyjnego na Majdanku, w połowie lipca
Profesor Marek Sznajderman urodził się w War- 1943 r. do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
szawie w 1929 roku, jego rodzicami byli Amelia z Ro- Pod koniec października 1944 r. został przewieziony
zenbergów i Ignacy Sznajderman, lekarz neurolog. do Sachsenhausen, stąd do obozu w Ordruff, następnie
Z chwilą wybuchu wojny uciekając przed Niemcami
wraz z matką i młodszym bratem, znalazł się w Złoczowie (zachodnia Ukraina).
Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej Amelia
Sznajderman została aresztowana i stracona, natomiast
synowie wrócili do ojca w gettcie warszawskim.
W sierpniu 1942 r. Marek Sznajderman został
zabrany z getta do obozu pracy Fort Wola, a ojciec
i brat zostali wywiezieni do obozu zagłady, gdzie zginęli.
W obozie pracy Marek Sznajderman przebywał
do 30 kwietnia 1943 r. Następnie wywieziono go do
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ocz%C3%B3w#/media/Plik:Zolochiv1.jpg

Życiorysy osób z pokolenia moich nauczycieli medycyny są karProf.
tami historii, na których ciągle odkrywamy dotychczas nieznane
Marek Sznajderman
fakty. Poszukiwania bliższych danych o kolejach losu profesora Marka Sznajderman pozwoliły mi dostrzec, że łączą nas nie tylko wspólnie spędzone
chwile w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie,
ale także coś bardzo unikatowego, a mianowicie zbieżność wojennych losów mojego ojca
i profesora – obaj byli więźniami obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Choć w rodzinnych rozmowach nieczęsto powracali do tego okresu swojego życia, to jesteśmy zobowiązani do pamiętania o ich przeżyciach oraz cierpieniach i przekazywania świadectwa
następnym pokoleniom.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmach_Wychowawczy_Warszawskiej_Gminy_Starozakonnych#/media/Plik:Warszawa_9671.jpg

Świat się zmienia, pisz wspomnienia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmach_Wychowawczy_Warszawskiej_
Gminy_Starozakonnych#/media/Plik:Gmach_Wychowawczy_tablica.jpg

Praca doktorska prof. Marka Sznajdermana

w styczniu 1945 r. z powrotem do Sachsenhausen
i w lutym do obozu w Nossen w Saksonii.
W połowie kwietnia 1945 r. w czasie ewakuacji
obozu udało mu się uciec. Po wyzwoleniu powrócił do
Warszawy, a ponieważ nie miał nikogo z rodziny, trafił
do Domu Dziecka w Zatrzebiu, który był prowadzony
przez Centralny Komitet Żydów Polskich, a następnie
do bursy przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie.
Wychowankiem tego samego Domu Dziecka był
także Witek Tryzno, mój kolega z 8. grupy studenckiej
(Akademia Medyczna 1962-1968), którego wojenne
losy naznaczone były zesłaniem na Syberię.
W 1947 r. Marek Sznajderman ukończył liceum
im. J. Słowackiego i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, kontynuował je
na nowo utworzonej Akademii Medycznej.
Lekarska droga Profesora
W 1952 r. uzyskał dyplom lekarza. W latach 19521981 r. pracował w II Klinice Chorób Wewnętrznych
Akademii Medycznej w Warszawie, wchodzącej w skład
Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1. W 1953 roku
przez 9 miesięcy pracował jako uczestnik polskiej
misji medycznej w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. W 1959 r. uzyskał tytuł doktora
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nauk medycznych na podstawie pracy Badania nad
gospodarką lipidową w ciąży (http://gbl-ikk.gbl.waw.pl/
index.php/en/browse/katalog-ksiazek/li/prace-doktorskie-polskie-283/212100).
W 1967 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego,
w 1980 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1990 r.
tytuł profesora zwyczajnego.
Od 1981 r. pracował w Instytucie Kardiologii
w Warszawie na stanowisku profesora jako kierownik
Kliniki Nadciśnienia Tętniczego. W latach 1983-1990
był redaktorem naczelnym „Kardiologii Polskiej”.
Profesor Marek Sznajderman był członkiem
założycielem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia
Tętniczego oraz członkiem honorowym Polskiego
Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Polskiego Towarzystwa
Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski za pracę na misji medycznej w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, a za
prace w dziedzinie nadciśnienia tętniczego otrzymał
Zespołową Nagrodę Państwową II stopnia.
Zagraniczne staże naukowe
1958 – Instytut Kardiologii, Praga
1961-62 – Royal Infirmary, Edynburg, Wielka Brytania
1971 – Serafimerlasarettet, Sztokholm, Szwecja
1983 – ośrodki uniwersyteckie w Wielkiej Brytanii
i Szwajcarii.
Moje spotkania z Profesorem
i współpraca
Moje pierwsze spotkanie profesora Marka Sznajdermana miało miejsce w czerwcu 1967 roku podczas
egzaminu z chorób wewnętrznych, tak pisałam:
Bardzo dobrze pamiętam przebieg egzaminu,
jego spokojną atmosferę oraz życzliwość profesora.
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Świat się zmienia, pisz wspomnienia
Zdawałam razem z koleżanką, która była w zaawan- opowieść o uroczystościach rocznicowych w ambasadzie
sowanej ciąży. Dostałam piątkę, koleżanka trójkę koreańskiej poświęconych polskiej misji medycznej.
z komentarzem, że czekają ją teraz ważniejsze sprawy
Krystyna Knypl
niż zgłębianie interny, na które przyjdzie czas po- Piśmiennictwo
tem. Miałam okazję współpracować z prof. Markiem http://www.zapispamieci.pl/marek-sznajderman.php
Sznajdermanem we wczesnym okresie mojej lekarskiej https://www.wikiwand.com/pl/Marek_Sznajderman
drogi. (https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane- Kto jest kim w medycynie polskiej. Informator biograficzny.
artykuly/953-gdy-alfabet-nowego-jezyka-przypomina-ci- Interpress, Warszawa 1987
chromosomy)
https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/953W mojej pamięci pozostają nasze wspólne ob- gdy-alfabet-nowego-jezyka-przypomina-ci-chromosomy
chody lekarskie oraz dyskusje o pacjentach prowadzone https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/861zawsze w przyjaznej i profesjonalnej atmosferze, a także -o-moim-ojcu-jozefie-lapinskim

Absolwenci Akademii Medycznej
w Warszawie, rocznik 1961-1967
Krystyna Knypl

Poszukując materiałów do akcji #swiat_sie_zmienia_pisz_wspomnienia napotkałam publikację Złote Gody 1967-2017 (https://www.akmedcentrum.eu/wp-content/uploads/2020/04/
Album-Z%C5%82ote-Gody.pdf) opisującą koleje losu absolwentów Akademii Medycznej
w Warszawie z rocznika 1967, a więc koleżanek i kolegów, którzy ukończyli studia rok
wcześniej niż ja.

O

bszerne dzieło było przez kilka dni przedmiotem
mojej lektury i za każdym razem przystępowałam
do niej z jednakowym zainteresowaniem. Bardzo dobrze
pamiętam wiele koleżanek i kolegów, a z niektórymi
z nich mam stały kontakt od czasu studiów. Niektórzy
znikli mi z oczu, ale dzięki lekturze mogłam poznać
ich losy – często pozawarszawskie, a w dużej mierze
emigranckie.
W pierwszych rozdziałach przypomniano historię
nauczania medycyny w Warszawie, profesorów, których
wykładów słuchaliśmy oraz fakty historyczne z okresu
naszych studiów. Bardzo ciekawa jest kompozycja
książki zarówno od strony ilustracyjnej, jak i tekstowej.
Biogram każdego z absolwentów AM ilustruje fotografia z czasu studiów, a obok niej współczesna. Już
samo porównanie tych fotografii to powód do długiej
zadumy nad zmiennością naszej prezencji, trwałości
lub ulotności urody oraz wpływu czasu na nią. Jednym
czas odejmuje, innym dodaje urody i nie wiadomo, co
o tym decyduje. Nie sposób oprzeć się refleksji, że uroda,
tak ceniona w młodych latach, jest w istocie niezwykle
nietrwałym darem losu.
Dane biograficzne są ujęte w jednolity sposób,
koleżanki i koledzy odpowiadają wg schematu:
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1. Urodzona, urodzony 2. Status rodzinny 3. Ważniejsze momenty z pracy zawodowej 4. Działalność
w towarzystwach naukowych 5. Dorobek naukowy
6. Ważniejsze momenty z życia prywatnego 7. Sposób
spędzania wolnego czasu 8. Zainteresowania 9. Ciekawe
przeżycia
Wszystkie biogramy dowodzą, że jesteśmy niezwykle pracowitą grupą zawodową –większość kolegów uzyskała specjalizację, część także zdobyła tytuły
naukowe. Wielu zdecydowało się w latach 70. i 80.
wkroczyć na niełatwą emigracyjną ścieżkę. Początkiem
emigracyjnego szlaku często był kontrakt PHZ Polservice w Benghazi, niekiedy wyjazd na stypendium
zagraniczne i decyzja o pozostaniu na obczyźnie pod
wpływem napływających z kraju wieści.
Z informacji rodzinnych dowiadujemy się, że
niektóre dzieci podtrzymują tradycję wykonywania
zawodu lekarza, ale nie jest to zjawisko częste.
Poza biogramami są także opisane wspomnienia
dotyczące Klubu Medyków, organizacji studenckich,
takich jak Zrzeszenie Studentów Polskich, Akademicki
Klub Turystyczny czy Akademicki Związek Sportowy.
Bardzo godne przeczytania dzieło. Gratulacje
dla wszystkich, którzy je stworzyli!
■
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Wizerunek własny
Fot. Małgorzata Djaczenko

Z gabinetu
lekarskiego
do studia TV
Marta Sułkowska

Jak dobrze zaprezentować się przed kamerą
telewizyjną? Na co powinien zwrócić uwagę lekarz? Pod lupą: komentarze setkowe*,
wejścia na żywo, wizyty w telewizji śniadaniowej.
Rozpoznanie miejsca akcji
Potwierdzenie dokładnego adresu studia, w którym ma się odbyć wystąpienie, to podstawa. Na przykład
gmach TVP w Warszawie mieści się przy ulicy Woronicza, ale redakcja TVP Warszawa ma siedzibę przy
ulicy Jasnej. Warto zapytać zapraszającego o dokładny
adres i inne szczegóły. Często redakcje mają możliwość
rezerwacji parkingu dla gości i podają dodatkowe
wskazówki organizacyjne.
Temat główny i konteksty
Warto ustalić z zapraszającym nie tylko główny
temat rozmowy. Ważne są także inne zagadnienia, które
prowadzący zechce poruszyć. Przekazane wcześniej
pytania zwiększą szansę na lepsze przygotowanie do
dyskusji i brak zaskoczenia przypadkowym tematem,
chociaż mimo wszystko trzeba być przygotowanym na
spontaniczne dygresje redakcji. Świadomość, że podczas rozmowy mogą paść pytania wykraczające poza
główny temat, pomoże przygotować się do odpowiedzi
z większym opanowaniem.
Warto przy tym pamiętać, że nie na każde pytanie
musimy znać odpowiedź i nie zawsze musimy odpowiadać. Ważne, by prześledzić najnowsze doniesienia
ze swojej dziedziny. Częstym pretekstem do rozmowy
w studiu telewizyjnym są bieżące wydarzenia – także
głośne i kontrowersyjne. W takich wypadkach warto
dokładnie przemyśleć swój komentarz. Pokusę szybkiej
oceny kontrowersyjnej sytuacji, zwłaszcza w bardzo
wrażliwej materii życia i zdrowia pacjentów, warto
*Setka – krótka wypowiedź do kamery używana w telewizyjnych materiałach informacyjnych jako odpowiednik cytatu
z materiału prasowego.
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zastąpić złotą zasadą sformułowania pewnej diagnozy
na podstawie sprawdzonych danych i wyników.
Czy jesteśmy na antenie?
Inaczej sformułujemy wypowiedź wiedząc, że
z naszego komentarza zostanie wykorzystany jedynie
kilkunastosekundowy fragment, a inaczej, gdy uczestniczymy w półgodzinnej audycji. Jeśli bierzemy udział
w nagraniu komentarza setkowego na żywo, przed
wejściem przed obiektyw warto spokojnie zebrać myśli i sformułować kluczowe przesłanie, które chcemy
przekazać. Jeśli nagranie nie odbywa się na żywo i nie
będziemy zadowoleni ze swojej wypowiedzi, zawsze
możemy poprosić o jego powtórzenie.
Co zamiast fartucha?
Czy nasz wygląd nie budzi zastrzeżeń, a tło jest
odpowiednie? Wizerunek telewizyjny rządzi się swoimi
prawami. To mu posłuży: stroje o jednolitej, matowej
fakturze, makijaż wykonany przez telewizyjne wizażystki, wygodny i elegancki strój w odcieniach błękitu
lub granatu, estetyczne obuwie (nawet kiedy teoretycznie kadr obejmuje rozmówców jedynie od pasa
w górę – często, zwłaszcza w trakcie dłuższych audycji,
np. w telewizji śniadaniowej, prezentowany jest także
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Fot. Małgorzata Djaczenko

Wizerunek własny
dalszy kadr). Tego warto unikać: drobnych wzorów Jak się wypowiadać?
na stroju (sprawimy wrażenie migotliwego mirażu),
Mówmy do dziennikarza, nie do obiektywu
zbyt obcisłego ubrania, kreacji w odcieniach czerni, kamery, pamiętając jednak, że dziennikarz jest tylko
bieli lub czerwieni, braku zgody na puder (świecenie „przekaźnikiem”, a zwracamy się do wielu odbiorców.
gwarantowane), zbyt głębokiego dekoltu i okularów Dlatego starajmy się wypowiadać spokojnie i wyraźnie,
przeciwsłonecznych założonych na włosy lub zatkniętych prostymi, krótkimi zdaniami. Mówmy zrozumiale,
za bluzkę (tworzą nieprofesjonalne wrażenie). Kiedy unikajmy specjalistycznego słownictwa. Gestykulujmy
warto założyć lekarski fartuch? Wtedy, kiedy nagranie oszczędnie, a po zakończeniu rozmowy wytrzymajmy
odbywa się na oddziale lub przed ośrodkiem – taki przed obiektywem jeszcze dwie-trzy sekundy.
strój podkreśli status rozmówcy i będzie spójny z tłem.
Przez cały czas
bądź czujny
Zapraszającym zależy, by audycja wypadła dobrze. Jednak eksperci z zakresu szkoleń medialnych
zawsze powtarzają: nigdy nie trać
czujności, gdy dziennikarz mówi
uspokajająco: „teraz nie nagrywamy”.
Jeśli w pobliżu jest jakiekolwiek urządzenie rejestrujące, nie
mówmy niczego, czego nie chcielibyśmy później usłyszeć ze swoich
ust w głównym wydaniu ogólnopolskiego programu informacyjnego.
Marta Sułkowska

Dr n. med. Grzegorz Skonieczny i Marta Sułkowska, Konferencja POLSTIM 2019, Toruń

Nowości
Pogawędki pacjenta z programem komputerowym
Wszelkie niedogodności jakie odczuwają pacjenci podczas rozmów z lekarzami mogą już w niedługim czasie
zostać rozwiązane przez… zastąpienie
lekarza programem komputerowym
wyspecjalizowanym w konwersacji.
Na łamach czasopisma JAMA ukazał
się artykuł Clinical, Legal, and Ethical
Aspects of Artificial Intelligence – Assisted
Conversational Agents in Health Care
autorstwa J.D. McGreevey i wsp., który
objaśnia tę wizję.
Pomysł nawiązuje do chatbotów,
których historia sięga roku 1966,
kiedy profesor informatyki Joseph

Weizenbaum skonstruował pierwszego chatbota ELIZA, który imitował
psychoterapeutę. https://pl.wikipedia.
org/wiki/Chatbot
Inny znany chatbot o imieniu PARRY
powstał w 1977 roku i parodiował człowieka chorego na schizofrenię paranoidalną. Potem było jeszcze kilka znanych
chatbotów i krok po kroku ludzkość
doszła do chatbota zastępującego lekarza.
Powstają już pierwsze wytyczne i pierwsze dylematy – na przykład, czy można
powierzyć programowi komputerowemu
pewne poufne dane, które do tej pory
były powierzane tylko lekarzowi.

Dostępne są też pierwsze webinaria
o naszych… no nie wiem, czy można powiedzieć „kolegach po fachu”,
czy raczej nazwać je zgodnie z modą
językową e-medykami, czy może powiedzieć prosto z mostu – o naszej
konkurencji w zawodzie? https://nam.
edu/event/webinar-artificial-intelligence-and-health-care/
Czy nadal będzie aktualne zawołanie
„czy jest na sali lekarz?”. Może zastąpi je
„czy jest na sali sztuczna inteligencja medyczna?” Powiedzenie „obyśmy zdrowi
byli” jest aktualne jak nigdy dotąd.
Krystyna Knypl

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768927
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Właściwa higiena intymna
Agnieszka Tan

Codzienna higiena intymna zapewnia nam poczucie czystości, świeżości i komfortu. Służy
profilaktyce infekcji i stanów zapalnych skóry narządów płciowych, takich jak grzybica czy
bakteryjna waginoza. Ze szczególną uwagą powinniśmy zadbać o higienę intymną w miesiącach, kiedy bardziej się pocimy, a więc latem oraz w zimie, gdy mamy na sobie więcej
odzieży. Współcześnie higiena intymna podlega wpływom mody i reklamy. W drogeriach
można znaleźć wiele produktów przeznaczonych do higieny intymnej. Są reklamowane
jako regulujące pH pochwy i przywracające naturalną florę bakteryjną. Takie produkty
nie zawsze są skuteczne, a czasami wręcz szkodzą. Od jakiegoś czasu modna jest depilacja,
a także piercing okolic narządów płciowych – z tym także wiążą się zagrożenia. Bardzo
ważna rzecz, o której często zapominamy, to bezpieczny i zdrowy seks, czyli profilaktyka
chorób wenerycznych.
Naskórek pełni funkcje ochronną i rozrodczą,
a tworzą go dojrzewające komórki nabłonkowe, czyli
keratynocyty, komórki odpowiedzialne za reakcje immunologiczne Langerhansa, komórki nerwowe Merkla,
a zawarty w nich barwnik melanina nadaje włosom
i skórze odpowiednią barwę.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3ra#/media/Plik:Skin_layers_pl.svg

Budowa skóry narządów płciowych
Skóra to wrażliwy organ pośredniczący między
ciałem a otoczeniem. Poprzez wielofunkcyjne działanie
stanowi płaszcz ochronny dla ciała. Dla przypomnienia – skóra składa się z trzech warstw: naskórka, skóry
właściwej i tkanki podskórnej.

Budowa skóry
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Skóra właściwa to warstwa środkowa utworzona
z tkanki łącznej włóknistej, głównie włókien kolagenowych, elastyny, fibroblastów, naczyń krwionośnych,
receptorów, splotów nerwowych, gruczołów potowych.
Tkanka podskórna, czyli najgłębsza warstwa
zbudowana jest z tkanki łącznej właściwej luźnej, na
którą składają się komórki tłuszczowe, ujścia niektórych gruczołów i receptorów odpowiedzialnych za
termoregulację.
Skóra narządów płciowych różni się od skóry
reszty ciała. Warstwa rogowa naskórka jest dużo cieńsza,
a przez to podatna na otarcia, maceracje i stany zapalne.
Dlatego stany chorobowe dotyczące części naskórka,
czyli powyżej warstwy podstawnej będą nasilały suchość
i szorstkość skóry okolic narządów płciowych. Zmiany
chorobowe dotyczące skóry właściwej będą prezentowały się jako zgrubienie w okolicy narządów płciowych.
Skóra w tej okolicy zawiera gruczoły apokrynowe
i ekrynowe. Gruczoły apokrynowe znajdujące się u ujścia mieszków włosowych to nic innego jak gruczoły
potowe wonne, które wydzielają kwasy tłuszczowe nadające specyficzny zapach okolicy intymnej. Gruczoły
ekrynowe natomiast odpowiedzialne są za wydzielanie
potu. Uchodzą one bezpośrednio na powierzchnię skóry,
jednak nie znajdziemy ich na wewnętrznej powierzchni
napletka, żołędzi prącia, łechtaczki i warg sromowych
mniejszych. Gruczoły łojowe to nic innego jak plamki
Fordyce’a, obecne pod postacią bezbolesnych, bladych,
białych, żółtych lub czerwonych plamek.
Okolica intymna jest również postrzegana jako
tzw. powierzchnia zgięciowa, a to wiąże się z większym
ryzykiem powikłań w razie stosowania maści sterydowych,
np. występowaniem rozstępów czy atrofii. W skórze narządów płciowych proporcja melanocytów do keratynocytów jest zwiększona, co wiąże się z ryzykiem bielactwa,
jak i hiperpigmentacji pozapalnej lub hipopigmentacji
w przypadku liszaja twardzinowego i zanikowego sromu.
Kolejna ważna odmienna cecha skóry narządów
płciowych to brak keratynizacji powierzchni śluzówkowej. Skóra narządów płciowych spełnia funkcję strefy
erogennej, a zatem funkcję sensoryczną, co oznacza
zwiększone odczuwanie stanów zapalnych.
Budowa anatomiczna sromu jest powiązana
z budową anatomiczną męskich genitaliów. Zatem
żołądź łechtaczki jest homologiem żołędzi prącia, a odpowiednikiem łechtaczki i odnóg łechtaczki są ciała
jamiste penisa. Wargi sromowe większe, wargi sromowe mniejsze oraz napletek łechtaczki są homologami
odpowiednio: moszny, skóry trzonu prącia i napletka.
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Opuszki przedsionka pochwy, pod skórą warg sromowych mniejszych, są odpowiednikami ciała gąbczastego – tkanki, która otacza cewkę moczową penisa.
Odpowiednikiem gruczołów Bartholina u kobiet są
gruczoły Cowpera u mężczyzn.
Srom odgrywa ważną rolę w układzie rozrodczym. Stanowi wejście do macicy i jej ochronę, a także
zapewnia odpowiednie warunki pod względem ciepła
i wilgotności, które pomagają w jej funkcjach seksualnych i reprodukcyjnych. Zewnętrzne elementy sromu
są bogato unerwione i dostarczają przyjemności, gdy są
odpowiednio stymulowane. Wzgórek łonowy amortyzuje kość łonową podczas stosunku płciowego.
Przedsionek pochwy wydziela wiele różnych wydzielin, w tym mocz z cewki moczowej, pot z gruczołów
apokrynowych, krew z pochwy, sebum z gruczołów
łojowych, płyn zasadowy z gruczołów Bartholina, śluz
z gruczołów Skena, wydzielina pochwy i mastka, czyli
smegma.
Smegma jest białą substancją powstałą z połączenia martwych komórek, olejów skórnych, wilgoci
i naturalnie występujących bakterii, które występują
w obrębie narządów płciowych. U kobiet ta gęsta wydzielina gromadzi się wokół łechtaczki i fałdów wargowych. Może być przyczyną dyskomfortu podczas
aktywności seksualnej, powodując przyklejanie się
żołędzi łechtaczki do kaptura, jednak można ją łatwo
usunąć podczas kąpieli.
W pochwie wydzielane są również kwasy alifatyczne, znane jako kopuliny. Uważa się, że działają one
jak feromony. Kompozycja tych kwasów tłuszczowych,
a tym samym ich zapach zmienia się w zależności od
fazy cyklu menstruacyjnego.
U mężczyzn natomiast gruczoły opuszkowo-cewkowe, tzw. Cowpera, które zgromadzone są w okolicy
gruczołu krokowego, odpowiadają za wydzielanie
przezroczystej zasadowej wydzieliny – preejakulatu
z cewki moczowej. Wydzielina ta stanowi naturalny
lubrykant w trakcie stosunku płciowego.
Smegma u mężczyzn gromadzi się pod napletkiem, głównie w rowku zażołędnym prącia. Pomaga
ona utrzymać wilgotność żołędzi, ułatwiając tym samym stosunek płciowy. Jest ona usuwana w trakcie
stosunku czy masturbacji. Czasami jednak nadmierne
gromadzenie się mastki, jej zaleganie i stwardnienie
może być czynnikiem drażniącym.
Uważa się, że smegma zawiera skwalen, który
ma działanie bakteriobójcze, jak i przeciwgrzybicze
oraz lizozymy o działaniu antybakteryjnym.
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U mężczyzn należy zwrócić uwagę na jeszcze
jeden aspekt. Napletek to fałd skórny uważany za płaszcz
ochronny zabezpieczający żołądź prącia i zapewniający wilgotność, ale jednocześnie zwiększa ryzyko
zakażenia wirusem HIV. Wewnętrzna część napletka
jest skupieniem komórek Langerhansa, które stanowią
punk zaczepny dla wirusa HIV. Według Światowej Organizacji Zdrowia i UNAIDS obrzezanie jest zabiegiem
zmniejszającym przede wszystkim zakażenie wirusem
HIV, ryzyko nawrotowych infekcji dróg moczowych,
ryzyko raka penisa, jak i innych chorób przenoszonych
drogą płciową.
Na koniec chciałabym wspomnieć o funkcji
ochronnej włosów łonowych oraz o piercingu okolic
narządów płciowych. Owłosienie łonowe jest przede
wszystkim oznaką dojrzałości płciowej. Włosy łonowe
są dość grube i szorstkie. Co do funkcji owłosienia
łonowego, zdania są podzielone. Uważa się, że włosy
łonowe stanowią barierę ochronną dla bakterii, wirusów i grzybów. Chronią również przed utratą ciepła,
urazami i podrażnieniami, jak i zmniejszają tarcie
podczas stosunku płciowego. Włosy zatrzymują również
feromony, aby zwabić potencjalnego partnera. Jednak
coraz popularniejsza stała się depilacja owłosienia
łonowego zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, po to,
by stać się atrakcyjniejszym. Możliwe, że jest to efekt
zmienionego pojęcia piękna narządów płciowych w filmach erotycznych czy pornograficznych, jak również
w czasopismach kobiecych czy nawet zawodach bikini
i miss world.
Warto pamiętać, że ujścia mieszków włosowych
wydzielają substancje bakteriostatyczne, dlatego całkowita depilacja naraża skórę narządów płciowych na większe
ryzyko zakażenia wirusem opryszczki, wirusem HPV,
mięczaka zakaźnego i innych chorób wenerycznych.
Brak owłosienia, jak i zabiegi laserowe, gorący wosk
sprawiają, że skóra jest podatna na reakcje alergiczne
i występowanie wyprysku kontaktowego.
Modne są ciasne dżinsy, legginsy, stringi. Obcisła
odzież zwiększa wilgotność, co prowadzi do maceracji
okolicy narządów płciowych i nawrotowych grzybic.
Grzybica narządów płciowych jest dość często pojawiającym się schorzeniem, jednak chciałabym zaznaczyć,
że nie jest ona chorobą przenoszoną drogą płciową,
dlatego bezobjawowy partner nie wymaga leczenia.
Modny stał się piercing narządów płciowych
zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Polega on na przekłuwaniu narządów płciowych w celu umieszczenia w tym
miejscu biżuterii. Dostępne są różne formy kolczyków,
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np. prince Albert czy Isabella. Terminem piercing można
objąć wszelkie przekłucia ciała w okolicy odbytu, krocza,
narządów płciowych i wzgórka łonowego. Głównym
motywem dla obu płci jest upiększenie i indywidualizacja; ponadto niektóre kolczyki zwiększają przyjemność
seksualną poprzez zwiększenie stymulacji.
Piercingi narządów płciowych można znaleźć
w wielu społeczeństwach plemiennych, w szczególności
w Azji Południowej i Wschodniej, gdzie jest to część
tradycyjnej praktyki od czasów starożytnych. Wczesne
wzmianki o piercingu narządów płciowych znajdują
się w Kamasutrze, która została napisana ponad 2000
lat temu. Niestety piercing narządów płciowych może
zwiększać ryzyko infekcji wenerycznych, przez co obniża
skuteczność takich barier seksualnych jak prezerwatywa.
Zdrowa skóra w okolicach intymnych
Swoje podstawowe funkcje skóra okolic intymnych może spełniać tylko wtedy, gdy jest w dobrym
stanie. Każde uszkodzenie skóry spowodowane jest
przez infekcję (np. zakażenie pochwy czy żołędzi prącia) albo niewłaściwą higienę intymną lub jej brakiem.
U kobiet starzenie się skóry podczas menopauzy może
wywołać takie objawy jak kruchość, świąd, pieczenie.
Na skórze zewnętrznej okolicy genitaliów,
w przedsionku pochwy górna warstwa skóry (naskórka)
jest elastyczna, gładka i napięta. Małe rany i pęknięcia
są równoważone, tak aby powstrzymać wnikanie patogenów.
W obszarze genitaliów znajdują się tysiące komórek nerwowych, co powoduje, że skóra jest bardzo
wrażliwa. Dolegliwości to głównie suchość, pieczenie,
świąd (oraz hemoroidy).
Obszar genitaliów to specyficzne miejsce – u kobiet sąsiadują tu z sobą trzy różne otwory ciała, z których
każdy spełnia osobną funkcję. Mechaniczne obciążenia
i kolonie bakterii w okolicy odbytu, cewki moczowej
i zewnętrznych narządów płciowych powodują, że
ten obszar u mężczyzn i kobiet jest bardzo wrażliwy
i wymagający szczególnej opieki, ale często poświęcamy
mu zbyt mało uwagi.
Pochwa to przewód mięśniowo-błonisty rozpoczynający się od warg sromowych, a kończący się
na szyjce macicy. Wewnętrzna pochwa to rozciągliwy
i mało wrażliwy przewód mocnej skóry, która zawsze
jest nawilgocona i mająca specyficzną florę. Skóra to
wielowarstwowy nabłonek płaski (błona śluzowa), a nie
jak wielokrotnie błędnie określamy, że to gruczoły
śluzowe.

9_2020 wrzesień

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81echtaczka#/media/Plik:Clitoris_inner_anatomy_numbers.png

Artykuł poglądowy

Żołądź
łechtaczki

Ciało jamiste
Odnoga
łechtaczki

Ujście cewki
moczowej
Opuszka
przedsionka pochwy
Pochwa

Budowa łechtaczki to dla mężczyzn oczywista zagadka. Dla wielu
kobiet podobnie

Zewnętrzne narządy składające się z dużych
i małych warg sromowych w przedsionku pochwy,
otworu cewki moczowej i łechtaczki pokryte skórą taką
jak napletek. Jest to obszar najbardziej potrzebujący
natłuszczania, bo sama praca gruczołów nie wystarcza.
Skóra zewnętrznych dużych warg sromowych jest silna,
wyposażona w gruczoły łojowe i włosy, a małe wargi
mają gruczoły, ale nie są owłosione. Skóra na wewnętrznej stronie mniejszych warg sromowych i przedsionka
jest delikatna, cienka i wyposażona w wiele nerwów
czuciowych.
Jeśli kobieta cierpi w okolicy narządów płciowych
na takie dolegliwości jak pieczenie czy swędzenie, to te
objawy są wywołane w większości przypadków w przedsionku pochwy, a nie w pochwie, jak często błędnie się
zakłada. To błędne przekonanie często prowadzi do
niewłaściwych zabiegów. Mycie i płukanie wewnętrznej
części pochwy, które ma służyć pielęgnacji i higienie,
często zakłóca naturalną florę zabezpieczającą śluzówkę
pochwy. Dlatego zawsze odradzam niepotrzebne zabiegi
typu irygacja, podmywanie, kąpiele bąbelkowe czy nawet
kąpiele relaksujące w kolorowych solach.
Jeżeli zostanie naruszona naturalna flora pochwy,
co najczęściej objawia się bezbólowo specyficznym
rybim odorem wskazującym na bakteryjną waginozę,
konieczne jest leczenie antybakteryjne, aby przywrócić
naturalne środowisko bakteryjne pochwy. Do czynników
ryzyka zalicza się irygację pochwy, kąpiele bąbelkowe,
współżycie seksualne z wieloma partnerami, seks oralny,
stosowanie gadżetów seksualnych, używanie wkładek
wewnątrzmacicznych, leczenie antybiotykami, palenie
papierosów, miesiączkę, zmiany hormonalne. Te wszystkie czynniki ryzyka zmieniają kwasowość środowiska
pochwy. Normalne pH pochwy wynosi 3,8-4,5. Gdy
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tylko pH wzrasta powyżej 4,5, bakterie beztlenowe
zaczynają się namnażać, a bakterie kwasu mlekowego
(które utrzymują kwasowość) obumierają.
Tam gdzie natura wyposażyła nas w gruczoły
łojowe skóry, uzupełnienie natłuszczenia jest konieczne,
słuszne i ważne. Ja najczęściej zalecam produkty bazowe
stosowane głównie dla osób z atopowym zapaleniem
skory. Nie zapominajmy, że skóra okolic intymnych jest
miejscem, gdzie występują choroby dermatologiczne,
takie jak łuszczyca, liszaje, atopowe zapalenie skóry,
kontaktowe zapalenie skory, dermatoza.
Nadwerężenie skóry w miejscach intymnych
poprzez codzienne wypróżnianie również w istotny sposób wpływa na zdrowie tej okolicy. W jelicie
znajdują się setki gatunków bakterii i grzybów. Bakterie są odpowiedzialne za trawienie i pobudzanie
naszego układu odpornościowego. Są to zazwyczaj
nieszkodliwi mieszkańcy naszego jelita, do których
przyzwyczailiśmy się przez miliony lat. Stolec może
być do połowy wypełniony tymi drobnoustrojami.
Po każdym wypróżnieniu w okolicach intymnych na
skórze dochodzi do kontaktu z bakteriami jelitowymi.
Skóra, aby się bronić, opracowała mechanizm bezpieczeństwa (taki jak wydzielina z gruczołów śluzowych
śluzówki jelit i warstwa ochronna w postaci tłuszczu
wydzielanego przez gruczoły łojowe skóry zewnętrznej). Jeśli ta warstwa tłuszczu zostanie na skutek intensywnego oczyszczania przy użyciu niewłaściwych
środków czyszczących i twardego papieru toaletowego
naruszona, dojdzie do zakłócenia naturalnej bariery
ochronnej skóry. Zaczynają się tworzyć pęknięcia i rany,
w których bakterie i grzyby zaczynają się osiedlać, co
prowadzi do występowania takich objawów jak stany
zapalne, swędzenie, pieczenie lub ból.
Skóra jest różna u każdej osoby. Niektórzy mają
bardzo grubą, wytrzymałą, inni bardzo wrażliwą,
potrzebującą pielęgnacji. Odnosi się to również do
skóry w okolicach intymnych. Na jej stan ma wpływ
zarówno sposób pielęgnacji, jak i hormony. Przy
niedoborze hormonów skóra staje się cieńsza i bardziej wrażliwa, co może być problemem w okresie
starzenia i menopauzy. W procesie starzenia skóra
traci na grubości i elastyczności. Zazwyczaj skóra jest
bardzo odporna i regeneruje się sama. We wszystkich
przypadkach gdzie naturalne natłuszczanie nie jest
wystarczająco zagwarantowane i tam gdzie dochodzi
do nadmiernego obciążenia, delikatne natłuszczanie
okolic intymnych jest jedynym właściwym środkiem
zaradczym.
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Tak więc, podsumowując, skóra okolic intymnych: życia, ponieważ umożliwia młodym ludziom uzyskanie
• służy jako osłona przed obciążeniami mechanicznymi wiedzy na temat prawidłowych wariantów anatomiczoraz szkodliwymi zarazkami,
nych, zmian chorobotwórczych, profilaktyki chorób
• poprzez ochronny tłuszcz (gruczoły łojowe) chroni wenerycznych, jak również właściwej higieny narządów
przed wysuszeniem,
płciowych.
• ma wyspecjalizowane sploty nerwowe, które mogą
Agnieszka Tan
ją ostrzegać przed urazami, co dodatkowo spełnia
lekarz chorób wewnętrznych*
funkcję ochronną,
• jest odpowiedzialna za (przyjemne lub nieprzyjemne) *Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego i studiów podyplomowych z hematologii na
odczuwanie dotyku.
University of York, w trakcie drugiej specjalizacji z geniEdukacja seksualna promowana przez Światotourinary medicine (wenerologia, medycyna HIV, choroby
wą Organizację Zdrowia skupiająca się na promocji narządów płciowych z elementami ginekologii, dermatologii
zdrowia seksualnego jest ważnym aspektem naszego i seksuologii). Członkini Royal College of Physicians.

Nowości
Komunikat prasowy

Bruksela, 14 sierpnia 2020

Koronawirus: Komisja zawiera pierwszą umowę
w sprawie potencjalnej szczepionki
Komisja Europejska osiągnęła dziś pierwsze porozumienie z firmą farmaceutyczną AstraZeneca w sprawie zakupu
potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19, a także
przekazania jej w formie darów krajom o niższych i średnich
dochodach lub przekierowania do innych krajów w Europie.
Pozytywne wyniki wstępnych rozmów z Sanofi-GSK ogłoszono 31 lipca, a z przedsiębiorstwem Johnson & Johnson
13 sierpnia. Komisja w imieniu państw członkowskich UE
uzgodniła podstawę umowy ramowej na zakup 300 mln
dawek szczepionki wyprodukowanej przez AstraZeneca
po wykazaniu, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna
w stosunku do COVID-19, z możliwością zakupu kolejnych
100 mln dawek. Komisja nadal prowadzi rozmowy w sprawie
podobnych umów z innymi producentami szczepionek.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der
Leyen powiedziała: Intensywne negocjacje prowadzone przez
Komisję Europejską przynoszą rezultaty. Dzisiejsze porozumienie jest pierwszym elementem wdrażania strategii Komisji
Europejskiej w sprawie szczepionek. Strategia ta umożliwi nam
dostarczanie w przyszłości szczepionek Europejczykom, a także
naszym partnerom w innych częściach świata.
Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa
żywności, stwierdziła: Po tygodniach negocjacji mamy dzisiaj
do czynienia z pierwszą umową ramową na zakup potencjalnej
szczepionki. Chciałabym podziękować firmie AstraZeneca
za konstruktywne zaangażowanie w tę ważną dla naszych
obywateli umowę. Będziemy w dalszym ciągu niestrudzenie
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pracować nad wprowadzeniem większej liczby potencjalnych
szczepionek do szerokiego unijnego wachlarza szczepionek.
Bezpieczna i skuteczna szczepionka pozostaje najpewniejszym
sposobem ochrony naszych obywateli i reszty świata przed
koronawirusem.
Zawarta dziś umowa zostanie sfinansowana z instrumentu
wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, który dysponuje
środkami przeznaczonymi na stworzenie wachlarza potencjalnych szczepionek o różnych profilach i produkowanych
przez różne firmy.
Po obiecujących wynikach fazy I/II dotyczącej bezpieczeństwa i immugenności szczepionka firmy AstraZeneca
znajduje się już w II/III fazie badań klinicznych na dużą skalę.
Decyzja o wsparciu dla szczepionki zaproponowanej przez
AstraZeneca opiera się na rozsądnym naukowym podejściu
i zastosowanej technologii – rekombinowana szczepionka
oparta na niezdolnym do replikacji wektorze adenowirusa
szympansa (ChAdOx1), szybkości realizacji, skali, kosztach,
podziale ryzyka, odpowiedzialności i zdolności produkcyjnej,
która zapewni zaopatrzenie między innymi całej UE.
Procesy regulacyjne będą elastyczne, ale solidne. Wraz
z państwami członkowskimi i Europejską Agencją Leków
Komisja wykorzysta istniejącą elastyczność unijnych ram
regulacyjnych, aby przyspieszyć zatwierdzenie i udostępnienie
skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19. Dotyczy to
przyspieszonej procedury udzielania zezwoleń i elastyczności
w odniesieniu do etykietowania i pakowania.
■
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Świat się zmienia, pisz wspomnienia
Teoria mozaikowa

Hipertensjolog
i baletnica
Krystyna Knypl

W debiutanckiej powieści Maść tygrysia (2003 r.) zamieściła swój ulubiony wiersz Na pożegnanie:
Ulokowałam jeden dzień
Na mapie zapomnienia,
Będę wspominać go bez słów
I tylko od niechcenia.

Krystyna Knypl

PROUST QUESTIONNAIRE
1. Twoja główna cecha charakteru?
Optymizm.
2. Najbardziej cenisz u mężczyzny?
Poczucie humoru, lojalność,
odpowiedzialność.
3. Najbardziej cenisz u kobiety?
Poczucie humoru, zrozumienie.
4. Najbardziej cenisz u przyjaciół?
Ich istnienie.
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 bestsellerowych powieści.

TEORIA MOZAIKOWA

Dr n. med. Krystyna Knypl (@mimax2),
absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
(1968), specjalista European Society of
Hypertension, po wielu latach szpitalnej praktyki lekarskiej zdecydowała się
rozpocząć drugą karierę zawodową w dziennikarstwie i literaturze. Zachowuje przy tym aktywne prawo wykonywania zawodu lekarza. W swoich artykułach i książkach od
wielu lat promuje zdrowy styl życia. W uznaniu zasług na
tym polu w 2014 roku otrzymała World Hypertension League Award for Notable Achievement in Dietary Salt Reduction at the Population Level.
Przekazuje wiedzę nie tylko o częstych schorzeniach, takich
jak nadciśnienie tętnicze, ale także o chorobach rzadkich.
Relacjonuje konferencje medyczne organizowane przez
The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency działającej przy Komisji Europejskiej. W ciągu
kilkunastu lat nowej aktywności zawodowej opublikowała
ponad 800 artykułów oraz kilkanaście książek. Od 2012 r.
jest wydawcą i redaktor naczelną „Gazety dla Lekarzy”. Od
2016 roku – felietonistką portalu SERMO, największej społeczności lekarskiej w internecie, skupiającej przedstawicieli 150 krajów. Od czasu do czasu pisze wiersze.

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

Ulokowałam drugi dzień
Na mapie zapomnienia,
Będę wspominać go bez słów
I tak to nic nie zmienia.

14. Słowo, którego używasz zbyt często?
À propos.

ISBN 978-83-939070-5-2

Najczulsza niegdyś myśl
Nie sprowokuje nigdy złości,
Zmartwienie, smutek ani gniew
W spokojnym sercu nie zagości.

15. Czego nie lubisz najbardziej?
Braku dobrych manier.

16. Jak chciałabyś opuścić ten świat?
Nie czyniąc nikomu kłopotu.

Wymażę chwile, słowa, łzy,
Zabliźnię wszystkie swoje rany,
Zapomnę każdy zbędny gest
W odruchu przywołany

17. Jakie błędy wybaczasz innym ludziom?
Popełnione nieświadomie.
18. Twoje życiowe motto?
Trzeba być zawsze przygotowanym
na nadejście sukcesu.

Prąd wspomnień porwał wiele dni,
Wprost nie do policzenia,
Przeszłości, mówię ci: bądź zdrowa,
Do widzenia!

Krystyna Knypl

Każdy lekarz zgłębiający hipertensjologię spotka się z określeniem „teoria mozaikowa patofizjologii nadciśnienia tętniczego”. Twórcą tej teorii jest wspomniany w poprzednim artykule, w GdL 7_2020 (https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
wybrane-artykuly/1008-teoria-mozaikowa-stolica-jest-tylko-jedna),
Irvine Heinly Page.

(@mimax2)

TEORIA
MOZAIKOWA

19. Dar natury, który chciałabyś posiadać?
Młodość.

20. Jaki jest obecnie stan twojego umysłu?
Zachwycający ;))

U
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rodził się 7 stycznia 1901 roku w Indianapolis Award (1963); Distinguished Award of the American
w stanie Indiana. Ten wybitny amerykański fizjolog Medical Association (1964); Oscar B. Hunter Award
przez prawie 60 lat odgrywał ważną rolę w dziedzinie (1966); Passano Foundation Award (1967); Stouffer
badań nad patofizjologią nadciśnienia tętniczego. Pierw- Prize (1970). Był na okładce magazynu Time 31 paźsze prace opublikował na początku lat trzydziestych dziernika 1955 roku.
Miał siostrę Ruth, która uczyła się tańca, a potem
XX wieku, a głównym obszarem jego badań był układ
renina-angiotensyna-aldosteron.
występowała razem ze słynną rosyjską tancerką Anną
W latach 1956-57 był prezesem American Heart Pawłową z zespołu baletowego Siergieja Diagilewa.
Association, otrzymał wiele prestiżowych nagród, takich
Rodzina państwa Page była utalentowana medyczjak Ida B. Gould Memorial Award of the American nie i artystycznie, matka Irvine’a i Ruth była pianistką,
Association for the Advancement of Science (1957); a ojciec neurochirurgiem https://www.britannica.com/bioAlbert Lasker Award (1958); Gairdner Foundation graphy/Ruth-Page. Nic więc dziwnego, że Irvine poślubił

Ruth Page – amerykańska tancerka baletowa i choreografka, siostra
Irvine’a
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tancerkę i poetkę Beatrice Allen, autorkę książki The
Bracelet. Zmarł w 1991 roku, mając 91 lat. (https://www.
ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/01.hyp.18.4.443)
Poczynione odkrycia internetowe na temat związków hipertensjologii z tańcem przy okazji poznawania
życiorysu Irvine’a H. Page’a przypomniały mi uroczyste
zakończenie konferencji International Society of Hypertension w São Paulo w 2004 roku.
Jak się okazuje, związki tańca i hipertensjologii
mają bogatą tradycję. Tak ujęłam niezapomnianą wyprawę do Brazylii w wersji literackiej:
„Brazylijczyków Matylda pokochała od pierwszego wejrzenia. Otwarci, serdeczni, rozmowni, chętni
do pomocy, budzili jej sympatię. Skupisko wielu narodów,
ras, typów ludzkich niejako w naturalny sposób zaakceptowało to, że ludzie są różni. Rozmowa w wydaniu
brazylijskim charakteryzowała się tym, że nikomu
nie przeszkadzała nieznajomość portugalskiego u rozmówczyni. Odzywali się do niej sprzedawcy, kelnerzy,
taksówkarze, pokojówki – wyłącznie po portugalsku.
Przejściowy efekt nierozumienia co do niej mówią, był
tylko drobnym i nic nieznaczącym epizodem. W końcu
przecież kupowała, co było jej potrzebne, dostawała
posiłki i była dowożona tam, gdzie chciała. Liczyły się
intencje.
Nagle całe niebo zrobiło się ciemnoszare, aby
po chwili przybrać barwę ciemnogranatową. Wieżowce
widoczne w oddali jakby straciły na ostrości, a z wiszących nad nimi chmur popłynęły niekończące się strugi
deszczu. Zdecydowała się szybko przebiec do hotelu.
Deszcz był ciepły, dziwnie gęsty i jakoś inaczej mokry
niż polski.
Matylda zauważyła, że kontakt z brazylijską wodą
był przyjemniejszy niż z polską. Z kranów leciała przyjazna woda, w której można było pluskać się bez końca, nie obawiając się wysuszenia skóry, podrażnienia
chlorem lub innych dolegliwości. Duża wilgotność
powietrza i miękka woda sprawiały, że skóra odżywała.
Transmisja z parady karnawałowej zaczęła się
koło ósmej wieczorem. Dla Matyldy rozpoznającej
dotychczas kilka podstawowych kolorów obejrzenie
barwnego korowodu było osobliwą kuracją. Czuła się
jak daltonistka, której przywrócono zdolność rozpoznawania barw. Zmasowany atak fantazyjnie zestawionych
ze sobą odcieni kolorystycznych był najmocniejszym
wrażeniem, jakie wyniosła z wielogodzinnego oglądania
parady. Nigdy wcześniej nie była świadoma, że istnieje
tyle odcieni koloru złotego – zwykły złoty, płomienny
złoty, kolor starego złota, żółtozłoty i wiele, wiele innych.
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Fot. Krystyna Knypl

Świat się zmienia, pisz wspomnienia

Na zakończenie kongresu International Society of Hypertension w São
Paulo odbyło się przyjęcie, podczas którego między gośćmi kongresowymi przemykały takie oto egzotyczne tancerki…

Podobnie nie znała odpowiednich określeń dla koloru
różowego w niekończących się jego odcieniach. Zielony mienił się tysiącem odmian, a fioletowy po prostu
olśniewał.
Migawki z karnawału pokazywane w polskiej
telewizji sugerowały, że jest to festiwal damskiej nagości.
Tymczasem nagość była jego bardzo małym wycinkiem,
w żadnym razie nie dominującym. Pokazywanie ciała
takim, jakie ono jest, Brazylijczycy praktykowali nie tylko podczas karnawału, ale każdego dnia. Obszerne
dekolty, odsłonięte ramiona, brzuchy ozdobione biżuterią – to była normalność. Niektóre z tancerek hojnie
pokazywały swe wdzięki, nie zabrakło brzucha ciężarnej
czy nawet damy dojrzałej w latach. Poszczególne szkoły
samby wystawiały pokaźne grupy tancerzy oraz olbrzymich rozmiarów platformy, które bogactwem kolorów,
form i tętniącego życia przywodziły na myśl mieniącą
się puszczę amazońską. Na platformach jechały żółwie,
olbrzymie delfiny, konie wyskakujące z ognistych czeluści, krokodyle groźnie klapiące szczękami, złoty orzeł
realistycznie poruszający głową i dziobem, lokomotywa
ze złoconymi obrzeżami kominów. Zdawało się, że prezentowanym na platformach dziwom nie ma końca.
Kostiumy tancerzy zdobiły pióra, rozległe suknie rozpięte na fiszbinach wirowały szeroko, frywolne gorsety
i zbrojne naramienniki przyciągały uwagę publiczności.
Fantazyjne żakiety miały niebywale szerokie rękawy,
spod których wystawały kłębiące się w kilku warstwach
ozdobne falbany z muślinu. Niektóre kostiumy mimo
skromności materii, jaką zużyto do ich produkcji, prezentowały niespotykane fantazje kolorystyczne. Tancerze
z uśmiechniętymi i rozbawionymi twarzami odsłaniali
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Świat się zmienia, pisz wspomnienia
piękne, białe, zadbane zęby, niekiedy z aparaturą korygującą zgryz. Wszyscy tańczyli w zapamiętaniu, jakby
zmęczenie było im zupełnie obce, mimo iż nadchodził
poranek. Płynęli w oceanie rytmów i kolorów falami,
które nie miały końca. Około siódmej rano trybuny
sambodromu trochę się przerzedziły.
Zaczynał się nowy dzień. Kamera pokazała z góry
szerszy widok okolicy – na obrzeżach sambodromu
mknęły samochody z ponurymi, bez cienia naturalnego
uśmiechu biznesmenami w szaroburych garniturach
skrojonych i uszytych na jedną modłę. Wszyscy wyznawali tego samego boga i jechali zabiegać o jego względy.
Bóg szaroburej umundurowanej armii facetów siedzących
na tylnych siedzeniach limuzyn miał na imię Zysk. Jak
pokazały dalsze lata, Zysk znalazł wielu wyznawców...”
Powiązania artystyczno-hipertensjologiczne przypominają mi jeszcze jedno zdarzenie, gdy mojemu pacjentowi, który był muzykiem w Warszawskiej Operze
Kameralnej, zleciłam całodobowy pomiar ciśnienia
krwi metodą Holtera. Pacjent chciał się dowiedzieć, jak
wysoko skacze mu ciśnienie krwi w warunkach silnego

stresu. Ustaliliśmy, że największego stresu dostarczają
przedstawienia premierowe i na dzień premiery założyliśmy aparaturę monitorującą ciśnienie krwi. Następnego
dnia pacjent wkracza do mojego gabinetu w poradni
nadciśnieniowej i odbywa się taki dialog:
– Pani doktor, najgorsze były przerwy! – oznajmia.
– Nie bardzo rozumiem, proszę o bliższe szczegóły – odpowiadam.
– No przerwy w partyturze, wtedy jest cisza na sali,
a tu nagle włącza się moje urządzenie do pomiaru
ciśnienia i warcząc pompuje mankiet… przyciskałem
i zasłaniałem sprzęt ręką, ale to niewiele pomogło.
Faktycznie, skoki RR były duże i odzwierciedlały,
jak stresujące były to chwile. Badanie trzeba było oczywiście powtórzyć w okresie poza premierą teatralną.
Natomiast powtórzenie mojej wyprawy do Brazylii…
to już inna bajka, zwłaszcza w dobie koronawirusa –
pozostają więc wspomnienia w ramach kontynuowania
akcji #swiat_sie_zmienia_pisz_wspomnienia.
Krystyna Knypl

Nowości
Komunikat prasowy

Bruksela, 20 sierpnia 2020 r.

Koronawirus: Komisja prowadzi rozmowy z nowymi partnerami
w celu poszerzenia dostępności przyszłych szczepionek
Komisja Europejska zakończyła dziś wstępne rozmowy
z firmą CureVac na temat zakupu potencjalnej szczepionki
przeciwko COVID-19. Jest to kolejny etap po ogłoszeniu
pozytywnych wyników rozmów z Sanofi-GSK (31 lipca)
i z Johnson & Johnson (13 sierpnia) oraz podpisaniu z AstraZeneca umowy ramowej na zakup szczepionki (14 sierpnia).
Planowana umowa z firmą CureVac zapewniłaby wszystkim
państwom członkowskim UE możliwość zakupu szczepionki,
jak również przekazania jej w formie darów krajom o niskich
i średnich dochodach lub jej redystrybucji w innych krajach
europejskich. Przewidziano, że gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna, Komisja, na podstawie
umowy ramowej, będzie miała możliwość zakupu wstępnie
225 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich
UE. Komisja prowadzi również rozmowy z innymi producentami szczepionek.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der
Leyen powiedziała: Komisja Europejska dotrzymuje obietnicy
zapewnienia Europejczykom i reszcie świata szybkiego dostępu
do bezpiecznej szczepionki chroniącej nas przed koronawirusem.

34

Wkrótce podpiszemy umowę z firmą CureVac – innowacyjnym
europejskim przedsiębiorstwem, które już wcześniej skorzystało z unijnego dofinansowania w celu produkcji szczepionki w Europie. Kontynuujemy również negocjacje z innymi
przedsiębiorstwami.
CureVac to europejska firma, która jest pionierem w rozwoju zupełnie nowej klasy szczepionek opartych na informacyjnym RNA (mRNA), transportowanych do komórek przez
nanocząstki lipidowe. Prace nad stworzeniem platformy dla
tego rodzaju szczepionek trwały całą dekadę. Podstawę tej
technologii stanowi wykorzystywanie molekuł jako nośnika
informacji, z pomocą których organizm jest w stanie sam
wytwarzać substancje czynne służące zwalczaniu różnych
chorób.
Zakończone dzisiaj wstępne rozmowy mają doprowadzić
do zawarcia umowy ramowej zakupu szczepionki, która
zostanie sfinansowana z instrumentu wsparcia w sytuacjach
nadzwyczajnych, dysponującego środkami przeznaczonymi
na stworzenie potencjalnych szczepionek o różnych profilach
i produkowanych przez różne firmy.
■
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Taneczne ekspresje
Aleksandra Zasimowicz

Czy taniec to szaleństwo naszych czasów? Otóż
nie! Taniec istnieje znacznie dłużej niż sięga nasza pamięć, a nawet tak zwana pamięć zbiorowa.
Towarzyszył ludziom od zarania dziejów i był
obecny w codzienności pierwszych cywilizacji.
Każde plemiona miały swoje rytuały przejścia
i zawsze towarzyszył im grupowy taniec. Przed
walką wojownicy dodawali sobie odwagi, wykonując rytualne tańce. Szaman, nim brał się
za leczenie, wykonywał taniec, który dawał mu
boskie prawo uzdrowienia. Powstałe przed nastaniem naszej ery malowidła naskalne przedstawiają nie tylko sceny polowań, ale i tańca.
Dawid tańczył przed Arką, Salome przed Herodem, a Estera przed Aswerosem. Opisy tańca
znajdują się nie tylko w Biblii, ale i w antycznych
tekstach, chociażby u Homera. Może to właśnie
powszedniość zjawiska była przyczyną, że całkiem niedawno kreatywny, a niekoniecznie
pilny uczeń mógł na maturze zdawać historię tańca. Te nowatorskie pomysły edukacyjne
dzisiaj są przeszłością, więc nie dowiemy się, czy zakres wiedzy obejmował też break dance
lub capoeirę.

Fot. Krystyna Knypl

Artykuł osobisty

Historia dwóch gorszycieli
się pod ścianami przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kiedy pisanie walców odbywało się w ilościach
Walc
W dzisiejszym świecie trudno rozróżnić gatunki bez mała produkcyjnych, zaczęto zaznaczać, czy jest
muzyczne przedmieść i salonów. Kiedyś podział był to walc do tańca, czy do słuchania. Dzisiaj walc jest
wyraźny. Dzisiaj nie wzbudza to większych emocji, ale znany na całym świecie i doczekał się miana jednego
ongiś trzymanie partnerki w pasie podczas tanecznych z głównych tańców towarzyskich.
pląsów budziło u wielu zgorszenie. Prześledźmy historię dwóch tańców-gorszycieli, za takie bowiem długo Młodsze i odważniejsze
uchodziły walc i tango.
Tango
Walc jak większość tańców rodził się na przedEmocje towarzyszące człowiekowi nie znają
mieściach i na wiejskich zabawach. Chociaż latami granic i nie przywiązują się do kontynentów. Zamiast
ewaluował, dzisiaj spotkamy walc angielski, wiedeński do Mekki, europejscy emigranci podążali do Buenos
i polski. Łączy je dynamiczny ruch wirowy i to, że Aires. Tu, gdzie poszukiwano fortuny lub choćby leptańczy się w parach, nie tworząc figur i układów gru- szego życia, gdzieś pod koniec XIX wieku z desperacji,
py. Sama nazwa wywodzi się od niemieckiego słowa samotności i zagubienia w nowej kulturze narodziło się
„walzen”, co w tłumaczeniu brzmi: „obracać się”. W wal- tango. Pismo Święte w Księdze Rodzaju mówi, że „Nie
cu wiejskim wirowało się w miejscu, co było pewnie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam”. Nowi osadnicy
następstwem niewielkich przestrzeni tanecznych. Na zostawili w Europie rodziny, a tu zamiast szczęścia
dworach tańczono walca wokół sali, przemieszczając i bogactwa znaleźli zbrodnie, domy publiczne, hazard
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i samotność. Zagubieni w obcej kulturze Argentyny emigranci zaczęli w tańcu szukać ujścia skomplikowanych
emocji. Mężczyźni najpierw ćwiczyli figury rodzącego
się tańca po prostu na ulicy, popisując się przed sobą,
doskonalili się w umiejętnościach i zamieniali potrzebę
rywalizacji z bójek na taniec. Jeśli kogoś dziwi, że tango
jest w zasadzie tanecznym spacerowaniem, to wyjaśniam,
że przyczyna tkwi w zakurzonych trotuarach biednej
dzielnicy. Dzisiaj może wydawać się zaskakujące, że
początkowo tango wykonywali tylko mężczyźni, a na
kobiety czas przyszedł później.
Co może łączyć oba tańce?
Większość badaczy historii tańca jest zgodna, że
walc wywodzi się od niemieckiego tańca Ländler, o którym wzmianki pojawiają się około roku 1800, natomiast
o samym walcu wspomina się ćwierć wieku wcześniej.
Mówimy tutaj o tańcu jako formie artystycznej. Wśród
wymienianych dzisiaj rodzajów tańców towarzyskich
najstarszy jest walc wiedeński, przez niektórych zwany
kongresowym. Na większości dworów europejskich
walc uchodził nie tylko za taniec przedmieść, ale i za
taniec niemoralny. Czasy po wojnach napoleońskich
spowodowały większe rozluźnienie obyczajowe i walc
powoli wdzierał się na salony, aczkolwiek nie na wszystkie dwory wpuszczano go w tym samym czasie. Kongres Wiedeński, który w myśl zasady „Muzyka łagodzi
obyczaje” tak intensywnie deliberował o przyszłości
świata, że doczekał się miana Kongresu Roztańczonego.
Królował na nim walc. Dwór angielski znacznie później
dopuścił nowy taniec do siebie, ale wychodząc z twarzą,
bo stworzył wolniejszą odmianę walca i od razu nadał
mu nazwę angielski. Do dzisiaj np. na turniejach tańca
towarzyskiego w Anglii nie uznaje się walca wiedeńskiego. Na dworze Hohenzollernów zakaz tańczenia
walca obowiązywał jeszcze pod koniec XIX wieku.
Dzisiaj nawet w odniesieniu do kolejnego „gorszyciela”,
czyli tanga, walc wydaje się wzorem elegancji w tańcu
i otwiera wielkie bale Europy.
Jak już wspomniałam, tango narodziło się w Ameryce Południowej. W odróżnieniu od walca etymologia
nazwy tanga pozostaje do dzisiaj nierozstrzygnięta
i doczekała się ponad dziesięciu interpretacji. Mnie
najbardziej podoba się ta mówiąca, że słowo „tango”
pochodzi z języka Ki-Kongo, gdzie oznacza dosłownie: „porusza się w czasie, aby pokonać”. Jeden z afrykańskich mitów podaje, że tylko ruch przeciwny do
ruchu wskazówek zegara zapewnia długie życie. Ot, taki
sposób na pokonanie czasu, prawie jak nasze mądrości,
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że zdrowa ryba zawsze płynie pod prąd. Robert Farris
Thompson, znawca sztuki Afryki i nie tylko, zauważył,
że tancerze poruszają się właśnie w ten sposób. Eksperci
wiążą tango z takimi tańcami jak kubańska habanera,
cakewalk czy ragtime.
Tango miało w Europie wielu przeciwników. Stróże ładu moralnego słusznie widzieli w tym tańcu burzę
wszelkich namiętności. W Wielkiej Brytanii zakazano
tanga w 1907 roku, ponieważ wpływy wiktoriańskie
były tam nadal bardzo silne. Francja nie była tak radykalna, bo tymczasem ewolucja tanga odebrała mu
nieco namiętnego charakteru. W USA częściej tańczono
wtedy inną nowinkę – wolny od erotycznych skojarzeń
ragtime. Władze Nowego Jorku, aczkolwiek niechętnie,
musiały pogodzić się z rosnącą popularnością tanga.
Paleta emocji
przypisywana walcom
Walc, który jest szybkim tańcem wirowym w tempie ¾, zawojował nie tylko światowe parkiety, ale wszedł
do kanonu tańców towarzyskich, a wreszcie ma ogromną reprezentację symfoniczną, operową i operetkową,
a nawet filmową. Walc znajdujemy w baletach znanych
mistrzów. Przypisuje mu się ogromną emocjonalność i to
w bardzo szerokim spektrum. Jeśli myślimy o radosnych
chwilach, to wielu z nas zaczyna nucić melodię Wielka
sława to żart z Barona Cygańskiego J. Straussa, a jesienną
melancholię doskonale słyszymy i czujemy w Walcu a-moll (Waltz in A minor) Fryderyka Chopina. Radosne
walczyki tańczą już przedszkolaki, a walc z Nocy i dni
przenosi nas w smutek i refleksję o przemijaniu. Czy
można lepiej zobrazować uczucie szczęścia, niż tańcząc
lub słuchając walca Nad pięknym modrym Dunajem?
Pomimo oporu wielu współczesnych J. Strauss syn pisząc
operetki, w których roi się od walców, wykorzystywał
ich niezwykłą energię. Słuchając jego utworów ma się
wrażenie porywania do tańca. Najpiękniejsza kolęda
Cicha noc też jest wolnym walcem. Na pewnym etapie
walce pisali wszyscy znani kompozytorzy.
Tango to już wulkan emocji
Tango wchodząc z przedmieść na salony rozlało
się niemniejszą falą wśród kompozytorów znanych
i mniej popularnych. Polska międzywojnia nuciła szlagiery Jerzego Petersburskiego, takie jak Tango milonga,
To ostatnia niedziela czy Artura Golda Jesienne róże. Dzisiaj wszyscy potrafią zanucić utwór Budki Suflera Takie
tango (Bo do tanga trzeba dwojga…). Violetta Villas
śpiewała tango Pocałunek ognia, a Justyna Steczkowska
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ponadczasową La Comparsitę czy wreszcie bracia Golec z protokołem. Bal rozpoczyna przepiękny pokaz tańców
Góralskie tango. Istnieje tango warszawskie, co nie zmie- w wykonaniu baletu, w tym roku z udziałem takich
nia faktu, iż rodowód tanga nie jest polski i dlatego wśród gwiazd jak MacMillan, McGregor i Ashton. Jest to
światowych twórców mamy Giuseppe Verdiego, Carlosa wydarzenie artystyczne wsparte oprawą głosową jak na
Di Sarli, Igora Strawińskiego (najczęściej grywanym jego operę przystało. W tym roku koncertowali sopranistka
utworem jest właśnie Tango), Astora Piazzollę, Carlosa Aida Garifullina i polski tenor Piotr Beczała. Pierwsza
Gardela, Osvalda Pugliese, Francisco Canaro, Juana część koncertu odbywa się w poniedziałek, dopiero po
d’Arienzo, AnibalaTroilo i wielu innych. Wyjątkowy tym występie uprzątane są krzesła i widownia zamienia
status „tańca zwaśnionych kochanków” potwierdziło się w salę balową, na której w ostatni czwartek karnawału
UNESCO, które w 2009 roku uznało tango za część rozpoczyna się najsłynniejszy wiedeński bal. Od 20.40
niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.
do 5 rano trwa ostatnie szaleństwo karnawałowej nocy.
Bal prowadzą wodzireje, a na 50-metrowej sali pośród
Między przyjemnością a wolą
różnych tańców króluje walc!
Prawdziwa sztuka jest żywa, twórcza, nie znosi
Tango nie znalazło miejsca na balach karnawałostagnacji. Co innego człowiek – szuka utartych kolein wych Wiednia, to fakt, może dlatego, że nie jest tańcem
i tylko w nich grzęźnie. Nie inaczej było z tworzeniem opartym na choreografii. Docenił je za to srebrny ekran.
nowego stylu tańca, czyli w parach, bo ten największy Kinematografia jest pełna nie tylko pięknych motywów
grzech najbardziej kusił. Fakt, że można partnerkę objąć, muzycznych z elementami tanga, ale i popisów tancerzy.
przytulić, był tyleż gorszący, co pociągający. Wcześniej- Jennifer Lopez w Zatańcz ze mną z Richardem Gere
sze tańce dworskie pełne figur, układów tanecznych, tańczy po mistrzowsku – jak na instruktorkę przystało.
bogate w choreografię miały swój niewątpliwy urok, All Pacino, który w Zapachu kobiety jako niewidomy
ale w miarę skutecznie stawiały tamę emocjom. Walc weteran tańczy tango, robi furorę nie nogami dublerów
przeciwnie, był stworzony z emocji i dla nich pisany, i montażem, ale mimiką, jest superaktorem. Scena tańca
a potem tańczony. Cóż dopiero tango, nazywane ję- w Ostatnim tangu, nagrana wśród zawodowych tancerzy,
zykiem dusz i ciał tancerzy, które było istną bombą doczekała się milionowych odsłon w internecie. Miłość
erotyczną. Kolejną sprawą była indywidualność, coś, i inne nieszczęścia, Valentina’s Tango, Nagie tango czy
co słusznie zawsze powinno niepokoić rządzących czy wreszcie Wytańczyć marzenia to tylko niektóre filmy XXI
choćby rodziców balujących panien dworskich. Kiedy wieku, które zawierają popisy taneczne właśnie tanga.
całe towarzystwo grzecznie wykonywało kolejne kon- Wszystkie są warte obejrzenia.
tredanse i passamezzo, dwoje młodych indywidualistów
W tangu jest erotyzm, ale i są rytuały. Rozpoczyna
zaczynało własną grę. Słusznie należało się obawiać, że się od spojrzeń. Mężczyzna szuka spojrzenia kobiety,
zastarzały w swych schematach dwór będzie czuł się a ta, gdy napotkała jego wzrok, nie może odmówić
zaniepokojony. Jeśli par jest więcej, niepokoić wzrasta, tańca. W tangu, mimo że jest swobodną improwizacją,
bo to już nie jest monolit, jedna wielka rodzina dworska, zawsze prowadzi mężczyzna. To on dokonuje wyboru
to materiał na rewolucję. Pozwolić im na tańcowanie, kroków i figur. Kobieca intuicja pomaga tancerce odto się w końcu narodzi Isadora Duncan i ta dopiero gadywać je w lot.
pokaże, co może wolny duch, wolny umysł, a wreszcie
wyzwolone emocje. Kolektyw nie ma już wtedy szans,
#
czas się oddalić do lamusa historii.
Zmierzając tanecznym krokiem do końca artykułu, doszłam do wniosku, że trzeba było dożyć
Bal karnawałowy w Wiedniu 2020
czasów, gdzie ofertą taneczną stało się disco, break
Melomani całego świata już od 1870 roku każdego dance, hip-hop czy capoeira (która jest sztuką walki,
sylwestra czekają na koncert noworoczny Filharmoni- tyle że kopnięcia są bez mała taneczne), żeby nie tylko
ków Wiedeńskich. Marsz Radeckiego, polki, a przede docenić urok walca czy tanga, ale zobaczyć w nich po
wszystkim walce! Kolejną ucztą dla ducha, a uczestnicy prostu wielkie piękno.
wiedzą, że i dla ciała, jest kończący okres świątecznych
zabaw bal karnawałowy w Operze Wiedeńskiej. Tu od
lat obowiązują stroje wieczorowe, długie do ziemi sukAleksandra Zasimowicz
nie i smokingi lub fraki. Wszystko odbywa się zgodnie
siostra lekarki
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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

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

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

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

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

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

Rys. Zen

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

Na zakończenie

Warszawski mural
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