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Dziewięć lat
z Czytelnikami!

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

Koleżanki i Koledzy,

D

ziewiąte urodziny „Gazety dla Lekarzy” były bardzo miłą i wzruszającą uroczystością, którą z zachowaniem wszystkich zasad reżimu
sanitarnego obchodziliśmy w gronie zespołu tworzącego naszą gazetę.

Z

achowywaliśmy wymagany dystans pomiędzy poszczególnymi
uczestnikami uroczystości – dość powiedzieć, że odległość między
gabinetem redaktor naczelnej, w którym obchodziła naszą rocznicę,
a pokojem sekretarza redakcji wynosi kilka metrów. Nawet na roboczych
posiedzeniach redakcyjnych zachowujemy należytą odległość!

S

prawa odległości między poszczególnymi bliskimi sobie osobami
z jednej rodziny czy zespołu współpracowników to dziś temat na
rozprawę filozoficzną. Dobrze ilustruje ten problem międzykontynentalna
odległość, której doświadczamy także w naszym zespole. Takie czasy!
Dzięki współczesnym sposobom łączności dystans można znacząco
zmniejszyć i czekać na lepsze jutro, które z pewnością kiedyś nadejdzie.

D

ziękuję wszystkim członkom naszego zespołu redakcyjnego, współautorom oraz czytelnikom za wspólną pracę, dyskusje oraz poświęcony czas.

„Gazeta dla Lekarzy” to nasze wspólne dzieło.
Do zobaczenia za rok o tej porze na dziesiątych urodzinach!
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Statut „Gazety dla Lekarzy”
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy z 26
stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24
z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników i czasopism (poz.
PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl, zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 20845685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej w internecie w formacie PDF). Każdy drukowany numer jest przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej (sygnatura
P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją polityczną, religijną, z ruchem społecznym ani z samorządem terytorialnym lub zawodowym. GdL jest organizacją pozarządową działającą na rzecz lepszej opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie ważnych dla zdrowia publicznego zagadnień: postępu w medycynie, promocji zdrowia oraz wiedzy o chorobach rzadkich.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do tych,
którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze.
GdL na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną, ale
także nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak literatura, muzyka, podróże.
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III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)
„Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działa
w celu osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń
na przyjęcia, lunche i poczęstunki.
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4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” jest dziennikarzem freelancerem,
nie prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
Nie są udzielane patronaty medialne ani nie są wydawane zgody na
przedruki artykułów z logo GdL w innych mediach.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są
wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu, ale
i osobistej satysfakcji.
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Probiotyki obniżają ciśnienie krwi
pressure: a systemic review
and meta-analysis, w którym
przedstawiono przegląd publikacji naukowych na ten
temat.
Przeanalizowano 23 randomizowane badania kontrolowane (RCT) z udziałem 2037 uczestników. Spożywanie probiotyków istotnie

Probiotyki wywierają bardzo korzystne działanie nie
tylko na czynność przewodu pokarmowego, ale także
na układ krążenia. Na łamach
„Lipids in Health and Disease”
ukazało się doniesienie autorstwa Dan Qi i wsp. zatytułowane The effect of probiotics supplementation on blood

zmieniło skurczowe ciśnienie krwi o -3,05 mmHg
(p < 0,001) i rozkurczowe ciśnienie krwi o -1,51 mmHg
(p = 0,001). Efekt ten utrzymywał się przez 8-10 tygodni. Autorzy podkreślają,
że choć obniżenie jest niewielkie, to ma ono znaczenie dla zdrowia pacjentów,

ponieważ obniżenie ciśnienia skurczowego o 2 mmHg
zmniejsza ryzyko udaru mózgowego o 4%. Wykazali to
Selmer R.M. i wsp. w doniesieniu Cost and health consequences of reducing th epopulation intake of salt. J Epidemiol Community Health.
2000;54:697-702.
(K.K.)

Źródło: https://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12944-020-01259-x
https://jech.bmj.com/content/54/9/697

Mechanizm działania hipotensyjnego probiotyków 1
Probiotyki wywierają korzystny wpływ na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, odporność, a także obniżają ciśnienie krwi. W doniesieniu Mechanism for the Antihypertensive Effect of a Polysaccharide-glycopeptide Complex from Lactobacillus casei
in Spontaneously Hypertensive Rats (SHR) M. Furushiro

i wsp. przedstawili potencjalny mechanizm działania hipotensyjnego probiotyków.
Badania farmakologiczne nad hipotensyjnym działaniem kompleksu polisacharydowo-glikopeptydowego
(SG-l) wyizolowanego z Lactobacillus casei przeprowadzono na szczurach z nadciśnieniem samoistnym

(SHR). Jednorazowe podanie SG-l (20 mg/kg) zmniejszało obwodowy opór naczyniowy, który jest podwyższony w nadciśnieniu tętniczym.
Codzienne podawanie SG-l
(10 mg/kg) zwiększyło wydalanie 6-keto-PGF1α, metabolitu prostaglandyn, w moczu.
Co więcej, jednorazowe
podanie SG-l (20 mg/kg)

również zwiększyło żółciowe wydalanie 6-keto-PGF1α.
Wyniki te sugerują, że hipotensyjne działanie SG-1 wynikało z nasilenia biosyntezy
prostaglandyn, które działają rozkurczowo na naczynia
krwionośne i obniżają ciśnienia krwi.
(K.K.)
Źródło: https://academic.oup.com/
bbb/article/57/6/978/5959697

Dziewiąte urodziny „Gazety dla Lekarzy”
Wszelkie rocznice i uroczystości są dobrą okazją do podsumowań, planów na przyszłość oraz uhonorowania osób zasłużonych.
Z okazji 9. urodzin GdL przekazujemy dyplomy uznania
• Aleksandrze Zasimowicz za cykl artykułów o polskich kryptologach
oraz
• Marcie Sułkowskiej za cykl artykułów o tematyce kradiologicznej.
Gratulujemy obu Paniom i życzymy dalszych osiągnięć dziennikarskich.
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Mechanizm hipotensyjnego działania probiotyków 2
Na łamach „Biomedicine & Pharmacotherapy” ukazało się doniesienie Link
between microbiota and hypertension: Focus on LPS/TLR4 pathway in endothelial
dysfunction and vascular inflammation,
and therapeutic implication of probiotics
autorstwa A. Grylls i wsp. z Centre for
Nutrition Education and Lifestyle Management w Wielkiej Brytanii, omawiające mechanizm hipotensyjnego działania probiotyków.
Ostatnie odkrycia sugerują, że zmieniona mikrobiota przewodu pokarmowego może wywierać efekt hipertensyjny. Jednym z możliwych mechanizmów

prowadzących do wzrostu ciśnienia krwi
jest przenikanie lipopolisacharydów do
układu krążenia powodujące zmiany
metaboliczne w organizmie. W badaniach doświadczalnych na zwierzętach
wykazano, że lipoporysacharydy powodują dysfunkcję śródbłonka oraz stan
zapalny naczyń krwionośnych. Stwierdzono także, że stężenie lipopolisacharydów jest podwyższone u osób z nadReceptor TLR4 uczestniczy w aktywacji dziaciśnieniem tętniczym.
Wyniki badań interwencyjnych na łania lipopolisacharydów na ścianę naczyń
krwionośnych
zwierzętach sugerują, że suplementacja probiotykami powoduje poprawę niekorzystnych procesów działających
mikrobioty, a wraz z tym zahamowanie na ścianę naczyń krwionośnych. (K.K.)

https://pl.wikipedia.org/wiki/TLR4#/media/Plik:TLR4.png

wybór i opracowanie dr n. med. Krystyna Knypl

Źródło: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332221001190?via%3Dihub

Stwierdzony początkowo w Wielkiej
Brytanii nowy wariant wirusa SARS-CoV-2 określany jako B.1.1.7. jest także wykrywany w wielu innych krajach.
W styczniu 2021 r. naukowcy z Wielkiej Brytanii przedstawili dowody, które sugerują, że wirus B.1.1.7 szybciej się
przenosi oraz może być związany ze
zwiększonym ryzykiem zgonu w porównaniu z innymi wariantami. Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić to odkrycie.
W Afryce Południowej stwierdzono
inny wariant SARS-CoV-2 , który określany jest jako 20H/501Y.V2 lub B.1.351.
Wariant ten jest w niektórych fragmentach mutacji podobny do B.1.1.7.
Został on po raz pierwszy zidentyfikowany w Nelson Mandela Bay w RPA,
w próbkach pochodzących z początku
października 2020 r., a od tego czasu
przypadki wykryto poza RPA, w tym
w Stanach Zjednoczonych.
Wariant ten został również zidentyfikowany w Zambii pod koniec grudnia 2020 r., w którym to czasie był on
dominujący w tym kraju. Obecnie nie
ma dowodów sugerujących, że wariant
ten ma jakikolwiek wpływ na ciężkość
choroby.
W Brazylii pojawił się wariant SARS-CoV-2 określany jako P.1, był on po raz
pierwszy został zidentyfikowany u czterech podróżnych z Brazylii, którzy zostali
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https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#/media/Plik:Cz%C4%99sto%C5%9B%C4%87_mutacji_w_obszarach_geograficznych.jpg

Mutacje wirusa SARS-CoV-2

Częstość mutacji SARS-CoV-2 w różnych obszarach geograficznych. Trzynaście powtarzających się gorących punktów (ang. hotspots) mutacji (w położeniach 1397, 2891, 14408,
17746, 17857, 18060, 23403, 28881, 3036, 8782, 11083, 28144 i 26143) podzielono na cztery
obszary geograficzne: Azja (n = 71), Oceania (n = 15), Europa (n = 101), Ameryka Północna
(n = 33). Częstość mutacji oszacowano dla każdego z nich, normalizując liczbę genomów
z daną mutacją w obszarze geograficznym w odniesieniu do ogólnej liczby genomów
w tym obszarze. Wykres przedstawia skumulowaną częstość wszystkich podanych mutacji
w każdym obszarze geograficznym. W legendzie podano nazwy białek wykazujących daną
mutację oraz umiejscowienie mutacji w genomie.

przebadani podczas rutynowych badań również w USA pod koniec stycznia
przesiewowych na lotnisku Haneda pod 2021 roku.
(K.K.)
Tokio. Wariant ten ma 17 unikatowych
Źródło: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019mutacji, w tym trzy w domenie wiążą-ncov/more/science-and-research/scientific-brief-emerging-variants.html
cej receptory białka spike. Wykryto go
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Częstość działań niepożądanych po szczepionce BNT162b2
Analizą objęto wszystkich
uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę
szczepionki lub placebo.
U około 93% osób, które
otrzymały BNT162b2, wystąpił łagodny do umiarkowanego ból, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu zakażenia po pierwszej dawce, a 88% doświadczyło tych
objawów po drugiej dawce.
Około 15% takich zdarzeń
wystąpiło w grupie placebo
po pierwszej dawce i 13% po
drugiej dawce.

U osób otrzymujących
szczepionkę najczęściej zgłaszanymi objawami ogólnoustrojowymi były zmęczenie
i ból głowy (59% po pierwszej dawce i 52% po drugiej
dawce wśród młodszych osób
otrzymujących szczepionkę; 51% po pierwszej dawce i 39% po drugiej dawce
wśród starszych osób otrzymujących szczepionkę).
Zmęczenie i ból głowy
zgłaszało również wiele osób
otrzymujących placebo (23%
po pierwszej dawce i 24% po

drugiej dawce wśród młodszych osób otrzymujących
szczepionkę; 17% po pierwszej dawce i 14% po drugiej
dawce wśród starszych osób
otrzymujących szczepionkę).
Gorączka (temperatura
≥38oC) była zgłaszana po drugiej dawce przez 16% młodszych i 11% starszych pacjentów, którzy otrzymali szczepionkę.
Wśród 21 621 osób uczestniczących w badaniu, które otrzymały szczepionkę BNT162b2, stwierdzono

Komunikat prasowy

cztery związane z tym poważne zdarzenia niepożądane: uraz barku, powiększenie węzłów chłonnych pachowych prawych, napadowe
komorowe zaburzenia rytmu
serca i parestezje prawej nogi.  
U czterech uczestników
badania klinicznego, którzy
otrzymali szczepionkę, rozwinęło się później porażenie
nerwu twarzowego. (K.K.)
Źródło: https://www.idsociety.org/
covid-19-real-time-learning-network/vaccines/Pfizer-BioNTech-COVID-19-Vaccine/#KL

Bruksela, 17 lutego 2021

Komisja Europejska zatwierdziła drugą umowę z Moderną
w celu zapewnienia dodatkowych 300 mln dawek szczepionki
Komisja Europejska zatwierdziła dziś
drugą umowę z firmą farmaceutyczną
Moderna, w której przewidziano dodatkowy zakup 300 mln dawek w imieniu
wszystkich państw członkowskich UE
(150 mln w 2021 r. oraz opcja zakupu
dodatkowych 150 mln w 2022 r.). Nowa
umowa przewiduje również możliwość
przekazywania szczepionek w formie
darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierowywania ich do
innych krajów europejskich.
Dzisiejsza umowa z Moderną opiera się na szerokim zestawie szczepionek produkowanych w Europie, w tym
na już podpisanych umowach z przedsiębiorstwami BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Curevac i Moderną. Ten
zróżnicowany zestaw szczepionek zapewni Europie dostęp do 2,6 mld dawek, gdy tylko bezpieczeństwo i skuteczność poszczególnych szczepionek
zostaną dowiedzione.
Komisja przyznała warunkowe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
szczepionki opracowanej przez BioNTech i Pfizer (21 grudnia 2020 r.), Modernę (6 stycznia 2021 r.) oraz AstraZeneca (29 stycznia 2021 r.),
Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen,
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powiedziała: Dzisiaj zapewniamy dostępność 300 mln dodatkowych dawek
szczepionki przeciwko COVID-19 wyprodukowanej przez firmę Moderna, która
jest już stosowana do szczepień w Unii
Europejskiej. Przybliża nas to do naszego głównego celu: zapewnienie wszystkim
Europejczykom jak najszybszego dostępu
do bezpiecznych i skutecznych szczepionek.
Dysponując zestawem do 2,6 mld dawek,
będziemy w stanie dostarczyć szczepionki
nie tylko naszym obywatelom, ale także
naszym sąsiadom i partnerom.
Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: W ramach tej nowej umowy z Moderną powiększamy dotychczasową pulę
o kolejne 300 mln dawek zatwierdzonej,
bezpiecznej i skutecznej szczepionki. Jest
to kolejny krok w kierunku osiągnięcia
naszego celu, jakim jest zapewnienie obywatelom w Europie i poza nią szybkiego
dostępu do bezpiecznych i skutecznych
szczepień w ciągu bieżącego roku. Umowa ta jest ważna nie tylko dla pokrycia
krótkoterminowych potrzeb UE, ale również dla naszych przyszłych działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się nowych wariantów.
Szczepionka Moderna opiera się
na cząsteczkach informacyjnego RNA
(mRNA). mRNA odgrywa zasadniczą

rolę w biologii, ponieważ jest odpowiedzialne za przekazywanie instrukcji z DNA do mechanizmu wytwarzania białek w komórkach. Ten rodzaj
szczepionki zawiera część instrukcji, na
podstawie których organizm produkuje nieszkodliwe fragmenty wirusa, które
są wykorzystywane do wytworzenia reakcji immunologicznej w celu uniknięcia choroby lub jej zwalczenia. Po podaniu szczepionki danej osobie, komórki w jej ciele zapoznają się z otrzymanymi instrukcjami genetycznymi i wytwarzają tzw. białko szczytowe – białko na zewnętrznej powierzchni wirusa,
które pozwala wirusowi dostać się do
komórek organizmu i wywołać chorobę. Układ odpornościowy danej osoby
rozpoznaje, że to obce białko nie powinno znajdować się w organizmie i reaguje na nie, wytwarzając naturalną ochronę: przeciwciała i limfocyty T.
Decyzja Komisji Europejskiej
o wsparciu dla tej szczepionki opiera
się na rzetelnym podejściu naukowym,
zastosowanej technologii, doświadczeniu firm w opracowywaniu szczepionek
i ich zdolności produkcyjnej, która pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie całej
UE, a także ich zdolności do ewentualnego opracowania szczepionki przeciwko wariantom koronawirusa. ■
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Badania nad skutecznością szczepionki
mRNA-1273 w zapobieganiu zakażeniom
innymi wirusami
Skłonność wirusów do szybkich mutacji, a zwłaszcza koronawirusów, jest poważną przeszkodą w tworzeniu skutecznej szczepionki. Potwierdzają to trwające od wielu lat prace nad szczepionką przeciwko HIV.
Na łamach „New England Journal
of Medicine” opublikowano korespondencję zatytułowaną Serum Neutralizing
Activity Elicited by mRNA-1273 Vaccine
— Preliminary Report, której autorami
są naukowcy z dwu placówek: Moderna, Cambridge, MA oraz National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Bethesda, MD.
Badali oni w warunkach doświadczalnych zdolność do powstawania przeciwciał neutralizujących w surowicy uzyskanej od osób zaszczepionych preparatem mRNA-1273.
Oznaczano aktywność neutralizującą surowicy przeciwko rekombinowanemu wirusowi pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (rVSV) w próbkach
uzyskanych od uczestników badania fazy
1 szczepionki mRNA-1273. W ośmiu
próbkach surowicy uzyskanej od uczestników badania, którzy tydzień wcześniej otrzymali drugą dawkę szczepionki,

stwierdzono miano przeciwciał neutralizujących 1:290 przeciwko wirusowi
rVSV. Podobne wyniki uzyskano w surowicach małp Macacus rhesus.
Komentarz

W ramach szkolenia podyplomowego ciągłego dokładam jedną cegiełkę
do internetowych zasobów o tyle ważną, że pojawiły się komentarze autorstwa tzw. ekspertów sponsorowanych,
że szczepionka działa także na mutację
południowoafrykańską, a jako odnośnik
cytowana jest powyższa praca. Tymczasem autorzy korespondencji piszą, cyt.:
„Protection against the B.1.351 variant
conferred by the mRNA-1273 vaccine
remains to be determined”, czyli
„Ochrona przed wariantem B.1.351
zapewniana przez szczepionkę mRNA1273 nie została jeszcze określona.”
Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej
jest chorobą występującą u zwierząt, takich jak konie, muły, osły, bydło i świnie, a sporadycznie u owiec, kóz, lam i
alpak. Może zdarzyć się także u ludzi.
Chorobę powoduje rabdowirus. Zainteresowani tematem czytelnicy mogą poszerzyć swoją wiedzę, klikając na drugi
z poniższych linków.

Wirus pęcherzykowego zapalenia
jamy ustnej jest wykorzystywany do
pracy nad szczepionkami jako wektor
genetyczny, czyli niewielka cząsteczka DNA zdolna do replikacji w organizmie gospodarza.
Odległość między eksperymentem
przeprowadzonym in vitro z wykorzystaniem rabdowirusa atakującego głównie zwierzęta a wyciąganiem wniosków,
że szczepionka chroni ludzi przed południowoafrykańską mutacją koronawirusa jest – nazwijmy to po imieniu –
optymizmem sponsorowanym.
Krystyna Knypl
niesponsorowana realistka
& medyczny dziennikarz śledczy

Źródła: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2102179
http://www.medycynawet.edu.pl/images/stories/pdf/pdf2015/042015/201504198205.pdf
https://phmd.pl/resources/html/article/details?id=55642&language=en

PS Pod adresem https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMc2102179/suppl_file/nejmc2102179_disclosures.pdf jest obszerny
formularz konfliktu interesów opracowany przez International Committee of Medical Journals Editors, którzy wypełniają
autorzy publikacji naukowych prezentowanych między innymi na stronach NEJM. Z treści formularza dowiadujemy
się, że Hamilton Bennet będąca współautorką publikacji pracuje w firmie Moderna, będącej producentem szczepionki
mRNA-1273.
(K.K.).

Lamy w medycynie
Lamy są zwierzętami wywodzącymi się z Ameryki Południowej, hodowanymi nie tylko dla cennej wełny i mleka,
ale także mają swój w udział najnowszych badaniach naukowych nad SARS-CoV-2.
Naukowcy z National Institutes of Health wyizolowali zestaw przeciwciał zwanych nanobiałkami, przeciwko SARS-CoV-2, które zostały wyprodukowane przez lamę o imieniu

Cormac. Wstępne wyniki opublikowane w „Scientific Reports” sugerują, że przynajmniej jedno z tych nanobiałek,
NIH-CoVnb-112, może zapobiegać infekcjom i wykrywać
cząstki wirusa poprzez chwytanie białek kolcowych SARS-CoV-2. Co więcej, nanobiałko działa równie dobrze w formie płynnej, jak i w aerozolu, co sugeruje, że może być skuteczne w inhalacji.
(K.K.)

Źródło: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-neuroscientists-isolate-promising-mini-antibodies-against-covid-19-llama
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Kalendarium aktywności
dziennikarskich redaktor
naczelnej „Gazety dla Lekarzy”
w lutym 2021 roku
▶ Publikacja na www.sermo felietonów

nie szczepień, monitorowa- dwajanie się liczby przypadnie zachorowań wśród za- ków co tydzień.
(K.K.)
szczepionych oraz współpra- Źródło: https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/PIIS0140cę międzynarodową.
6736(21)00150-1/fulltext#%20
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Gdzie się człowiek tylko ruszi,
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Dziś bigosu nikt jada,
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5 lutego My ecological CV (https://app.sermo.com/
post/738131)

(K.K.)

12 lutego Probiotics, their discoverer and SARS-CoV-2 (https://app.sermo.com/
post/739698)
Felieton ten był w mailingu do użytkowników Sermo
19 lutego When is the time to hang up stethoscope? (https://app.sermo.com/post/741535)
26 lutego Pandemic celebrities and their relationships with Big Pharma (https://app.
sermo.com/post/743686)
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Na łamach „The Lancet”
opublikowano doniesienie
autorstwa matematyków zatytułowane An action plan for
pan-European defence against
new SARS-CoV-2 variants.
Liczba przypadków COVID-19 jest ciągle bardzo wysoka w całej Europie – piszą
autorzy doniesienia. Obecne środki nie ograniczają
w wystarczającym stopniu
rozprzestrzeniania się wirusa, co więcej, pojawiają się
nowe warianty wirusa SARS-CoV-2.
Warianty B.1.1.7 i B1.351,
zidentyfikowane po raz
pierwszy odpowiednio
w Wielkiej Brytanii i Południowej Afryce, rozprzestrzeniły się w wielu krajach europejskich.
Chociaż właściwości biologiczne tych wariantów nie
zostały jeszcze scharakteryzowane, dane epidemiologiczne
sugerują, że mają one większą zdolność do przenoszenia się niż wariant pierwotny.
Te właściwości wirusów
mogłyby zwiększyć efektywną liczbę zachorowań w populacji. W wypadku B.1.1.7
szacunki sugerują, że liczba
ta może wzrosnąć o 0,4 dotychczasowych zachorowań.

https://www.thelancet.com/cms/10.1016/S0140-6736(21)00150-1/attachment/eb45feea-6dfe-463a-b706-0ea06fb04975/mmc1.pdf

Matematycy o zwalczaniu nowych odmian koronawirusa
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Fot. Materiały prasowe Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Pacjent
z wszczepionym
urządzeniem
to pacjent
podwyższonego
ryzyka

Często wszczepia się urządzenie wspomagające pracę serca pacjentom w podeszłym wieku i z wielochorobowością,
a taki stan organizmu w razie zakażenia
może zwiększać ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Należy przyjąć, że pacjent
z wszczepionym urządzeniem to prawie
na pewno pacjent podwyższonego ryzyka.
Zalecenia postępowania w prewencji infekcji SARS-CoV-2, chociaż w dużej mierze znane i oczywiste, warto powtarzać do znudzenia – mówi prof. Maciej Sterliński, kierownik Pracowni Elektrofizjologii I Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Narodowego Instytutu
Kardiologii w Warszawie.
• Czy pacjenci z urządzeniami wszczepialnymi wspo- 70-80 lat, z układami z funkcją defibrylacji – 60-70 lat.
magającymi pracę serca są potencjalnie bardziej Jak widzimy, wszczepione urządzenie często wiąże się
zagrożeni cięższym przebiegiem infekcji COVID-19? z profilem pacjenta w podeszłym wieku i z wielochoroSam fakt obecności wszczepionego urządzenia bowością, co składa się na główne czynniki obciążające
raczej nie predestynuje do zwiększonej zapadalności rokowanie dla cięższego przebiegu COVID-19. Można
i cięższego przebiegu infekcji wirusem SARS-CoV-2, przyjąć, że pacjent z wszczepionym urządzeniem to
o ile nie są obecne inne czynniki ryzyka związane z tą prawie na pewno pacjent podwyższonego ryzyka i tachorobą. Należy jednak zwrócić uwagę, że pacjenci kim osobom musimy zalecać szczególną ostrożność
z urządzeniami, zwłaszcza ci z wszczepionymi układami i dbałość o własne zdrowie w dobie pandemii.
z funkcją defibrylacji (ICD, CRT-D) to osoby z definicji
obarczone niewydolnością serca i gorszą funkcją lewej • Czy pacjenci z wszczepionymi urządzeniami, którzy
komory, często z innymi chorobami towarzyszącymi, przebyli już infekcję koronawirusem, powinni być
takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, nadwaga lub dodatkowo kontrolowani?
otyłość. Część z tej grupy pacjentów jest po przebytych
Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących zwiękoperacjach kardiochirurgicznych, u części chorych mogą szonej częstotliwości lub dodatkowych wizyt kontrowystępować arytmie nadkomorowe, takie jak migotanie lnych związanych z wszczepionym urządzeniem po
przedsionków. U tych chorych może występować gor- przebytej infekcji COVID-19. Jednak problem jest
sza funkcja wentylacyjna układu oddechowego. Średni bardziej złożony. Jak podkreślał ostatnio minister zdrowiek pacjentów ze stymulatorem serca to zazwyczaj wia Adam Niedzielski, pandemia spowodowała nie
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• Co można zalecić pacjentom z układami wszczepialnymi w codziennej opiece w tym szczególnym czasie?
Musimy pamiętać, że pandemia trwa i dzień,
w którym będziemy mogli sobie powiedzieć, że

10

Rozmawiała
Marta Sułkowska

Fot. Paulina Łyczkowska Fotografia

tylko bezpośrednie konsekwencje zdrowotne związane zagrożenie minęło całkowicie, jest jeszcze zapewne
z COVID-19, ale przyczyniła się także w sposób bez- bardzo odległy. Zalecenia są ogólne, proste i fundamenpośredni do deficytu zdrowia społeczeństwa i spadku talne: unikajmy skupisk ludzkich i zbędnych kontaktów,
liczby usług medycznych, między innymi w kardiologii. pamiętajmy o maseczce. Zwracajmy uwagę zwłaszcza
W okresie pierwszej i drugiej fali pandemii staraliśmy na jej prawidłowe noszenie: zakrywanie nosa i ust.
się identyfikować w naszej dokumentacji osoby najbar- Coraz bardziej podkreśla się znaczenie klasy maseczek
dziej narażone na bezpośrednie konsekwencje infekcji – rekomendowane są co najmniej FP2 lub KN95 lub powirusowej i – po to, by ich nie narażać – przekładaliśmy dwójna fizelinowa maseczka chirurgiczna. Informujemy
wizyty na „bezpieczniejszy czas”, oceniając ich zdrowie naszych pacjentów i ich bliskich od dawna: maseczka,
za pomocą teleporad. Tymczasem, jak już wspomniano, a nie szalik, chusta czy dziwne produkty przyłbicopoosoby najbardziej zagrożone COVID-19 to również dobne, które nikogo nie chronią przed niczym. Częste
osoby, które mogą najbardziej potrzebować kontaktu mycie rąk, dezynfekcja – to oczywiste zalecenia, ale
z kardiologiem z powodu chorób układu sercowo-na- warto je stale przypominać. Wszystkich pacjentów
czyniowego. Oczywiście, pewną namiastkę oceny ich zgłaszających się do naszej poradni w Narodowym
stanu zdrowia stanowią wspomniane teleporady, bardzo Instytucie Kardiologii informujemy, aby zgłaszać się na
dużym wsparciem diagnostycznym jest możliwość wy- wyznaczoną godzinę i nie tłoczyć w poczekalni, a my
korzystania telemonitoringu urządzeń wszczepialnych, sprawdzamy w systemie teleinformatycznym, kto jest
ale nic nie zastąpi bezpośredniej rozmowy i okresowego już zarejestrowany na wizytę i staramy się bezwzględnie
badania czy nawet spojrzenia na naszego pacjenta. Tak przyjmować chorych terminowo. Przy wejściu do ośrodwięc optymalne ustalenie obecnego terminarza wizyt ka prowadzony jest pomiar temperatury i zbierany jest
dla takich chorych to nieustanne zarządzanie ryzkiem wywiad epidemiologiczny w formie ankiety. Prosimy
i korzyściami. Chorzy, którzy mieli przełożone wizyty osoby towarzyszące – o ile chory nie wymaga bezpoambulatoryjne lub sami bali się przychodzić wcześniej średniej opieki i asysty – aby poczekały na zewnątrz
do ambulatorium i mieli na przykład ponad rok prze- lub w odpowiedniej separacji w dużym holu. Jeżeli
rwy w systematycznej opiece w poradni, dobrze aby z jakiegokolwiek powodu pacjent czuje się zagrożony
byli już przyjęci i zbadani. Pandemia nie odpuszcza albo nie może bezpiecznie do nas dotrzeć, zawsze
i musimy liczyć się z kolejną falą jej nasilenia. Oddziały udzielimy doraźnej porady przez telefon i przełożymy
i poradnie kardiologiczne dążą do tego, aby z zachowa- termin wizyty na bardziej dogodny czas. Pacjenci już
niem wszelkich środków i sposobów bezpieczeństwa zaszczepieni przeciwko COVID-19 mogą czuć się dużo
epidemiologicznego przywracać w miarę normalną bezpieczniej, ale dla dobra innych i swojego nie zwalnia
opiekę nad chorymi, tak jak to było przed 2020 rokiem. to ich z zachowania zasad ostrożności.
Ten kierunek widzimy także w poradniach kontroli
Personel placówek ochrony zdrowia jest już
wszczepialnych urządzeń. Warto też dodać, że nie zna- praktycznie zaszczepiony przeciwko SARS-CoV-2.
my dobrze możliwych konsekwencji kardiologicznych Zdecydowanie rekomendujemy szczepienia wszystkim
SARS-CoV-2. Kontrola urządzeń i badanie pacjenta i chociaż zdaję sobie sprawę, że wiele osób z dalszych
może pozwolić nam na ocenę wystąpienia nowych grup ryzyka czeka z niecierpliwością na szczepionkę,
niepokojących objawów czy stanów klinicznych, takich pamiętajmy, że aby to się stało, należy być może pomóc
jak: nasilenie niewydolności serca, nowo powstałe naszym starszym bliskim – rodzicom, dziadkom, aby
migotanie przedsionków, częstoskurcze komorowe zgłosić swój akces czy zarejestrować się na szczepienie
i nadkomorowe, ogniskowa ektopia komorowa etc. przez portal pacjent.gov.pl, a potem – pomóc im dotrzeć
Podsumowując, jeśli jesteśmy przewlekle chorzy, warto do punktu szczepień. Musimy
aby lekarz nas zobaczył, a my – lekarze, pielęgniarki, wszyscy nauczyć się żyć jak najtechnicy – dokładajmy, jak dotychczas, wszelkich starań, bezpieczniej i jak najnormalniej
aby to spotkanie było bezpieczne.
do chwili, aż nadejdą lepsze czasy.
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Postcovidowy świat
Beata Niedźwiedzka1

Fot. Beata Niedźwiedzka

W dniach 25-29.01.2021 w Davos zebrało się Forum
Ekonomiczne, by zadecydować o kierunku, w którym
ma podążyć świat postcovidowy. Klaus Schwab na pytanie, kiedy będzie jak dawniej, odpowiada: „Nigdy.
Nigdy już nie będzie tak, jak było”.

Co zatem proponują nam wielcy
powstał program COVAX koordynowany przez WHO,
tego świata?
mający zapewnić sprawiedliwy dostęp do szczepionki.
Szczególne miejsce na Forum zajął temat pandemii. Podkreślono, że wykryto do tej pory ponad 99 Stan bieżący
milionów przypadków COVID-19, a życie straciło
Obecnie do liderów szczepień zaliczają się trzy
2,1 milionów ludzi. Konieczne jest zaszczepienie jak państwa (wg danych z Our World in Data, 30.01.20212, ):
największej liczby osób.
Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Wielka Brytania.
Zastanawiano się nad paszportem lub e-paszporPolskę w kwestii szybkości szczepień poza wymietem szczepień, którego posiadanie byłoby warunkiem nioną trójką wyprzedzają jedynie Stany Zjednoczone,
bezproblemowego przekraczania granic. Sugeruje się, czyli zajmujemy 5 miejsce przed Francją i Bahrajnem.
by to rozwiązanie wprowadzano w sposób skoordyno- W kategorii liczby zaszczepionych osób na 100 tysięcy
wany przez takie organizacje jak WHO. Zaawansowane Polska ma 7 miejsce za Izraelem, Zjednoczonymi Emiprace nad covidowym e-paszportem szczepień trwają ratami Arabskimi, Wielką Brytanią, Bahrajnem, USA
obecnie w Danii i wkrótce obywatele innych państw i Włochami, a przed Niemcami i Francją.
będą musieli okazać się dokumentem zaszczepienia
Premier Izraela Binjamin Netanjahu potwierdził,
przed wjazdem do tego kraju.
że zaszczepił już 82%, a jego celem jest zaszczepienie
Zwrócono uwagę na zjawisko nacjonalizmu 95% populacji i zażartował, że przeprowadza legalny
szczepionkowego przejawiającego się w tym, że kraje eksperyment, a Izrael jest światowym laboratorium
rozwinięte zapewniły sobie dostawy dużych ilości odporności stadnej.
■
dawek szczepionki na COVID-19, podczas gdy kraje
rozwijające się walczą o dostęp do szczepionki. Na- 1
Lekarz
cjonalizm szczepionkowy może spowolnić odrodze- 2
Szczegółowe aktualne dane zilustrowane wykresami można
nie się światowej gospodarki, zmniejszając przychód znaleźć pod adresem https://ourworldindata.org/covid-vacciw poszczególnych krajach i na całym globie. Dlatego nations

Nowości
Zachorowania na COVID-19 w Kamerunie
Z doniesienia Clinical profile and factors associated with COVID-19 in Cameroon: a prospective cohort study autorstwa N.F. Mbarga i wsp. dowiadujemy
się o przebiegu COVID-19 w Kamerunie.
W szpitalu Djoungolo w okresie od 1
kwietnia do 31 lipca 2020 roku przyjęto 323 pacjentów z podejrzeniem COVID-19, u 262 rozpoznanie potwierdzono metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Wśród potwierdzonych
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przypadków przeważała grupa mężczyzn
w wieku 40-49 lat (13,9%). Stopień ciężkości choroby wahał się od łagodnego
(77%; n=204) przez umiarkowany (15%;
n=40) do ciężkiego (7%; n=18); śmiertelność wynosiła 1% (n=4).
Prawie jedna trzecia pacjentów miała choroby współistniejące, z których
najczęstszą było nadciśnienie tętnicze.
Uczestniczenie w masowych zgromadzeniach zwiększało ryzyko zachorowania

5,47-krotnie. Autorzy podkreślają, że
w przeciwieństwie do wielu krajów o wysokim dochodzie, w większości przypadków COVID-19 objętych tym badaniem przebieg był łagodny, a śmiertelność niska. Wyniki te ich zdaniem
mogą być wskazówką przy podejmowaniu decyzji w zakresie zdrowia publicznego.
(K.K.)
Źródło: https://www.medrxiv.org/content/10.110
1/2021.02.19.21252071v1

3_2021 marzec

https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_Princess_(ship)#/media/File:Diamond_Princess_(ship,_2004)_-_cropped.jpg

Zdrowie publiczne

Koronabiznesy w natarciu,
rozum i etyka w odwrocie
Krystyna Knypl

Historia dotychczasowych pandemii była zawsze pełna dramatycznych momentów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Trwająca od końca 2019 roku pandemia SARS-CoV-2 tym
się różni od wszystkich swoich poprzedniczek, że wiele niecodziennych oraz dramatycznych zdarzeń dzieje się niejako na życzenie publiczności oraz w majestacie prawa.

P

roducenci szczepionek nie odpowiadają za swoje produkty,
rządy z entuzjazmem zamawiają
ilości szczepionek nigdy wcześniej
niekontraktowane, a publiczność
obolała od niepożądanych odczynów
poszczepiennych bije brawo producentom, dystrybutorom i wykonawcom w niezrozumiałym zachwycie.
Nad wszystkimi wydarzeniami unosi się chór głosów osób ad hoc
nominowanych na ekspertów, którzy
od rana do wieczora zachwycają
się produktem zarejestrowanym po
dwumiesięcznej obserwacji.
Pojmowanie rzeczywistości
i ocena faktów zmieniają się do
tego stopnia, że niemający jakiegokolwiek osobistego doświadczenia w leczeniu chorób zakaźnych
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absolwenci dowolnego kierunku
studiów stają się tzw. ekspertem,
a niepożądany odczyn poszczepienny zamienia się pożądaną reakcją
poszczepienną.

Za drugim razem koronawirus przybył na statek wraz z 80-letnim pasażerem z Hongkongu, który
zaokrętował się 20 stycznia 2020
roku w Jokohamie, a 25 stycznia
wysiadł na ląd w Hongkongu. W kilPandemii od początku
ka dni po opuszczeniu statku zatowarzyszą
chorował na COVID-19. Pozostali
niezrozumiałe decyzje
pasażerowie zostali poddani kwaranPasażerowie wycieczkow- tannie na statku, co spowodowało, że
ca Diamond Princess wsiadając w rezultacie zachorowało 712 z 3711
na jego pokład myśleli, że to będą pasażerów i członków załogi, a 14
miłe chwile w ich życiu. Dla wielu osób zmarło. Wskaźnik zakażeń
niestety zakończyły się one cięż- na statku był 4-krotnie wyższy niż
ką chorobą lub zgonem. Okazuje w najbardziej zainfekowanych resię, że nie był to pierwszy wybuch jonach Chin.
zakażeń wirusowych na pokładzie
Potem mieliśmy festiwal
tego statku. W 2016 roku 156 pasa- o globalnym zasięgu: zamykania,
żerów Diamond Princess zaatakował otwierania, wypłaszczania, falowanorowirus.
nia, celebrytowania, przekręcania,
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Zdrowie publiczne
manipulowania… i obrażania rozumu ludzkiego.
Zdawałoby się, że w ciągu minionego roku limit wszystkich dziwnych, bezmyślnych i nigdy wcześniej
niepromowanych pomysłów został
już wyczerpany, gdy 17 lutego pojawiła się informacja prasowa o uruchomieniu badania nad przebiegiem
infekcji SARS-CoV-2 u osób, które
zostaną celowo zakażone. Czytając
tę informację na jednym z portali,
początkowo pomyślałam, że to fake
news. Sprawdziłam ją na stronie organizatora badania, szpitala który
badanie będzie prowadził, oraz na
stronach BBC. To nie jest fake news,
to jest smutny fakt.
Kto przeprowadza
badanie?
Organizatorem badania jest
Open Orphan plc, firma biznesowa świadczącą usługi w testowaniu
szczepionek i leków przeciwwirusowych z wykorzystaniem prób
klinicznych z udziałem ludzi. Są
to usługi na rzecz BigPharmy, biotechnologii oraz organizacji rządowych i zajmujących się zdrowiem
publicznym (https://otp.tools.investis.
com/clients/uk/open_orphan/rns/regulatory-story.aspx?cid=2484&newsid=1453479).
Co oznaczają litery plc
umieszczone na końcu nazwy firmy?
Otóż jest to skrót od angielskiego
terminu programmable logic controller, czyli programowalny sterownik
logiczny (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Programowalny_sterownik_logiczny).
Szefem firmy jest Cathal Friel,
który w wywiadzie na pytanie „co jest
najważniejszą częścią twojej codziennej rutyny?” odpowiada: „patrzenie
na pieniądze”(https://fora.ie/cathal-friel-open-orphan-4751281-Aug2019/).
Jest on także założycielem firmy Amryt Pharma plc zajmującej się lekami
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sierocymi. Najwyraźniej spojrzał na
pandemię i zobaczył w niej pieniądze. Generalnie wirusy dla niego są
źródłem pieniędzy. Firma zależna
hVIVO zrealizowała do tej pory 50
projektów badawczych, w których
wzięło udział ponad 3000 ochotników, z wykorzystaniem wirusów
takich jak grypa, wirus syncytialny
układu oddechowego (RSV) i ludzki
rhinowirus(HRV). Teraz przyszła
kolej na SARS-CoV-2.
Na stronie internetowej firmy,
która jest organizatorem badania,
czytamy: hVIVO prowadzi badania
z wykorzystaniem Human Challenge
Model.
Human Challenge Model to
badanie, podczas którego zdrowi
ochotnicy są celowo narażeni na
działanie wirusa, zwanego wirusem
prowokującym. Różni się to od standardowych badań klinicznych nad
szczepionkami, w których ochotnicy
są narażeni na działanie wirusów
w sposób naturalny. Human Challenge Model może zapewnić bardziej
efektywny i szybszy sposób opracowywania szczepionek, ponieważ wymaga mniejszej liczby ochotników.
Według tego modelu nie
istnieją różnice między chorymi
i zdrowymi, młodymi i starymi,
jedyne różnice, które się liczą, to
różnice w kosztach prowadzenia
badań. Mniej uczestników badania
oznacza mniejsze koszty, a wnioski
można rozciągać w nieskończoność.
Pomysł dostał akceptację komitetu etycznego. Pozostało znalezienie wykonawcy. Został nim Royal
Free Hospital (https://en.wikipedia.
org/wiki/Royal_Free_Hospital), który
już kiedyś zasłynął z niekonwencjonalnej i otwartej postawy wobec
różnych aspektów związanych ze
szczepieniami. Otóż pracował w nim
Andrew Wakefield (https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield),

który łączył autyzm ze szczepionkami MMR. Wyniki badania, które
opublikował w „The Lancet” były
sfałszowane. Podobno najtrudniejsza jest pierwsza decyzja w niekonwencjonalnym podejściu do różnych
problemów etycznych. Są przecież
nawet o tym piosenki, że najtrudniejszy jest pierwszy krok (https://
www.youtube.com/watch?v=KYlw5HqRSi8).
Rozpoczęto już rejestrację
chętnych do badania i podobno
kilka tysięcy mężczyzn przestępuje
z nogi na nogę w nadziei, że dostanie
się do grupy 90 ochotników (https://
ukcovidchallenge.com/volunteer-application-form/).
Wkrótce po ogłoszeniu informacji o rozpoczęciu badania na
zdrowych ochotnikach, którzy będą
zarażani koronawirusem, ukazał się
artykuł profesora Wiliama A. Haseltine z Harvard Medical School
– jego zdaniem ryzyko poważnych
konsekwencji zdrowotnych dla
ochotników jest duże, a badanie
prawdopodobnie okaże się bezsensowne (https://www.forbes.com/
sites/williamhaseltine/2021/02/19/ukapproves-human-challenge-trials-forcovid-19-but-at-what-cost/).
Medycyna
alternatywna,
czyli jaka???
Określenie medycyna alternatywna stanowczo powinno być
rozumiane inaczej – to medycyna
wykluczająca posługiwanie się nie
tylko dotychczasową wiedzą i rozumem, ale także etyką.
Krystyna Knypl
Źródła:
https://www.royalfree.nhs.uk/news-media/
news/ethics-approval-for-human-challenge-study/
https://www.bbc.com/news/health-56097088
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Nasz jubileusz

Przeszłość i przyszłość dziewiątki
Alicja Barwicka

Od wielu lat młody Polak poza szkolną edukacją ma bardzo mało wolnego czasu. Oczywiście wszyscy jesteśmy przekonani o bardzo ważnej roli kształcenia dzieci i zdobywania
przez nie wiedzy, by mogły nadążyć za szybko zmieniającym się światem, jednak tak jak
kiedyś, tak i dzisiaj doba ma tylko 24 godziny i niedosyt korzystania z wolnego czasu pozostaje. Nic się też w tej materii nie zmienia. Kiedy sama chodziłam do szkoły, odrabianie
zadanych lekcji, pomoc w pracach domowych i regularne zajęcia dodatkowe pochłaniały
mi tak wiele godzin, że na realizację własnych pasji i aktywności praktycznie czasu już nie
starczało. Pewnie dlatego czytanie ulubionych książek odbywało się nocą, w zupełnie nieergonomicznej (bo leżącej) pozycji i bez właściwego oświetlenia. Miałam wtedy nietypowe
dla dziecka marzenie, by mieć więcej wolnego czasu na czytanie i wpadłam nawet na pomysł, jak to marzenie zrealizować.
jednak małe, ale jednak zwycięstwo w postaci decyzji
Dziewiątka wczoraj
Nie byłam specjalnie zainteresowana zdobywa- rodziców o zakończeniu mojej dodatkowej edukacji
niem szkolnej wiedzy i tę działalność uważałam za w szkole muzycznej na poziomie podstawowym. Odkolosalną stratę czasu. Program nauczania w mojej tzw. zyskany dzięki temu czas wolny pozwolił mi nie tylko
elitarnej szkole, będącej spełnieniem ambicji rodziców, na zwielokrotnienie liczby przeczytanych w jednostce
a nie dzieci, był przeładowany (to się przez lata raczej czasu książek, ale nauczył mnie dodatkowo lepszej
nie zmieniło), a w tym samym czasie i w tym samym jego organizacji. Z czasem zapomniałam o pomyśle
mieście funkcjonowała szkoła znana wszystkim jako edukacji w „dziewiątce”, odkrywając radość z pozna„dziewiątka”, gdzie jak głosiła plotka, prawie nie było wania wiedzy o świecie w wymiarze zarówno mikro,
nauki, a już na pewno nie było zadań domowych. Kiedy jak i makro.
wyjawiłam rodzicom pomysł przeniesienia mnie do
tej wspaniałej placówki (dla zyskania wolnego, a tak Dziewiątka dziś
Zdobywanie kolejnych etapów wykształcenia, szami potrzebnego czasu) – przyprawiłam ich o spory
dysonans w sferze psychologicznej i kardiologicz- lone tempo pracy lekarza i zwykłe codzienne czynności
nej. Przeprowadzono ze mną poważną rozmowę, domowo-wychowawcze kazały mi na lata zapomnieć
przedstawiając perspektywę bycia zamiataczem ulic, o śmiesznym dziecięcym marzeniu nauki w „dziewiątwytknięto kompletny brak ambicji i nie wykazano ce”. Jednak czas w miejscu nie stoi i hasło „dziewiątki”
nawet śladu zrozumienia dla mojej tak jasnej przecież pojawiło się ponownie, tym razem w zupełnie innym
argumentacji. Dopiero później dowiedziałam się, że kontekście. Otóż marzec 2021 – to dziewiąte urodziny
wymarzona przeze mnie „dziewiątka” była placówką „Gazety dla Lekarzy”! Ten wydawany głównie elektroniczdziałającą przy ośrodku wychowawczym i kształciła nie miesięcznik mimo upływu lat ciągle dostarcza nam,
dzieci w absolutnie podstawowym zakresie, a nie lekarzom aktualnej merytorycznej wiedzy, ale też wiele
tego chcieli moi rodzice. To zdarzenie przyniosło mi codziennej radości. Mamy tam swoje ulubione działy
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i zwykle od nich rozpoczynamy lekturę. W mojej opinii
największą wartością tego periodyku jest przedstawianie
najbardziej aktualnych wiadomości ujmowanych w formę krótkich (ale zawsze z odnośnikami do właściwych
linków) newsów oraz większych artykułów. W sytuacji
związanej z pandemią COVID-19 wywołaną wirusem
SARS-CoV-2 dostarczanie aktualnej wiedzy o przebiegu
i wynikach prowadzonych w wielu placówkach naukowych badań jest nie do przecenienia. Kiedy śledzi się
doniesienia dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego
na przestrzeni kolejnych miesięcy z ostatniego 1,5 roku,
które były zamieszczane na łamach GdL, widać wyraźnie,
jak świat nauki, z początku zupełnie zagubiony, zaczął
z czasem tę świeżo nabytą wiedzę systematyzować,
wyciągać z niej wnioski chociażby w postaci określenia
głównych objawów chorobowych COVID-19 (z początku też często wzajemnie się wykluczających), by
ostatecznie w formie informacji i zaleceń przekazywać
je tym z pierwszej linii frontu walki z zagrożeniem.

Sądząc po liczbie odsłon poszczególnych artykułów – gazeta ma rzesze wiernych czytelników i oby
to trwało!

Dziewiątka i co dalej?
Świat biegnie do przodu, tempo postępu naukowo-technicznego jest już wręcz kosmiczne, czego
więc będą dotyczyć informacje w kolejnych numerach
GdL? Przez jakiś czas pewnie nadal będziemy chłonąć
doniesienia dotyczące ciągle na nowo odkrywanych
aspektów obecnej pandemii. Wraz z jej rozwojem
zmienił się chociażby w istotny sposób charakter naszej pracy. Dzisiaj nikt się już nie dziwi terminowi
telemedycyna i swobodnie wykorzystujemy pozytywne
jej strony. Równocześnie pamiętamy, że dynamika
rozwoju naukowo-technicznego w ostatnich latach
zaowocowała ogromnym postępem w diagnostyce
medycznej wykorzystującej techniki informatyczne.
Coraz częściej słyszymy o stosowaniu w tej dziedzinie sztucznej inteligencji (artificial intelligence) oraz
Gazeta na dziewiątkę
o machine learningu, czyli samouczeniu się maszyn.
„Gazeta dla Lekarzy” jest bardzo dziwnym mie- Myślę, że w niedalekiej przyszłości wiedza o tych kiesięcznikiem, ponieważ mimo niezamieszczania treści runkach rozwoju diagnostyki medycznej zostanie nam
reklamowych (co się dzisiaj właściwie w świecie mediów dostarczona między innymi na elektronicznych kartach
nie zdarza) ma czym wypełnić swoje elektroniczne „Gazety dla Lekarzy”.
szpalty, a kolejne numery są coraz bardziej okazałe,
zapewniając lekturę na dłużej. Poza dominującymi
#
artykułami o charakterze ściśle medycznym i dotyDzisiejsze zamknięte w domach z powodu panczącym środowiska lekarskiego znajdziemy tam treści demii dzieciaki siedzą po uszy w środowisku informahistoryczne dotyczące zdarzeń i postaci nie tylko z ob- tycznym, korzystając z urządzeń elektronicznych, i nie
szaru medycyny, ale też dziejów polskich, globalnych, w głowie im ograniczenie dostępu do wiedzy. Mało
a nawet w tym najmniejszym wymiarze obejmującym tego, to one same ją ukierunkowują, a ich nieco starsi
nasze własne rodziny. Do moich szczególnie lubianych koledzy, którzy doskonale opanowali formy przełożetekstów należą przedruki dziewiętnastowiecznego dzieła nia zabawy w formie elektronicznej na życie oparte
Kobieta lekarką domową, określanego jak podręcznik na technikach cyfrowych z pewnością zafundują nam
lekarski. To pisane piękną, nieco archaiczną polszczyzną w niedługim czasie jeszcze doskonalsze metody diagnotłumaczenie z języka niemieckiego zawiera wiele dziś zowania chorób i zaburzeń, a może dzięki powszechnej
już zapomnianych informacji o sposobach leczenia cyfryzacji w nauce uda się im opracować nowatorskie
przed dobą antybiotykoterapii oraz ponadczasowe i skuteczniejsze formy terapii, by pomóc przynajmniej
prawdy dotyczące fizjologii człowieka. Niektóre rodzaje części chorych, dla których dziś nie ma ratunku. Jeśli
proponowanej w tym dziele terapii mogą śmieszyć (np. to marzenie stanie się rzeczywistością, to na pewno
kąpiel ócz), ale są i takie, które nic nie straciły ze swojej dowiemy się o tym z „Gazety dla Lekarzy”.
aktualności.

Wszystkiego dobrego, Dziewięciolatko,

Alicja Barwicka
okulistka

Tak trzymaj i pamiętaj o nas, swoich czytelnikach!
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Konferencje i szkolenia

Szkolenie podyplomowe ciągłe
w okresie rozliczeniowym 2016-2020
Krystyna Knypl

Minął trzeci czteroletni okres, w którym powinniśmy rozliczyć nasze aktywności w zakresie szkolenia podyplomowego ciągłego. Poświadczenie aktywności z poprzednich okresów
rozliczeniowych przedstawiłam: https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/38-jestem-naprawde-wkurzona. Kolej na moje aktywności szkoleniowe w kolejnym okresie
rozliczeniowym (6.11.2016 – 5.11.2020).
A. Książki
PROUST QUESTIONNAIRE

9. Co byłoby dla ciebie największym
niepowodzeniem?
Wolę o tym nie myśleć.
10. Kim chciałabyś być?
Profesjonalną globtroterką oraz autorką
poradników turystycznych.

ATREZJA
PRZEŁYKU

W debiutanckiejW
powieści
debiutanckiej
Maść tygrysia
powieści(2003
Maśćr.)tygrysia
zamie- (2003 r.) zamieProfesjonalną globtroterką
Profesjonalną
orazglobtroterką oraz
autorką bestsellerowych
autorkąpowieści.
bestsellerowych powieści.
ściła swój ulubiony
ściławiersz
swój ulubiony
Na pożegnanie:
wiersz Na pożegnanie:

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

14. Słowo, którego używasz zbyt często?
À propos.
15. Czego nie lubisz najbardziej?
Braku dobrych manier.
16. Jak chciałabyś opuścić ten świat?
Nie czyniąc nikomu kłopotu.
17. Jakie błędy wybaczasz innym ludziom?
Popełnione nieświadomie.

Ulokowałam jeden
Ulokowałam
dzień
jeden dzień
Na mapie zapomnienia,
Na mapie zapomnienia,
Będę wspominaćBędę
go bez
wspominać
słów
go bez słów
I tylko od niechcenia.
I tylko od niechcenia.

11. Kiedy kłamiesz?
11. Kiedy kłamiesz?
Gdy mój rozmówca
Gdy
życzy
mójsobie
rozmówca
tego. życzy sobie tego.
12. Twój ulubiony12.
bohater
Twój ulubiony
literacki? bohater literacki?
Mały Książę.
Mały Książę.

13. Twoi bohaterowie
13. Twoi
z życia
bohaterowie
codziennego?
z życia codziennego?
Ulokowałam drugi
Ulokowałam
dzień
drugi dzień
Mąż Francis, córkaMąż
Kate,
Francis,
wnuczęta
córka Kate, wnuczęta
Na mapie zapomnienia,
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Helcia i Henio oraz
Helcia
ich tata
i Henio
Maciej.
oraz ich tata Maciej.
Będę wspominaćBędę
go bez
wspominać
słów
go bez słów
14. Słowo, którego14.
używasz
Słowo,zbyt
którego
często?
używasz zbyt często?
I tak to nic nie zmienia.
I tak to nic nie zmienia.

Najczulsza niegdyś
Najczulsza
myśl niegdyś myśl
Nie sprowokuje Nie
nigdy
sprowokuje
złości, nigdy złości,
Zmartwienie, smutek
Zmartwienie,
ani gniew
smutek ani gniew
W spokojnym sercu
W spokojnym
nie zagości.
sercu nie zagości.
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13. Twoi bohaterowie z życia codziennego?
Mąż Francis, córka Kate, wnuczęta Helcia
i Henio oraz ich tata Maciej.

Krystyna Knypl

12. Twój ulubiony bohater literacki?
Mały Książę.

18. Twoje życiowe motto?
Trzeba być zawsze przygotowanym
na nadejście sukcesu.
19. Dar natury, który chciałabyś posiadać?
Młodość.
20. Jaki jest obecnie stan twojego umysłu?
Zachwycający ;))

À propos.

À propos.

15. Czego nie lubisz
15.najbardziej?
Czego nie lubisz najbardziej?
Braku dobrych manier.
Braku dobrych manier.
16. Jak chciałabyś16.
opuścić
Jak chciałabyś
ten świat?opuścić ten świat?
Nie czyniąc nikomu
Niekłopotu.
czyniąc nikomu kłopotu.
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chwile, słowa, łzy, 17. Jakie błędy wybaczasz
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18. Twoje życiowe18.
motto?
Twoje życiowe motto?
W odruchu przywołany
W odruchu przywołany
Trzeba być zawszeTrzeba
przygotowanym
być zawsze przygotowanym
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Prąd wspomnieńPrąd
porwał
wspomnień
wiele dni,
porwał wiele dni,
Wprost nie do policzenia,
Wprost nie do policzenia,
Przeszłości, mówię
Przeszłości,
ci: bądź zdrowa,
mówię ci: bądź zdrowa,
Do widzenia! Do widzenia!
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8. Czego najbardziej się obawiasz?
Kleszczy.
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6. Twoje ulubione zajęcie?
Podróże w świecie realnym i wirtualnym.
7. Twoje marzenie o szczęściu?
Życie w rezydencji na Lazurowym Wybrzeżu.

(@mimax2)
(@mimax2)

Krystyna Knypl

5. Twoja główna wada?
???

Krystyna
Knypl
Krystyna
Knypl

(@mimax2)
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4. Najbardziej cenisz u przyjaciół?
Ich istnienie.

ATREZJA PRZEŁYKU

3. Najbardziej cenisz u kobiety?
Poczucie humoru, zrozumienie.

Krystyna Knypl
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Dr n. med. Krystyna
Dr n.Knypl
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2. Najbardziej cenisz u mężczyzny? Poczucie
humoru, lojalność, odpowiedzialność.
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1. Twoja główna cecha charakteru?
Optymizm.

na nadejście sukcesu.
na nadejście sukcesu.

19. Dar natury, który
19.chciałabyś
Dar natury,posiadać?
który chciałabyś posiadać?
Młodość.
Młodość.
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20. Jaki jest obecnie
20.stan
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umysłu?
stan twojego umysłu?
Zachwycający ;)) Zachwycający ;))
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1. Knypl K.: Atrezja przełyku 2017 (pediatria, gastrologia)
2. Knypl K.: Złoty Dyplom Lekarza 2019 (historia
medycyny) (200 pkt)
B. Artykuły opublikowane
w „Gazecie dla Lekarzy” (350 pkt)
1. Knypl K.: 4th International Conference on oesophageal atresia in Sydney. GdL 2017,1,9-11
2. Knypl K.: Air Quality in Europe 2016. Miało być
lepiej. GdL 2017,2,7-10
3.Knypl K.: Powstały Europejskie Sieci Referencyjne.
GdL 2017,3,7-8
4.Knypl K.: Tajemnice padaczki. GdL 2017,3,6-9
5. Knypl K.: Jakość życia pacjentów z chorobami rzadkimi. Stan bieżący i zadania na przyszłość dla wszystkich.
GdL 2017,4,8-11
6. Knypl K.: Konferencja American College of Physcians
Internal Medicine. GdL 2017,5,1920
7. Knypl K.: Trudne dla wszystkich spotkania z chorobami rzadkimi. GdL 2017,4,15-16
8. Knypl K.: Zmienne i trudne cele leczenia hipotensyjnego. 2017,5,21-24
9. Knypl K.: Atrezja przełyku z jego zwężeniem w środkowym lub dolnym odcinku. GdL 2017,6,23-28
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10. Knypl K.: Zaburzenia motoryki przełyku po operacji
atrazji. GdL 2017,7,17-18
11. Knypl K.: Migracja ludności i problemy medyczne.
2017,11,6-7
12. Knypl K.: Diagnostyka i leczenie schorzeń naczyń
obwodowych. GdL 2017,10,8-9
13. Knypl K.: Rytm życia. GdL 2017,11,9-11
14. Knypl K.: Nowe wytyczne American College of
Cardiology i American Heart Association. GdL
2018,1,9-10
15. Knypl K.: Epidemiologia atrezji przełyku. GdL
2018,2,15
16. Knypl K.: Co czyni człowieka zdrowym albo o nowym obliczu gastrologii. GdL 2018,2,12-14
17. Knypl K.: Stymulatory i inne zmory. GdL 2018,2,7-11
18. Knypl K.: Refluks żołądkowo-przełykowy u dzieci.
GdL 2018,6,8-10
19. Knypl K.: Lekarze zaangażowani w odzyskanie
niepodległości Polski. GdL 2018,12,10-12
20. Knypl K. Długowieczność – mity i fakty. GdL
2019,1,17-18
21. Knypl K. Historia European Society of Hypertension
– refleksje i wspomnienia osobiste. GdL 2019,3,25-29
22.Knypl K.: Zasady postępowania w nadciśnieniu
tętniczym. Wytyczne PTNT 2019 GdL 2019,6,9-11
23.Knypl K.: Zasady postępowania w nadciśnieniu
tętniczym GdL 2019,7,6-7
24. Knypl K.: Pomiar ciśnienia krwi to wielki biznes
albo o czym mówiono na ESH 2019 w Mediolanie.
GdL 2019,7,11-13
25. Knypl K.: Międzynarodowa konferencja na temat
atrezji przełyku. GdL 2019,8,11-13
26. Knypl K.: Raport NFZ o pacjentach z nadciśnieniem
tętniczym. GdL 2019,9,10-11
27. Knypl K.: Programy zdrowotne Unii Europejskiej.
GdL 2019,10,8-9
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Konferencje i szkolenia
28.Knypl K. Psychiatria na świecie. GdL 2019,11,16-17 2. Knypl K.: The abdominal aortic artery aneurysm and
29. Knypl K. Telemedycyna na przykładzie hipertensjo
cardiovascular risk factors. https://www.escardio.org/
logii. GdL 2020,1,17-18
Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-18/
30. Knypl K. Carotid artery stenosis. GdL 2020,3,18-21
the-abdominal-aortic-artery-aneurysm-and-cardiovascular31. Knypl K. Pierwszy automatyczny defibrylator wszczerisk-factors
piono 40 lat temu. GdL 2020,326-327
32. Knypl K. Nowy czynnik ryzyka schorzeń sercowo- D. Artykuły opublikowane
-naczyniowych. GdL 2020,6,8-9
w „Forum Leczenia Zakażeń”
33. Knypl K. Kongresy European Society of Cardiology. 1. Knypl K.: Infekcje wirusowe i bakteryjne górnych
GdL 2020,10,1 924
dróg oddechowych – różnicowanie. Forum Leczenia
34. Knypl K. Moje spotkania z kardiologią. GdL 2020,
Zakażeń 2020,1,3-6
10,25-29
2. Knypl K.: Infekcje górnych dróg oddechowych – po35. Knypl K. Senegal liderem walki z Covid-19. GdL
stępowanie terapeutyczne. Forum Leczenia Zakażeń
2020,11,8-9
2020,1,7-10
C. Artykuły opublikowane
E. Uczestnictwo
w „e-Journal of Cardiology
w konferencjach i kongresach
Practice”
(51 pkt)
1. Knypl K.: Control of hypertension – shoud doctor 1. Konferencja Nowości terapii w hipertensjologii i karroll up their sleeves or open their mainds to new
diologii w praktyce klinicznej w 2018 roku – cykl
form of Communications. https://www.escardio.org/
sympozjów 3.03.2018 (3 pkt)
Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-17/ 2. Konferencja VII Forum Chorób Sercowo-Naczyniocontrol-of-hypertension-should-doctors-roll-up-theirwych z Lipidologią 2019. Praktyka trudniejsza od
sleeves-or-open-their-min
wytycznych. 8.03.2019 (3 pkt)
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Konferencje i szkolenia
3. Konferencja OLI Warszawa O wpływie nadciśnienia
tętniczego na serce i układ krążenia – jako wykładowca
6.04.2019 (5 pkt)
4. Kongres European Society of Cardiology
29.08-1.09.2020 (40 pkt)
F. Członkostwo
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (5 pkt)
#
Moje obliczenia wskazują, że obowiązek uzyskania
przynajmniej 200 punktów edukacyjnych w kolejnym
okresie rozliczeniowym zrealizowałam.
Krystyna Knypl

Punkty edukacyjne z poprzednich okresów rozliczeniowych
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Zachowajmy pamięć

James Bond w polskim wydaniu
Aleksandra Zasimowicz

W ramach przywracania należnej pamięci polskim kryptologom pisałam jakiś czas temu
o polskich pogromcach Enigmy (GdL 6_2020, https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.
php/wybrane-artykuly/1081-zapomniana-historia-trzech-polskich-matematykow). Nie ujmując
ogromnych zasług tym trzem młodym matematykom, chciałabym przybliżyć historię innego i niestety zupełnie zapomnianego pioniera w dziedzinie szyfrów – Jana Kowalewskiego. Ten as polskiego wywiadu był wielkim patriotą, który swoje wielorakie talenty rozwijał
jako żołnierz, dyplomata, szyfrant, handlowiec, a także wydawca gazety i autor artykułów.
Był wszechstronnie wykształcony, znał wiele języków, a poza realizmem w postrzeganiu
świata miał w sobie cechy romantyka. Jego barwny życiorys to gotowy scenariusz filmowy,
przy którym bledną wyczyny słynnego agenta Jej Królewskiej Mości.
an Kowalewski urodził się w 1892
roku w Łodzi, która w tym czasie
przeżywała niezwykle dynamiczny
rozwój. Historię tego przemysłowego miasta, w którym fortuny robili
przedstawiciele różnych nacji, zupełnie nie przejmując się zaborem
rosyjskim, uwiecznił w zbiorowej
pamięci Andrzej Wajda, ekranizując Ziemię obiecaną. Młody Janek miał szczęśliwe dzieciństwo.
W domu przykładano wielką wagę
do rozwoju intelektualnego, ale
dbano też o tężyznę fizyczną. W pamiątkach rodzinnych zachowały się
zdjęcia ze wspólnych rodzinnych
wycieczek nie tylko w najbliższe
okolice Łodzi, ale i dalej, np. do
Merano leżącego wówczas na terenie Austro-Węgier, na których
dokumentowano między innymi
wykonywanie przez chłopca ćwiczeń lekkoatletycznych. Jego rodzice przywiązywali ogromną wagę do
wykształcenia, ze szczególnym naciskiem na naukę języków obcych.
Dowodem skuteczności ich działań
było rozpoczęcie przez 17-latka studiów w języku francuskim. Stało się
to w 1909 roku, kiedy po ukończeniu Szkoły Handlowej Kupiectwa
Łódzkiego Janek wyjechał do Liege.
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Tablica upamiętniająca Jana Kowalewskiego, Łódź, ul. Piotrkowska 132
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W Belgii studiował chemię techniczną, uzyskał w 1912
roku dyplom i tytuł zawodowy młodszego chemika.
Do 1915 roku praktykował w zakładach chemicznych
w Zgierzu, a potem na Kijowszczyźnie. Zakres zdobywanego w rodzinnym domu wykształcenia ogólnego
był bardzo szeroki, ale i tak nikt by nie przewidział,
że nawet lektura nowel Edgara Allana Poe może się
przydać w przyszłym łamaniu sowieckich szyfrów.
Ten beztroski etap życia szybko się jednak zakończył
i w 1915 roku młody Janek został wcielony do armii
carskiej. Ukończył w niej szkołę oficerską i w stopniu
chorążego wraz z wieloma innymi Polakami walczącymi
w armii zaborcy ruszył na front rumuński.
W obcej armii dla dobra ojczyzny
Podczas I wojny światowej w carskiej armii służyło wielu Polaków kierujących się troską o odzyskanie
niepodległości przez swój kraj. Młody chorąży w marcu
1917 roku wraz z przyjaciółmi założył Związek Polaków
Wojennych w strukturach IX armii carskiej. Został wiceprezesem organizacji oraz współtwórcą „Wiadomości
Tygodniowych”. Młodzi redaktorzy mieli ambitne plany
zamieszczania w periodyku treści historycznych, literackich, społecznych i politycznych. Po pewnym czasie
Jan nie mógł już kontynuować tej działalności, gdyż
został przeniesiony do sztabu II Korpusu Polskiego,
świeżo sformowanej jednostki rosyjskiej utworzonej
z polskich żołnierzy. Jako oficer sztabowy ruszył wraz
z carską armią szlakiem bojowym w kierunku okupowanej przez Niemców Ukrainy. 11 maja 1918 roku pod
Kaniowem stanowiące część rosyjskiej armii oddziały
polskie pod wodzą płk. Józefa Hallera zostały okrążone
i zaatakowane przez liczniejsze oddziały niemieckie
i przegrały bitwę. Kowalewski trafił do niewoli. Po
ucieczce zaopiekował się nim ppłk Michał Żymirski
i mianował go swoim adiutantem w konspiracyjnej
Polskiej Organizacji Wojskowej. Chorąży awansował
na stopień porucznika. Część młodych żołnierzy tylko
marzyła o wolnej Polsce, część zaś zawiązywała tajne
organizacje służące osiągnięciu przyszłego celu. W tym
samym roku porucznik został kierownikiem kolejnej
tajnej formacji na Ukrainie. Nosiła ona nazwę Organizacji Werbunkowo-Agitacyjnej. Ledwie w sierpniu
1918 sformowano samodzielny oddział polski w Kubaniu, a już w październiku tego roku przekształcono
go w 4. Dywizję Strzelców Polskich pod dowództwem
gen. Lucjana Żeligowskiego. Kowalewskiemu przypadło
stanowisko szefa oddziału wywiadowczego. Służba
w obcym wojsku, ale przede wszystkim umiejętności
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Grupa oficerów polskich podczas III powstania śląskiego przed pałacem
w Slawentzitz (Sławięcice). Na pierwszym planie stoją od prawej: kapitan
Leon Bulowski, kapitan Robert Oszek, kapitan Jan Chodźko, porucznik
Jan Kowalewski

zdobyte w polskich oddziałach powstających samodzielnie w strukturach zaborców zaowocowała w wolnej
Rzeczpospolitej.
Kariera wojskowa
w okresie międzywojennym
Już w 1919 roku por. Kowalewski został przydzielony do Sekcji Szyfrowej w Oddziale II Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego. Jego zadaniem było
stworzenie komórki zajmującej się łamaniem szyfrów.
Tę ściśle tajną formację przekształcono w 1920 roku
w Wydział II Szyfrów Specjalnych w Biurze Szyfrowym.
Można spekulować, co było powodem zatrudnienia
młodego człowieka na tak odpowiedzialnym stanowisku. Niewątpliwie wpływ miało na to kilka spraw. Po
pierwsze porucznik znał organizację służby radiotelegraficznej w rosyjskiej armii. Nie bez znaczenia było też
wykształcenie. Studia techniczno-chemiczne i handlowe
wykształciły u niego umiejętność matematycznego rozumowania, która w kryptografii jest bezcenna. Na awans
mogły mieć też wpływ kontakty z czasów działalności
konspiracyjnej, doskonała znajomość mentalności Rosjan zdobyta podczas lat spędzonych w carskiej armii
oraz fakt bycia poliglotą, mówiącym biegle po rosyjsku,
francusku i niemiecku.
Pionierskie próby deszyfryzacji
Zadaniem komórki radiowywiadowczej było
przechwytywanie, analizowanie, zbieranie, a przede
wszystkim odszyfrowywanie obcej korespondencji.
Polski Agent 007 zaczął odnosić pierwsze sukcesy
w kryptografii, kiedy podczas zastępowania kolegi
odkrył stertę zaszyfrowanych depesz sowieckich i postanowił je odczytać. Bezcenna okazała się znajomość
rosyjskiego. Wsparty instrukcjami Edgara Allana Poe
odkrył kod częstotliwości występujących liter i odczytał
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kowalewski#/media/Plik:Kowalewski_1920.jpg

wszystkie. Przykładem
ogromna była rola tej wojjego dalszych sukcesów
ny, która przed bolszewicką
na polu deszyfrażu niech
nawałą ochroniła nie tylko
będzie fakt, że w latach
młode państwo polskie, ale
1919-1920 spośród okoi całą Europę, a Polacy, któło 380 przejętych obcych
rzy na jej froncie walczyli
korespondencji udało się
różnym rodzajem broni,
złamać 22 sowieckie, z czew tym także deszyfrażem,
go 21 odczytał Kowalewski.
zapłacili za ponownie odPóźniejszy szef Oddziału
zyskaną wolność ogromną
II Sztabu Generalnego picenę.
sał, że Jan Kowalewski to
„faktyczny twórca radiowyOficer do zadań
wiadu w Polsce”, a stosospecjalnych
wana przez niego metoda
Zaraz po zakońpracy, jej organizacja oraz
czeniu działań w wojnie
umiejętności dydaktyczne
bolszewickiej kapitan Jan
niezbędne w prowadzeniu
Kowalewski został wysłany
szkoleń kadry oficerskiej
na Wileńszczyznę do gamającej w przyszłości zaszenia tzw. buntu Żeligowsilić szeregi polskich speskiego, grożącego utratą
cjalistów deszyfrażu są Szyfrogramy Armii Czerwonej przechwycone i odczytane przez kryptolo- Wilna i okolic. Przebywał
wyjątkowo wysoko oce- gów Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w sierpniu 1920 r. tam aż do zakończenia loniane. Strategia łamania
kalnych działań i demobisowieckich szyfrów, przy
lizacji pułku pod koniec
którym współpracowało
1922 roku. Kolejną misją
wielu współczesnych mabył Górny Śląsk. Tu prowatematyków, jak chociażby
dzony przez niego wydział
Wacław Sierpiński, Stefan
„Czapla” wspierał polskie
Mazurkiewicz czy Stanisław
działania plebiscytowe. Za
Leśniewski, przygotowało
działalność wywiadowczą
podwaliny pod późniejsze
w III Powstaniu Śląskim
sukcesy trzech polskich
został odznaczony Ordematematyków, pogromców
rem Odrodzenia Polski,
Enigmy. To przecież Marian
a jego ówczesne działania
Rejewski, Jerzy Różycki
najlepiej podsumowuje
i Henryk Zygalski dzięki
treść uzasadnienia przyswojemu geniuszowi skróznanego odznaczenia: „…
cili przebieg II wojny świaoddał nieprzeciętne usługi,
towej, chociaż nigdy nikt
prowadząc z narażeniem
ze współczesnych im za to
życia prace wywiadowcze,
nie podziękował. W okresie
przyczynił się wielokrotnie
międzywojennym sukcedo wykrycia kierunków nasy polskich kryptologów
tarć niemieckich, a przez to
z Kowalewskim na czele były z oczywistych względów do odparcia ataków nieprzyjaciela”. Wraz z zakończeutajnione, niemniej jednak uznając ogromne zasługi niem III Powstania Śląskiego Jan Kowalewski zakończył
w wojnie polsko-bolszewickiej Jan Kowalewski (już też swoją misję na Śląsku. Cały czas kontynuując pracę
w stopniu kapitana) został odznaczony Orderem Virtuti w Oddziale II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, był
Militari V klasy. Dzisiaj nikt nie ma już wątpliwości, jak jednocześnie delegowany do kolejnych pułków w Łodzi
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i w Pleszewie. Z czasem dekryptaż i radiowywiad, w których odnosił wcześniejsze
sukcesy, zawiodły go na Daleki Wschód.

Jak zawsze jego raporty były nieocenionym
źródłem informacji, a w jednym z nich
pisał „jeśli nie można jeszcze powiedzieć,
że ZSRR szykuje się do wojny, to można
Mało znane sojusze
stwierdzić, że szykuje się jak do wojny”.
Na prośbę Sztabu Generalnego JapoTak jak już wielokrotnie wcześniej bywało,
nii, który wystąpił o przeszkolenie oficerów
doceniano zasługi żołnierza dyplomaw dziedzinie szyfrowania, generał Władyty, awansując go w 1931 roku na stopień
sław Sikorski wysłał do tej misji kapitana
podpułkownika. Wprost proporcjonalnie
Jana Kowalewskiego. Urodzony wywiadowdo zadowolenia z pełnionej misji przez
ca nie tylko przeszkolił dalekowschodnich Jan Kowalewski jako attaché polskie władze rosła niechęć Sowietów
kandydatów na kryptologów, ale zebrał wojskowy w Moskwie
i chęć pozbycia się niewygodnego dyplodużo materiałów na temat japońskiej wojskowości. maty. Przygotowywano wiele prowokacji, aż w końcu
Polski wykładowca nie zachwycił się swoimi uczniami, uznany za persona non grata opuścił Moskwę w 1933
nisko oceniając ich zdolności, a szczególnie zarzucał roku. Polskie władze chciały skierować go na placówkę,
im słabą znajomość języków obcych. Jako dyplomata w której mógłby kontynuować swoją działalność przeciw
nie dał im zapewne tego odczuć, skoro za swój wkład ZSRR. Między innymi brano pod uwagę stanowisko dyw przeszkolenie grupy kryptologów otrzymał szablę plomaty w Tokio. Ostatecznie wysłano go do Bukaresztu.
i został uhonorowany Orderem Wschodzącego Słońca. Zbliżone stanowisko pracy stało się ponownie źródłem
Podczas pobytu w Kraju Kwitnącej Wiśni nawiązał ścisłą ważnych informacji nie tylko o źle uzbrojonej i słabo
współpracę z polskim przedstawicielstwem dyploma- wyszkolonej armii, ale przede wszystkim o jej sojusznitycznym, dostarczając informacji nie tylko z zakresu kach skupionych w ramach Małej Ententy. Ogromnie
wojskowości, obronności, ale i kwestii politycznych. Był ważną częścią pracy w Rumunii było nawiązywanie
przecież cały czas oficerem Oddziału II Sztabu General- bliskich kontaktów z władzami, w tym z królem oraz
nego. Tworzenie podwalin współpracy polsko-japońskiej mieszkającymi w Rumunii Polakami. Im bliższe były
wynikało ze wspólnego ciągłego zagrożenia ze strony kontakty, tym więcej mógł zdziałać i pewnie dlatego
Sowietów. Po powrocie do kraju w 1923 roku kapitan został nawet prezesem klubu sportowego Polonia. Do
został awansowany na stopień majora. Kolejne zmiany kraju wrócił w 1937 roku.
w przydziałach wojskowych zawiodły go rok później
do Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu, gdzie Zgubne oblicze polityki i biznesu
sprawował stanowisko dowódcy III batalionu. Widząc
Po powrocie do kraju rozpoczął działalność
niezwykłe zdolności Kowalewskiego, dowództwo pol- polityczną. Związał się z Obozem Zjednoczenia Naskiej armii podjęło decyzję o dalszym poszerzeniu jego rodowego (OZN), gdzie został szefem sztabu. Był poumiejętności, wysyłając swojego asa na staże w pułku strzegany jako wybitny oficer, który w przyszłości wiele
lotniczym i wojskach łączności. Po ich ukończeniu jeszcze osiągnie. Pomimo że OZN miał strukturę bez
i pomyślnym zdaniu egzaminów wstępnych został mała wojskową, to rządziły tu już polityczne kryteprzyjęty do renomowanej paryskiej Wyższej Szkoły ria. Kowalewski chciał współpracy z tymi, z którymi
Wojennej, gdzie studiował przez kolejne dwa lata, by inni nie chcieli. Przygoda polityczna nie trwała roku
po powrocie do kraju w 1927 roku wrócić do pracy i zakończyła się odwołaniem Kowalewskiego z pełniow Sztabie Generalnym.
nej funkcji. Po tej nieudanej próbie bycia politykiem
rozpoczął pracę w Towarzystwie Importu Surowców
Attaché wojskowy
Tissa jako jej dyrektor naczelny. W 1938 roku rozpoBiorąc pod uwagę dotychczasowy życiorys Jana częto przygotowania do powstania pierwszej w Polsce
Kowalewskiego, nie można się dziwić polskiemu do- huty aluminium. Atmosfera zbliżającej się zawieruchy
wództwu, że dla swojego człowieka zabiegało o przydział wojennej skutkowała gromadzeniem zapasów paliwa,
stanowiska attaché wojskowego w Moskwie, równocze- stali, gotówki itp. Do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego
śnie trudno się dziwić, że Moskwa nie chciała wyrazić Kowalewski podjął tą pracę. Najprawdopodobniej skuna to zgody. Po ponad trzech miesiącach przepychanek siło go to, że towarzystwo miało importować materiały
Kowalewski rozpoczął jednak swoją misję w 1929 roku. strategiczne dla przemysłu obronnego w Polsce, oraz
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że spółka miała być powiązana z Oddziałem II Sztabu
Głównego. Pracując tam, odbywał wiele zagranicznych
podróży, zwłaszcza za zachodnią granicę. Włączył się
w prace komitetu organizacyjnego budowy kanału
Bałtyk – Morze Czarne. Wierzył w sens tego pomysłu
tak głęboko, że w maju 1939 roku pisał na łamach
„Problemów Europy Wschodniej”, że „Przywrócenie osi
Bałtyk – Morze Czarne szlakami Wisły, Sanu, Dniestru
i Prutu jest najistotniejszym obowiązkiem obecnego
pokolenia Polski”. Wiemy, że nie doszło do realizacji tych
planów, chociaż i po nim byli zwolennicy tej koncepcji.
Tak więc wybuch wojny zastał ppłk. Kowalewskiego
poza strukturami wojska.
Rumunia po raz drugi.
Podczas pierwszych dni wojny podpułkownik
Jan Kowalewski jako osoba cywilna (nie był zmobilizowany i nie miał przydziału wojskowego) pomagał potrzebującym warszawiakom, ale bardzo szybko
odnalazł dawnych kolegów i rozpoczął działalność
jako oficer łącznikowy, ponieważ posiadał samochód.
Wziął udział w ewakuacji polskich władz i urzędów do
Rumunii. Znajomość języka i realiów kraju, w którym
działał przez kilka lat, oraz stare znajomości bardzo
mu pomogły. Założył Centralny Polski Komitet Pomocy dla Uchodźców w Rumunii i stanął na jego czele.
Organizacja współpracowała z Rumuńskim Czerwonym Krzyżem, a środki czerpała głównie z Banku
Polskiego, przy niewielkim wsparciu delegata rządu
RP. Wykorzystując znajomości z czasów gdy był attaché
wojskowym, Kowalewski nawiązał kontakt z pewnym
niemieckim arystokratą i byłym posłem, próbując
w sposób apolityczny załatwić najprostsze potrzeby
uchodźców, np. przesyłanie przekazów pocztowych
rodzinom pozostałym w kraju. Kontakt odbywał się na
terenie kraju neutralnego, jakim była wtedy Rumunia
i ze współudziałem rządu rumuńskiego. Na wniosek
polskich uchodźców pochodzących z kresów, którzy
chcieli wrócić do kraju, podjął również próby kontaktu
z sowiecką służbą konsularną, ale przychylny stosunek
Sowietów do pomysłu szybko uświadomił podpułkownikowi, że w rezultacie wszyscy ci kresowianie trafią do
łagrów i z prowadzonych rozmów szybko się wycofał.
Opuścił Rumunię na wezwanie gen. Sikorskiego w 1940
roku i przedostał się do Francji. Tam razem z pułkownikiem Ignacym Matuszewskim zajął się opracowaniem
specjalnego memoriału zakładającego (oczywiście pod
konkretnymi warunkami) między innymi możliwość
zawarcia sojuszu z ZSRR przeciw Niemcom. Rozwój
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działań wojennych zadecydował, że ostatecznie memoriał nigdy nie został ukończony i tym samym nigdy nie
był przedstawiony aliantom.
Portugalia
i znów nietuzinkowe działania
Tak jak w Rumunii, tak i w Portugalii, do której po
upadku Francji trafił Kowalewski, jego podstawowym
działaniem była pomoc uchodźcom. Został członkiem
Komitetu Pomocy Uchodźcom najpierw w Figueria da
Foz, a następnie w Lizbonie. Było się kim zajmować, bo
Portugalia przyjęła około 7 tysięcy polskich cywilów
uciekających z okupowanej ojczyzny. Jedni chcieli
dalej walczyć z okupantem, inni pracować w polskich
instytucjach, byli i tacy, dla których ten azyl był tylko
przystankiem w drodze do jednej z Ameryk. Podczas
swojego pobytu wraz z grupą kilku osób podjął się
dyskusyjnego kroku w postaci wystosowania do strony
niemieckiej memorandum sugerującego złagodzenie
prześladowań na terenie okupowanej Polski i podjęcie
rozmów. Na ten apel nie uzyskano odpowiedzi Niemców.
Przed oskarżeniem o kolaborację chronił Kowalewskiego
fakt, że o wszystkich jego wojskowych i pozawojskowych
ruchach wiedział rząd na uchodźstwie. W styczniu
1941 roku został mianowany kierownikiem Placówki
Łączności z Kontynentem podlegającej Ministerstwu
Spraw Wewnętrznych. Była to część Akcji Kontynentalnej, której zadaniem była walka z okupantem w całej
Europie. Wykluczała walkę zbrojną, natomiast skupiała
się na akcjach propagandowo-dywersyjnych osłabiających działania państw osi. Bardzo ważnym celem było
też skupienie rozproszonych sił polskiego wychodźstwa
pod skrzydłami rządu RP. Placówka Lizbońska stała
się szybko centralnym i węzłowym punktem Akcji
Kontynentalnej, między innymi za sprawą aktywności
naszego asa. W jego działalności ponownie przydała
się przeszłość wywiadowcza i umiejętność pozyskiwania agentów. Zorganizował w tym okresie tajną sieć
przerzutową służącą przemycaniu ludzi i pieniędzy,
używając pseudonimów „Piotr” i „Nart”. Cały czas
nie opuszczała go myśl, by odciągając sojuszników
– osłabić III Rzeszę i w tym celu prowadził tajne rozmowy z przedstawicielami Włoch, Rumunii, Bułgarii
i Finlandii. Na początku 1943 roku władze oficjalnie
upoważniły Kowalewskiego do prowadzenia rozmów
w ramach operacji „Trójnóg”. Pomimo zainteresowania ze strony sojuszników Hitlera rozmowy nie dały
oczekiwanych rezultatów i stały się nieaktualne po
ustaleniu zasad „bezwarunkowej kapitulacji” państw
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osi podanych przez Churchilla i Roosvelta. Warto „polsko-rumuńsko-węgiersko-włoskim”. Polski rząd na
podkreślić, że polską placówkę w Lizbonie działającą uchodźstwie, troszcząc się o życzliwe stosunki z Wielką
w ramach Akcji Kontynentalnej oceniano bardzo wy- Brytanią, odwołał oficera z Lizbony, ściągnął na Wyspy
soko, głównie za sprawą ponadprzeciętnych zdolności i tu zaraz mianował szefem Polskiego Biura Operacyji działań polskiego asa wywiadu.
nego, gdzie pod pseudonimem „Zenon” przygotowywał
Jedyną sytuacją, o której podpułkownik Kowa- polskie oddziały sabotażowo-dywersyjne do operacji
lewski nie informował rządu na uchodźstwie, była bra- „Overlord”, czyli inwazji w Normandii.
wurowa akcja uwolnienia króla Karola II z niemieckiej
Po zakończeniu II wojny światowej Jan Kowalew„gościny” w Hiszpanii. Mistrzowsko zorganizowane upro- ski wybrał emigrację, nie chcąc żyć w kraju opanowawadzenie, ze zmianą wozów na górskich serpentynach, nym przez komunistów. Do końca życia pisał, wydawał
mogłoby stać się akcją niejednego filmu akcji. Oficer nie periodyk „East Europe”, po 10 latach przemianowany na
poinformował o akcji przełożonych, aby nie wytworzyć „East Europe and Soviet Russia”, zachował też miłość do
sytuacji obciążającej rząd RP. Akcję przeprowadzono bez kryptografii, rozpracowując szyfry Romualda Traugutta
jakiegokolwiek wynagrodzenia, w ramach, jak mówił i biskupa Załuskiego. Zmarł w 1965 r. w Londynie.
podpułkownik, „działalności koleżeńsko-wojskowej
wobec króla jako pułkownika honorowego armii polskiej”.
#
Jak widać oficer traktował prawa przyjaźni niezwykle
Życie Jana Kowalewskiego pokazuje niezbicie,
serio. We wspomnieniach unikał wszelkich nazwisk jak okrutna bywa historia, która dla miałkich celów
i okoliczności akcji uwolnienia Karola II.
decydentów skazuje na zapomnienie wybitne jednostki.
Nie po raz pierwszy dowiadujemy się o losach bohateNawet gdy kończą się laurki,
rów, o których nic nie wiedzieliśmy. To wielki problem
zostaje służba
dotyczący pamięci zbiorowej i dobrze, że chociaż zbyt
Życiu Jana Kowalewskiego bardzo długo towarzy- późno, to jednak przywraca się pamięć zapomnianym
szyła aura wdzięczności i doceniania przez przełożonych bohaterom. Takie banicje są odwieczne. Widzimy to
jego niepospolitych zdolności. Z czasem zaczął być chociażby czytając wydawane w odstępach 20 lat mopostrzegany jako ktoś kłopotliwy, żeby nie powiedzieć nografie, gdzie autor kolejnej „zgubił” nazwiska kilku
niebezpieczny. Tak zaczęli go postrzegać (nie po raz osób. Obyśmy nigdy nie znaleźli się w gronie tych, co
pierwszy) Sowieci, ale również Brytyjczycy. Skoro pro- własną chwałę tworzą, umniejszając osiągnięcia innych.
wadził (zawsze za wiedzą i aprobatą rządu) rozmowy
w Lizbonie z Niemcami, zaczęto się tej jego wiedzy
Aleksandra Zasimowicz
obawiać. Toczył też rozmowy w bloku antysowieckim
siostra lekarki, nauczyciel dyplomowany informatyki

Nowości
Dzień Chorób Rzadkich
27 lutego jest obchodzony na całym
świecie Dzień Chorób Rzadkich. Problemy pacjentów cierpiących na choroby
rzadkie wykraczają daleko poza aspekty
medyczne i mają duży wpływ na wiele

aspektów życia. Choroby rzadkie są uwa- doświadcza lęku i stresu. Częstość tych
żane za czynnik ryzyka rozwoju chorób problemów psychologicznych w popupsychicznych. Badania wykazują, że aż lacji ogólnej wynosi około 17%. (K.K.)
69% pacjentów z chorobami rzadkimi
Źródło: https://ojrd.biomedcentral.com/arzgłasza doświadczanie depresji, a 82%
ticles/10.1186/s13023-017-0591-7

Nowa, groźna mutacja koronawirusa w Kalifornii
Na łamach portalu medRxiv, przedstawiającego doniesienia naukowe oczekujące na recenzje, W. Shang
i wsp., naukowcy z Los Angeles, opublikowali artykuł

zatytułowany Emergence of
a novel SARS-CoV-2 strain
in Southern California, USA,
w którym opisano nową mutację wirusa SARS-CoV-2.
Mutacja ta została oznaczona

symbolami B.1.427 i B.1.429.
Naukowcy przeanalizowali dokumentację medyczną
324 osób z tą mutacją. Stwierdzono, że zakażenie wiązało
się z 4,8-krotnie większym

ryzykiem ciężkiego przebiegu
choroby wymagającej leczenia na oddziale intensywnej
terapii oraz ponad 11-krotnie większym ryzykiem zgonu.
(K.K.)

Źródło: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.21249786v1
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Chciałem i długo nie śmiałem
�u niebieskie� wracać stronie,
Bym nie spotkał two�e� matki;
Fikcja i Spyta
rzeczywistość
się: «Jaka nowina
� kuli ziemskie�, z mo�e� chatki,
Jaki sen był mego syna?»

Motto:
Źródło: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.pdf

��

buǳi się struǳony i patrzy w okno — ranek
Nocy cicha, gdy wschoǳisz, kto ciebie zapyta,
Skąd przychoǳisz; gdy gwiazdy przed sobą rozsie�esz,
�to z tych gwiazd ta�nie przyszłe� drogi twe� wyczyta!
«�aszło słońce», woła�ą astronomy z wieży,
Ale dlaczego zaszło, nikt nie odpowiada;
Ciemności kry�ą ziemię i lud we śnie leży,
Lecz dlaczego śpią luǳie, żaden z nich nie bada.
Przebuǳą się bez czucia, �ak bez czucia spali —
Nie ǳiwi słońca ǳiwna, lecz coǳienna głowa;
�mienia się blask i ciemność �ako straż pułkowa;
Ale gǳież są woǳowie, co �e� rozkazali?
A sen? — ach, ten świat
cichy,Mickiewicz:
głuchy, ta�emniczy,
Adam
Dziady
�ycie duszy, czyż nie �est warte badań luǳi!
�tóż �ego mie�sce zmierzy, kto �ego czas zliczy!
�rwoży się człowiek śpiący — śmie�e się, gdy zbuǳi.
Mędrcy mówią, że sen �est tylko przypomnienie —
Mędrcy przeklęci!

�a�emnica, Noc, Nauka,
Mędrzec

Sen

Sen, Dusza

Pandemiczne
senne
mary
Czyż nie umiem rozróżnić
marzeń od pamięci?
Chyba mnie wmówią, że mo�e więzienie

Krystyna
JestKnypl
tylko wspomnienie.

Mówią, że senne czucie rozkoszy i kaźni
Jest tylko styczniowego
grą wyobraźni;słońca
— jaśniał kolejny
promieniach
Głupi! zaledwie z wieści wyobraźnią zna�ą
dzień pandemicznej zimy. Matylda Przekora była
I nam wieszczom o nie� ba�ą!
przekonana,
w roli dziennikarza
medycznego
Bywałemżewokrzepła
nie�, zmierzyłem
lepie� �e� przestrzenie

W

i nie grozi jej powrót do lekarskiej przeszłości, gdy nieoczekiwanie
okazało się,ǲiady,
że jestczęść
jednak
 
III zapotrzebowanie
na jej doświadczenie lekarskie. Nie wszyscy bowiem
poszukujący pomocy w rozwiązaniu swoich problemów
zdrowotnych zachwycali się występującymi masowo
w przyrodzie i internecie przedstawicielami młodego
pokolenia lekarskiego, tzw. ekspertami, wytycznymi
i najnowszymi osiągnięciami marketingu Big Pharmy.
Udzielała więc od czasu do czasu porad tele – porad lekarskich na podstawie wiedzy i doświadczenia nabytego
przez lata praktyki. Kolejną w sezonie pandemicznym
poradę zakończyła późnym wieczorem i około 22.00
i uznała, że to dobra pora na sen.
Szybko usnęła po pracowitym dniu. Impulsy
elektryczne przeskakiwały z jednego neuronu na drugi
i zupełnie nieoczekiwanie, być może w wyniku zbłąkanego przewodnictwa, znalazła się na oddziale kobiecym
Kliniki Chorób Wszelakich. Niby wszystko było znajome,
jednak oddział był jakiś inny niż ten, który pamiętała
z młodych lat. Postanowiła upewnić się, na których
salach i jakich ma pacjentów, przeglądając historie
chorób w pokoju asystentów. Weszła do niewielkiego
pomieszczenia znajdującego się w połowie długości
oddziału, niestety w pokoju nie było nikogo i co gorsza,
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nie było ani jednej historii choroby w szafie stojącej na
Marzenie
prawo od drzwi.
Do licha, jak się dowiem, gdzie leżą moi pacjenci?
– zastanawiała się przez dłuższą chwilę. – Może u pielęgniarek? – Niestety w pokoju
 pielęgniarki oddziałowej
nie było nikogo.
Może pani Iza, pielęgniarka apteczkowa, będzie
wiedziała? – pomyślała nieco speszona Matylda. Niestety w pokoiku gdzie Iza rozkładała leki, także nie
było nikogo.
Nie mam wyjścia, muszę iść na obchód, może
rozpoznam moich pacjentów. Tylko na których salach
oni leżą? Na pewno mam chorych na sali 42-45.
Skierowała się w kierunku sali z łóżkami 42-45,
przynajmniej była przekonana, że idzie we właściwym
kierunku, jednak ściana oddzielająca sale od korytarza szpitalnego była jakaś przebudowana. Pomiędzy
drzwiami do poszczególnych sal były dziwne wąskie
fragmenty ściany z nietypową numeracją. Tam gdzie
zawsze były łóżka 42-45, na wąskim fragmencie ściany
widniała tabliczka tabliczce z numerami 15-17, a potem
19-21. – Co to, u licha, jest??? Wejdę na salę i na pewno
rozpoznam moje pacjentki! Tak, to jest dobry pomysł!
Nacisnęła klamkę najbliższych drzwi. Na sali
leżało trzech mężczyzn drobnej budowy, wychudzonych
i żaden z nich nie odpowiedział na słowa przywitania
wypowiedziane przez Matyldę.
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Najczulsza niegdyś myśl
Nie sprowokuje nigdy złości,
Zmartwienie, smutek ani gniew
W spokojnym sercu nie zagości.
Wymażę chwile, słowa, łzy,
Zabliźnię wszystkie swoje rany,
Zapomnę każdy zbędny gest,
W odruchu przywołany.
Prąd wspomnień porwał wiele dni,
Wprost nie do policzenia,
Przeszłości, mówię ci: bądź zdrowa,
Do widzenia!

O, do licha! Co oni tu robią na oddziale kobiecym? – pomyślała coraz bardziej zaniepokojona Matylda.
Na kolejnych salach leżeli trudni do zidentyfikowania pacjenci .
Może coś się dowiem na parterze – pomyślała
Matylda.
Tam było jeszcze gorzej. Wszystkie pomieszczenia były puste, ściany na korytarzu i w salach były
odrapane, a zielona farba odpadała płatami. Rozglądała
się dokoła, próbując bezskutecznie ustalić, gdzie są jej
pacjenci. Niestety nie była w stanie ich zlokalizować.
Ulokowałam jeden dzień
Na mapie zapomnienia,
Będę wspominać go bez słów
I tylko od niechcenia.
Ulokowałam drugi dzień
Na mapie zapomnienia,
Będę wspominać go bez słów
I tak to nic nie zmienia.

Czyżby ten wiersz był tylko pobożnym poetyckim życzeniem, a skuteczny rozwód z medycyną nie istnieje?
Może powinnam zmienić słowa wiersza na:
Ulokowałam jeden dzień na mapie zapomnienia
Dziś już to wiem: lokata taka nic nie zmienia.
Krystyna Knypl

Kontynuacja z poprzedniego numeru

Wirusy w natarciu
Krystyna Knypl

Mijały kolejne miesiące, a pandemia spowodowana przez wszędobylskiego wirusa nie ustępowała, trzeba więc było na kogoś zwalić winę za ten stan rzeczy. Podczas narady w Najwyższej Izbie Kontroli Umysłów i Zmysłów (NIKUZ) zdecydowano, że winnymi będą lekarze, którzy nie zostali obdarzeni przez Ducha Świętego łaską wiary w skuteczność produktu biznesowego „Szczepionki z kieszonki” przeciwko wirusowi szalejącemu od ponad
roku po wszystkich zakątkach Sarmalandii oraz innych krain.
Sądowa rozprawa to nie jest zabawa!
Duch Święty, z którego werdyktami nikt nie śmiał
dyskutować ani poddawać ich w wątpliwość, chyba nie
wiedział, co robi, pozbawiając tych lekarzy daru wiary
w produkt biznesowy „Szczepionki z kieszonki”. Nikomu nie przeszkadzał powszechny brak u ludzi takich
łask Ducha Świętego jak miłość, dobroć, cierpliwość,
uprzejmość oraz wspaniałomyślność. Działo się tak,
ponieważ skądinąd brak tych łask w społeczeństwie
nikomu z przedstawicieli wielkiego biznesu żadnych
interesów nie psuł. Natomiast niewiara w produkt
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biznesowy „Szczepionki z kieszonki” psuła nie tylko
interesy, ale też misternie tkany wizerunek Big Vaccine
jako dobroczyńców ludzkości na skalę globalną jakich
świat do tej pory nie widział. Bezwzględnie konieczne więc było surowe skarcenie tych nieroztropnych
posiadaczy Prawa Do Realizowania Daru Powołania
do Medycyny!
Pierwszą rozprawę karcącą kilku niewiernych
lekarzy zaplanowano w samo południe środy popielcowej w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli Umysłów
i Zmysłów (NIKUZ) w Departamencie ds. Lekarzy,
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w Wydziale Kar i Chłost. Procedura rozprawy przewi- nagradzać wystąpienie sędziego Pimpela. Spojrzał
dywała publiczne przyznanie się oskarżonych do winy, i o mało co nie dostał napadu migotanie przedsionków.
obietnicę poprawy oraz posypanie oskarżonym głowy Zamiast młodych hunwejbinów medycyny na ławach
popiołem przez mistrza ceremonii wraz z wygłoszeniem siedzieli jacyś starcy! Co więcej, wyglądali na tak starych,
formuły „Nawracajcie się i wierzcie w >>Szczepionki że już niczym nie można było ich wystraszyć, ukarać
z kieszonki<<”.
ani pognębić.
Na eleganckich zegarkach sędziów Najwyższej
– Panie dyrektorze administracyjny! – zawołał
Izby Kontroli Umysłów i Zmysłów wybiła godzina władczym tonem do urzędnika odpowiedzialnego za
dwunasta. W okolicy rozbrzmiewały dźwięki dzwonów organizację posiedzenia sądu.
dobiegające z najbliższego kościoła, do którego sędzio– Tak, wasza eminencjo... – wyszeptał drżącymi
wie chadzali w celu duchowego uzmocnienia. Sędzia wargami urzędnik. Gwałtowna suchość ogarniała wszystprzewodniczący Euzebiusz Pimpel, doktor habilitowany kie zakamarki jego jamy ustnej z niezwykłą szybkością.
nauk wszelakich i nie byle jakich, wkroczył dostojnym
– Czy to sekcja Młodych Hunwejbinów Medycyny
krokiem na salę rozpraw ostatecznych. Za nim kroczyło tak się postarzała od ostatniej rozprawy, że na ich miej12 pozostałych sędziów.
scu widzę samych starców??? – wysyczał sędzia Pimpel.
Sędzia Pimpel rzucił okiem na lewą stronę sali
– Wasza eminencjo, oni twierdzą, że są młodzi...
rozpraw, gdzie siedzieli oskarżeni o myślozbrodnię nie- – resztkami sił odpowiedział urzędnik i rozejrzał się za
wiary w produkt biznesowy „Szczepionki z kieszonki”, wodą, którą rozstawiono na poszczególnych stołach
byli w komplecie. Siedemnastu hańbiących doskonały przed rozprawą. To co zobaczył prawie ścięło go z nóg
wizerunek korporacji lekarskiej na znak powitania i tylko cudem nie runął na podłogę, podtrzymując się
pochyliło głowy przed ich doskonałościami sędziami. najbliższego stołu! Wszyscy starcy popijali wodę zaNastępnie Euzebiusz spojrzał na prawo, gdzie braną ze stołu prezydialnego! To nie była zwykła woda,
przewidziano miejsce dla Sekcji Młodych Hunwejbinów lecz Rewelacyjny Płyn Nawadniający przygotowany
Medycyny. Mieli oni za zadanie gorącymi oklaskami przez pracowników NIKUZ z najwyższą starannością,
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zakwalifikowany do postawienia na stół prezydialny wiary w nieskończenie wspaniałe efekty produktu „Szczeprzez samego głównego inspektora sanitarnego Sar- pionki z kieszonki”. Oskarżeni osobnicy rozsiewali pośród
malandii (GISS), profesora Marka Tintasa. Zgodnie swoich pacjentów oraz przez media społecznościowe
z profesorską recepturą płyn był wzmocniony kostkami fałszywe informacje, że szczepionki nie tylko nie działają
lodu mającymi powszechnie znane działanie prze- tak jak się oczekuje, ale w dodatku są nieprzebadane. Nasi
ciwwirusowe, które profesor odkrył podczas swych eksperci sponsorowani są przekonani, że „Szczepionki
badań naukowych. To był płyn przeznaczony tylko z kieszonki” działają i oni widzą ten dobroczynny efekt,
dla wybranych, a tymczasem pili go, nic sobie z tego zwłaszcza gdy spoglądają na swoje konta bankowe. Jako
nie robiąc, jacyś dziwni starcy, którzy twierdzili, że są wyznawcy Medycyny Opartej na Faktach uważamy, że
Młodymi Hunwejbinami Medycyny.
dalsza dyskusja na temat braku skuteczności produktu
– Wody... – jęknął dyrektor administracyjny do „Szczepionki z kieszonki” jest bezprzedmiotowa. Jak eksstarców. – Wody, choć jedną kropelkę – wyszeptał reszt- perci tak mówią, znaczy tak jest, a jak nie jest, to nie ma
kami sił. Wszyscy starcy patrzyli na niego chłodnym to najmniejszego znaczenia. Nie będziemy dyskutować
wzrokiem, co więcej, żaden, nawet najmniejszy mięsień z nikim, bo my wiemy lepiej od wszystkich, co się w życiu
mimiczny ich twarzy nie wyrażał jakiegokolwiek uczu- opłaca, bo taka jest nasza praca. A jak się komuś w głocia. Demonstrowali zero ępatii wobec spragnionego wie przewraca, to niech uważa, bo to może się dla niego
urzędnika okrutnie zaatakowanego przez los. Mijały skończyć bardzo przykro, o czym lojalnie uprzedzamy
kolejne sekundy pełne narastającego pragnienia, nie- wszystkich posiadaczy Prawa Do Realizowania Daru
znośnej suchości śluzówek jamy ustnej i niepokoju Powołania do Medycyny.
o wysokość premii, a może i dalsze losy na stanowisku
dyrektora placówki. Niespodziewanie jeden ze starców
zaintonował na znaną melodię:
Bracia, siostry, wody dajcie!
Sądom wszystko wypijajcie!
Powiało obrazą majestatu sądu, gdy bezczelni
starcy nieoczekiwanie zaśpiewali na zupełnie inną,
buntowniczą nutę:
A kto nie wypije,
Tego we dwa kije!
Wszystko toczyło się dalej niczym w najkoszmarniejszym śnie... Któryś z sędziów krzyknął:
– Zawołać policję! To jest obraza majestatu sądu!
To jest obraza wysokiego urzędu!
Nie minęło dziesięć minut, gdy do sali rozpraw
wkroczyły dwa zastępy policjantów z pałkami teleskopowymi, długimi niczym kije bejsbolowe i pobrzękując
kajdankami ruszyli w kierunku starców. Sędziowie nie
czekając na dalszy bieg wydarzeń złapali się za falbanki
swoich służbowych sukienek i wykrzykując: – Przerwa
w obradach! Przerwa w obradach! – w popłochu wybiegli z sali posiedzeń.
Dostojność rozprawy została bezpowrotnie
zniszczona. Sędzia Pimpel był niepocieszony. Nie tak
to wszystko sobie wyobrażał i planował od kilku tygo- Maski niezwykłej łaski
dni. Gdy ochłonął w swoim gabinecie, wezwał służby
Mimo całodobowych starań wszystkich działów
prasowe i podyktował komunikat dla mediów:
marketingu produkt biznesowy „Szczepionki z kieszonki”
Dziś w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli Umysłów miał wielu oponentów. Marudzili oni na forach interi Zmysłów odbyło się posiedzenie sądu, podczas którego netowych, że po otrzymaniu zastrzyku boli ich ramię,
rozpoznano sprawę przeciwko osobom pozbawionym gorączkują, mają obolałe mięśnie, dreszcze, nudności
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– to wszystko robiło zły PR wokół produktu. Nie dość
Powiem więcej, nikt nam nie wmówi, że czarne
tego, szczepionki wymagały bardzo skomplikowanej jest czarne, a białe jest białe, ale na szczęście my możemy
obsługi – transport w specjalnych warunkach tempe- wmówić wszystko każdemu.
raturowych, kwalifikacja do szczepienia przez lekarza,
Musimy też zadbać o dobry wizerunek szczemożliwość stwierdzenia przeciwwskazań przez takie- pionki. Do tej pory było pojęcie „niepożądany odczyn
go doktora niekumatego o co w tym biznesie chodzi poszczepienny” – takie określenie psuje nasze biznesy,
spowolniały proces biznesowy i czyniły go niepewnym od dziś będzie „pożądany odczyn poszczepienny”, bo
co do pomyślnego przebiegu. Zupełnie zbędni pod- w końcu to są tylko słowa. A ich znaczenie ja w try
wykonawcy psuli interes, a jeszcze do tego ci wszyscy miga zmienię! Nie takich rzeczy uczyli mnie w Partantyszczepionkowcy!
-Szkole w Davosie! Słowa są najważniejsze, fakty są bez
W tej złożonej sytuacji Global Pandemic Business znaczenia – dowodził Adaś.
postanowił zdywersyfikować ofertę pandemiczną. Po
Zdecydowano, że akcję propagandową poprowadyskusji zdecydowano się na produkt prostszy w pro- dzą profesorowie Andrzej Barban i Krzysztof Tymon,
dukcji i dystrybucji o nazwie „Maski niezwykłej łaski”. znani eksperci sponsorowani, miłośnicy blasku kamer
Producentem mógł byś praktycznie każdy zaufany i fleszy, kreatywni tfurcy medycyny opartej na faktach
szwagier, dostawcą bratowa, a do nabycia maski nie tylko im znanych. Gdy dziennikarze dopytywali, na
była potrzebna kwalifikacja przez lekarza. Transport podstawie jakich faktów naukowych rekomendują
nie wymagał specjalnych warunków. Aby skutecznie takie czy inne obostrzenia lub terapie, odpowiadali
wprowadzić „Maski niezwykłej łaski” na rynek, trzeba z kamiennymi twarzami skrytymi za „Maskami najbyło zdyskwalifikować dotychczasowe formy zasłaniania wyższej łaski”:
jamy ustnej. Najlepszym w tej konkurencji był Adaś
– To jest tajemnica lekarska!
Dowcipnicki. W podziemiach pewnego zaufanego
Pytani czy już poddali się misterium wstrzyklokalu gastronomicznego przy przyćmionych światłach nięcia „Szczepionki z kieszonki”, odpowiadali chórem:
zwołano naradę biznesową.
– Nasi pacjenci bardzie potrzebują szczepień
niż my! Nasze wrażliwe sumienie lekarskie nie pozwala
nam odbierać pacjentom niepowtarzalnej szansy uzyskania
ochronnego miana przeciwciał.
Matylda Przekora zainspirowana ich humanitarną
postawą wobec pacjentów na
identyczne pytanie odpowiadała:
– Stoję w kolejce po
„Szczepionkę z kieszonki” za
profesorami Andrzejem Barbanem i Krzysztofem Tymonem. Przed nimi stoi prezes
firmy Gejzer produkującej
szczepionki, słynącej z dobroczynności wobec ludzkości od
wieków. Ci trzej panowie stoją
– Nie o take maske za 2 reale sarmalandzkie nam na Podium Dobroczynności dla Całej Ludzkości, a ja
chodzi, na której nikt nie zarobi. To musi być drogi zaraz za nimi.
produkt biznesowy, do jego nabycia każdy musi być
przygotowany – rozpoczął swe wystąpienie Adaś. – Nie
możemy wypłaszczać naszego dochodu, bo nie ma ku
Z natury spisała i zilustrowała
temu powodu.
Krystyna Knypl
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Lektura na każdą porę roku
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Cdn.

Nowości
Naukowcy z Izraela o skuteczności szczepienia
przeciwko SARS-COV-2 po pierwszej dawce
Naukowcy z Maccabi Institute for Research & Innovation w Izraelu przeanalizowali skuteczność
po pierwszej dawce szczepionki BNT162b2. Wyniki przedstawili G. Chodick
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i wsp. w doniesieniu The effectiveness of the first dose of
BNT162b2 vaccine in reducing
SARS-CoV-2 infection 13-24
days after immunization: real-world evidence. Wykazano
51% skuteczność szczepionki

BNT162b2 w zapobieganiu
zakażeniom SARS-CoV-2
po 13-24 dniach od podania pierwszej dawki. Analizie
poddano dane 503 875 osób
(średni wiek 59,7 lat). W celu
uzyskania oczekiwanej

ochrony należy kontynuować
uodpornianie drugą dawką
– piszą w autorzy doniesienia.
(K.K.)
Źródło: https://www.medrxiv.org/
content/10.1101/2021.01.27.2125
0612v1
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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. Katarzyna Kowalska

Na zakończenie

Inny świat
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