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Koleżanki i Koledzy,

Ś

wiatowa Organizacja Zdrowia ogłosiła lata 2021-2030 dekadą zdrowego starzenia. Ogłosić coś łatwo, zrealizować zdecydowanie trudniej.
Wydłużenie życia współczesnych pokoleń dorosłych ludzi nastąpiło głownie
za sprawą profilaktyki schorzeń układu krążenia oraz wczesnego wykrywania i skutecznego leczenia schorzeń onkologicznych. Uwadze świata
medycyny uszła profilaktyka schorzeń zwyrodnieniowych dotyczących
układu kostno-stawowego oraz układu neurologicznego i narządu wzroku.

D

o dzisiejszego pokolenia 30-40-latków należy już dziś adresować
zachowania profilaktyczne chroniące nie tylko układ krążenia, ale
obejmujące całościowo wszystkie schorzenia jakie mogą dotykać starszych ludzi. Wzorując się na znanym fragmencie twórczości Aleksandra
Fredry, można powiedzieć:

W

Gdy na starość nie chcesz swojej zguby,
Od młodości dbaj o zdrowie, mój ty luby!

spominanie czasu minionego, będącego tematem przewodnim
numeru 4_2021 „Gazety dla Lekarzy” lepiej smakuje, gdy jesteśmy
w dobrym zdrowiu, którego życzę wszystkim Czytelnikom.
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Cyberatak na serwery Europejskiej Agencji Leków po dopuszczeniu
szczepionki Pfizer-BioNTech
Na łamach „The British Medical Journal” (The BMJ) 10 marca 2021 r. ukazał się artykuł dziennikarki śledczej Sereny Tinari zatytułowany The EMA covid-19 data leak, and what it tells us about mRNA instability, w którym opisano
włamanie na serwery European Medicines Agency (EMA) w związku z rejestracją szczepionki Pfizer-BioNTech.
Z dokumentów uzyskanych w wyniku włamania wynika, że niektóre wczesne komercyjne partie szczepionki Pfizer-BioNTech miały niższy niż oczekiwano poziom nienaruszonego mRNA.
O ataku tym EMA pisała pod adresem https://www.ema.europa.eu/en/news/
cyberattack-european-medicines-agency.
Informacje uzyskane z włamania na
serwery opublikowano w tzw. darknet, czyli ciemnej sieci. Ponadto kilku
dziennikarzy oraz naukowców z całego świata otrzymało kopie przecieków.
Pochodziły one z anonimowych kont e-mailowych, a większość prób nawiązania kontaktu z nadawcami nie powiodła się. Żaden z nadawców nie ujawnił
swojej tożsamości,
Z dokumentów tych wynika, że organy regulacyjne miały poważne obawy dotyczące niespodziewanie niskich

ilości nienaruszonego mRNA w partiach
szczepionki opracowanych do produkcji
komercyjnej. Odsetek nienaruszonego
mRNA w partiach używanych do badania klinicznego wynosił około 78%, natomiast w partiach komercyjnych około 55%. Z tego wynika, że bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki używanej w celach komercyjnych nie jest jeszcze określona.
Ostatecznie 21 grudnia 2020 roku
EMA dopuściła do obrotu szczepionkę
firmy Pfizer-BioNTech, pisząc, że „jakość tego produktu leczniczego, przedstawionego w kontekście sytuacji kryzysowej związanej z obecną pandemią
(Covid-19), uznaje się za wystarczająco spójną i akceptowalną”.
EMA twierdzi, że wyciekłe informacje zostały częściowo spreparowane, wyjaśniając w oświadczeniu, że „chociaż
poszczególne e-maile są autentyczne,
dane od różnych użytkowników zostały wybrane i zagregowane, utworzono
zrzuty ekranu z wielu folderów i skrzynek pocztowych, a sprawcy dodali dodatkowe tytuły”.
Niestabilność RNA jest jedną z największych przeszkód dla badaczy opracowujących szczepionki na bazie kwasów

nukleinowych. Jest to główny powód rygorystycznych wymagań dotyczących
łańcucha chłodniczego w tej technologii.
Nawet niewielka uszkodzenie, w dowolnym miejscu wzdłuż nici mRNA, może
poważnie osłabić działanie szczepionki.
Niektórzy naukowcy uważają, że szczegółowe wytyczne dla rejestracji szczepionek opartych na mRNA nie zostały
jeszcze opracowane.
Firma Pfizer odmówiła komentarza
na temat tego, do jakiego procentu integralności mRNA dąży, ani nie chciała odpowiedzieć na pytania dotyczące
przyczyny niespodziewanie niskiego
procentu integralności mRNA w niektórych partiach.
Dyrektor ds. korporacyjnych firmy
Moderna, Ray Jordan, odmówił odpowiedzi na którekolwiek z pytań The
BMJ, stwierdzając, że „w tym momencie
Moderna nie będzie oferować dodatkowych komentarzy na te tematy”. Podobnie przedstawiciel firma CureVac, której
szczepionka mRNA została zgłoszona
do rejestracji przez EMA w lutym, odmówił podania danych o integralności
mRNA w ich produkcie.
(K.K.)
Źródło: https://www.bmj.com/content/372/bmj.
n627

Włamanie do serwerów European Medicine Agency
(EMA), która dopuszcza leki i szczepionki do obrotu w krajach Unii Europejskiej, jest oszczędnie komentowane przez
agencję, która wydała pięć ogólnikowych komunikatów
w tej sprawie https://www.ema.europa.eu/en/news/cyberattack-ema-update-5.
Do 2019 roku EMA miała siedzibę w Londynie. W związku z brexitem konieczne było wybranie nowej siedziby agencji i od 4 marca 2019 jest nią Amsterdam. Na łamach gazety „De Volkskrant” holenderski dziennikarz Huib Modderkolk opublikował 6 marca 2021 r. artykuł o włamaniach do
serwerów EMA.
W wyjaśnienie okoliczności zdarzenia zaangażowani są
specjaliści z europejskiego urzędu bezpieczeństwa CERT-EU (https://www.cybersecurityintelligence.com/cert-eu-1925.
html) oraz z zespołu ds. przestępstw zaawansowanych technicznie holenderskiej policji.
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Nowe informacje o cyberataku
na serwery Europejskiej Agencji
Leków

Siedziba Europejskiej Agencji Leków

Po włamaniu na forach internetowych pojawiły się dziesiątki wewnętrznych dokumentów i e-maili EMA. Według
agencji dokumenty te zostały zmanipulowane w celu wywołania wątpliwości co do procedur dopuszczania do obrotu
i bezpieczeństwa szczepionek.
Według anonimowych źródeł gazety „De Volkskrant” już
wiosną 2020 r. doszło do włamania do komputerów EMA,
które trwało kilka miesięcy. Jesienią 2020 r. doszło do kolejnych ataków, w których rosyjscy hakerzy wzięli na cel różne
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organizacje medyczne w Europie. Wysyłali oni wybranym
pracownikom EMA e-maile, które wyglądały na pochodzące od kolegi (spearfishing). Kliknięcie na taką wiadomość
aktywowało złośliwe oprogramowanie.
Umożliwiło to Rosjanom przechwytywanie ruchu e-mailowego. Ponieważ EMA zabezpieczyła swoją sieć wewnętrzną za pomocą dwustopniowej weryfikacji, hakerzy początkowo mieli ograniczone pole manewru. Zmieniło się to, gdy
zauważyli plik zip wysyłany pocztą elektroniczną. Ten plik
zawierał token dla nowego użytkownika.
Rosjanie przechwycili ten plik i połączyli token z własnym
urządzeniem. W tym momencie system powinien był wydać komunikat o błędzie, aby nie było możliwe użycie kilku
tokenów dla tego samego użytkownika. Źródła podają jednak, że EMA wyłączyła tę opcję, przez co system stał się podatny na nadużycia. Nikt nie zauważył, że pracownik loguje się z wielu urządzeń.
Hakerzy ukryli swój własny adres IP i przez ponad miesiąc logowali się niezauważeni. Według źródeł nie tyle interesowała ich technika szczepionek Pfizer/BioNTech i Moderna, co raczej to, które kraje je kupowały i w jakich ilościach.
Włamanie zostało odkryte podczas wewnętrznego audytu. Przeglądając pliki logów, administrator systemu zauważył, że pewien pracownik EMA regularnie loguje się do sieci
poza godzinami pracy. Zgodnie z oświadczeniem EMA hakerzy mieli dostęp do „ograniczonej liczby dokumentów stron
trzecich”. Biorąc pod uwagę dłuższy okres, w którym intruzi pozostali niezauważeni, można się zastanawiać, co EMA
rozumie przez „ograniczoną” liczbę dokumentów. Organizacja nie odpowiedziała na pytania „De Volkskrant” – czytamy na stronach holenderskiej gazety.
Nie wiadomo, dlaczego hakerzy zdecydowali się opublikować niektóre z tych dokumentów. Ich motywem mogło być
wywołanie zamieszania.
Dokumenty te opublikowano na rosyjskim forum internetowym, opatrując je tytułem Evidences of BIG DATA SCAM of
Pfizer’s vaccines. Zawierały one poufne e-maile, dokumenty
z procesu oceny, komentarze pracowników EMA. Wynikało z nich, że EMA była presję ze strony Komisji Europejskiej,
aby dopuścić szczepionki tak szybko jak to możliwe i aby rejestracja europejska szczepionki nie była dużo późniejsza niż

https://en.wikipedia.org/wiki/De_Volkskrant#/media/File:Oostenburgereiland_oostenburgervaart.jpg
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amerykańska dokonywana przez FDA.
Jak wynika z korespondencji prowadzonej przez EMA
z Komisją Europejską, dyskusje między tymi instytucjami
były „napięte, a czasami nieco nieprzyjemne”.
EMA twierdziła, że dokumenty zostały zmanipulowane, ale nie podała, co dokładnie zostało zmienione. Później
okazało się, że dokumenty były autentyczne, ale fragmenty
różnych e-maili zostały połączone, ponadto Rosjanie dodawali własne tytuły.
Rosyjscy hakerzy wydawali się szczególnie zainteresowani europejską strategią szczepień i informacjami o tym, jakie szczepionki kupują poszczególne kraje.
EMA ogłosiła w tym tygodniu, że rozpoczęła proces
oceny szczepionki sputnik przed ewentualnym jej stosowaniem w Unii Europejskiej. Rzecznik CERT-EU poinformował, że „uważnie monitoruje” sytuację i jest w kontakcie z EMA oraz agencjami śledczymi. W trakcie dochodzenia prowadzonego przez holenderską policję Departament Sprawiedliwości odmówił bliższych informacji. Również holenderska agencja wywiadu cywilnego AIVD również stwierdziła, że „nie może komentować” tego włamania.
(K.K.)
Źródło: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/russianand-chinese-hackers-gained-access-to-ema~bdc61ba59/?referrer=h
ttps%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2F

Problemy pacjentów z demencją w krajach o różnych dochodach
Większość osób cierpiących na demencję żyje w krajach o niskich i średnich dochodach, natomiast w krajach
o wysokich dochodach częstość występowania demencji jest wyższa w niektórych
mniejszościowych grupach
etnicznych. Zróżnicowanie

etniczne wśród seniorów wymaga różnego podejścia do
zagadnień opieki nad tą grupą pacjentów. Temat został
poruszony w artykule T. James i wsp. Culturally tailored therapeutic interventions
for people affected by dementia: a systematic review and

new conceptual model. Autorzy przeanalizowali dane
z 23 doniesień naukowych.
Stwierdzono, że interwencje
dostosowane do potrzeb opiekunów latynoskich były akceptowalne, wykonalne i skuteczne w Stanach Zjednoczonych oraz Kolumbii. Z kolei

interwencje opracowane dla
opiekunów w Indiach były
skuteczne tylko w tym kraju, ale nie w innych krajach.
Autorzy proponują opracowanie nowych modeli opieki nad seniorami z demencją, które uwzględnią zróżnicowanie kulturowe. (K.K.)

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(21)00001-5/fulltext
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Nawracająca bronchogenna torbiel śródpiersia
Torbiel bronchogenna jest wrodzoną torbielą, która czę- torbieli w dotychczas opisanych przypadkach wynosił od
sto występuje w śródpiersiu. Jej nawrót po chirurgicznej re- 3 do 25 lat. Boudaya M.S. i wsp. opisali kolejne dwa przysekcji jest bardzo rzadki i wywodzi się głównie z pozostało- padki, które nawróciły po 14 i 33 latach.
(K.K.)
ści części ściany torbieli pierwotnej – został po raz pierwszy opisany przez Craiga Millera i wsp. w 1978 roku. Tor- Piśmiennictwo
biel w opisanym przez niego przypadku powodowała na- 1. Boudaya M.S. i wsp. The Recurrent Mediastinal Bronchogenic Cyst:
wracającą obturację oskrzeli oraz ucisk na żyłę główną gór- A Benign Tumour with an Invasive Character: Case Report. Current Respiratory Medicine Reviews, 2016, Vol. 12, No. 2. https://www.researchgate.net/
ną i tętnicę płucną.
publication/299458682_The_Recurrent_Mediastinal_Bronchogenic_Cyst_a_BeOd 1978 roku opisano jedynie dziesięć przypadków na- nign_Tumour_with_an_Invasive_Character
wrotów torbieli bronchogennej: siedem w literaturze angiel- 2. Esme H. i wsp.: Primary Mediastinal Cysts. Clinical Evaluation and Surgical
skiej, dwa w japońskiej i jeden we francuskiej. Czas nawrotu Results of 32 Cases. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3147201/
Torbiele śródpiersia (wg Esme H. i wsp.)
Dane

Torbiel bronchogenna
(n=12)

Mężczyźni / kobiety

Torbiel osierdziowa
(n=9)

Torbiel grasicza
(n=7)

Torbiel
potworniakowa
(n=2)

Torbiel jelitowa
(n=2)

7/5

4/5

5/2

2/0

1/1

45 ± 15

40 ± 13

34 ± 24

17 ± 24

12 ± 14

Objawy

bóle w klp (8)
duszność (2)

bóle w klp (3)
duszność (2)

bóle w klp (3)
duszność (2)
kaszel (2)

duszność (1)
wymioty (1)

duszność (2)
kaszel (2)

Lokalizacja
w śródpiersiu

przednie (2)
środkowe (10)

środkowe (9)

przednie (6)
środkowe (1)

tylne (2)

przednie (2)

Wielkość w cm

5,6 ± 1,7

7,3 ± 1,5

5,2 ± 1,4

4,5 ± 0,7

5,0 ± 1,4

Wiek

Tylko 40% zakażonych w Wuhan wytworzyło przeciwciała
Przeciwciała neutralizujące, które układ odpornościowy wytwarza w celu unieszkodliwienia wirusa SARS-CoV-2, mogą utrzymywać
się przez co najmniej dziewięć miesięcy po zakażeniu,
ale nie każdy wytwarza je
w wykrywalnych ilościach.
Zhenyu He i wsp. przedstawili to zagadnienie w artykule Seroprevalence and

humoral immune durability of
anti-SARS-CoV-2 antibodies
in Wuhan, China: a longitudinal, population-level, cross-sectional study opublikowanym na łamach „The Lancet”
20 marca 2021 r.
Zbadano 9500 osób z około 3500 losowo wybranych gospodarstw domowych w Wuhan. Przeciwciała oznaczano
w trzech różnych okresach

w ciągu 2020 roku: pierwszy
raz w kwietniu 2020 r., po
zniesieniu blokady miasta,
drugi raz w czerwcu 2020
roku i trzeci raz między październikiem a grudniem 2020
r. Stwierdzono, że tylko 7%
populacji zostało zarażonych
wirusem, z czego ponad 80%
nie miało żadnych objawów.
Około 40% zakażonych osób
wytworzyło przeciwciała

neutralizujące, które można
było wykryć przez cały okres
badania.
Autorzy uważają, że większość mieszkańców Wuhan
jest nadal podatna na zakażenie SARS-CoV-2 i że konieczna jest masowa kampania szczepień, aby uzyskać
odporność zbiorową. (K.K.)
Źródło: https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/PIIS01406736(21)00238-5/fulltext

Odkryto 6 nowych odmian koronawirusa w Wielkiej Brytanii
Zauważono, że gdy komórki gospodarza zostaną
zaatakowane różnymi wirusami, linie SARS-CoV-2 mieszają ze sobą swoje genomy
w procesie zwanym rekombinacją.

Podczas analizy danych
dotyczących sekwencjonowania brytyjskiej odmiany SARS-CoV-2 określanej
symbolem B.1.1.7 Ben Jackson i wsp. i wykryli kilka nowych linii wirusa. Wyniki

przedstawiono w doniesieniu
Recombinant SARS-CoV-2
genomes involving lineage
B.1.1.7 in the UK na łamach
„Nature”.
Sześć z tych linii prawdopodobnie odpowiada za

większą zdolność rozprzestrzeniania się wirusa. Odmiany te wykryto w północnej Walii, Londynie, hrabstwie East Midlands oraz na
południowym wschodzie
Wielkiej Brytanii.
(K.K.)

Źródło: https://virological.org/t/recombinant-sars-cov-2-genomes-involving-lineage-b-1-1-7-in-the-uk/658
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Postawy pracowników ochrony zdrowia w czasie katastrof
biologicznych
Medycyna katastrof nie jest wykładana
na uczelniach medycznych, przynajmniej
tych cywilnych i wszyscy mamy mało doświadczenia oraz wiedzy na temat organizacji pomocy ludności, mało też wiemy o postawach personelu medycznego.
Na łamach „Prehospital and Disaster Mecicine” Eleanor J. Murray i wsp.
opublikowali bardzo ciekawy artykuł
zatytułowany Factors Influencing Health
Care Workers’ Willingness to Respond
to Duty during Infectious Disease Outbreaks and Bioterrorist Events: An Integrative Review będący przeglądem literatury na temat czynników wpływających na postawy pracowników medycznych w czasach katastrof.
Stany nagłe związane z chorobami
zakaźnymi w coraz większym stopniu
stają się częścią krajobrazu świadczenia
opieki zdrowotnej, co ma wpływ nie tylko na jednostki i społeczeństwo, ale także na osoby niosące pomoc. Pracownicy ochrony zdrowia są prawdopodobnie
najważniejszymi zasobami w nagłych
przypadkach związanych z chorobami
zakaźnymi, ale osoby te mają własne
problemy i uwarunkowania – piszą autorzy doniesienia.
Dokonali oni przeglądu 149 artykułów na ten temat. W artykułach tych
podkreślono, że na postawy pracowników ochrony zdrowia w czasie epidemii wpływają takie czynniki jak: dostępność do środków ochrony osobistej
oraz szczepionek, poziom wyszkolenia
personelu, etyka zawodowa, bezpieczeństwo rodzinne i osobiste oraz systemy
wsparcia dla pracowników.
Jest wiele barier utrudniających niesienie pomocy, takich jak: niepokój i postrzegane ryzyko, czynniki interpersonalne, czynniki związane z pracą i rodzaj epidemii.
Aby lepiej przygotować się na kryzysy
kadrowe spowodowane absencją niezwiązaną z chorobą podczas nagłych przypadków chorób zakaźnych, ważne jest, aby
zrozumieć, kto przyjdzie do pracy i dlaczego – piszą autorzy artykułu.
Wcześniejsze wydarzenia, takie jak
SARS, grypa H1N1, gorączka krwotoczna Ebola, MERS i obecna epidemia
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SARS-CoV-2 pozwoliły poznać zagadnienia związane z postawami personelu medycznego.
Większość analizowanych artykułów
omawiała postawy pracowników służby zdrowia pracujących w szpitalach
(42,5%), a pozostałe skupiały się głównie na pracownikach publicznej służby
zdrowia (17,5%), ratownikach medycznych (15,0%), pracownikach podstawowej opieki zdrowotnej (12,5%), studentach medycyny (7,5%), dentystach i pracownikach międzynarodowych organizacji pozarządowych (2,5%).
Pracownicy służby zdrowia byli najbardziej skłonni do reagowania na ogniska chorób zakaźnych, gdy: patogen był
nieprzenoszalny; zapewniono odpowiednie środki ochrony osobistej oraz
skuteczną profilaktykę zarówno pracownikom, jak i ich rodzinom.
Obawa o bezpieczeństwo osobiste
i bezpieczeństwo członków rodziny została uznana za barierę dla gotowości
w 30,0%. Pracownicy obawiali się, że oni
sami lub członkowie ich rodzin zostaną wykluczeni lub napiętnowani przez
członków społeczności, którzy mogą
postrzegać ich jako nosicieli chorób.
Obowiązki osobiste, takie jak opieka
nad członkami rodziny, którzy mogą zachorować, w połączeniu z brakiem osób
wspierających te obowiązki, takich jak
opieka nad dziećmi, osobami starszymi
i zwierzętami domowymi, były wymieniane jako bariery w 17,5% przypadków.
Kolejne dwa badania wykazały, że
niedobory kadrowe stanowią potencjalną barierę, głównie ze względu na
przekonanie, że doprowadzą do konfliktów między współpracownikami lub do
przepracowania. Podobnie obawa przed
potencjalnymi konfliktami wynikającymi z pracy z nieprzeszkolonymi wolontariuszami stanowiła istotną barierę
dla gotowości niektórych pracowników.
Pracownicy byli mniej chętni do
udzielenia pomocy, jeśli ich współmałżonek również był pracownikiem ochrony zdrowia.
Wymóg dłuższego czasu pracy w czasie epidemii wiązał się z niższą gotowością.

Brak uwzględnienia w programach
nauczania szkoleń i edukacji w zakresie
medycyny katastrof i gotowości w dziedzinie zdrowia publicznego również okazał się barierą dla studentów rozpoczynających pracę.
Pracownicy służby zdrowia byli zazwyczaj bardziej skłonni do reagowania na epidemię, jeśli mieli możliwość
zapewnienia opieki swoim pacjentom,
a nie pacjentom nieznanym.
Gotowość do pracy może się zmieniać w czasie długiego trwania epidemii, przy czym w miarę postępu epidemii pracownicy służby zdrowia będą
mniej chętni do reagowania. Ponadto
lokalizacja ogniska choroby zakaźnej
może mieć znaczenie: w jednym z badań
pracownicy służby zdrowia byli mniej
chętni do reagowania na sytuacje związane z ogniskiem poza ich miejscem zamieszkania.
Szkolenia dotyczące bioterroryzmu,
broni masowego rażenia lub innych rodzajów terroryzmu, zwłaszcza po wydarzeniach 11 września, były szczególnie ważne dla zwiększenia gotowości.
Zidentyfikowano systemy wsparcia
dla pracowników, które ułatwiały gotowość do podjęcia pracy. Do ważnych
form wsparcia zaliczono
# dostęp do telefonu i poczty elektronicznej,
# pomoc w zakresie transportu,
# zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania,
# gwarantowane zabezpieczenie finansowe, takie jak ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od niepełnosprawności,
# możliwość odpoczynku i utrzymania higieny osobistej
# posiadanie jasno określonych ról
w ramach reagowania.
(K.K.)

Źródło: https://www.cambridge.org/core/journals/prehospital-and-disaster-medicine/article/factors-influencing-health-care-workerswillingness-to-respond-to-duty-duringinfectious-disease-outbreaks-and-bioterroristevents-an-integrative-review/5A04E842D638C9C0246F7268AA922A5A#
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Moderna rozpoczęła badanie kliniczne szczepionki
przeciwko SARS-COV-2 z udziałem dzieci
Głównym celem badania KidCOVE jest sprawdzenie bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki mRNA-1273 przed
zachorowaniem w razie kontaktu z wirusem SARS-CoV-2
dzieci w wieku od 6 miesięcy do 11 lat.
Badanie jest prowadzone we współpracy z National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), częścią National Institutes of Health (NIH) oraz Biomedical Advanced
Research and Development Authority (BARDA).
Cieszymy się z rozpoczęcia tego badania fazy 2/3 nad mRNA1273 u zdrowych dzieci w USA i Kanadzie oraz dziękujemy
NIAID i BARDA za współpracę – powiedział Stéphane Bancel,
dyrektor generalny Moderna. – Jesteśmy podbudowani wynikami analizy pierwotnej badania COVE fazy 3 dotyczącego
mRNA-1273 u osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych, a to

badanie pediatryczne pomoże nam ocenić potencjalne bezpieczeństwo i immunogenność naszego kandydata na szczepionkę COVID-19 w młodszej populacji wiekowej.
Firma zamierza objąć badaniem około 6750 dzieci w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie w wieku od 6 miesięcy
do mniej niż 12 lat. Każdy uczestnik w wieku od sześciu miesięcy do mniej niż 2 lat może otrzymać jeden z trzech poziomów dawek (25, 50 i 100 µg). Każdy uczestnik w wieku od
2 lat do mniej niż 12 lat może otrzymać jedną z dwóch dawek (50 lub 100 µg).
(K.K.)
Źródła: https://clinicaltrials.gov/ct2/history/NCT04796896?V_2=View
https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/
moderna-announces-first-participants-dosed-phase-23-study-0
www.kidcovestudy.com

Doustne glikokortykosteroidy w leczeniu bólu promieniującego
w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
W artykule The Effectiveness of Oral Corticosteroids
for Management of Lumbar
Radiating Pain: Randomized,
Controlled Trial Study autorstwa Sangbong Ko i wsp. opublikowanym na łamach „Clinics in Ortopedic Surgery”
przedstawiono porównanie
skuteczności doustnych glikokortykoidów v. pregabalina lub gabapentyna.

Do badania zaproszono 54
chorych, którzy skarżyli się na
promieniujący ból w odcinku
lędźwiowym. Dwudziestu pacjentów, którzy otrzymywali
doustny glikokortykosteroid
zakwalifikowano do grupy A,
a 20 pacjentów, którzy otrzymywali leki kontrolne (pregabalinę lub gabapentynę) do
grupy B. Oceniano wskaźnik niepełnosprawności

Oswestry’ego (ODI), zrewidowany kwestionariusz
niepełnosprawności Rolanda Morrisa (RMDQ), kwestionariusz Short Form 36
(SF-36), ból promieniujący w odcinku lędźwiowym,
obiektywną poprawę u pacjentów w 2., 6. i 12. tygodniu po podaniu leków.
Grupa A (leczona glikokortykosteroidem) wykazała

większą poprawę w zakresie
bólu promieniującego po 2,
6 i 12 tygodniach niż grupa
B (odpowiednio p < 0,001,
p = 0,001 i p < 0,001). Grupa A była mniej niepełnosprawna i miała lepsze wyniki
w zakresie zdrowia fizycznego niż grupa B (odpowiednio
p = 0,014 i p = 0,017). (K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC4987309/

Kalendarium aktywności dziennikarskich redaktor naczelnej
„Gazety dla Lekarzy” w marcu 2021 roku
▶ Publikacja na www.sermo felietonów
5 marca

Pandemic celebrities and their relationships
with Big Pharma – felieton został rozesłany
do wszystkich użytkowników Sermo

5 marca

Memoirs-based medicine (https://app.sermo.
com/post/745416)

12 marca

Future global threats to the world (https://app.
sermo.com/post/747160)

19 marca

Thromboembolic events after COVID-19
Vaccine AstraZeneca (https://app.sermo.com/
post/748993)

26 marca

From the doctor’s office to the internet (https://app.sermo.com/post/750430)

▶ 26 marca Czternasta rocznica prowadzenia fotoblogu Modne Diagnozy (https://www.photoblog.
com/mimax2/profile/, na którym opublikowałam 5100 postów, zawierających 16 500 fotografii
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Porozmawiajmy o nerkach
Przewlekłej chorobie nerek w wielu przypadkach można skutecznie
zapobiegać, w innych znacząco zwolnić jej postęp. Pierwszy krok
to wiedza. O tym, dlaczego warto rozmawiać z bliskimi o zdrowiu
i nie zwlekać z badaniami kontrolnymi nawet w czasie pandemii
COVID-19, mówi prof. Jolanta MAŁYSZKO, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
• Pani profesor, jak wygląda w Polsce profilaktyka
zdrowia nerek?
Myślę, że trzeba tu dokonać rozróżnienia na okres
przed pandemią COVID-19 i dziś, w jej trakcie. Obecnie,
jeśli chodzi o różne programy profilaktyczne, ale także
o funkcjonowanie ochrony zdrowia w ogóle, myślę, że
każdy z nas bardzo by chciał, żeby ona funkcjonowała
zdecydowanie lepiej, niż funkcjonuje, prawda?

Prof. Jolanta Małyszko

pewnego rodzaju temat tabu, przede wszystkim wśród
społeczeństwa. O chorobach serca mówimy właściwie bez oporu. Coraz częściej otwarcie (na szczęście!)
przychodzi nam także rozmawiać o schorzeniach onkologicznych. Jednak o nerkach – nie. Problemy z oddawaniem moczu to niekoniecznie fascynujący temat
rozmowy podczas spotkań z bliskimi, prawda?

• Zapewne są wdzięczniejsze tematy na rodzinny obiad.
• Tak, to prawda.
Tylko że unikanie tego tematu, niewiedza,
Trzeba powiedzieć otwarcie: warunki nie są mogą być dotkliwe w skutkach.
optymalne. Pierwszeństwo mają terapie stanów ostrych,
podczas gdy diagnostyka, a szczególnie profilaktyka • Dlaczego?
ustępują im miejsca. Sytuacja wygląda tak w wielu
Ponieważ mogą pozwolić przeoczyć ważne inobszarach medycyny, w tym także w nefrologii. Jeśli formacje, które powinny skłonić nas do wzmożonej
jednak popatrzymy na okres przed pandemią korona- czujności nefrologicznej. Jeśli ktoś w rodzinie chorowirusa, warto docenić wiele inicjatyw nakierowanych wał na nerki, był z tego powodu w szpitalu, był diana zwiększenie świadomości przewlekłej choroby nerek. lizowany lub miał przeszczepioną nerkę, to bardzo
ważna wskazówka: trzeba na siebie uważać.
• Jakie to inicjatywy?
To przede wszystkim tak zwana praca u pod- • Dlaczego ta wiedza jest tak istotna?
staw: liczne spotkania, szkolenia i warsztaty edukaDlatego, że przewlekła choroba nerek jest przecyjne dla lekarzy rodzinnych, które zaowocowały wrotna. Spektakularna robi się wtedy, kiedy jest już
zwiększeniem świadomości przewlekłej choroby ne- bardzo poważnie – wcześniej nie daje objawów. To, co
rek wśród tej kluczowej grupy specjalistów. To także powszechnie kojarzy się z chorobami nerek, to obrazy
Program wczesnego wykrywania przewlekłej choroby dializ. W wielu przypadkach do tego etapu nigdy nie
nerek (PolNef), któremu patronowało Polskie Towa- musiałoby dochodzić.
rzystwo Nefrologiczne. Celem tej inicjatywy była ocena epidemiologii przewlekłej choroby nerek (PChN) • Czy cokolwiek można zrobić wcześniej?
w populacji polskiej. Wyniki badania wskazały, że na
W naprawdę licznych przypadkach zdecydoPChN cierpi nawet kilkanaście procent polskiej po- wanie tak. Wiemy, że mogliśmy bardzo wiele zropulacji, co przekładając na liczby daje ponad cztery bić wcześniej, wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze
miliony Polaków.
dyskretne zmiany w badaniu ogólnym moczu typu
białkomocz z krwinkomoczem, kiedy była nawet nie• To ogromna liczba.
znacznie podwyższona kreatynina. To był właściwy
Tak. Co istotne, nikt dotychczas praktycznie moment na zastanowienie się, dlaczego tak jest. Czy
nie zdawał sobie sprawy ze skali problemu. Nerki to zmiany w wynikach badań oznaczają źle kontrolowa-
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ne ciśnienie, czy może źle kontrolowaną cukrzycę?
Może są to postępujące choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak na przykład niewydolność serca,
którą można byłoby leczyć bardziej optymalnie?

Jak się zmobilizować?
Myślę, że warto pamiętać, że medal ma zawsze
dwie strony. W okresie pandemii spadła zgłaszalność
pacjentów do ośrodków. Część chorych, nawet tych,
którzy byli pod opieką poradni nefrologicznych, z różnych powodów zaniechała stałej opieki i optymalnej, specjalistycznej kontroli. Obawiam się, że skutki
mogą być takie, jakie pamiętam sprzed prawie 30 lat,
kiedy zaczynałam pracę jako młody lekarz. Trafiały do
nas wtedy osoby z tak wysokim stężeniem kreatyniny,
że już nic poza rozpoczęciem dializoterapii nie dało
się dla nich zrobić. Dziś ponownie widzimy, że coraz
więcej osób trafia na SOR czy na izby przyjęć z na tyle
upośledzoną funkcją nerek, że tak naprawdę wymagają rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego. Myślę, że
niestety ostatni rok przyniósł nam wiele szkód, które
stają się coraz bardziej wymierne.

• A zatem lepsza kontrola chorób podstawowych. Co
jeszcze można zrobić?
Niezmiernie ważna jest weryfikacja prowadzonej farmakoterapii i unikanie leków potencjalnie neurotoksycznych, czyli uszkadzających nerki. Wiemy, że
leki są metabolizowane przez wątrobę i nerki. Zdecydowana większość metabolitów leków jest wydalana
drogą nerkową. W związku z tym, jeżeli funkcja nerek nie jest optymalna lub jest upośledzona, należy
dostosować dawkę leku do funkcji nerek, by uniknąć
potencjalnych uszkodzeń. To jedna strona medalu.
Druga to tak zwane leczenie nefroprotekcyjne. To
taki rodzaj terapii, który spowalnia przebieg przewlekłej choroby nerek. Leki o tym działaniu stosuje • Jak jednak diagnozować się i leczyć, kiedy, jak sama
się w terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego, pani profesor zauważyła, opieka zdrowotna nie działa
cukrzycy.
w sposób optymalny?
Sytuacja jest bardzo trudna i trudno też za nią
• Jak działają te leki?
winić kogokolwiek. Rok temu wielu lekarzy i pacjenLeki nefroprotekcyjne (nerkoochronne) po- tów myślało: można odłożyć badania na dwa-trzy
zwalają nam wydłużyć okres do osiągnięcia schyłko- miesiące, teraz priorytetem jest ochrona przez infekwej niewydolności nerek, a tym samym mieć lepszą cją koronawirusową. Tylko że kolejne miesiące mijajakość życia. W obszarze przewlekłej choroby nerek ją, a jak powiedzieliśmy, w niektórych przypadkach
jest pewien paradoks. Mianowicie osoby, które są dia- czas może zdecydować o rokowaniu. Cena, którą
lizowane (obecnie to ponad 20 tys. osób w całej Pol- może przyjść nam zapłacić za zwłokę, może okazać
sce), to są ci szczęśliwcy, jeżeli można użyć takiego się naprawdę bardzo wysoka. Przewlekła choroba nesformułowania, którzy dożyli do okresu dializ. Szczę- rek to zdecydowanie jeden z tych przypadków. Szuśliwcami nazywamy ich dlatego, że połowa chorych kajmy rozwiązań, tym bardziej, że akurat jeśli chodzi
z przewlekłą chorobą nerek umiera wcześniej. Co o PChN, nie trzeba znowu zrobić tak wiele.
prawda, nie bezpośrednio z powodu nerek.
• Proszę poradzić: co robić, na co mogą baczniej
• A dlaczego?
zwracać uwagę sami lekarze?
Najczęściej z powodów sercowo-naczynioDiagnostyka pod kątem przewlekłej choroby
wych. Pracę nerek jesteśmy w stanie zastąpić sztuczną nerek jest wyjątkowo prosta. Właśnie na to zwracanerką. Problemem jest to, że jeżeli osiągamy kolejne no zresztą uwagę przez całe lata w ramach Programu
stadia przewlekłej choroby nerek, to jednocześnie PolNef. Podstawą są dwa badania: badanie ogólne
rośnie ryzyko zgonu z powodów sercowo-naczynio- moczu i stężenie kreatyniny. Można z nich wyczytać
wych. Analogicznie, dobrze lecząc chorobę układu wręcz niesamowicie dużo. Każda zmiana to podstawa
sercowo-naczyniowego, zmniejszamy progresję prze- do uważnej obserwacji pacjenta, optymalizacji farmawlekłej choroby nerek i zmniejszamy ryzyko zgonu koterapii, skierowania na konsultację specjalistyczną.
u tych chorych. To są naczynia połączone.
Naprawdę nie warto tego odkładać.
• Brak objawów przewlekłej choroby nerek nie skłania • Jak często należy wykonywać te badania?
do pilnej wizyty u lekarza i wykonania badań konNa pewno raz do roku w grupach ryzyka: u patrolnych, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19. cjentów z cukrzycą, nadciśnieniem, innymi choroba-
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mi układu sercowo-naczyniowego i seniorów. Także • Pani profesor, dziękuję za
u osób, które miały w rodzinie przypadki chorób ne- interesującą rozmowę.
rek. Podobnie u pacjentów, u których stosuje się leki
potencjalnie nefrotoksyczne czy u osób, które przebyły ostre uszkodzenie nerek w szpitalu, leczonych
szczególnie w warunkach lecznictwa zamkniętego.
11 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Nerek. RozRozmawiała
poczynająca się wiosna to dobry czas na rozmowę
Marta Sułkowska
z bliskimi i zaplanowanie badań kontrolnych.

Fot. Paulina Łyczkowska Fotografia

Rozmowy o medycynie

Nowości
Duloksetyna w leczeniu bólu neuropatycznego
Wśród pacjentów z przewlekłym bólem dolnego odcinka kręgosłupa około 37%
wykazuje objawy bólu neuropatycznego promieniującego wzdłuż kończyn dolnych.
Leczenie tego schorzenia pozostaje w wielu przypadkach

poważnym wyzwaniem terapeutycznym.
Dlatego autorzy doniesienia zatytułowanego Efficacy of Duloxetine in Chronic Low Back Pain with
a Neuropathic Component:
A Randomized, Double-blind,

Placebo-controlled Crossover
Trial autorstwa R.P Schukro i wsp. postanowili zbadać skuteczność duloksetyny u pacjentów z bólem neuropatycznym. Wyniki badania opublikowano na łamach
„Pain Medicine”.

Badaniem objęto 41 pacjentów. W grupie otrzymującej duloksetynę stwierdzono statystycznie znamienne obniżenie nasilenia bólu
(p=0,001) w porównaniu
z grupą otrzymującą placebo.
(K.K.)

Źródło: https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/124/1/150/14253/Efficacy-of-Duloxetine-in-Chronic-Low-Back-Pain

Komunikat prasowy

Bruksela, 11 marca 2021

Komisja Europejska zatwierdziła czwartą szczepionkę
przeciwko COVID-19
Komisja Europejska wydała dziś warunkowe pozwolenie
na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19
opracowanej przez firmę Janssen Pharmaceutica NV, jedną
ze spółek farmaceutycznych Janssen Pharmaceutical należących do grupy Johnson & Johnson. Jest to czwarta szczepionka przeciwko COVID-19 dopuszczona do obrotu w UE.
Komisja wydała to pozwolenie w porozumieniu z państwami członkowskimi oraz po otrzymaniu zalecenia i pozytywnej opinii naukowej od Europejskiej Agencji Leków
(EMA), przygotowanych po dogłębnej analizie bezpieczeństwa, skuteczności i jakości tej szczepionki.
Jak stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen: Szczepionka Janssen jest czwartą zatwierdzoną szczepionką w unijnym zestawie szczepionek i pomoże
nam usprawnić kampanię szczepień w drugim kwartale 2021 r.
Wymaga ona tylko jednej dawki, dzięki czemu jesteśmy o krok
bliżej osiągnięcia naszego wspólnego celu, jakim jest zaszczepienie 70% dorosłej populacji do końca lata.
Szczepionka Janssen będzie podawana w jednej dawce
osobom dorosłym w wieku co najmniej 18 lat w celu zapobiegania COVID-19. Szczepionka ta opiera się na adenowirusie – nieszkodliwym wirusie, który dostarcza „instrukcje”
pochodzące z wirusa wywołującego COVID-19. Umożliwia
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to komórkom organizmu wytwarzanie białka, które jest charakterystyczne dla wirusa. Układ odpornościowy danej osoby rozpoznaje, że to charakterystyczne białko nie powinno
znajdować się w organizmie i reaguje na nie, tworząc naturalną ochronę przed zakażeniem COVID-19. Adenowirus
w szczepionce nie może się rozmnażać i nie powoduje choroby.
Na podstawie pozytywnej opinii EMA Komisja zweryfikowała wszystkie elementy pozwalające na dopuszczenie
szczepionki do obrotu. Przed wydaniem warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu skonsultowała się także z państwami członkowskimi.
Co dalej?

Komisja Europejska zatwierdziła umowę z firmą Janssen
8 października 2020 r. Po wydaniu warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu Janssen będzie w stanie dostarczyć Unii 200 mln pojedynczych dawek swojej szczepionki przeciwko COVID-19, począwszy od drugiego kwartału
2021 r. Umowa przewiduje również możliwość zakupu dodatkowych 200 mln dawek przez państwa członkowskie. Liczba ta powiększy pulę już obejmującą 600 mln dawek szczepionki BioNTech/Pfizer, 460 mln dawek szczepionki Moderna oraz 400 mln szczepionki AstraZeneca.
■
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Artykuł poglądowy
Sen a płodność

Wpływ rytmu dobowego
i długości snu na płodność
Marta Florea

Bez względu na to ile czasu przeznaczamy na sen i czy śpimy bez zakłóceń czy też nie, musimy zaakceptować fakt, że sen jest istotny zarówno dla naszego zdrowia fizycznego, jak
i psychicznego. W tym artykule omówimy krótko wpływ zaburzeń snu na funkcjonowanie
układu rozrodczego na różnych etapach życia ludzkiego.
Globalizacja, gospodarka a sen
pracujące na nocne zmiany są bardziej zagrożone rakiem
Globalizacja i postęp techniczny spowodowały, piersi, zaburzeniami miesiączkowania, przedwczesnym
że coraz częściej w różnych dziedzinach gospodarki wygasaniem czynności jajników, niepłodnością oraz
niezbędna jest praca przez okrągłą dobę. Coraz częściej przedwczesną menopauzą.
pracujemy zdalnie i musimy współpracować z osobami,
które znajdują się w odmiennych strefach czasowych. Zaburzenia snu a ciąża
Praca zmianowa, w godzinach nocnych znaMelatonina stymuluje produkcję progesteronu,
cząco zaburza funkcjonowanie organizmu ludzkiego. który jest hormonem odpowiadającym za podtrzymaMoże nasilać depresję, chorobę wieńcową, zaburzenia nie i rozwój ciąży. Praca w godzinach nocnych obniża
gospodarki węglowodanowej, hormonalnej, płodności poziom melatoniny i tym samym zwiększa ryzyko
oraz przemiany materii.
porodu przedwczesnego. Badania przeprowadzone
7-9 godzin na dobę to optymalna długość snu. w Skandynawii wykazały, że praca na nocne zmiany
Tymczasem w USA od 1985 do 2012 r. dwukrotnie w czasie pierwszych 20 tygodni ciąży zwiększa ryzyko
zwiększyła się liczba dorosłych, którzy śpią krócej poronienia, nadciśnienia tętniczego indukowanego
niż 7 godzin na dobę i stanowią oni już ok 1/3 doro- ciążą oraz ryzyko wewnątrzmacicznego zahamowania
słej populacji. Ponadto ok. 15% wszystkich zdrowych wzrostu płodu. Do podobnych wniosków doszli badacze
dorosłych nie jest w stanie dostosować się do pracy w Japonii, którzy stwierdzili, że u kobiet pracujących
zmianowej, przez co są szczególnie narażeni na jej regularnie na nocnych zmianach wzrasta ryzyko zaniekorzystne skutki.
grażającego poronienia porodu przedwczesnego oraz
Te zmiany na rynku pracy, globalizacja oraz wy- ukończenia porodu drogą zabiegową (np. za pomocą
muszone przez pandemię przeniesienie wielu dziedzin kleszczy lub próżnociągu). Zaobserwowano przy tym
życia do świata cyfrowego są faktem. Tak samo jak „efekt dawki”, czyli im większa liczba nocnych zmian
negatywny wpływ zaburzeń snu na zdrowie człowieka. u ciężarnej, tym większe ryzyko komplikacji.
Dlatego pracowników zmianowych należy otoczyć
szczególna opieką.
Zaburzenia snu a płodność mężczyzn
Skrócenie snu w godzinach nocnych ma również
Rytm dobowy a hormony
negatywny wpływ na płodność mężczyzn. Testosteron
Rytm dobowy odgrywa ważną rolę w regulacji jest wydzielany w czasie snu, więc skrócenie i zaburzenie
gospodarki hormonalnej. Niezaburzony cykl snu i czu- snu obniża jego stężenie. Jest to jedna z wielu przyczyn
wania jest perfekcyjnie zsynchronizowany ze zmianami dramatycznie pogarszających się parametrów nasienia
temperatury ciała oraz rytmem wydzielania hormonów, u mężczyzn na całym świecie.
w tym melatoniny. Regularna desynchronizacja tego
cyklu, przez np. częstą zmianę stref czasowych lub pracę Podsumowanie
w godzinach nocnych może nieść za sobą wiele niekoPraca zmianowa, praca w godzinach nocnych
rzystnych skutków dla zdrowia. Na przykład kobiety czy praca wiążąca się z częstą zmiana stref czasowych
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Artykuł poglądowy
powoduje zaburzenia rytmu snu i czuwania, co wszechstronnie niekorzystnie wpływa na nasz organizm.
Jakość snu i czynniki zaburzające należy brać pod
uwagę w holistycznym podejściu do osób planujących
ciążę, z niepłodnością, zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, depresją i wieloma innymi chorobami.

Reprod. 2019 Mar 1;34(3):539-548. doi: 10.1093/humrep/
dey390.PMID: 30753548
3. Daily rhythms count for female fertility. Simonneaux V,

Bahougne T, Angelopoulou E.Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2017 Oct;31(5):505-519. doi: 10.1016/j.
beem.2017.10.012. Epub 2017 Nov 7.PMID: 29223284

Tekst i zdjęcie 4. Anti-Müllerian hormone levels in nurses working night shiMarta Florea fts. Johnson CY, Tanz LJ, Lawson CC, Howards PP, Bertone-Johnson ER, Eliassen AH, Schernhammer ES, Richspecjalista położnictwa i ginekologii -Edwards JW. Arch Environ Occup Health. 2020;75(3):136143. doi: 10.1080/19338244.2019.1577210. Epub 2019 Apr
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4.PMID: 30945620
1. Fixed or Rotating Night Shift Work Undertaken by Women: Im- 5. Menstrual characteristics and night work among nurses. Moen
plications for Fertility and Miscarriage. Fernandez RC, Marino BE, Baste V, Morken T, Alsaker K, Pallesen S, Bjorvatn B. Ind
JL, Varcoe TJ, Davis S, Moran LJ, Rumbold AR, Brown HM, Health. 2015;53(4):354-60. doi: 10.2486/indhealth.2014-0214.
Whitrow MJ, Davies MJ, Moore VM. Semin Reprod Med. Epub 2015 Apr 24.PMID: 25914071
2016 Mar;34(2):74-82. doi: 10.1055/s-0036-1571354. Epub
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Fot. Mieczysław Knypl

Od czujnej drzemki w dzień lepszy jest głęboki sen nocą
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Zachowajmy pamięć
Portret narysowała Katarzyna Kowalska

Wspominając
prof. Małgorzatę
Ciświcką-Sznajderman
(1931-1988)
Krystyna Knypl

W początkach mojej pracy lekarskiej miałam
kilkutygodniowy staż w pracowni biochemicznej, podczas którego pracowałam nad
wdrożeniem oznaczania stężenia ksylokainy
we krwi. Ksylokaina była wówczas lekiem
szeroko stosowanym w terapii komorowych
zaburzeń rytmu serca. Po wypełnieniu obowiązków lekarskich na oddziale przechodziłam do pracowni biochemicznej. W razie problemów miałam zwracać się o pomoc do kierownika pracowni biochemicznej, którym była
prof. Małgorzata Ciświcka-Sznajderman.

P

ani profesor miała znakomite osiągnięcia naukowe,
była autorką wielu doniesień z dziedziny gospodarki
lipidowej, publikowała doniesienia naukowe w fachowej
prasie anglojęzycznej już od roku 1958. Uczestniczyła
między innymi w badaniu POLMONICA. W 1971 roku
uzyskała habilitację na podstawie rozprawy Badania
kliniczne i metaboliczne nad pierwotnymi hiperlipoproteidemiami. Wraz z Aleksandrem Michajlikiem
napisała książkę Lipidy i lipoproteidy osocza, którą
w 1979 roku wydał Państwowy Zakład Wydawnictw
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Lekarskich. Inspirowała do zajmowania się lipidologią innych lekarzy, o czym wspomina prof. Barbara
Cybulska.
Była promotorką prac doktorskich: dr Janusza
Młyńskiego Badania nad gospodarką węglowodanową
w pierwotnych hiperlipoproteidemiach (1979) oraz dr
Jolanty Modlińskiej Wpływ leków hipotensyjnych (hydrochlorotiazyd, propranolol) na zaburzenia gospodarki
lipidowej i węglowodanowej u chorych z nadciśnieniem
tętniczym pierwotnym (1983).
■
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Wspominając dr Ewę
Wojtynowicz-Bałazy,
Mistrzynię drugiego chóru
Alicja Barwicka

Jeszcze do początku XX wieku w wielu zgromadzeniach zakonnych istniał podział na chóry, przy czym członkowie pierwszego
pochodzili zazwyczaj z bardziej znakomitych rodów, byli lepiej
wykształceni i przez to stanowili swoistą „śmietankę” w zgromadzeniu. Ta grupa osób z reguły nie wykonywała cięższych
prac fizycznych, mogąc swój czas poświęcać modlitwie i poszerzaniu wiedzy. Reprezentantom drugiego chóru na modlitwę mogło nieraz czasu brakować, bo praktycznie cały
dzień zajmowało im wykonywanie żmudnych prac gospodarczych, np. w kuchni, pralni,
ogrodzie czy w polu. W środowisku lekarskim istniał i nadal istnieje analogiczny podział
na klinicystów – nieraz nawet bardziej naukowców i na znacznie od nich liczniejszą grupę
lekarzy praktyków, do których codziennie trafiają rzesze tych naprawdę i tych potencjalnie
chorych.
Kto pracuje w drugim chórze?
Przedstawiciele „lekarskiego drugiego chóru”
pracujący pod presją czasu mają go zdecydowanie zbyt
mało na ocenę stanu zdrowia i niezbędne postępowanie
diagnostyczne, ale to wiedza, doświadczenie i „nos”
tych często zmęczonych i może niezbyt rozmownych
fachowców decyduje o tym, że do chorych dociera
właściwa pomoc, a ci, którzy tego wymagają, trafiają
do odpowiednich wysokospecjalistycznych placówek
klinicznych.
Jak trafić do drugiego chóru?
Doktor Ewa Wojtynowicz-Bałazy (1944-2021)
urodziła się w Warszawie i do czasu rozpoczęcia studiów na Wydziale Lekarskim Białostockiej Akademii
Medycznej warszawskie Okęcie było jej małą ojczyzną.
Tutaj też wróciła po zakończeniu studiów w 1968 roku
i po odbyciu stażu w Szpitalu Wojewódzkim w Ostrołęce.
Wybrała specjalizację w zakresie okulistyki, szkoląc się
na Oddziale Okulistycznym warszawskiego szpitala
CMKP im. prof. Witolda Orłowskiego (wówczas wojewódzkiego) pod kierunkiem dr n. med. Alicji Bąk-Gierczyńskiej. Po zdobyciu specjalizacji, uzbrojona nie tylko
w wiedzę teoretyczną, ale też w niezbędne umiejętności
manualne, zasiliła bardzo skąpe w latach siedemdziesiątych XX wieku szeregi lekarzy ambulatoryjnej opieki
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okulistycznej. Pracowała w placówkach publicznych
i komercyjnych na terenie Warszawy i jej bliskich
okolic, głównie w Piastowie, Pruszkowie, Ożarowie
Mazowieckim, Milanówku, Grodzisku Mazowieckim
i Raszynie. Oddział okulistyczny szpitala wojewódzkiego
obejmował w tamtym czasie swoim zasięgiem ogromny
rejon wykraczający daleko poza granice dzisiejszego
województwa mazowieckiego, a okulistów na tym
terenie było jak na lekarstwo.
Po uzyskaniu specjalizacji przez ponad 10 lat
swojej początkowej drogi zawodowej dr Ewa przede
wszystkim w sposób zupełnie niezwykły (dziś praktycznie niemożliwy do realizacji) doskonaliła swoje
umiejętności. Kilka razy w tygodniu od samego rana,
na długo przed swoim popołudniowym oficjalnym
zatrudnieniem wkraczała (w charakterze zawsze eleganckiej, uśmiechniętej wolontariuszki) do macierzystego
oddziału okulistycznego gotowa do pracy. Nie wybierała zadań. Wykonywała wszystko to, co akurat było
do zrobienia. Pomagała! Badała, opisywała, zmieniała
opatrunki, ściągała wyniki badań, umawiała konsultacje, służyła zawsze i wszystkim swoją absolutnie
bezinteresowną pomocą. Pewnego dnia zmordowana
ciężkim dyżurem, na którym trzeba było zaopatrzyć
chirurgicznie kilka urazów, myślałam już tylko o tym,
by jak najszybciej pójść do domu. Tymczasem Ewa
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Jeździła po świecie

Lizbona, listopad 2017 r.

usiadła obok i zaczęła porządkować tworzoną od kilku
godzin bieżącą dyżurową dokumentację, łącząc właściwe
dokumenty i zdjęcia rtg (komputerów w powszechnym użyciu jeszcze nie było). To była dla mnie w tym
momencie naprawdę wielka pomoc, bo przed poranną
odprawą mogłam się skupić na efektach swojej nocnej
pracy. Zapytałam ją, dlaczego to robi, dlaczego od lat
nam pomaga w ramach w końcu tylko wolontariatu.
Zaśmiała się i odpowiedziała żartem, że to wszystko
z egoizmu, bo stara się być perfekcyjna w tym co robi
samodzielnie, a to przecież wymaga codziennych ćwiczeń. Zapamiętałam tę rozmowę na lata.
Jak pogodzić wielozadaniowość?
Można się zastanawiać, w jaki sposób ta ciężko
pracująca młoda kobieta mogła łączyć intensywną
pracę zawodową z rolą żony i matki dwójki dzieci, nie
rezygnując dodatkowo z realizacji swoich pasji. Ponieważ dla wszystkich doba ma tylko 24 godziny, to
aktywność dr Ewy wydaje się wręcz niewyobrażalna.
Była bardzo troskliwą matką i babcią. Swoimi dziećmi
Agatką i Tomkiem, a z czasem i wnukami często nie tylko
się chwaliła, ale i z dumą opowiadała o ich mniejszych
i większych osiągnięciach. My, jej zawodowi koledzy
znaliśmy te dzieciaki z opowiadań naprawdę bardzo
dobrze. Zdarzało się często, że kierując się potrzebą
stałego poszerzania wiedzy opuszczała na kilka dni dom,
uczestnicząc w konferencjach, sympozjach naukowych
i szkoleniach. Sprawowała wówczas nad dziećmi opiekę
zdalną, przepytując telefonicznie o szkolne i domowe
wydarzenia.
Kiedy dzieci podrosły i nie wymagały już tak
precyzyjnego nadzoru, mogła wyjeżdżać bliżej i dalej,
bo cechował ją niezwykły wręcz głód poznawania reszty
naszego globu. Zwiedzała nie tylko Polskę i Europę, ale
odbyła też liczne dalsze podróże począwszy od Syberii
przez Japonię po Południową Afrykę. Dawało jej to siłę
do codziennej aktywności, ale i dystans do tego z czym

16

Porto, listopad 2017 r.

Portugalia, 2017 r.

Podróżowała nie tylko latem

mierzyła się tu i teraz. Wrażenia z tych dalekich i bliskich podróży stanowiły też bazę tematyczną częstych
spotkań towarzyskich w gronie wieloletnich przyjaciół,
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zwłaszcza tych najbardziej przez lata sprawdzonych
jeszcze z czasów nauki w LO im. Andrzeja Struga na
Okęciu (od ich matury w 1962 roku minęło ponad
pół wieku).
Odwiedzała również Białystok, miejsce swoich
studiów i osiadłej na tych terenach części rodziny. Tamtejsze wizyty bywały często podporządkowane partyjkom
brydża (sama grała bardzo dobrze), chociaż również
w warszawskim środowisku zaprzyjaźnionych byłych
licealistów spotykała zapalonych brydżystów, a wtedy
to brydż nadawał charakter spotkaniom.
Jak znajdowała na to wszystko czas? Jakim cudem
ciągle doskonaląc wiedzę, była do końca aktywności
zawodowej na bieżąco z aktualnościami dotyczącymi
diagnostyki i leczenia chorób oczu? Otóż Ewa Wojtynowicz-Bałazy to zodiakalne bliźnięta. A takie osoby
cechuje niezwykła ciekawość świata i niespotykana
u innych energia, która pozwala tę ciekawość zaspokajać. Nic nie jest dla nich nudne lub niewarte uwagi
i dlatego potrafią dokonać w swoim życiu naprawdę
wspaniałych rzeczy. Zodiakalne bliźnięta to osoby
inteligentne, otwarte na nowości, ciągle więc się uczą,
szybko przyswajają nowe teorie i w różnych aspektach
życia starają się mieć zawsze aktualną wiedzę. A ponieważ źródłem wiedzy jest zawsze drugi człowiek, to
są przy tym niezwykle towarzyskie, a komunikacja to
ich żywioł. Cokolwiek robią, gdziekolwiek sie znajdują,
uwielbiają spędzać czas wśród ludzi. Rozmowa z nimi
nigdy nie utknie w martwym punkcie, ponieważ zawsze
znajdą interesujący temat do dyskusji.

Portugalska twierdza Tomar, 2017 r.
Cova da Iria, 2017 r.

Jak odchodzą
mistrzynie drugiego chóru?
Kiedy dotknęła ją ciężka długotrwała choroba,
nie poddawała się. Walczyła dzielnie do końca. Nie narzekała, nie szukała winnych. Pytała z troską o zdrowie
innych, znanych sobie osób. Przestrzegała wszystkich,
by stosowali zasady reżimu sanitarnego w związku
z pandemią COVID-19. Swoją walkę o życie przegrała,
ale odeszła tak jak żyła, z klasą i godnością. Pomimo
mroźnego dnia i obowiązujących zasad bezpieczeństwa
sanitarnego związanego z zagrożeniem epidemicznym
ostatniej drodze towarzyszyło liczne grono żałobników,
przy czym poza rodziną i przyjaciółmi uczestnikami
uroczystości była naprawdę imponująca grupa Jej
pacjentów.
Tekst i zdjęcia
Alicja Barwicka
okulistka
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Fotografia z archiwum rodzinnego

Wspominając dr
Marię Kazimierę
Leśniewską
(1918-1989)
Aleksandra Ostrowska

Ciągle żywa jest w mojej pamięci postać
najukochańszej Mamy Marii Leśniewskiej
z d. Grabau, wspaniałego, szlachetnego,
pełnego dobroci i życiowej mądrości człowieka.

http://www.warszawa1939.pl/galeria-powiazany/chalubinskiego-5/galeria-powiazana-1392-projekt-budynku

http://www.warszawa1939.pl/galeria-powiazany/chalubinskiego-5-c/galeria-powiazana-1610-sala-wykladowa

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cecylia_Plater-Zyberk#/media/Plik:Cecylia_Plater-Zyberk.jpg

Po ukończeniu pensji
dla panien z dobrych domów
Po ukończeniu
pensji panny Cecylii
Plater-Zyberkówny
w Warszawie i zdaniu
matury w 1936 r. zdecydowała, że pójdzie
Od lewej: Aleksandra Grabau (moja Babcia) z córką Marią (moja Mama),
na medycynę, choć
1938 r.
w głębi ducha marzyła
o… balecie. W tamprzyrodniczo-fizycznych, na koniec należało przetłutych czasach studia
maczyć tekst z języka francuskiego, angielskiego lub
medyczne odbywały
niemieckiego. Mama przetłumaczyła teksty z języka
się na Uniwersytecie
francuskiego i angielskiego. Potem było czekanie na
wyniki egzaminu.
Warszawskim i większość studentów staWśród 110 studentów przyjętych na Wydział
Cecylia Plater-Zyberk
nowili mężczyźni.
Lekarski było tylko kilkanaście kobiet, pośród nich
Egzamin wstępny na Wydział Lekarski odbywał Maria Grabau, czyli moja Mama. Po niemal trzech
się w Audytorium Maximum Wydziału Prawa Uni- latach studiów nadszedł pamiętny rok 1939. Mama
wersytetu Warszawskiego i trwał wiele godzin. Przystąpiło do niego około 400 osób. Najpierw kandydaci
słuchali wykładów, które trzeba było streścić, potem
odpowiadali na kilkadziesiąt pytań, głównie z dziedzin

Collegium Anatomicum przy Szpitalu Dzieciątka Jezus (projekt)
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Sala wykładowa Collegium Anatomicum
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http://www.warszawa1939.pl/muzeum/320/ksiazeczka-prosektoryjna-z-zakladu-anatomii-prawidlowej-uniwersytetu-jp-w-warszawie-z
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zdała wówczas tzw. pół dyplomu. Było to przebrnięcie
przez przedmioty teoretyczne, anatomię i prosektorium.
Od trzeciego roku zaczynały się przedmioty kliniczne.
W sierpniu 1939 roku Mama zgłosiła się do
dziekanatu, aby dowiedzieć się, co będzie ze studiami.
Powiedziano jej: proszę czekać na dalsze wydarzenia.
Na początku września Mama znalazła się w Szpitalu
Wojskowym im. J. Piłsudskiego przy ul. Nowowiejskiej,
gdzie odbywała staż u dr. Aleksandra Lachowicza. Sytuacja stała się dramatyczna, gdy cały personel medyczny
i pomocniczy dostał nakaz ewakuacji, a chorzy i ranni
pozostali pod opieką zaledwie trzech cywilnych lekarzy
i Mamy – studentki-stażystki. Na szczęście następnego
dnia zjawił się prof. Edward Loth i objął kierownictwo.
Potem Mama pracowała w Szpitalu św. Ducha
na oddziale wewnętrznym u dr. Stanisława Wąsowicza
jako studentka-asystentka. Pracę tę traktowano jako
kontynuację studiów przerwanych przez Niemców,
którzy rozkazali zamknąć Uniwersytet Warszawski.
Jednak we wrześniu 1940 r. władze niemieckie zarządziły
usunięcie studentów-asystentów ze szpitali. Wobec braku możliwości kontynuowania studiów Mama podjęła
decyzję o nauce w dwuletniej Warszawskiej Miejskiej
Szkole Położnych przy ul. Karowej 2a, gdzie została
przyjęta od razu na drugi kurs. Dzięki tej decyzji mogła
praktycznie i teoretycznie zapoznać się z ginekologią.
Kontynuacja studiów po wojnie
Po wojnie w bardzo trudnych warunkach rozpoczął działalność dydaktyczną Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Collegium Anatomicum Szpitala
Klinicznego Dzieciątka Jezus było częściowo zniszczone.
Skorzystano więc z ocalałego budynku szkolnego przy
ul. Boremlowskiej 6/12 na Pradze i tam rozpoczęto
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wykłady*. Przyjęto Mamę od razu na piąty rok, zaliczono
bowiem staże odbyte podczas wojny. W 1947 r. Mama
zdała ostatni egzamin z medycyny sądowej.
Nastał bardzo ciężki czas powojenny, ponieważ
trudy wojny odbiły się przede wszystkim na zdrowiu
Mamy. Rozpoczęła specjalizację z neurologii w szpitalu
przy ul. Lindleya 4. Niestety aresztowanie Taty w 1947
r. uniemożliwiło kontynuowanie specjalizacji przez
Mamę, gdyż jako „klasowo wrogi element” nie mogła
pracować na Uniwersytecie Warszawskim. Dostała
wówczas tzw. nakaz pracy do szpitala w Opolu. W tym
czasie rozpoznano u Mamy gruźlicę płuc i skierowano ją
na leczenie do sanatorium w Gostyninie-Kruku (https://
www.pocztowki.plockie.pl/artykul71.html). W sanatorium
tym z czasem, po odbytej kuracji, zaproponowano jej
pracę, którą przyjęła. Po powrocie Taty z więzienia
w 1954 roku rodzice razem pracowali w sanatorium,
w którym Mama była leczona. Tata, który był prawnikiem, miał zakaz wykonywania wyuczonego zawodu.
Po sądowym procesie rehabilitacyjnym Taty wróciliśmy do Warszawy. Mama podjęła pracę w Instytucie
Gruźlicy przy ulicy Płockiej, potem była ordynatorem
oddziału ftyzjatrycznego szpitala przy ul. Inflanckiej.
Spełnione marzenia o podróżach
Mama zawsze marzyła o podróżach i poznawaniu świata, ale mając troje dzieci (Marcin, Aleksandra,
Jan) musiała poczekać z realizacją takich marzeń do
Po wkroczeniu na warszawską Pragę wojsk polskich i radzieckich przeniesiono do budynku Szpital Przemienienia
Pańskiego, działający tutaj do lutego 1945 r. Od jesieni 1944
mieścił się tu Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, nazywany Akademią Boremlowską. (Źródło: http://www.
warszawa1939.pl/obiekt/boremlowska-6)

*
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naszego usamodzielnienia się i ukończenia studiów.
Myślała o włóczędze dookoła Morza Śródziemnego „ze
szczepem winnym i gałązką oliwną”. Zrealizowała swe
marzenia na początku lat 70., gdy pojechała na kontrakt
do Tunezji. Tam pracowała w szpitalu w Tunisie. Był to
pierwszy piękny okres zwiedzania i poznawania świata
dla całej naszej rodziny, która ją odwiedziła. W drugiej
połowie lat 70. pracowała na kontrakcie w Libii, w mieście Derna, gdzie mogła podziwiać pozostałości kultury
z czasów starożytnego Rzymu. Cała nasza rodzina mogła również poznać cenne zabytki z przeszłości. Trzeci
kontrakt Mama realizowała w Algierii, w mieście Dar
El Beïda, u wrót Sahary.
Zachowujemy w nostalgicznej pamięci święta
Bożego Narodzenia 1983/1984 spędzone w Dar El
Beida, podczas których spotkała się cała rodzina, dzieci
i wnuki. Wszyscy byliśmy na kontraktach – ja i mój
młodszy brat w Libii, starszy brat w Algierii, w mieście
Blida. Mama zawsze powtarzała, że w życiu nie liczy się
to co posiadasz materialnie, najważniejsze to wiedza
i ciekawość świata. Były to Jej najczęstsze życzenia
skierowane głównie do młodego pokolenia.
Aleksandra Ostrowska
lekarz radiolog

Maria Leśniewska z autorką wspomnień, 1945 r.

Nowości
Jesienią będzie konieczna dawka przypominająca szczepionki
przeciwko Covid-19
„The British Medical Journal” opublikował artykuł Covid-19: Booster dose will be needed in autumn to avoid winter surge, says government adviser. Dowiadujemy się z niego,
że dawka przypominająca szczepionki przeciwko Covid-19
prawdopodobnie zostanie wprowadzona w Wielkiej Brytanii
w sierpniu lub wrześniu 2021 roku. Szczepienie będzie zalecane, aby uniknąć kolejnej zimowej fali zachorowań, która
może być spowodowana nowym wariantem wirusa. Ponadto nie jest znany czas ochronnego działania dotychczas podawanej szczepionki.

Zalecenie dawki przypominającej będzie najprawdopodobniej wydane, mimo że „nie ma wszystkich dowodów
na konieczność jej podania” – powiedział Anthony Harnden z the Joint Committee on Vaccination and Immunisation. Dawka przypominająca może być podana tylko niektórym grupom lub całej populacji – nie jest to jeszcze ustalone.
(K.K.)
Źródło: https://www.bmj.com/content/372/bmj.n664?ijkey=7a438f4e108ce36b93cb9c14642f94f39aba2e73&keytype2=tf_ipsecsha

Dlaczego brytyjska mutacja SARS-CoV-2 jest groźna?
Brytyjski wariant SARS-CoV-2 określany jako B.1.1.7
ma większą skuteczności zakażania i rozprzestrzeniania się
niż pierwotna wersja koronawirusa. W artykule The N501Y
spike substitution enhances SARS-CoV-2 transmission Y. Liu
i wsp. opublikowanym 9 marca 2021 r. opisano budowę nowej odmiany wirusa. Ma on 19 mutacji w porównaniu z pierwotnym koronawirusem, w tym 8 mutacji dotyczy białka S.
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Wirus ten ma większe powinowactwo do receptorów ACE2
oraz większą zdolność do namnażania się w nabłonku dróg
oddechowych.
Tłumacząc to mniej naukowo – odmiana brytyjska lubi
się przemieszczać i przyczepiać do człowieka, a jak się przyczepi to nie popuszcza.
(K.K.)
Źródło: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.08.434499v1
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Świat się zmienia, pisz wspomnienia

Medycyna
oparta na
wspomnieniach
Krystyna Knypl

Wspomnienia odmładzają i wzruszają, są
dostępne o każdej porze, nic nie kosztują,
nie wymagają zakładania maseczki ani fizelinowego fartucha – słowem jest to idealne
zajęcie na czas pandemii. Mają też jeszcze
jedną ciekawą cechę – nikt nas nie może wyręczyć w ich snuciu. Autorskie, jedyne, niepowtarzalne wspomnienia są podarunkiem dla
naszych rodzin, przyjaciół oraz młodszych pokoleń lekarzy. W epoce nadprodukcji i nadmiaru przedmiotów odróżniają się swoim wyjątkowym charakterem.

Ż

yjemy w świecie wszelkiej obfitości, w którym jest
możliwość wyboru. Jest evidence based medicine,
czyli medycyna oparta na faktach – jak głosi jej oficjalna
nazwa – i jest medycyna alternatywna, posługująca się
innymi niż rekomenduje to nauka metodami.
Profesor pediatrii David Isaacs na łamach „British
Medical Journal” opisał aż 7 odmian medycyny (https://
www.bmj.com/content/319/7225/1618). W jego biografii
czytamy, że aż 33 razy sięgnął po humorystyczną narrację
w swoich artykułach o medycynie. Wyszczególnione
przez niego odmiany medycyny są jednym z przykładów
takiego podejścia do tematu. Oto one.

1. Eminence based medicine
Im starszy kolega, tym mniejszą wagę przywiązuje do czegoś tak przyziemnego jak dowody – pisze
dr Isaacs. – Doświadczenie kliniczne definiuje on jako
popełnianie tych samych błędów z rosnącą pewnością
siebie przez imponującą liczbę lat. Jednak należy zauważyć, że relacja między pacjentem i lekarzem to nie jest
rozprawa sądowa (choć i takie spotkania się niestety
zdarzają) i przedstawianie dowodów nie jest warunkiem
posiadania racji. Wystarczy, że pacjent wyleczy się lub
poczuje lepiej i to jest najlepszy dowód.
2. Vehemence based medicine
Pewność siebie w głoszeniu poglądów jest najważniejsza w tej odmianie medycyny. Z moich obserwacji wynika, że cecha ta rozpleniła się u recytatorów
evidence based medicine.
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3. Eloquence based medicine
Elokwencja wsparta całoroczną opalenizną, goździk w klapie garnituru od Armaniego plus elegancki
język charakteryzują przedstawicieli tej odmiany medycyny. Garnitury od Armaniego... któż je dziś w dobie
pandemii nosi...
4. Providence based medicine
Medycyna oparta na opatrzności. Jeśli lekarz
nie ma pojęcia, co dalej należy zrobić z pacjentem,
decyzję najlepiej pozostawić Wszechmocnemu. Zbyt
wielu klinicystów niestety nie jest w stanie oprzeć się
nadziei, że Bóg pomoże w każdym przypadku – pisze
dr Isaacs.
5. Diffidence based medicine
Medycyna oparta na niepewności siebie – uprawiają ją lekarze, którzy widzą problem tam, gdzie ich
koledzy go nie dostrzegają.
6. Nervousness based medicine
Medycyna oparta na nerwowości – strach przed
procesem sądowym jest silnym bodźcem skłaniającym
do nadmiernej dociekliwości i nadmiernego leczenia.
7. Confidence based medicine
Medycyna oparta na zaufaniu. Zdaniem dr. Isaacsa dotyczy ona wyłącznie chirurgów.
Liczba odmian medycyny może być tak w istocie
nieskończona i zależy od tego, na jakim etapie kariery
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zawodowej jesteśmy. Opublikowany 16 maja 2020 roku
na łamach „Journal of Pediatrics and Child Health” artykuł Retirement is not redundancy Davida Isaacsa wraz
z bratem bliźniakiem Stephenem Isaacsem sugeruje,
że panowie poszukują nowej formy medycyny (https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32416051/).
Jako założycielka Instytutu Medycyny Opartej
na Doświadczeniu Osobistym (IMODO) dorzucam
odkrytą przeze mnie odmianę – jest to medycyna oparta na wspomnieniach (MOW), a w języku angielskim
medicine based on memoirs (MBM).
Moje wspomnienia tworzące ten rodzaj medycyny
kolekcjonowałam przez blisko 60 lat. Od kilkunastu lat
publikowałam krótkie formy:
http://grupakliniczna.blogspot.com/2006/08/wspomnienia-dedykuj-dr.html
https://www.photoblog.com/mimax2/2017/01/17/17012017-tekst-sprzed-jedenastu-laty-ktory-wczoraj-ozyl-we-wspomnieniach/
https://www.photoblog.com/mimax2/2017/01/17/17012017tekst-sprzed-jedenastu-laty-czesc-druga/, a teraz nadeszła
pora na zbiorcze ich opracowanie.
Zmiany w medycynie spowodowane przez organizatorów systemów ochrony zdrowia oraz najróżniejsze
biznesy zmieniają nie tylko warunki pracy lekarzy, ale
także relacje między nimi. Wzajemna pomoc, serdeczność oraz chęć dzielenia się osobistymi doświadczeniami
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były zjawiskami powszechnymi w czasach, gdy rozpoczynałam moją pracę lekarską. Doświadczenie osobiste
w medycynie oraz znajomość patofizjologii były, są i zawsze będą najcenniejszymi składowymi wiedzy lekarza.
W 2006 roku na blogu http://grupakliniczna.blogspot.com/2006/08/wspomnienia-dedykuj-dr.html tak pisałam:
Współczesne czasy, wprawdzie bez cenzury, charakteryzuje osobliwa selekcja. Bibliografia medyczna
bardziej dokumentuje historię układów biznesowych
niż cokolwiek innego. Poza biznesem jest jeszcze w życiu
każdego z nas miejsce na koleżeństwo, przyjaźń, wdzięczność, serdeczną pamięć.
I właśnie o tym kto był mi kolegą, przyjacielem,
komu jestem wdzięczna, kto pozostaje w mojej serdecznej
pamięci lub ma podobny system wartości są te wspomnienia – pierwotnym zamiarem było opublikowanie
ich w wersji papierowej, jednak w dobie potęgi blogów
zdecydowałam się na publikację elektroniczną. Układ
wspomnień nie jest chronologiczny. Jest fragmentaryczny,
wybiórczy. Tak właśnie ma być.
Po 15 latach od opublikowania tego tekstu skrystalizował mi się długo rozważany pomysł opublikowania
rozproszonych wspomnień o początkach pracy, moich
koleżankach i kolegach, z którymi pokonywałam lekarski szlak. Dyplom lekarza uzyskałam 29 lutego 1968
roku, a pracę w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr
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1 rozpoczęłam 24 kwietnia 1968 roku. To długa trasa
przez lata, na której bywało po górkę, a niektóre etapy
były wyboiste, a także przypominały sporty ekstremalne.
Frunąc na skrzydłach powołania do medycyny
nie zwracałam uwagi na takie drobiazgi jak przedstawiona powyżej droga.
Wprawdzie Adam Mickiewicz ostrzegał:
Lecz choć wszystkiego dostatek,
Dręczy ich nuda i trwoga,
Ach, mamo, dla twoich dziatek
Zamknięta do nieba droga!
Niebo z jego szczegółowym
adresem Raj to był w owych latach
wyjazd na stypendium naukowe
do Stanów Zjednoczonych. Słyszałam o takich szczęściarzach, którzy
tam jeździli... Po latach dowiaduję
się, że były takie szczęściary, które mogły nawet przebierać w tych
zagranicznych stypendiach – do
Paryża nie chcę, ale do Bethesdy tak,
chętnie! Superszczęściarze to nawet
dwa i trzy razy do tej wymarzonej
Ameryki jeździli, nie dość tego, płynęli statkiem Batory!
Być jedną z nich – ach! och!
a po latach można rzec – ech..., a tak na poważnie:
punkt widzenia, a raczej oceniania kariery zależy od
poziomu doświadczenia, życiowego oczywiście. Ważna
jest też umiejętność przewidywania, co będzie potrzebne
w przyszłości.
Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 przy ulicy
Lindleya 4 i Nowogrodzkiej 59 był miejscem znanym
mi już wcześniej, w którym odbywaliśmy ćwiczenia
z chorób wewnętrznych. Pierwsze ćwiczenia miałam
w III Klinice Chorób Wewnętrznych, a naszą asystentką
była dr Regina Hintz.
W dalszych latach ćwiczenia odbywałam w I Klinice Chorób Wewnętrznych, naszymi asystentkami były
dr Halina Lipska-Koziołowa oraz doc. Zofia Migdalska.
Egzamin z interny zdawałam u prof. Marka Sznajdermana w II Klinice Chorób Wewnętrznych.

Uroczystość odbyła się
6 grudnia 1967 roku
w Domu Medyka, który
przedstawia fotografia
z tamtych lat.
Nagrodą była
książka Od marzenia do
odkrycia naukowego. Jak
być naukowcem Hansa
Seyle, wydana w 1967
roku, bestsellerowych

Rys. Katarzyna Kowalska
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Prof.
Zdzisław Łapiński

czasów. Trudno o bardziej inspirującą i zarazem prowokującą lekturę dla osoby rozpoczynającej karierę
lekarską!
Autor dzieła wprowadził do medycyny pojęcie
stressu, miał nawet przydomek dr Stress. Może powinien być nazywany dr Pech, był bowiem aż 10-krotnie
nominowany do Nagrody Nobla, ale jej nigdy nie
otrzymał. Jeśli uznać, że była to moja inspiracja na
początku drogi lekarskiej, to można zauważyć po latach,
że kopiowałam – oczywiście na mniejszą skalę! – los
jej autora. Tymczasem byłam Kobietą Sukcesu – otrzymałam skierowanie na staż podyplomowy w Akademii
Medycznej!
Po otrzymaniu dyplomu (29 lutego 1968 r.) złożyłam podanie o staż w Akademii Medycznej i po niedługim oczekiwaniu go otrzymałam. Mogłam wybierać
spośród klinik wewnętrznych. Zdecydowałam się na
Dlaczego zdecydowałam się na
klinikę, w której nie miałam ćwiczeń, nie wykazałam
ubieganie się o staż w PSK nr 1?
się niekompetencją, no i zdałam egzamin dyplomowy
Zachętą była złożona publicznie deklaracja prof. z interny na piątkę. Pracę rozpoczęłam 24 kwietnia
Zdzisława Łapińskiego podczas ogłaszania wyników 1968 roku. Tak więc profesor Zdzisław Łapiński jest
konkursu na wzorowego studenta o możliwości ubie- moim „ojcem chrzestnym” służbowych relacji z Akagania się o staż podyplomowy w Akademii Medycznej. demią Medyczną.
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W czasie studiów nie miałam okazji słuchać rąk otrzymałam dyplom lekarza 6 maja 1968 roku.
wykładów, ale odbywałam ćwiczenia w klinice przez Uroczystość odbywała się w Domu Medyka przy ulicy
niego kierowanej oraz zdawałam u profesora egzamin Oczki w Warszawie.
dyplomowy z chirurgii. Oczywiście poświęciliśmy
Profesor od 1 września 1954 do 1 września 1955 r.
chwilę ustaleniu naszych rodowodów z uwagi na moje pełnił obowiązki kierownika Kliniki Chirurgicznej
panieńskie nazwisko jednakowe z profesorskim.
Polskiego Szpitala w Ham-Hyn w Korei Północnej.
Profesor urodził się w Siedlcach 25 listopada W Polskiej Misji Medycznej uczestniczyło także wielu
1909 roku, zmarł w 1995 roku w Warszawie. Wydział innych znanych mi osobiście starszych kolegów lekaLekarski Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1934 rzy. Ich wspomnienia stały się inspiracją do napisania
roku, stopień doktora medycyny uzyskał w 1939 roku, przeze mnie dwu artykułów: Polska Misja Medyczna
docenta w 1954 roku, prof. nadzwyczajnego w 1964 w Korei cz. 1 https://gazeta-dla-lekarzy.gazeta-dla-lekarzy.
roku, prof. zwyczajnego w 1970 roku. Był obdarzony kylos.pl/index.php/wybrane-artykuly/418-szpital-polskiegowybitnym talentem chirurgicznym, pracował w la- czerwonego-krzyza-w-korei-polnocnej oraz Szpital Poltach 1936-1944 w Szpitalu Dzieciątka Jezus oraz skiego Czerwonego Krzyża w Korei Północnej https://
w Szpitalu Wolskim. Brał udział w Powstaniu War- gazeta-dla-lekarzy.gazeta-dla-lekarzy.kylos.pl/index.php/
szawskim. W latach 1945-1960 pracował w I Klinice medycyna-oparta-na-wspomnieniach/420-szpital-polskiegoChirurgicznej Akademii Medycznej, a potem w II czerwonego-krzyza-w-korei-polnocnej-2. Artykuły te są
Klinice Chirurgicznej AM w Szpitalu Przemienienia cytowane w międzynarodowym piśmiennictwie dotyPańskiego. Odbywał staże naukowe w Wielkiej Brytanii, czącym historii Korei https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.
Szwajcarii oraz RFN. Odznaczony Złotym Krzyżem php/wazniejsze-nowosci/1027-artykuly-z-gdl-o-polskiej-misjiZasługi oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą medycznej-w-korei-polnocnej-cytowane-w-pismiennictwieOrderu Odrodzenia Polski.
miedzynarodowym.
W latach 1966-1969 był dziekanem Wydziału
Procedury związane z otrzymaniem stażu poLekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie i z jego dyplomowego w Akademii Medycznej przebiegały
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sprawnie, bo do pracy zgłosiłam się 24 kwietnia pomaszerowałam na oddział, gdzie dostałam biały
1968 roku. Zaczęłam od pani Józefiny Kownackiej, fartuch od pani Stasi, siostry gospodarczej. W tych odu której zapisywałam się na egzamin z interny. Pani ległych czasach szpital zapewniał fartuchy i inne stroje
Józefina poinformowała mnie, że muszę udać się służbowe, co więcej, były one szyte na terenie szpitala.
do sekretariatu na pierwszym piętrze załatwiająWystrojona w biały fartuch nieśmiało nacisnęcego sprawy przyjęcia nowych pracowników, gdzie łam klamkę do pokoju lekarskiego i przycupnęłam na
urzędowała pani Cecylia Szolowa. Wyrecytowałam krześle w oczekiwaniu na przystojną brunetkę. Wchoformułkę o skierowaniu na staż i wręczyłam pismo dziły różne panie, czas ciągnął się niemiłosiernie długo,
z Akademii Medycznej.
nie mogłam doczekać się owej przystojnej brunetki.
Dowiedziałam się, że mam zejść do pokoju asy- Zaczęłam przysłuchiwać się prowadzonym w pokoju
stentów i poczekać na dr Teresę Wąsowską. Zapytałam, lekarskim rozmowom. Byłam prawie bliska wstrząsu
jak wygląda pani adiunkt, bo nie mając w klinice ćwi- psychicznego. Koledzy rozmawiali na najróżniejsze
czeń, praktycznie poza poznaną podczas egzaminu Ewą tematy, ale nie o medycynie.
Bar-Andziak nie znałam nikogo.
Byłam przekonana, że w pracy dozwolone są
– Przystojna brunetka – padła odpowiedź.
rozmowy tylko na temat chorych i medycyny. Rozmowy
W późniejszych latach spostrzegłam, że pani o dzieciach, pogodzie, braku pieniędzy jawiły mi się jako
Cecylia miała pogodną naturę i dużą odporność na karygodne naruszenie obowiązków pracowniczych. Nie
otaczające ją szczegóły najbliższego otoczenia. Gdy mogłam otrząsnąć się z wrażenia, że jest inaczej niż to
wchodziliśmy do archiwum, zwykle pytała: „Czego sobie wyobrażałam w młodzieńczym i wyidealizowachcesz, córeńko?” Może wtedy właśnie urzekło mnie nym widzeniu świata.
to słowo, bo do mojej córki Katarzyny zwracam się
Około dziewiątej nadeszła dr Teresa Wąsowska.
per córeńko.
– Pani, zdaje się, czeka na mnie? – rzuciła w moją
Nasze relacje z sekretariatem kliniki były bardzo stronę.
przyjazne. Gdy urodziła się Kate, wiedziałam, że nie
– Tak, pani adiunkt – wyrecytowałam.
powrócę do pracy na oddziale. Zdecydowana byłam
– Chodźmy więc na obchód. Będzie pani notoodbyć urlop wychowawczy. Początkowo wzięłam rok wała zlecenia.
urlopu za radą pani Krystyny Mączkowej, sekretarki,
W zespole Teresy pracowałam dwa lub trzy lata.
która dołączyła do naszego zespołu po odejściu pani Praca na oddziale była podzielona pomiędzy cztery
Cecylii na emeryturę.
zespoły, do których dołączani byli stażyści, wolon– Pani doktor, idą niepewne czasy. Może będzie tariusze oraz osoby robiące specjalizację. Dr Teresa
pani musiała wrócić do pracy wcześniej? Zawsze może Wąsowska jest autorką i współautorką wielu publikacji
pani przedłużyć urlop.
naukowych https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubUznałam, że rada jest słuszna. Mąż mój pracował date&size=200&term=Wasowska+T&cauthor_id=6462947
wówczas jako sekretarz redakcji „Przeglądu Technicz- z hipertensjologii i gastrologii. Przez wiele lat była barnego”, tygodnika o profilu społeczno-politycznym. dzo cenionym konsultantem internistycznym I Kliniki
Mimo „ścisłego” tytułu pisma, zajmowało się ono Chirurgicznej, która mieściła się w prawym skrzydle
wieloma tematami i skupiło najlepszych krajowych pawilonu 11 PSK nr 1.
dziennikarzy i grafików. Wkrótce dziennikarze mieli
Po pół roku pracy zaproponowano mi zdawanie
być poddani procesowi weryfikacji i mogło się zdarzyć, kolokwium dopuszczającego do dyżurowania. Pierwszy
że zostaniemy bez środków do życia. Zostawienie sobie dyżur zdecydowałam się odbyć 1 listopada 1968 roku,
możliwości wcześniejszego powrotu do pracy było więc gorąco wierząc, że uwaga świata będzie skierowana
uzasadnione i podziękowałam pani Krystynie za radę. bardziej ku tym, którzy odeszli, niż tym, którzy zostali
Lubili ją wszyscy asystenci. Prezentowała inny styl niż i dzięki temu dotrwam do rana. Moim szefem dyżuru
pani Cecylia, bywała na obronach naszych prac doktor- był dr Leon Stach, spokojny i kompetentny starszy
skich, udostępniała maszynę do pisania w sekretariacie kolega. Lubiłam z nim pracować i w późniejszych
i częstowała kanapkami na drugie śniadanie. Miło było miesiącach wielokrotnie prosiłam o wspólne dyżury.
dostać kanapkę po dyżurze.
Dla młodych było ważne, kto był szefem dyżuru. Nie
Powróćmy jednak do mojego pierwszego dnia wszystkie nazwiska na młodzieżowej giełdzie cieszyły
pracy i wizyty w sekretariacie kliniki. Posłusznie się jednakowym uznaniem.
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Młodzież kliniczna przesiadywała w pokoju klimat lat, w których rozpoczynałam swój lekarski
asystentów, wpisując obserwacje do historii chorób lub szlak. Czy zamienione w latach osiemdziesiątych słowa
sklejała szeregowo morfologię do morfologii, mocz do na bardziej optymistyczne A mury runą, runą, runą
moczu, biochemię do biochemii. Chodziliśmy też na i pogrzebią stary świat istotnie pogrzebały stary świat?
herbatkę do pokoju nr 16 na parterze, gdzie w godzi- W pewnym sensie tak, ale powstały nowe mury, jest
nach wczesnopopołudniowych pani Marynia wydawała to przecież jeden z ulubionych przez ludzi elementów
szpitalne obiady. Najgorsza była ogórkowa z ryżem. architektury.
Największą zaletą obiadów była chyba cena, ale nie
Wielokrotnie spacerowałam wzdłuż muru przy
jestem w stanie przypomnieć sobie, ile się płaciło. Wy- ulicy Nowogrodzkiej, fotografowałam go o różnych
daje mi się, że nie byłam wierną klientką pani Maryni. porach roku, przyglądałam się jego detalom.
Moja pensja na stażu podyplomowym wynosiła
Lubię ten kadr, zwłaszcza sfotografowany w bez1550 zł. Za pierwszą kupiłam gramofon bambino, w to- śnieżną zimę, z licznymi gałęziami i odnogami winorośli
warzystwie którego spędziłam wiele miłych chwil. Za pozostałymi na murze. Przypominają mi poplątane
dyżur otrzymywaliśmy 140 zł.
ludzkie losy i drogi tych, którzy za tym murem spędzili
trochę czasu… – pisałam w 2018 roku na moim fotoMagnetyczne działanie muru
blogu „Modne Diagnozy” https://www.photoblog.com/
Symbolem, który ma dla mnie nieomal magne- mimax2/2018/02/20/20022018-co-sie-kryje-za-tym-murem/.
tyczną moc, jest mur ogradzający teren szpitala przy
Zagadnieniem symboliki muru zajmowałam się
ulicy Nowogrodzkiej 59. Patrząc na ten zabytkowy w 2017 roku, pisząc: Mury, choć odgradzają wybrane
element architektury mam poczucie, że zamieniając fragmenty świata od reszty i często dzielą ludzi, w istopraktykę lekarską na dziennikarstwo medyczne prze- cie są symbolem sukcesu. Warunkiem niezbędnym dla
skoczyłam ów mur.
odniesienia sukcesu jest pokonanie muru. Jednostki
Wszyscy znamy piosenkę Jacka Kaczmarskiego nastawione bojowo dla sukcesu gotowe są mury burzyć,
Mury. Natomiast nie wszyscy znamy słowa ostatniej szturmować z udziałem wojska, podkładać materiały
zwrotki oryginalnego tekstu, które brzmiały: A mury pirotechniczne, używać ciężkich pojazdów bojowych.
rosły, łańcuch kołysał się u nóg. Oddawały one wiernie Jednostki nastawione pokojowo pokonują mury w sposób
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symboliczny, przemieszczając się w obmyślany sposób
z przestrzeni A do przestrzeni B lub z przestrzeni B do
przestrzeni A. Wszystko zależy od tego, która przestrzeń
jest utożsamiana z sukcesem. https://www.photoblog.
com/mimax2/2017/07/08/08072017-symbolika-muru/
Mury spotykamy nie tylko w życiu, ale także w Biblii (Jerozolima, Jerycho, Bet-Szean, Babilon, Damaszek oraz Tyr), literaturze (spór o mur
w Zemście Aleksandra Fredry) oraz w przysłowiach
(głową muru nie przebijesz, walić głową w mur).
Ze Słownika Języka Polskiego dowiadujemy się, że
z tymi murami to nie taka prosta sprawa, może być
bowiem mór i mur:
„Mór to inaczej zaraza, słowo pochodzące od
prasłowiańskiego moriti ‛zabijać, uśmiercać’ i poprzez nie spokrewnione z innym, dziś też rzadkim
rzeczownikiem, występującym tylko w zwrocie na
umór (np. pić na umór), który znaczy ‛bez opamiętania’, a etymologicznie ‛do śmierci’.
Mur natomiast to dawna pożyczka germańska o rodowodzie łacińskim. Nowe słowo murale,
oznaczające malowidło na ścianie budynku, to zapożyczenie z któregoś z języków nowożytnych, ale
mające źródło także w łacińskim murus ‛mur, wał’,
które dało początek murowi.” https://sjp.pwn.pl/ciekawostki/haslo/MOR-MUR;5041755.html
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Pamiętny rok 1968
drogą losowania. Przeprowadzali je starostowie grup.
Powróćmy jednak we wspomnieniach za ten Nasza starościna miała lekką rękę: wylosowała nam
fascynujący mur. Ileż emocji za nim miało miejsce! klinikę, w której zdobywałam szlify internistycznie oraz
Pierwszy rok mojej pracy naznaczony był historycznymi klinikę chirurgiczną kierowaną przez prof. Zdzisława
wydarzeniami Marca 68 oraz emigracją kilkorga osób Łapińskiego. Zestaw ten uważany był powszechnie za
z naszego zespołu. Wiadomo było, że koledzy mający najlepszy. Bardzo byliśmy wdzięczni naszej starościnie
żydowskie pochodzenie szykują się do emigracji. Jedna za takie miejsca do zdawania egzaminów.
z koleżanek kończyła właśnie przygotowania do wyPo trzech tygodniach intensywnych lektur podjazdu, była w banku, wymieniała jakieś pieniądze, ktoś ręcznika do interny zgłosiłam się na egzamin, który
podobno chciał ją oszukać, wzburzona opowiadała na składał się z części praktycznej i teoretycznej. Asystentką
spotkaniu zorganizowanym przez dr Renatę Kądzielawę: egzaminacyjną była wówczas dr Ewa Bar-Andziak.
– Mnie, Żydówkę, chciał oszukać na pieniądze! Zdawały tego dnia cztery osoby. Ja wraz z koleżanką
Coś podobnego! Nie dałam się! Ale mniejsza o to... Za trafiłyśmy do prof. Marka Sznajdermana. Egzaminator
rok o tej porze w Jerozolimie, jak mówią bogobojni Żydzi, prezentował piękną opaleniznę, szpakowate, krótko
gdy piją wódkę, do ciebie, Filip, to piję – oznajmiła to przystrzyżone włosy oraz udzielający się zdającym sposzefującemu nam podczas wakacji koledze.
kój. Byłam zadowolona z przebiegu egzaminu i końcowy
Wywołany do wspólnego toastu kolega nic nie wynik był w moim wypadku bardzo dobry. Egzamin
odpowiedział, choć był błyskotliwym rozmówcą. Za- zdawałyśmy w bibliotece klinicznej. Pamiętam, że egrówno ten toast, jak i fakt, że kolega nie wyemigrował, zaminator siedział u szczytu stołu znajdującego się po
bardzo nas zaskoczyły. Z naszego oddziału wyjechały lewej stronie pomieszczenia, my zaś pod ścianą. Było
w krótkim czasie cztery osoby – dwie do Izraela (Mirka to potem często zajmowane przeze mnie miejsce na
Rycerowa i Ziuta Śmietańska), jedna do RFN (Leon posiedzeniach klinicznych.
Stach), jedna do Francji (Aurelia Baczko).
Najlepszym przyjacielem każdego młodego leW roku 2006 założyłam blog „Grupa Kliniczna”, karza dyżurnego był wówczas podręcznik Postępowaw którym opisałam kilkoro kolegów emigrantów 1968 nie w nagłych przypadkach internistycznych Dymitra
roku oraz lat późniejszych.
Aleksandrowa i Wandy Wysznackiej-Aleksandrow.
Syn jednej z koleżanek emigrantek, gdy wyjeż- Znakomita, zwięzła książka i co ważne, mieszcząca
dżał w 1968 roku z Polski wraz z rodzicami, miał 11 się w kieszeni lekarskiego fartucha. Czytywaliśmy ją
lat. Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, po- po wielokroć!
stanowił poszukać w internecie nazwiska swojej matki,
Barwnymi uczestnikami dyżurów byli panowie
był ciekaw, czy ktoś ją pamięta, wspomina... Mój blog noszowi, którzy rozwozili pacjentów z izby przyjęć
okazał się jedynym miejscem, w którym była wspomi- położonej na drugim końcu szpitala na poszczególne
nana jego matka. To bardzo zastanawiające, jak dalece oddziały. Po dotarciu do oddziału docelowego noszowy
nieproporcjonalne są wspomnienia o poszczególnych pukał do drzwi dyżurki i wołał „pani doktor, chorego
osobach. Zainspirowana życzliwym przyjęciem moich przywiozłem”. Przy kolejnym tak samo brzmiącym
wspomnieniowych tekstów stworzyłam hasło z hashta- komunikacie zapytałam „a zdrowego pan nie masz?”
giem: #swiat_sie_zmienia_pisz_wspomnienia.
„nie było” – oznajmił pan noszowy. Gdy stan chorego
Po bardzo sympatycznej rozmowie z dr Teresą w trakcie transportu pogarszał się, noszowy włączał
Wąsowską 27 lutego 2021 r., pełnej wspomnień naszych pierwszy bieg i wpadał zdyszany na nasz oddział.
wspólnie spędzonych lat w PSK nr 1, postanowiłam Pewnego razu noszowy oznajmił: „pani doktor, nie
napisać monografię Medycyna oparta na wspomnieniach. rozmawia ze mną od czwartej wewnętrznej”, czyli
od budynku oddalonego o kilka minut truchtem od
Praca na oddziale wewnętrznym
naszego pawilonu. Powodem braku konwersacji było...
Pierwszą osobą z mojego przyszłego miejsca zatrzymanie krążenia. Zreanimowaliśmy pacjenta
edukacji podyplomowej, którą poznałam, była pani skutecznie.
Józefina Kownacka. W roku 1967 miałam zdawać
Uczucia muszą mieć swój wyraz, uczucia bez
egzamin z chorób wewnętrznych. W latach sześćdzie- wyrazu nie istnieją – powiedzenie mojego wieloletniesiątych przydział miejsc, w których poszczególne grupy go pacjenta, księdza Jana, który po wygłoszeniu tego
dziekańskie zdawały egzaminy końcowe, odbywał się zdania wręczał mi ów wyraz uczuć.
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Wyrazy bywały różne, najpopularniejsze były czekoladki, zwykle marki E.
Wedel.
Popularne było ptasie mleczko oraz
baryłki. Te ostatnie z alkoholem. Pewnej
niedzieli miałam spokojny dyżur... ułożyłam
się na kanapie w pokoju lekarza dyżurnego
i czytając jakąś ciekawą książkę pochłaniałam baryłkę za baryłką. Błogość ogarniała
kolejne partie mojego młodego lekarskiego
organizmu... no, prawie odlot. Nadeszła
godzina 15, a wraz z nią odwiedziny rodzin,
które niekiedy pragnęły także zasięgnąć
informacji o stanie zdrowia swoich bliskich.
– Stuk, stuk – rozległo się w dyżurce. – Proszę wejść! – zawołałam dziarskim
głosem i poderwałam się na nogi... Hmm...
utrzymanie idealnie pionowej pozycji ciała w wyniki
nadkonsumpcji baryłek było poważnym wyzwaniem.
Przejściowe problemy z zachowaniem równowagi udało
mi się opanować i obyło się bez sensacji mediowej. Lud
pracujący miast i wsi miał wtedy innych wrogów klasowych i nie było zapotrzebowania na lekarzy. Wrogami

ludu byli kelnerzy, fryzjerzy i tzw. prywatna inicjatywa.
Kelnerzy podobno bili gości, prywatna inicjatywa była
zbyt bogata, fryzjerzy... nie pamiętam, czym podpadli
władzy ludowej – może kręcąc loczki zawracali ludziom
w głowach, a przecież każda władza lubi mieć wyłączność na taki zabieg.
Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl

Nowości

Zdrowi seniorzy na zdrowej planecie
Ponieważ nasze społeczeństwo nadal się starzeje, a do
2050 r. liczba osób w wieku powyżej 65 lat przewyższy liczbę dzieci, musimy uznać, że wszelkie działania mające na
celu promowanie zdrowej długowieczności nie mogą być

podejmowane w oderwaniu od działań mających na celu zapewnienie zdrowej planety – piszą wydawcy „The Lancet Healthy Longevity” w pierwszym numerze z 2021 roku. (K.K.)
Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(20)30072-6/fulltext

Szczepionka Astra Zeneca nie chroni przed mutacją
południowoafrykańską SARS-CoV-2
Na łamach „New England Journal
of Medicine” 16 marca 2021 roku opublikowano artykuł Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant autorstwa S.A.
Madhi i wsp. omawiający skuteczność
szczepionki Astra Zeneca przeciwko
wariantowi południowoafrykańskiemu SARS-CoV-2.

Uczestnicy w wieku 18-65 lat otrzymali dwie dawki szczepionki w odstępie
od 21 do 35 dni. Średnia wieku badanych
wynosiła 30 lat. Łagodny do umiarkowanego Covid-19 rozwinął się u 23 z 717
biorców placebo (3,2%) i u 19 z 750
biorców szczepionki (2,5%). Wśród
42 uczestników z Covid-19, 39 przypadków (92,9%) było spowodowanych

wariantem B.1.351; skuteczność szczepionki przeciwko temu wariantowi wynosiła 10,4%.
Wnioski podane przez autorów
doniesienia są następujące: podanie
dwóch dawek szczepionki ChAdOx1
nCoV-19 nie wykazało ochrony przed
łagodną do umiarkowanej Covid-19
wywołaną wariantem B.1.351. (K.K.)

Źródło: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2102214?fbclid=IwAR3SSNCHmcOvPGkxXG7clIsEJ6ggt_SuDpxm8QIJx_r_G9GPPomc_yd8_0Q
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Każda miniona chwila staje się
wspomnieniem...
Krystyna Knypl

Ciekawą formą ćwiczeń z przedmiotów klinicznych były internaty, podczas których przez
24 godziny / 7 dni mieszkaliśmy w szpitalu i uczyliśmy się medycyny.
Mieliśmy internat z chirurgii w I Klinice Chirurgii, z ginekologii w II Klinice Ginekologii
i Położnictwa na Karowej 2a oraz z rehabilitacji w Klinice Rehabilitacji w Konstancinie.

I

Fot. Katarzyna Kowalska

nternat z chirurgii pozostaje w mojej pamięci między z budynkiem od strony ulicy Karowej, gdzie była sala
innymi dlatego, że podczas naszego pobytu odbył porodowa.
się jeden z pierwszych w Polsce przeszczepów nerki.
Egzamin z ginekologii zdawałam u doc. Jadwigi
Internat z ginekologii to oczywiście spotkanie Bar-Pratkowskiej, potem współpracowałam z prof.
z niezwykle barwną postacią prof. Ireneusza Rosz- Jadwigą Kuczyńską-Sicińską, wspólnie prowadząc pakowskiego – urodzonego w Łapach, które są także cjentki z nadciśnieniem tętniczym w ciąży.
moją rodzinną miejscowością. Podczas internatu
Mijają lata... jestem na Karowej jako osoba towabyło w zwyczaju, że ktoś ze studentów przedstawiał rzysząca mojej córce Katarzynie, która ma kontrolne
przypadek pacjentki na wykładzie, który odbywał się badanie podczas ciąży z synem. Oczekujemy na KTG
w sali Kliniki Ortopedii przy ul. Lindleya. Koledzy i spotykamy znanego mi osobiście dr. Marka E. Marcyuznali, że mnie przypadnie obowiązek przedstawienia niaka, który konsultuje córkę i wygłasza sympatyczne
pacjentki.
zalecenia:
Odcinek między ulicą Karową a Lindleya poko– Wszystko jest w porządku, ale jakby coś nieponywaliśmy samochodem, kierowcą był pan profesor, kojącego, to rzucaj się do Wisły, przepływaj ją wpław
na przednim siedzeniu asystentka wykładowa, a na i do nas szybko przyjeżdżaj, pomożemy!
tylnym siedzeniu studentka-referentka, czyli ja. Profesor wyznawał zasadę, że należy mu się nieograniczone
prawo pierwszeństwa przejazdu na
wszystkich skrzyżowaniach. Jedziemy... jedziemy...
– Panie profesorze, czerwone
światło! – ostrzega asystentka.
– Gdzie? gdzie? – dopytuje się
profesor, nie zwalniając ani na chwilę.
Przejechaliśmy szczęśliwie i tak samo
wróciliśmy na Karową. Najwyraźniej
opatrzność była na ostrym dyżurze.
Bezsenność na Karowej z widokiem na Wisłę
Podczas internatu mieliśmy
dyżury na sali porodowej, do naszych obowiązków
I tak oto nasze trzy pokolenia zetknęły się ze
należało monitorowanie tętna płodu oraz przenoszenie szpitalem ginekologiczno-położniczym przy ulicy
dziecka po porodzie z łóżka, na którym leżała rodząca, Karowej 2a.
na stół, na którym dokonywano pierwszych zabiegów
Internat z rehabilitacji w Konstancinie był ciepielęgnacyjnych noworodka. Potem dostawaliśmy kawym wydarzeniem, odbywaliśmy go na V roku studziecko do dużej torby i przenosiliśmy je na oddział diów, byliśmy pierwszym rocznikiem, który miał takie
noworodkowy, który mieścił się w drugim budynku zajęcia. Pamiętam trudny dojazd komunikacją miejską
położonym od strony Wisły, połączonym korytarzem do Konstancina, zajęcia od rana do późnego wieczora,
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Studia, studia i po studiach
Warunkiem zaliczenia stażu podyplomowego
było odbycie 24 dyżurów w Pogotowiu Ratunkowym.
Była to twarda szkoła życia oraz przyśpieszony kurs
zdobywania doświadczenia w zawodzie lekarza.
Dyżurowałam zwykle w Pogotowiu Ratunkowym przy ulicy Hożej 56, jeden dyżur miałam na
Woli. Szczególnie trudnymi momentami pracy były
interwencje w miejscach publicznych, wyjazdy na tzw.
Dziki Zachód – dzielnicę słynącą z niebezpiecznych
zdarzeń. Poważnym wyzwaniem było stwierdzanie
zgonów w domu pacjentów. Miałam kilkanaście takich
bardzo trudnych wyjazdów, choć bywały też elementy
sympatyczne, a nawet wesołe. Podstawowym zabiegiem
terapeutycznym świadczonym w tamtych latach był
PAP – co nie oznacza Polskiej Agencji Prasowej, lecz
zastrzyk Pabialgina-Atropina-Papaweryna podawany we
wszelkich bólach brzucha, głowy i klatki piersiowej. Na
czas dyżuru otrzymywaliśmy ubranie służbowe – fartuch
oraz płaszcz, a w czasie zimy kożuch powleczony od
zewnątrz materiałem brezentopodobnym. Były wygodne
i dobrze chroniły przed zimnem. Na stacji przy ulicy
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Hożej 56 był bufet, jedyny punkt w mieście, gdzie przez
całą dobę można było kupić gorącą herbatę, kanapkę
czy jakieś proste danie, takie jak jajecznica czy bigos.
Wyjazdy były też
szybką lekcją poznawania geografii miasta.
Pewnego razu otrzymałam zlecenie wyjazdu
na „Dziki Zachód”, a na
karcie zlecenia była napisana nazwa ulicy Łucka – pomyślałam sobie,
pewnie chodzi o ulicę
Łódzką, a dyspozytor
się pomylił. Gdy dojechałam na miejsce, okazało się,
że ulica Łucka istnieje i nazwa jej pochodzi od miasta
Łuck, a nie od Łodzi.
Nigdy nie przypuszczałam, że po latach karetka
pogotowia będzie symbolem sympatycznej piosenki
Jedzie karetka, jedzie, którą lubimy słuchać z wnuczką
Helcią. W czasach mojego stażu podyplomowego jeździło się dwoma rodzajami karetek – warszawą oraz nysą,
bezpieczniejsza i wygodniejsza była karetka warszawa,
natomiast nysa była wysoka, niewygodna i wywrotna.
Pamiętam wyjazd do jakiegoś pilnego pacjenta kardiologicznego, którego wiozłam z Pragi na na sygnale,
karetka chybotała się na boki, a na domiar tego nosze
z pacjentem zsuwały się z szyn, jakoś dojechaliśmy do
szpitala PSK nr 1 na Lindleya 4.

Fot. Krystyna Knypl

pierwsze zetknięcie się z rehabilitacją oraz malowniczą
postać prof. Mariana Allana Weissa.
Marian Allan Weiss (1921-1981) był twórcą
i wieloletnim dyrektorem Stołecznego Centrum Rehabilitacji (STOCER). Studia medyczne odbył w latach
1938-1944 na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1944 roku wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie
pełnił służbę jako lekarz. W 1951 roku obronił pracę
doktorską i od tego czasu był dyrektorem Szpitala
Chirurgii Kostnej w Konstancinie. W 1958 roku otrzymał tytuł docenta, w 1967 profesora nadzwyczajnego,
a w 1975 profesora zwyczajnego. Od 1962 roku był
kierownikiem Katedry Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie. Był wieloletnim ekspertem WHO,
honorowym członkiem Nowojorskiego Towarzystwa
Medycyny Fizykalnej, doktorem honoris causa uniwersytetu w Rennes, honorowym członkiem Szwedzkiego
Towarzystwa Ortopedycznego, odznaczony medalem
Instytutu im. Wiszniewskiego w Moskwie. W uznaniu
zasług ośrodkowi STOCER nadano jego imię. (Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Allan_Weiss).
Czytając po latach biografię prof. Mariana A.
Weissa zrozumiałam, dlaczego nasz plan pobytu na
internacie z rehabilitacji był tak obfity w zajęcia – najwyraźniej musiał go układać pan profesor, człowiek
wielkiej aktywności i pracowitości.

https://pl.wikipedia.org/wiki/FSO_Warszawa#/media/Plik:Wa%C5%82%C4%99sa_filmmaking_(12).JPG

Medycyna oparta na wspomnieniach

Z Nowogrodzkiej 59 do Algierii
oraz Afryki Zachodniej
W latach 1970 -1973 kontynuowałam pracę
w PSK nr 1 w ramach studiów doktoranckich, a w 1972
roku zdałam egzamin specjalizacyjny I stopnia z chorób wewnętrznych. Zdawałam w Szpitalu Bielańskim
razem z dr Martyną Wierzbicką oraz dr. Krzysztofem
Dziubińskim. W charakterze opiekuna towarzyszył
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nam prof. Henryk Chlebus. W 1974 roku Krzysztof
obronił pracę doktorską Trudności diagnostyczne pełzakowicy wątroby, a w dalszych latach specjalizował się
w chorobach zakaźnych, medycynie tropikalnej oraz
epidemiologii. Pracował w Instytucie Pasteura w Paryżu,
był adiunktem w Instytucie Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych AM, ordynatorem i dyrektorem Szpitala
Zakaźnego w Warszawie.
Pracował także jako wykładowca na Uniwersytetu w Setifie w Algierii oraz był konsultantem ds.
AIDS z ramienia WHO w Afryce Zachodniej. Dzięki
afrykańskiemu szlakowi zawodowemu mojej córki
Katarzyny prowadzącemu także przez Algierię oraz
Afrykę Zachodnią, mamy z Krzysztofem wspólne tematy
do bardzo ciekawych dyskusji.
Urlopy w dawnych latach
Nie samą pracą i nauką człowiek żyje, od czasu
do czasu warto było udać się na urlop. Mój pierwszy
urlop po otrzymaniu dyplomu lekarza spędziłam Krynicy, był to marzec 1968 roku. Podczas tego pobytu
jadałam obiady w jednym z sanatoriów, dzięki czemu
mogłam oglądać telewizję. Pokazywano jakieś wiece,
hasła na transparentach, których nie rozumiałam. Nie
rozumiałam, co oznaczało hasło „Syjoniści do Syjonu!”,
tak naprawę to nie wiedziałam, co oni za jedni i gdzie
ten Syjon leży.
Nie tylko zresztą ja nic nie rozumiałam. Po latach
czytam wspomnienia kolegów z rocznika 1961-1967,
aktywistów uczelnianych – oni też nic nie rozumieli...
Obieg informacji w przyrodzie był inny niż teraz.
Wystawione, a następnie zdjęte z afisza Dziady
Adama Mickiewicza dobrze odzwierciedlały nastrój
zarówno ogólnokrajowy, jak i mój osobisty pod koniec
lat 70.
Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Co to będzie, co to będzie?
– pisał Adam Mickiewicz. Czytelnicy dramatu
romantycznego oraz widzowie w Teatrze Narodowym,
w którym grano przedstawienie, słowa wieszcza z pewnością odnosili do ówczesnej rzeczywistości.
Nie żywiąc specjalnie zainteresowania do polityki,
realizowałam karierę lekarską, przetykaną od czasu do
czasu urlopami i sporadycznymi wyjazdami służbowymi.
Następny urlop był w Zakopanem, kilka razy
wyjeżdżałam na wczasy FWP do Przesieki, gdzie bardzo
sympatycznie spędzałam czas, zwiedzając Karkonosze
oraz tańcząc na wieczorkach zapoznawczych i pożegnalnych.
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Na początku lat 80. pojawiły się organizacyjne i finansowe możliwości wyjazdów do bardziej
atrakcyjnych miejscowości zagranicznych. Byłam na
urlopie w Bułgarii (Słoneczny Brzeg) – sympatycznie,
ale to też był Kraj Demokracji Ludowej, jak wtedy to
określano, czyli nie taka znowu wielka atrakcja. Wyjechać na Zachód! – to było powszechne marzenie. Do
krajów prawie zachodnich zaliczano w tamtych latach
Jugosławię. Najlepszym tego dowodem było nie tylko
położenie geograficzne, ale że tam podobno na każdej
ulicy były inne ceny! Informacja ta dla dociekliwej
mieszkanki Kraju Demokracji Ludowej była bardzo
intrygująca. Postanowiłam sprawdzić, czy to prawda
co opowiadali bywali w świecie koledzy i w kilka
miesięcy po obronie pracy doktorskiej wybrałam się
na urlop do Jugosławii.
Można było pojechać z Orbisem. Bywalcy opowiadali rzeczy, które nie mieściły się w głowie. Nie dość,
że na każdej ulicy inne ceny, to jeszcze jest coca-cola.
To już było nie do wyobrażenia! Takie kuszenie! A ja
miałam w pamięci tylko smak kwasu chlebowego, którym gasiliśmy pragnienie podczas praktyki studenckiej
w Rydze.
Wykupiłam więc wycieczkę do Jugosławii w Orbisie. Podróż odbywała się na paszporcie zbiorowym.
Była to druga połowa września (pewnie była niższa
cena wycieczki), śledziłam komentarze w prasie anglojęzycznej dostępnej w kiosku hotelowym związane
z ucieczką pilota samolotu MIG -25. Kupowałam co
kilka dni gazetę i czytałam ją na plaży. Zakres informacji był szerszy niż te, które były dostępne w kraju
i było to bardzo ciekawe porównanie. Hotel położony
nad brzegiem morza, nieco na wzgórzu. Obok była
szosa, a na niej przystanek autobusu, którym można
było pojechać do centrum. Powiedzmy, że był to hotel
Jadran (?). Schodziło się pachnącym ogrodem w dół
na kamienistą plażę.
Mieszkałam w pokoju dwuosobowym ze starszą
panią, miłośniczką wycieczek, która pracowała w Łodzi
jako włókniarka, przez cały rok odkładała pieniądze,
aby pojechać na zagraniczną wycieczkę.
Zapamiętałam obfitość jedzenia, wino do kolacji,
dostęp do prasy światowej. Czytałam więc gazety angielskie, polegując na rozłożonym ręczniku na kamienistej
plaży. Na wypożyczenie leżaka lub materaca mój budżet
młodej lekarki nie pozwalał.
W drodze powrotnej mieliśmy spore opóźnienie
i przewodnik grupy zorganizował zgłodniałym podopiecznym kanapki. Nie mieliśmy takich budżetów,
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aby kupować sobie kanapki w zagranicznej kawiarni
lotniskowej. Wróciłam owiana wielkim światem. Podobał mi się!

zbudowany dzięki funduszom zapisanym w testamencie
przez Stanisława Staszica.
Staż na oddziale doc. Barbary Kampioni to wspomnienie poznawania zagadnień ftyzjatrii oraz wspólnych niezwykle sympatycznych herbatek w gabinecie
pani docent, tradycyjnie poprzedzonych pod koniec
obchodu frazą wygłoszoną do ulubionej asystentki:
Elżbieta, idź wstawić wodę na herbatę, bo ja chyba tego
obchodu nie dokończę i nie wytrzymam z pragnienia.
Fraza była wygłaszana na zakręcie korytarz o kształcie
litery L, na krótszym ramieniu były tylko dwie sale
chorych i dało się jakoś wytrzymać. Podczas herbatki
obowiązywała elegancka konwersacja, w ramach której
trzeba było opowiedzieć ciekawą historię. Niestety nie
pamiętam, co opowiadałam na tych sympatycznych
spotkaniach.
Mężem pani docent był prof. Leon Manteuffel-Szoege, na stronie www poświęconej profesorowi czytam: Na początku lat 30. ożenił się z lekarką, specjalistką
w dziedzinie chorób płuc, Barbarą Kampioni, przyrodnią
siostrą Natalii Turgieniewej-Pozzo (żony Aleksandra
Pozzo) i Asi Turgieniewej (żony Andrieja Biełego). Przez
żonę Manteuffel nawiązał kontakt z antropozofią.
https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/andrzej-czernik,7131.html

Szkolenia w Instytucie Gruźlicy
oraz Lecznicy Ministerstwa
Zdrowia
Pewną formą wytchnienia od codziennej pracy
szpitalnej były staże specjalizacyjne oraz szkolenia
w innych placówkach, gdzie będąc gościem, nie miałam
pełnego profilu obowiązków.
Po latach odkrywam, że lekarze, u których szkoliłam się tych placówkach, byli nie tylko znakomitymi
specjalistami w swoich dziedzinach medycyny, ale także
niezwykle szlachetnymi ludźmi, walczącymi w Powstaniu Warszawskim o niepodległość Polski.
Staż z ftyzjatrii, będący w programie specjalizacji I stopnia z chorób wewnętrznych, odbywałam
w Instytucie Gruźlicy na oddziale kierowanym przez
panią doc. Barbarę Kampioni-Manteuffel (1906-1988).
Pani docent dyplom lekarza uzyskała w 1930 roku, brała udział w Powstaniu Warszawskim, między innymi
niosąc pomoc lekarską warszawiakom poszkodowanym
podczas rzezi Woli.
Na stronie www
poświęconej temu
dramatycznemu wydarzeniu czytamy:
Wśród osób
zaangażowanych
w transportowanie
chorych z kościoła
św. Wojciecha do
Szpitala Wolskiego
byli także: studentka medycyny Janina Pecynianka (ur.
1918) i internistka
Barbara Kampioni-Manteuffel (19061988). (Źródło:
https://dulag121.pl/
Zdjęcie filmowe z Powstania Warszawskiego autorstwa Romana Banacha ps. „Świerk”.
encyklopediaa/ko- Mokotów, cmentarz powstańczy przy Szpitalu Elżbietanek w rogu ulic Goszczyńskiego i Tysciol-sw-wojciecha- nieckiej. Grupa powstańców na pogrzebie sanitariuszki Anny Habrowskiej „Marii” z plutonu
-punkt-zborny/).
1110 dywizjonu „Jeleń”. Od lewej z kwiatami sanitariuszka Alina Ciembroniewicz-Zabiełło
I n s t y t u t „Alina”. W środku w berecie rtm. Lech Głuchowski „Jeżycki” dowódca „Jelenia”, profilem kpr.
Gruźlicy, zwany pchor. Andrzej Bontemps „Mnich”, w okularach st. ułan pchor. Andrzej Czernik „Cebion”.
w przeszłości Szpita- Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/1224
(Źródło: https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/andrzej-czernik,7131.html)
lem Wolskim, został
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Fot. Krystyna Knypl

Rys. Katarzyna Kowalska

Czym jest antropozofia? Nigdy
Medyków Powstania Warszawskiego
wcześniej nie spotkałam się z tym okreczytamy:
śleniem – otóż jest to szkoła duchowa
Urodzona 3 grudnia 1921 r.
stworzona przez austriackiego filozofa
w Warszawie, córka Marii i Pawła.
Rudolfa Steinera, który tak definiował
Ojciec, lekarz powołany do wojska
stworzoną przez siebie teorię:
w 1939 r., zmarł w obozie jenieckim
Przez antropozofię rozumiem naw Niemczech w 1944. Brat Andrzej,
ukowe badanie świata duchowego, które
oficer rezerwy, zamordowany przez
przekracza jednostronność zarówno czyNKWD w obozie w Ostaszkowie.
stego przyrodoznawstwa, jak i zwykłej
Uczęszczała do Liceum HumaniDoc. Maria Waśniewska
mistyki, i które – zanim podejmie próbę
stycznego J. Michalskiej, które ukończyła
wniknięcia w świat ponadzmysłowy –
już w czasie okupacji w 1940 r. Potem
w poznającej duszy rozwija najpierw nieznane jeszcze rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Tajnego Unizwykłej świadomości i zwykłej nauce siły, jakie wniknięcie wersytetu Warszawskiego. Już podczas studiów w latach
takie umożliwiają. (Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/ 1943–1944 pracowała na Oddziale Kardiologicznym dr.
Antropozofia).
E. Żery w Szpitalu św. Rocha w Warszawie. Praca ta
Odbyłam także szkolenie w Pracowni Echo- zadecydowała o jej późniejszej specjalizacji lekarskiej.
kardiograficznej Lecznicy Ministerstwa Zdrowia przy Kardiologia zdominowała całe jej życie.
ul. Emilii Plater u dr. Andrzeja Czernika (1923-1986).
W 1940 r. związała się z młodzieżowo-samokształLecznica Ministerstwa Zdrowia istniała w latach 1968- ceniową organizacją Pet, przystąpiła również do pracy
1998, ordynatorami w niej byli profesorowie z Akademii w sanitariacie. Po włączeniu Petu do Szarych Szeregów
Medycznej, między innymi był nim prof. Stanisław była początkowo łączniczką, a następnie sanitariuszką
Filipecki, który zarekomendował mnie do pracowni w I Kompanii batalionu Zośka. Brała też udział w akcjach
dr. Andrzeja Czernika. W okresie urlopów dr. Czerni- dywersyjnych oddziału. Podczas powstania brała udział
ka opisywałam ekg pacjentów Lecznicy Ministerstwa w walkach na Woli i Starym Mieście, skąd kanałami
Zdrowia. Współpraca układała się nam bardzo dobrze przeszła na Żoliborz.
i pan doktor namawiał mnie do przejścia na stałe do
Po zakończeniu działań wojennych kontynuowała
jego pracowni. Przed podjęciem decyzji odbyłam roz- studia lekarskie na Uniwersytecie Warszawskim, w 1947 r.
mowę z dr. Jackiem Preibiszem, który przekonał mnie otrzymała absolutorium, a dyplom lekarza w 1948 r.
do pozostania w PSK nr 1.
W 1952 r. wyszła za mąż za Antoniego Zielińskiego
Podczas pracy nad tematem „Medycyna oparta – ekonomistę, małżeństwo to trwało 12 lat.
na wspomnieniach” odnalazłam informacje o powstańOd 1947 r. pracowała na Oddziale Wewnętrzczym szlaku dr. Andrzeja Czernika.
nym prof. A. Landaua w Szpitalu Wolskim (później
W PowstaInstytut Gruźlicy)
niu Warszawskim
w Warszawie, zajbrała także udział
mując się głównie
jako sanitariuszka
problemami kardoc. Maria Wadiologicznymi.
śniewska, którą
W 1956 r.
miałam zaszczyt
przeniosła się do
poznać podczas
Kliniki Chirurgii
konsultacji karKlatki Piersiowej
d i ol o g i c z nych ,
prof. L. Manteufktórych udzielała
fla. Była tam staw Instytucie Gruźłym konsultantem
licy oraz Szpitalu
kardiologicznym,
Wolskim. Na ina następnie kierowternetowej stronikiem Pracowni
nie Encyklopedia
Kardiologicznej.
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zwężeniem lewego ujścia żylnego, jej praca habilitacyjna
zatytułowana Nowe zastosowania ultrasonokardiografii
obroniona w 1970 roku była pierwszą pracą naukową
w Polsce na ten temat.
Prof. Krystyna Ilmurzyńska była autorką książki
Diagnostyka elektrokardiograficzna w ośrodku intensywnej opieki (1980) oraz współautorką z T. Bacią książki
Diagnostyka ultrasonokardiograficzna (1980), a także
autorką 54 doniesień naukowych opublikowanych
w czasopismach kardiologicznych, w latach 1971-1973
oraz od 1980 r. była kierownikiem Kliniki Kardiologii
CMKP, tytuł profesora uzyskała w 1988 roku. Pani
prof. Krystyna Ilmurzyńska była recenzentką mojej
pracy doktorskiej Zastosowanie ultrasonokardiografii
do oceny stanu czynnościowego mięśnia sercowego, którą
obroniłam w 1974 roku. Prof. Krystyna Ilmurzyńska
była na szkoleniu z ultrasonokardiografii w Stanach
Zjednoczonych u prof. Bernarda Segala, słynnego
amerykańskiego kardiologa.
Odbyłam także staż w szpitalu zakaźnym przy ul.
Wolskiej na oddziale żółtaczkowym kierowanym przez
dr Krystynę Rusin. Podczas stażu zachęcona przez panią
ordynator zapisałam się do Lekarskiego Stowarzyszenia
Wzajemnej Pomocy, które udziela nieoprocentowanych
pożyczek lekarzom bez potrzeby przedstawiania żyrantów. Należę do dziś do tego stowarzyszenia.
Krystyna Knypl

Fot. Krystyna Knypl

Była jednym z twórców diagnostyki inwazyjnej
serca. Wyszkoliła w tym zakresie wielu lekarzy i zespół
pracowników medycznych, biorących udział w badaniach
diagnostycznych przed- i śródoperacyjnych serca.
W 1965 r. uzyskała stopień doktora medycyny,
w 1970 r. doktora habilitowanego nauk medycznych.
Obie prace dotyczyły leczenia operacyjnego serca. Opublikowała ponad 70 prac naukowych. Rozszerzała zakres
swoich wiadomości na wyjazdach szkoleniowych do
klinik kardiologicznych w Sztokholmie, Paryżu i Londynie. Brała czynny udział w licznych zjazdach krajowych
i zagranicznych.
Od 1973 r. pracowała w Szpitalu Wolskim w Warszawie jako kierownik Pracowni Hemodynamicznej oraz
w oddziale wewnętrznym o profilu kardiologicznym
dr H. Mojkowskiej. We wrześniu 1979 r. przebyła ciężki
zawał serca, zmarła po operacji w Genewie 23 czerwca
1980 r.
(Źródło: https://lekarzepowstania.pl/osoba/maria-wasniewska/)
Kolejne miejsce, w którym odbyłam miesięczny
staż szkoleniowy to Klinika Kardiologii w szpitalu przy
ul. Goszczyńskiego, którą kierowała wówczas pani prof.
Krystyna Ilmurzyńska (1929 -2020). Ukończyła ona
Akademię Medyczną w Warszawie w 1954 roku, w 1966
roku obroniła pracę doktorską zatytułowaną Próba oceny
fali zwrotnej mitralnej metodami graficznymi u chorych ze
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fragmenty wyjęte z pamięci

Środa, 20 sierpnia 2006 r.

Porozumienie Jeleni
albo IV Rzeczpospolita
Medyczna
Krystyna Knypl

IV Rzeczpospolita Medyczna będzie śliczna, taka trochę
zagraniczna, cyniczna, niepraktyczna, eklektyczna, tragiczna, dramatyczna, i dlatego mówię ci, kolego, minister
zarządził burzę mózgów, nasz Zeus gromowładny, ładny,
zaradny, paradny, bezradny.

A

leż co za bzdury pleciesz, ty coś wiesz, nie wiesz
nic, nooo... wiesz, a to rób, co chcesz, ja jadę na
ryby, na grzyby. Reformuję na niby, no gdyby, gdyby
babcia miała wąsy, to byłby dziadek.
U nas w szpitalu był taki przypadek! z babcią?
nie żartuj! z dziadkiem?
Coś ty... że burza mózgów była, kierowniczka
zarządziła, cała sala się bawiła i śpiewała razem z nami?
kierowniczki słuchała, really? ze zdziwienia gęby rozdziawiała, że co będzie musiała? ISO kierowniczka
zarządzała, co to znaczy, nie wiesz?
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I Sobie Olewają wszyscy, a co robić mają? telefon
odbierać po trzecim dzwonku, coś ty?!!! pacjentowi
pierwej niż on dzień dobry powiedzieć, coś ty?!!! ładnie przed pacjentem dygnąć, nie gadaj! w pierścień
pacjenta ucałować, a pacjent doktora w co? no wiesz
w co? w same dno? czego, nie bądź za ciekaw, kolego,
bo jeszcze wyjdzie z tego co złego, no to co z tego!
Od złego do dobrego, odbijany, telefon odebrany,
a jak wszystkie telefony odbiorą? czy jest limit odebranych telefonów, czy Narodowy Fundusz Chorób zamówił
refundację telefonów tylko od chorych? a co będzie, jak
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zadzwoni zdrowy do doktora, będą nadwykonania od będziemy najbogatszym państwem świata, od czego?
odbierania? nieee... od opluwania.
od tego podatku! 4,2% PKB na ochronę, na wronę, na
Już media mają nadwykonania, przepraszam, one, na onet.pl? głupia! na onych! na których onych?
chciałabym splunąć na doktora? jak właściwie brzmi a onych doktorów, oczywiście! u nas zawsze są one,
pani pytanie? który doktor jeszcze nie opluty? pani re- idiotka, mówi się onet, one są też na onet.
daktor, jeszcze jest dużo w naszym kraju, raju, w szpitalu
Oj, dana, dana, ubezpieczalnio ukochana, z tobą
na skraju do oplucia, chciałabym celnie trafić i mieć nie da się żyć na trzeźwo od rana, no to lu, nie dmuchnę,
satysfakcję zawodową, bo mi po wierszówce szef poleci, nie chuchnę. Bezdech. Wdech, wydech. Zdechł.
a jak coś się skleci, jakoś leci, ale z was naiwne dzieci.
Odebrać prawo praktyki. Zostawić prawo kry[...] – usunięte ze względu na naruszenie prawa.
tyki. Odebrać prawo praktyki. Zostawić prawo krytyki.
Fajna zabawa, ciekawa sprawa, czy mogę zadać Odebrać prawo krytyki.
pytanie? czy mogę zadać pytanie? coś mi się zacięło,
PRZED SĄD ODPOWIEDZIALNOSCI ZAWOcięło, ciało – uwaga, korekta, nie poprawiać!!! – nie DOWEJ KRYTYKÓW POSTAWIĆ. PRAWDZIWA
dałam ciała, może bym i chciała, cicho, mała, nie bądź CNOTA KRYTYK SIĘ NIE BOI – IV Rzeczpospolita
taka głupia, przecież można pójść na całość, całość, Medyczna tym prawem stoi.
całość. A gdzie pozostałość, doskonałość, małość, złość.
No tak jak trwoga, to do Boga, a po drodze do
Komunikat dla meteorologów: złość piękności doktora, ha! ha! haaaa, proszę pokazać gardło, aaaaaa,
szkodzi – jak chcecie być piękni, nie wychodźcie na ja też mam legalne przychody, czy ten Majk z tobą
dwór, bo tam śmieci duży wór, wół. Woził wół razy jeszcze wytrzymuje, ach co za smutna wiadomość. Pani
kilka i wpadł w paszczę wilka. Wrrrr – wrrr – jestem doktor dziś nie będzie w klinice, to co ja zrobię, nic nie
wilk. Proszę o przegląd zębów, na ubezpieczalnię proszę. zrobię, nie będę uczyć się tego internetu, do niczego
A to pesel, panie wilku, proszę.
mi nie jest potrzeby, a jak tak cały dzień siedzisz, to
Składki płacę, złodzieje jedne, a jak co do czego, nie miga ci przed oczami, lepiej idź na spacer, dotleń
to nie ma odważnych zajrzeć wilkowi do paszczy. Jeszcze się, tleń się, leń... leń... eń... ń... ń. Wyjechałabyś gdzieś,
się wam dobiorę do tyłka.
dotleniła. No to myk, do Meksyku! Nie mam pieniędzy,
O tyłu? A TERGO – znaczy się, panie wilku, od nie mam pieniędzy.
razu trzeba było mówić, że o d... chodzi.
Coś ty, Meksyk jest tani. Jaki tani? No wiesz,
[Będąc starą lekarką, takich słów nie używam butów na zimę nie trzeba kupować.
w pełnym brzmieniu].
Nie, to pan mnie stuknął. Ma pan auto-casco?
A TERA okazuje się, że o pieniądze chodzi, uwaga A pani auto – kask na mózg? Nie mówi się na mózg,
dla korekty: pierwsze tergo, drugie tera.
tylko na musk. Taaak? Nie znasz Musk & Co. Ltd.? A,
Ach, przepraszam, pan wilk na ubezpieczalnię, coś słyszałam, producent moherowych beretów. Tak,
a to co innego, in this particular case z góry opłacone tak, dla kobiet po sześćdziesiątce. Takie noszę, a pani?
przez Narodowy Fundusz Chorób.
Tylko czapki od Ralpha Laurena po 70 usd. Dla mnie
Jesteśmy w Polsce i anielskiego nie używam, bomba, a gdzie pani kupuje te czapki ? Na jesiennej
zżywam, żywam, wam, am, mmm miam... miania.
wyprzedaży w Kansas City. Really? Exactly Overland
Prosimy kończyć konsumpcję. Zamykamy lokal. Park. Oak Park Mall. 1 500 000 sq.ft. – zawrót głowy
LOKAL ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA.
i orgazm zakupowy. Taki wielki ten mall? Giganto, móLokal zamknięty czy lekarz zamknięty? Nie zła- wię ci! Jak duży? Jak stodoła cioci Mani! Co to znaczy?
pali go, ach, co za szkoda... a on uciekł. Ach, co za pech. Największy budynek jaki widziałam w dzieciństwie.
Uciekać to grzech. Gdzie uciekł? Nie wie pani, za granicę, Nawet śmieszne. Hahahah. Wszystko gra.
oni tak wszystkie uciekają. I co my jutro pokażemy
Abonent czasowo niedostępny, abonent czasowo
na pierwszej stronie? Uciekają, a ostatni zgasi światło. niedostępny.
Tchórze, oddajcie nasze pieniądze, a potem możecie
Pani już tu nie pracuje, ach, co za ulga, a psik!
sobie wyjeżdżać, taka wasza m...ćććć. Pokaż, lekarzu, jestem tego warta? czy może pani coś dla nas zrobić?
co masz w garażu. Pokaż, lekarzu, co masz w garażu. przecież już tu nie pracuje, ale to jest inna redakcja,
Jak mi pokażesz, powiem ci, ile bierzesz.
czy znowu tu pracuje, bo nie pojmuje, jest pani tego
Też coś! a to dopiero wymyślają, wyższa składka pewna? aaa... psik, jestem najpewniejsza, to fajno, bo
zdrowotna? lepiej wprowadzić podatek od głupoty! ja najmądrzejsza, aaa... psik!
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Czy może pani napisać nam komentarz? Doprawdy? A więc tak, wywiad po angielsku, francusku,
rusku, da, konieczno, gawariu, no to lu, no nie bzzzzzz...
set złotych. Ooo, to nie jest pani warta! Nie mamy
wyboru... aaa... psik! Nie mamy honoru... tendencyjna
makulatura, aaa... psik, sik, sik, ik... k....a.
Wyczerpała ci się bateria. Koniec nagrania. Taśma
wkręciła mi się w wyznania. Trzeba bulić 1500 peelen.
KONIEC SPOTKANIA, KONIEC SPOTKANIA,
zostało przerwane do odwołania.
Excuse me... yes, madame? where is the rest room?
Korytarzem na prawo.
Well... którym korytarzem? pionowym czy poziomym?
JEST PANI ODWOŁANA!
JEST PANI POWOŁANA !
Zdecydujcie się!
Nie możemy, bo prezes decyduje.
Prezio, znaczy się, dzierży władzę, dzieżymorda,
pardon, moczymorda z niego? Czy dobrze zgaduję
i opisuję?
Nikt się nie moczy! Nikt preziowi nie podskoczy.
Niech się pani ustosunkuje! Do kogo & czego – na te pytania odpowiada dopełniacz, pardon, to
z przyzwyczajenia starego belfra – do siebie, of course!
Niech się pani oczyści, sam się pan oczyść, ja
mam czyste ręce.
A myśli, panie profesorze, prezesie, dyrektorze,
redaktorze, przeorze – niepotrzebne funkcje skreślić.
Pani sobie za dużo pozwala!
Całe życie, panie prezesie.
Ja panią... nacisnę... tylko znajdę... klawisz DEL.
Nie znika, to musi być jakiś wirus, trzeba się
zaszczepić, szczepić, pić, gnić, nić, idź, idź precz! precz
z mego serca! a serce nie sługa.
Służba zdrowia do służenia, pisarze do zniewolenia, ślepa Gienia, do widzenia, nie będziesz miała nic
do powiedzenia. Powodzenia w domu i w zagrodzie.
KONIEC FILMU - NAPISY - ZWISY - CDN CNN - BREAKING NEWS...
DNO - DNA - DEN - KBN - CDN...
Waleriana zmieszana z rosą poranną zapewni
ci dobry sen i świeży oddech o poranku, mój baranku,
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ale zanim łykniesz specyfik, skonsultuj się z lekarzem
lub farmaceutą, lub z sąsiadką. Może być Goździkowa,
czemu nie? Głupia nie jest i głowa ją już nie boli, nie
buli – niepotrzebne skreślić, niepotrzebny lekarz.
Co te konowały wiedzą, kasę tylko ci wyszarpią!
widziałeś biednego lekarza? No powiedz sam, widziałeś?!!!
Zwracam uwagę szanownego pana, że zawód
lekarza to ciężka praca i powinna być godziwie opłacana.
Węszę, kolego, że jesteś konowałem, co masz
w garażu? Nie mój interes? A właśnie że mój, wyuczyłeś
się na doktora za moje pieniądze i teraz pana grasz, ty...
[...] usunięte ze względu na naruszenia prawa.
Kapitalizm nie zna litości ani współczucia.
Cooo...? Pacjentowi trzeba okazać współczucie?!!!
A czy to jest udowodnione na gruncie Evidence
Based Medicine?
A więc procedura współczucia skatalogowana?
Wykupiona przez Narodowy Fundusz Chorób? wykupiona?!!! – uwaga dla korekty, proszę nie zmieniać
na wykpiona!
Nie ma co żałować, a na co jemu procedura?
Bo mu się należy! Bieży odebrać co mu się należy,
a numerków zabrakło, buhahaha.
A kto lekarzowi okaże procedurę współczucia?
Też mu się należy, płaci składki, więc na bank się należy,
to gdzie lekarz pobieżny, jak mu się należy?
Pacjentowi trzeba okazać współczucie!
Tak jest, pani dyrektor!
Paaani Basiu, współczucia przechodzą na drugi
kwartał, szast-prast i przenosimy, zarządzamy umiejętnie
procedurą okazywania współczucia.
A jak konowały się nie zgodzą?
To w kamasze!
Wystraszę, oni za nasze pieniądze, żądze, żądza
władzy, tak jest, panie inspektorze, nie dmuchnę, bo
mi się rura wydechowa zatkała.
Pokazali zaraz po dzienniku... teraz się mówi
po wiadomościach. Których – dobrych czy złych?
Mam dla pani dwie wiadomości, jedną dobrą – należy
się pani współczucie, stokrotne dzięki! A wiadomość
zła? Jest pani na 1957. miejscu po odbiór współczucia,
za pokwitowaniem oczywiście. To ma się rozumieć,
a jak odbiorę te usługie, co z niom zrobie? To będzie
pańska. A na k... mnie współczucie, kasy mnie brakuje
na cygarety!
Ale jaja jak berety! Przepraszam za ciekawość –
moherowe berety? Coś pan, filcowe. A to mnie nie dotyczy, noszę tylko moherowe. A jakiej marki? Exclusively
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Musk & co. Ltd., nie mówi się „musk” tylko „mózg”. jak mówisz pacierz? Żegnam się, ale jestem leworęczna.
A skąd pani wie, przez jakie jak „u” mówię? Jak mam I co, żegnasz się lewą ręką? Prawą, tak jak wszyscy. No
gębę otwarte, to mogie mówić przez „u” otwarte i za- to po tej samej stronie masz prawy bok. Ale ja nie mam
mknięte nawet przy otwartej gębie, więc ty, moherowy żadnych boków. Coś ty? Żadnych boków!? To jak żyjesz?
berecie, lepiej zamknij się! Ty konowale! Ty pacjencie! Od pierwszego do pierwszego, a około piętnastego myk
Ty Narodowy Funduszu Chorób!
do Cancun. :-))
Przyjmowanie skarg i wniosków w piątki. RejePorozumienie, nieporozumienie, przywidzenie,
strowanie awantur całodobowo. Uspokój się, i co mi posiedzenie, powietrze górskie, jeleniogórskie, a z kim
z tego spokoju? Nic, ale będziesz go miała. Awangardowo. mamy się porozumiewać? jelenia szukacie? nieee... tylko
Narodowo. Narodowy Fundusz Chorób.
chcemy cię na zająca wypuścić... nie możemy odebrać
Paaaani Basiu! proszę sobie za dużo nie pozwalać! telefonu, telefon bez drutu, rutututu, głuchy telefon,
Ależ pani dyrektor, mam niedowykonania w okazywa- jestem na spotkaniu, nie możemy odebrać telefonu,
niu. Czego do licha, pani Basiu? W okazywaniu odwagi, jak nic prezes siedzi na sedesie, ciiicho, bo się jeszcze
droga pani dyrektor. Jakiej odwagi? Jakiej odwagi? rozniesie... że prezio siedzi na sedesie? no przecież nie
Cywilnej, pani dyrektor!
jest pszczółka Maja i czasem musi usiąść w samotności,
A jak będą niedowykonania? pani dyrektor, czy zadumać się, nadymać się, dymać się, mać, k..., wasza,
niedowykonania procedury okazywania współczucia mać, nać, pietruszki, do rosołu.
przechodzą na drugi miesiąc? Paaaani Basiu! Tak jest,
Mam się rozebrać do rosołu? tylko bez takich
pani dyrektor? Na drugi kwartał, proszę zapamiętać rozbieranek, dobra?! podglądaczka jedna, zara by
raz... szast-prast... raz na całe życie! Zawodowe czy chciała, żebym się rozebrał, ja wiem, co mnie jest i co
pozagrobowe?
mnie trzeba, co mnie pomoże, słyszałem w telewizorze,
Pani dyrektor, czy to będzie samo współczucie reklame jedne dawali, po co pan przyszedł? po receptę,
jako takie, czy procedura jako taka? Procedura, dura, głupią udaje, czy taka jest od urodzenia? czego was na
durna, sama jest durna krowa, życzę, aby pani była tej medycynie uczą, ty durny konowale nie wiesz, że
zdrowa, tak-tak, bo zdrowie najważniejsze!
pacjentowi recepta się należy, płace składkie i swoje
Dlaczego lekarze tego nie rozumieją – bo oni zaj- prawa mam, i swoje prawa znam, a obowiązki? obomują się chorobami i dla nich choroba jest najważniejsza. wiązki to pani masz, a nie ja!
Tak od rana do nocy chorobami? nie mogłabym,
Ty konowale!!! ty pacjencie!!! ty Narodowy Funjestem wrażliwa, a ciekawe jak to u nich z tą wrażliwo- duszu Chorób!!!
ścią? Oni muszą, bo przysięgali, mają taką przysięgę
Yes!!! Mr. President. What is my assessment of
Sokratesa, coś pani, chyba Hipokratesa, jak zwał, tak Poland’s medical market? Hmm... I see potential, yes...
zwał – muszą, bo przysięgali i mają powołanie,
we are positively surprised that market is developing so
Przyjedź mamo na przysięgę, bo w kamasze mnie fast... dzięki fast food, for sure. Szur. Szur-bur. Szurumzakuli – truli – luli – żądamy odwołania... zakuwania, -burum-awanturum.
a kogo myślałeś, koteczku?
PTASIA GRYPA WESZŁA DO UNII!!! Razem
What do you think, my pussycat? tak, uczę się z innymi wirusami, czy oddzielnie? Nie wiadomo,
angielskiego, a po co ci on, po nico, nie bądźcie tacy próbują powstrzymać marsz wirusów. Aaah, co za
cwani, bo złapią na straszny paragraf i siekną, wściekną, ulga! aaaa... psik! Jednak one się szerzą. Co pani ponie mogą mnie sieknąć, bo jestem na spotkaniu, nie wie? W głąb kontynentu wtargnęły! I co będzie ? Unię
mogą mnie sieknąć, siknąć, zniknąć.
ogarnia niepokój. Całą Unię Europejską? Nie, tylko
Martwe Dusze. Gogol w każdej bibliotece przy- stare państwa unii. Dlaczego tylko stare? Bo mają
szpitalnej. Martwe dusze w każdym szpitalu. Czy dusza zmniejszoną odporność, jak to każdy stary. Coś pani,
może być martwa? Da, kanieszno. Możet. A co z ciałem? czasem stary bywa jary. A u nas jak z tą ptasią grypą?
Kto zgubił ciało? tego brakowało!
W Polsce nic się nie dzieje. Nie może być! i nikt nad
Kiedy wreszcie będzie spokój i poleżę na dowolnie tym nie czuwa? Nawet Krajowe Centrum Siania Paniki
wybranym boku. Jak zgadnę, na którym boku lepiej (KCSP)? Opracowuje kod dostępu do szczepionek. Jak
leżeć? Przeżegnasz się. I co? Będziesz wiedziała, że pani myśli, jaki ten kod będzie? Według mnie coś w typrawy bok jest po tej samej stronie co i ręka, którą się pie H5N1. To coś jak ten wirus, każdy wejdzie i będzie
żegnasz. Znaczy szekjhenduję na siju? Nie żegnasz się tłok. I o to chodzi, żeby tłok, tłuc kasę, powystraszać
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ludzi masę. Coś ci się myli, co roku się szczepię i mam
się lepiej. No i o to biega, ach co za ulga? Jak się pan
czuje, Hormonalnie wypoczęty się czuję. Czy pan
coś sugeruje? ruje, ruja i poróbstwo, nic z tych rzeczy,
wirusy przenoszone drogą... a właśnie że oddechową,
a nie tą, co pani myślała.
Gdzie są moje składki? Płacę całe życie na ZUS,
a jak co do czego dochodzi, to muszę iść prywatnie do
lekarza. Sprowadzimy sobie lekarzy ze Wschodu i będą
nas leczyć za mniejsze pieniądze. Możecie sobie jechać
do Niemiec, tylko wpierw oddajcie pieniądze za studia!
[wiadomość została usunięta ze względu na naruszenie
prawa lub regulaminu].
Co mi tu będziecie o regulaminach i prawach
pisać, to doktory mają przestrzegać regulaminu, a jak
jest, to każdy wie, moja doktór pierwszego kontaktu to
w poniedziałek do przychodni przyszła piętnaście po
ósmej i zaraz sobie herbatę w recepcji parzyła, tak mało,
człowieku, wiesz, a tak głośno się wypowiadasz, pogięło
drogich lekarzy, doktorom coś się pomyliło, gdzie się
podział humanitaryzm medyka, powiedz mi, jakim
samochodem jeździsz, a powiem ci, czy bierzesz, węszę,
że jesteś lekarzem, pokaż, lekarzu, co masz w garażu.
BREAKING NEWS!
Jeszcze w tym roku zjedzie z taśm usługodawalni
seryjnej trzysta tysięcy nowych korpusów, które po reperacji polegającej na przetkaniu wszelkiego rodzaju rur
zostaną rozesłane do właścicieli, którzy sami doczepią
je do głowy, do czasu otrzymania siedzą w domu bez
głowy – uwaga korekta – poprawić na bez korpusu –
i oglądają serial specjalnie nakręcony przez Narodowy
Fundusz Chorób dla oczekujących na remontowane
korpusy.
Sługusy durne, nie ten korpus mnie przysłali!
A co za różnica, i tak za pięć lat będziesz pan oddawał
korpus do następnego przeglądu i za drugim razem
dostaniesz swój. Kiedy jestem przyzwyczajony do swojego brzucha, a trafił mnie się jakiś niewymiarowy, za
mały, cholera wie jaki, nie taki, ogólnie rzecz biorąc,
nie mój, nie pasuje mi do organizmu, a to co innego,
jak organizm odrzuca, to nic na siłę.
Agencja wiadomości złych, gorszych i najgorszych
zawiadamia:
zapalenie płuc to choroba leczona co najmniej
osiem dni – orzekł Narodowy Fundusz Chorób, jeśli
pacjent wcześniej zostanie wypisany, szpital nie dostanie
pieniędzy – za karę, marę. Mam pytanie, a jak umrze
po sześciu dniach? Trzeba ratować do ósmego dnia.
Apokalipsa, siedem dni wystarczyło na stworzenie świata,
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ale na wyleczenie z zapalenia trzeba osiem. Dzięki
Bogu, że stworzył świat w akcji non-profit, inaczej by
mu Narodowy Fundusz Chorób nie uznał.
Znaleziono dwa martwe łabędzie. Jezioro łabędzie? Nie, martwe łabędzie pływały w jeziorze, jak
pływały, to znaczy żyły, nie mieszaj pan – pływały
jako nieżywe, a skąd wiadomo, że nie żyły, podcięły
sobie żyły? Coś pan, miały w ciele wirusy, niesługusy
wykryły wirusy, znaczy służba zdrowia, a to masz pan
racje – sługusy są i trzeba ich [...] usunięte ze względu
na naruszenie prawa.
Wiadomość tylko dla zalogowanych na naszym
forum, kod dostępu: H5N1. Jezioro łabędzie, jest pan
w błędzie, jakoś to będzie, chyba ci nie ubędzie.
Czytelniczka zauważyła na berecie ptasi odchód.
Zrozpaczona pyta redakcji, co ma robić? W ogólnonarodowym badaniu opinii publicznej głosowano, czy ma:
spalić beret, uprać bez wyżymania, stosując dwa różne
programy prania dla beretów moherowych i filcowych,
skoczyć z mostu, czy wyjechać do Kanady na leczenie
na koszt podatników. Niestety leczenie w Kanadzie
tylko do 40. roku życia, a nasza czytelniczka ma 60
lat. Najwięcej głosów oddali czytelnicy na pranie bez
wyżymania. A więc postanowione w drodze demokratycznych procedur. Jutro w specjalnym dodatku
opiszemy, jak bezpiecznie zapakować beret i zanieść
do najbliższej KONOWALNI.
Pamiętaj! możesz żądać od swojego konowała,
żeby wyprał ci beret bez wyżymania, jesteś tego warta.
Masz swoje prawa, i to nie jest zabawa. Konował nie
może żądać od ciebie żadnych opłat. Gdybyś chciała
wypożyczyć z naszej redakcji świecące banknoty, aby
zdemaskować nieuczciwego usługodawcę, dzwoń całodobowo pod numer 0-800-. Dostaniesz banknoty
i obstawę fotograficzną. Nasi najlepsi fotoreporterzy
zapiszą się na ten sam dzień co i ty, wyskoczą w odpowiednim momencie, wszystko sfotografują. Możesz
trafić na pierwszą stronę naszego specjalnego dodatku
TRUCIE & PLUCIE – nakład 500 tysięcy. Pomyśl, tylko tyle razy może być wydrukowane twoje nazwisko.
Gdybyś miała pecha trafić na konowała, który będzie
się opierał, poproś, aby potrzymał ci przez chwilę banknoty, bo musisz poszukać numerka do szatni w portfelu.
Resztę załatwimy sami.
Ogłoszenie: poszukuje się kandydatów do pracy
w redakcjach koncernu prasowego Moher & Angora
Co. Ltd. Warunki niezbędne: naiwność, brak orientacji
w czasie i przestrzeni, orientacja seksualna dowolna,
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osobowość dzierlatkowata mile widziana, umiejętność
celnego plucia na odległość, konfabulowanie, talent do
przekłamywania – dodatkowo premiowane. Absolwenci
Szkoły Rzucania Obelg (SRO) będą przyjmowani poza
wszelką kolejnością. Łączne zarobki w naszym prężnie
rozwijającym się koncernie mogą sięgnąć w wypadku
zdolnych, umotywowanych kandydatów nawet czerech
tysięcy sześciuset groszy. Dla wyróżniających się praktyki
zagraniczne pod okiem naszych stałych korespondentów.
Nie wiesz pani, że nie mówi się SRO, bo to gwara
góralska, a una jest tera zabroniona. Nie una w unii
może być użyta, każdy naród może godoć po swojemu, ale ni ma narodu góralskiego, jesteśmy w Polsce
i wszyscy muszą mówić po polsku, wolałabym po
tyrolsku, tylko jodłować można po tyrolsku, ma pani
kaplusik do jodłowania, nie zawsze jodłuję w berecie,
przepraszam za ciekawość – w moherowym, of course
exclusively mohair, pure.
Słowniczek wyrazów trudniejszych i nieznanych
dotychczas: SRO – tłumaczyć można też jako Slow
Release Obelgi.
CDN. CNN. KBN. CDN.
Krowę doi się od cycków, a nie od ogona – powiedział wicepremier o nazwisku znanym naszej redakcji. Czy słyszała pani tą nowinę? Niee, ciekawe jak
on na to wpadł? Naukowo dowiódł, że nie od ogona.
Już pani opowiadam: miał dwie grupy krów – badaną
i kontrolną, badaną doił od cycków, a kontrolną od
ogona. No i co mu wyszło? Od ogona wyszło, że... hm...
jak by tu pani powiedzieć... samo... hm... będąc starą
lekarką nie używam takich słów w pełnym brzmieniu.
A od cycków samo mleko UHT. Un Hyba Trochę za
bystry jest ten wicepremier. Nie mówi się hyba tylko
chyba. Taaak, chyba ma pani rację. Z niego musi być
wielki uczony. Nie taki wielki jak ten radziecki uczony
Cyckow – co pierwszy zrobił taki sam eksperyment
z krowami, ale noga mu się troszkę powinęła. Mówi
się racica. Chyba macica? Nie, racica, nie wiesz pani,
to siedź cicho. Otóż pani kochana z braku krów wstawił parę byków i w jednej takiej komisji, co wszystko
sprawdza, wykryli fałszerstwo naukowe. Jak ta komisja
nazywa się? Mogę pani powiedzieć, ale tylko na ucho.
A dlaczego na ucho, wolę na UHT? Powiem na ucho,
bo jestem przed habilitacją, no i przed profesurą. A powie pani na głos nazwę tej komisji po profesurze? Nie
powiem po profesurze, bo wtedy będę tą komisją, albo
zapomnę – jeszcze się nie zdecydowałam. Ależ pani
jest cyniczna! Nie, dziecko, nie jestem cyniczna, tylko
praktyczna. Samo życie. Samo dno. DNA. KBN.CNN.
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W dzień powszedni i święta – przyjmujemy za
opłatą, nie mamy podpisanego kontraktu z Narodowym
Funduszem Chorób, dlaczego? Bo jesteśmy niepiśmienni,
hahahha, za to dobrze umiemy liczyć, liczydełko, powiedz przecie – kto jest najchytrzejszy we wszechświecie,
a to k... ale głupoty plecie, plan poprawy na sześć lat.
Plan Sześcioletni, wielki plan wielkiego ministra,
budujemy nowy dom, coś pani, minister już się pobudował, willa pod Warszawą? Nie wiem, gdzieś musiał
się pobudować, plan sześcioletni, a kadencja na cztery
lata, nie z nami te numery, pani pesel, proszę? po co
panu? po nic, każą, to biorę, lubi pan czy co te numery? prywatnie, madame, to ja lubię szybkie numerki?
świnia! bez obaw od peselu zaczynającego się na 90...
pedofil, mikrofilm, film mi się urwał.
Komornik grozi szpitalom? na bruk wyrzuca
chorych? jeszcze nie, ale tylko patrzeć, moja pani,
szpital słono zapłaci, słono nie może być! a dlaczego
nie? bo to podnosi ciśnienie, trzeba się leczyć potem,
jak się leczyć? wiadomo, na ubezpieczenie, kto ma
nadciśnienie? połowa narodu, pani kochana, popatrz
pani, co one z tem narodem robiom, co chcom, konował chciał mi wcisnąć tabletki na zbicie ciśnienia, coś
pani? codziennie dwie, przez całe życie? poczytałem
o nadciśnieniu i wszystko wiem, głupi konował, nie
robie nic na siłę, nie robię nic, i nie męczy się pan?
dopiero na trzecim piętrze.
KOMUNIKAT DLA PODRÓŻUJĄCYCH: TRZECIE PIĘTRO. KTO WYSIADA? WSZYSCY, a kto dalej
będzie czytał powieść?
Nie ma tak dobrze! Trzeba czytać dalej. Linijka
po linijce. Autorka nie pisała co drugą linijkę, tylko
literka po literce, linijka po linijce, strona po stronie,
w dni powszednie i święta, i od pisania jest niewypoczęta. Pojechała na urlop do Cancun raczej krótszy niż
dłuższy. :-(((
Tyle spokoju, że jej nie ma w kraju, kroju – korekta. Baczność! Tak jest, panie redaktorze. Spocznij.
Uff... co za ulga. Jaka ulga? Podatkowa? Ty to zawsze...
Za co ona ciągle jeździ do tego Meksyku??? Już
wiem, wrzuca w koszty.
Opluję i nie przeproszę, ubiorę w kalosze, chyba
kamasze? Nieważne, chodzi o zmianę obuwia przed
wejściem na salony, nie kalesony, tylko salony, mówię
wyraźnie drukowanymi literami i po polsku, bo jestem
w Polsce, jakie salony? polityczne, of course, intelektualne
i towarzyskie wyginęły, bo nie były objęte ochroną, a było
co chronić? hmm... dobre pytanie. Proszę następne, nie
udzieliłem odpowiedzi? a czy to takie ważne? w końcu
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na głowie, przerosty ambicji, wodorosty w akwarium
gabinetowym, a w akwarium pływa złota rybka i spełnia
trzy życzenia liberała przefarbowanego i dzięki temu
liberałom się wiedzie.
Sio na drzewo, koczkodanie, nie przeproszę. Sio,
idzie wadza, chyba władza, no przecież mówię wadza.
Niech wadza nie przesadza, niech wyborcom dogadza
i się nie odgradza, doradza, przesadza, nagradza, bo to
przecie wadza.
Na to pytanie może udzielić odpowiedzi tylko
ktoś z cywilną odwagą, hahaha, już nie jest pani cywilem
i nie ma pani odwagi, nie pozwolę, zniewolę, zakuwam
panią w kamasze, ja się nie wystraszę, zobaczy pani, że
wyjdzie na nasze, na zdrowie to pani nie wyjdzie, jak
nie na zdrowie, to na chorobę wyjdzie? jaki numer pani
doktor prognozuje? wg ICD-10 pani pyta? kto pyta, nie
błądzi, niech pani nie sądzi.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Koniec
posiedzenia. Ostatni spuszcza wodę.
A KTO GASI ŚWIATŁO? NIKT, WSZYSCY
WYJECHALI DO PRACY ZA GRANICĘ.
Na granicy jest strażnica, w tej strażnicy lekarz
pisze list...
i tak nikt nie słucha? halo, słucham – no tak, ale to mówi
pani do telefonu, odgrzej sobie rosół, Franek, nie lubisz
rosołu, nie słyszę, wolisz kucharki rozebrane do rosołu,
nie, kochany, kucharki nie są do
gotowania ani
rozbierania, one
są do rządzenia!
skąd to wiem? od
Włodzimierza Iljicza oczywiście,
a on skąd wie?
tego nie wie nikt,
nawet najwybitniejsi marksiści-leniniści, są jeszcze tacy, oczywiście trzeba szukać
wśród przefarbowanych na liberałów, po czym
poznać? jako
to po czym? po
odrostach, przerostach, wodorostach. Odrosty
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Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl

4_2021 kwiecień

Kontynuacja z poprzedniego numeru

Lektura na każdą porę roku
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Cdn.

Nowości
Nowe czasopismo „The Lancet Healthy Longevity”
Od grudnia 2020 roku
ukazuje się nowe czasopismo
„The Lacet Healthy Longevity”.
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W pierwszym nume- starzeniu się, a także de- Źródło: https://www.thelancet.com/
journals/lanhl/issues
rze między innymi artyku- mencji i Covid-19. (K.K.)
ły poświęcone zdrowemu
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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”.

4_2021 kwiecień

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

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

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

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

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

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

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

Rys. Zen

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

Na zakończenie

Pogoda rowerowa
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