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Wspominając Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 w Warszawie

Nie ten godzien pamięci, kto gnębił, kto zdzierał,
Nie ten, kto łzy wyciskał, lecz kto je ocierał.

Fot. Krystyna Knypl

Ignacy Krasicki

Wspominając Państwowy Szpital
Kliniczny nr 1 w Warszawie

Fot. Mieczysław Knypl

Wspomnienia dotyczące instytucji, z którą związane były początki mojej lekarskiej drogi,
rozpoczynają się przy ulicy Nowogrodzkiej 59. To jeden z adresów Państwowego Szpitala
Klinicznego nr 1 Akademii Medycznej – tak nazywała się ta placówka, gdy podjęłam w niej
pracę w 1968 roku. Inne adresy związane ze szpitalem to ulica Lindleya 4, gdzie mieści się Klinika Ortopedii oraz ulica Oczki 6, gdzie są specjalistyczne
poradnie przyszpitalne. Od 2008 roku powrócono
do dawnej nazwy Szpital Dzieciątka Jezus.
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Wspominając Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 w Warszawie

Z

założył w 1732 roku na Krakowskim Przedmieściu
placówkę opiekuńczą zwaną Domem Podrzutków.
Ksiądz Baudouin znany był z niebywałej determinacji
w gromadzeniu funduszy na budowę szpitala, czego
dowodem jest poniższa opowieść.
Pewnego dnia ksiądz miał ponoć trafić ze skarbonką do salonu, w którym grano w karty. Tak głośno nią
potrząsał, że jeden z graczy wymierzył mu policzek. – To
dla mnie, a co na szpital? – spytał niezrażony Francuz. Po
tych słowach karciarze spokornieli i ich złoto z zielonego
stolika wylądowało w skarbonce. https://www.srodmiescie.
warszawa.pl/ulica-15.html
W 1758 r. Dom Podrzutków został przeniesiony na
plac Warecki, zmieniono jego nazwę na Szpital Generalny
Dzieciątka Jezus. Początkowo zadaniem szpitala było
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/Content/56712/00051402-0001.jpg?handler=mono-jpg_js

ałożycielem szpitala był Gabriel Piotr Baudouin
(1689-1768), misjonarz ze Zgromadzenia św. Wincentego à Paulo, który przyjechał do Warszawy w 1717
roku. Urodził się w Avesnes, w rejonie Flandrii, na
północy Francji. W 1713 roku został księdzem. Zgromadzenie św. Wincentego à Paulo zostało sprowadzone
do Polski przez Ludwikę Marię.
Ludwika Maria Gonzaga de Nevers (ur. 18
sierpnia 1611 w Nevers lub Paryżu, zm. 10 maja 1667
w Warszawie) była królową Polski, żoną dwóch polskich
królów: Władysława IV i Jana II Kazimierza.
W tym czasie mieszkańcy Warszawy przeżywali
trudne chwile z powodu epidemii dżumy, na ulicach
było pełno osób chorych i kalekich, a także porzuconych małych dzieci. Przejęty ich losem misjonarz
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http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/Content/61834/00065469_0000.jpg

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Podrzutk%C3%B3w_w_Warszawie#/media/Plik:Otwarcie_ochrony_ubogich_dzieci_pod_nazw%C4%85_ksi%C4%99dza_Baudouina_w_Warszawie_(43530).jpg
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http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/Content/55623/00058953-0001.jpg?handler=mono-jpg_js

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/Content/61832/00065467_0000.jpg
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http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/Content/72417/00077473_0000.jpg

Wspominając Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 w Warszawie

na terenie szpitala toczyły się walki, udzielano pomocy
rannym, prowadzono tajne nauczanie medycyny. Szpital
wznowił działalność leczniczą w 1945 roku.
W latach 1962-1968 miałam zajęcia z chorób
wewnętrznych, chirurgii, okulistyki, urologii oraz ortopedii w poszczególnych klinikach PSK nr 1. Natomiast
w latach 1968-1970 odbywałam w tym szpitalu staż
podyplomowy, a w dalszych latach pracowałam na
oddziale chorób wewnętrznych, realizując specjalizację
z interny oraz wykonując badania do pracy doktorskiej
Zastosowanie ultrasonokardiografii do oceny stanu
czynnościowego mięśnia sercowego.
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/Content/72418/00077476_0000.jpg

leczenie i opieka nad osobami ubogimi, kobietami w ciąży,
starcami i osobami niepełnosprawnymi. Z czasem wzrosła
ranga szpitala i od 1860 roku był siedzibą Akademii Medyko-Chirurgicznej. W związku z rosnącą liczbą pacjentów
zdecydowano się na budowę większego szpitala, którą
ukończono w 1901 roku. Na terenie pomiędzy ulicami
Lindleya, Nowogrodzką, Chałubińskiego oraz Oczki wybudowano 22 budynki szpitalne, które zostały zaprojektowane
przez wybitnego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego.
W okresie międzywojennym znalazło w nich siedzibę 5
klinik wydziału lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego
oraz 11 oddziałów specjalistycznych. W czasie wojny

Szpital Dzieciątka Jezus posadowiono na gruntach Folwarku Świętokrzyskiego, skonfiskowanego przez władze carskie właścicielom
za udział w powstaniu styczniowym. W czasach budowy były to odległe przedmieścia Warszawy. Przed wybuchem II wojny światowej szpital liczył 1028 łóżek, w czasie wojny poniósł znaczne straty zarówno w personelu, jak i w budynkach. Po wojnie szybko
został odbudowany.
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http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/results?action=SearchAction&skipSearch=true&mdirids=1&server%3Atype=both&tempQueryType=-3&encode=false&isExpandable=on&isR
emote=off&roleId=-3&queryType=-3&dirids=1&rootid=48212&query=Szpital+Dzieci%C4%85tka+Jezus+%5C%28Warszawa%5C%29&localQueryType=-3&remoteQueryType=-2

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/Content/76690/00083278_0000.jpg

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/Content/72443/00078017_0000.jpg

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/Content/72420/00077478_0000.jpg
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https://fotopolska.eu/Warszawa/b3540,Szpital_Kliniczny_Dzieciatka_Jezus.
html?f=199443-foto

Wspominając Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 w Warszawie

Fot. Krystyna Knypl

Wiadomo nie od dziś, że nie samą nauką człowiek planowym ulokował na sali pan noszowy z izby przyjęć,
żyje… wychodząc naprzeciw realizacji przepowied- nie widząc potrzeby poinformowania o tym lekarza
ni mojej matki Haliny, znakomitej kabalistki, często dyżurnego. Potem była kartka od pacjenta z pozdrowiepowtarzającej „Ty to sobie męża wyleczysz”, w tymże niami z sanatorium, mój telefon z życzeniami na Święta
szpitalu sprawiłam, że jeden z moich pacjentów z takim Bożego Narodzenia, spotkanie z inicjatywy pacjenta
skutkiem odzyskał zdrowie, że rok
rok po leczeniu szpitalnym, spacery
później zostaliśmy małżeństwem.
po starówce i ogrodzie botanicznym,
Poznaliśmy się 19 czerwca
oświadczyny, ślub, narodziny naszej
1979 roku na oddziale wewnętrzcórki Katarzyny, urlop wychowawnym mieszczącym się w pawilonie
czy i zmiana pracy z oddziału szpi11 (wejście od ul. Nowogrodzkiej
talnego na Poradnię dla Chorych
59), gdy robiąc obchód wieczorny na
z Nadciśnieniem Tętniczym, także
jednej z sal zobaczyłam nowego pamieszczącą się w pawilonie 11.
cjenta, którego nie przyjmowałam na
Ignacy Krasicki napisał wiersz
oddział jako lekarz dyżurny. Wygłosipoświęcony pamięci księdza Baułam słynną kwestię „a pan co tu robi?”,
douina, z którego fragment stał się
na którą pacjent odpowiedział „leżę Moje pierwsze miejsce pracy – potwier- mottem tych wspomnień.
sobie”. Pacjenta przyjętego w trybie dzenie w książeczce ubezpieczeniowej


Pawilon 11
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Pisanie wspomnień jest przywilejem wieku dojrzałego
Rys. Katarzyna Kowalska

Wspominając profesora Henryka Chlebusa

Pisanie wspomnień
jest przywilejem wieku
dojrzałego
Na początku mojej lekarskiej drogi miałam zaszczyt spotkać
profesora Henryka Chlebusa. Był życzliwym i oddanym
opiekunem młodych lekarzy rozpoczynających swoją karierę
na ścieżkach zawodowych i naukowych.

Prof. Henryk Chlebus

Fot. Mieczysław Knypl

W

spółpracowałam z profesorem Henrykiem Chle- typu B faktycznie miał wymiar epidemiczny, czego
busem w latach 70. Towarzyszył mi jako opiekun innym dowodem były oddziały tzw. żółtaczkowe – na
podczas egzaminu specjalizacyjnego z chorób wewnętrz- jednym z nich odrabiałam staż w Szpitalu Zakaźnym
nych I stopnia, który zdawałam w Szpitalu Bielańskim. przy ul. Wolskiej w Warszawie.
Profesor był także opiekunem studenckiego koła
Razem ze mną tego samego dnia egzamin zdawała dr
Martyna Wierzbicka, która w dalszym latach specjalizo- naukowego przy II Klinice Chorób Wewnętrznych
wała się w pulmonologii, oraz dr Krzysztof Dziubiński, Akademii Medycznej w Warszawie. Koło powstało
który potem specjalizował się w chorobach zakaźnych. w roku akademickim 1965/66.
Profesor Henryk Chlebus był promotorem prac
Po pomyślnie zdanym egzaminie zaprosiliśmy profesora
Henryka Chlebusa na obiad do restauracji Bazyliszek doktorskich kilkorga moich kolegów. Gdy otrzymał
profesorską nominację w Belwederze, na uroczyste
na warszawskim Starym Mieście.
przyjęcie z tej okazji w jego domu byli zaproszeni
także wszyscy doktoranci. Praca nad doktoratami
wykonanymi pod jego kierunkiem charakteryzowała
niezwykła dokładność i perfekcja zarówno w sprawach
merytorycznych, jak i językowych. Miałam okazję
korzystać z konsultacji profesora Henryka Chlebusa
mojego doktoratu i dzięki wspomnianej skrupulatności
wyłapano pewną istotną nieścisłość.

W domowym archiwum odnalazłam starą fotografię wejścia do
restauracji Bazyliszek

Profesor był także przewodniczącym komisji
egzaminacyjnej, przed którą zdawałam egzamin specjalizacyjny II stopnia z chorób wewnętrznych. Zachowuję
we wdzięcznej pamięci jego przyjazne pytania naprowadzające mnie na tory właściwej odpowiedzi w niełatwym pytaniu: Jakie wdrożę postępowanie w przypadku
epidemii żółtaczki w szpitalu powiatowym, w którym
jestem ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych.
W latach 70. problem wirusowego zapalenia wątroby
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Jedna z prac profesora Henryka Chlebusa wykonana podczas
pobytu na stypendium w Stanach Zjednoczonych

Pisanie wspomnień jest przywilejem wieku dojrzałego
Zainteresowania naukowe profesora Henryka
Chlebusa koncentrowały się wokół badań graficznych
układu krążenia, zagadnień związanych z niewydolnością krążenia, zatorowości płucnej, zawału serca.
Warto odnotować fakt, że w 1965 roku profesor
był na stypendium naukowym przyznanym przez
National Heart Institute, które realizował w Cardiovascular Division, Department of Medicine, University
of Kentucky College of Medicine, Lexington, Kentucky,
gdzie współpracował ze słynnym kardiologiem prof.
Borysem Surawiczem, którego życiorys i koleje losu
również zasługują na przypomnienie. Dzięki temu

Borys Surawicz

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

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

Twórczyni
najlepszych teorii

Rys. Katarzyna Kowalska

Twórczyni najlepszych teorii

Kontynuując przywilej wieku dojrzałego, jakim jest wspominanie
czasów minionych, dzisiejszy felieton dedykuję prof. Joli Chodakowskiej, którą miałam zaszczyt i przyjemność spotkać w poProf.
czątkach mojej drogi zawodowej. W tytule nawiązuję do znanego
Jolanta Chodakowska
wielu wspólnym kolegom zwyczaju Joli, która po obchodzie usadowiwszy się na krześle, zwykła mawiać: – Czy ktoś chce posłuchać moich porad na temat
nieporozumień małżeńskich oraz wychowania dzieci? Mam najlepsze teorie nieskażone
żadną praktyką.

J

ak często miała okazję Jola doradzać w takich kweRównie miły był wspólny wyjazd służbowy na
stiach, ze zrozumiałych względów statystyki zacho- posiedzenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznewują dyskretne milczenie, natomiast wielokrotnie go do Polanicy Zdroju w maju 1980 roku, podczas
korzystaliśmy z jej merytorycznych porad w sprawach którego niezapomniany wykład miał Marius Barnard
codziennej praktyki lekarskiej oraz podczas pisania z Kapsztadu, brat Christiaana. Do miejsca obrad podróartykułów naukowych.
żowałyśmy w przedziale sypialnym, Jola widząc moje
Błyskotliwy intelekt, dogłębna znajomość me- wahanie przed zajęciem górnego posłania, zaoferowała,
dycyny, życzliwość wobec młodszych kolegów, piękna że będzie dla niej, co jako osoba nieprzepadająca za
angielszczyzna, prawość charakteru – to cechy, które otwartymi i wysokimi przestrzeniami zachowuję we
nam wszystkim kroczącym wspólnie z Jolą na różnych wdzięcznej pamięci do dziś.
odcinkach drogi zawodowej zawsze będą się z nią
Piękną scenerię wykładu przy świecach zapakojarzyły.
miętali wszyscy uczestnicy spotkania. W wolnych od
Miałyśmy okazję współpracować przy jednym obrad chwilach spacerowałyśmy po Polanicy Zdroju,
z badań klinicznych oceniających lek hipotensyjny – Jola fotografowała plenery, opowiadała o swoim pobycie
nie brakowało emocji badawczych, przy pokonywaniu na stypendium w Stanach Zjednoczonych.
których Jola towarzyszyła nam, młodym wówczas
Jesteś, Jolu, nie tylko w naukowych bazach danych
badaczom. Na zakończenie badań zaprosiła nas na – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chodakowska%20
prywatną kolację w sympatycznej atmosferze.
J&cauthor_id=12371054&page=9 – ale także, a może przede
wszystkim, w naszej serdecznej koleżeńskiej pamięci
oraz na kartach pewnej powieści…
Cytując Horacego, możesz powiedzieć: Non
ominis moriar
Zbudowałem monument trwalszy niż ze stali
Mocniejszy nad piramid królewskich istnienie
Deszcz wielki go nie zmyje, wicher nie powali
Stuleci niezliczonych nie zniszczy go tchnienie
Bieg czasu go nie wzruszy i lat przemijanie
Nie cały przecież umrę – przetrwam w swoim dziele
Śmierć – bo zamieszkałem w nadczasowej chwale
Jakbym młodzian wciąż w nowym odradzał się ciele (…)
Horacy, Exegi monumentum, pieśń III, 30
https://pl.wikisource.org/wiki/Exegi_monumentum
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Wspominając dr. hab. n. med. Jacka J. Preibisza

Przez trzy kontynenty

Rys. Katarzyna Kowalska

Przez trzy kontynenty

Praktyka lekarska w Warszawie, Oranie i Nowym Jorku to droga,
którą przebył w swym życiu zawodowym dr hab. Jacek J. Preibisz
(1933-2016). Na warszawskim odcinku tej drogi miałam okazję współpracować z nim zarówno w Państwowym Szpitalu nr 1
przy ulicy Nowogrodzkiej 59, jak i w Poradni Zakładowej Hoteli
„Orbis” Europejski-Bristol-Victoria. Zapamiętałam go jako życzDr hab. Jacek J. Preibisz
liwego starszego kolegę, potrafiącego służyć dobrą radą i dzielić
się życiowym doświadczeniem w różnych sytuacjach, także tych trudnych dla wszystkich.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Bristol#/media/Plik:Hotel_Bristol_2011.JPG

U

rodzony 33 maja 1933 roku w Poznaniu, jego ro- Medycznej (1971), nagrodę naukową Ministerstwa
dzicami byli Stefan Preibisz i Łucja Chruszczyńska, Zdrowia (1974) oraz grant badawczy National Health
ożeniony z dr Melanią Zych (laryngologiem). Lekarskie Institutes (1982). W latach 1956-1963 odbył służbę
tradycje rodzinne kontynuuje córka Joanna, która pra- wojskową, miał stopień porucznika rezerwy.
cuje w Monson, w Stanach Zjednoczonych. Jacek PrePracując jako lekarze zakładowi w poradni hoibisz ukończył Akademię
teli Orbis nie tylko przyjMedyczną w Warszawie
mowaliśmy pacjentów,
w 1956 roku. Pracował
udzielając im porad oraz
początkowo jako lekarz
dopuszczając do pracy,
w stacji sanitarno-epiale także przeprowadzademiologicznej (1956liśmy wizytację stanowisk
1962), potem w Akademii
pracy związanych z przyMedycznej (1964-1978),
gotowywaniem żywności
w Oran University w Aldla restauracji i kawiarni
gierii (1978-1980) oraz
hotelowych. Wizytacje
w Cornell University
kończyły się omówieMedical College w Nowy
niem zaleceń z szefem
Jorku (1980-1988) i Hofkuchni, który zwyczafmann -La Roche Nutley
jowo podejmował nas
w Nowym Jorku (1988).
obiadem. Zapamiętałam
Hotel Bristol w Warszawie
Uzyskał tytuł doksmaczne dania serwowatora nauk medycznych
ne w Bristolu, podobno
(1971) oraz doktora habiwyjątkowość smaku politowanego nauk medycztraw w tym hotelu zapewnych (1978, Badania nad
niała kuchnia opalana
dostępnością biologiczną
drewnem, podczas gdy
i zastosowaniem kliniczw niedawno wybudowanym doustnych preparanym hotelu Victoria była
tów naparstnicy) podczas
kuchnia elektryczna. Inna
pracy w Akademii Medycznej w Warszawie.
ciekawostka hotelu Bristol – do lat 70. gościł rezydentów
Był członkiem Europejskiego Towarzystwa Kar- zajmujących pokoje od zakończenia II wojny światowej.
diologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
Sporadycznie udzielaliśmy także konsultacji
American Heart Association oraz American Society of gościom hotelowym, w tym rezydentom. Pewnego razu
Hypertension. Otrzymał nagrodę naukową Akademii poproszono mnie o wizytę u jednej z rezydentek. Po

Przez trzy kontynenty

Fot. Mieczysław Knypl

zakończeniu przyjęć w poradni zakładowej w Victorii przez Jana Pawła II na placu Zwycięstwa. Niezapomniana
przeszłam spacerem do Bristolu, będącego jeszcze przed atmosfera i wielkie emocje.
generalnym remontem. Wjechałam starą rozklekotaZwiedzając Oran, miasto często kojarzone z opiną windą na pierwsze piętro i powoli zmierzałam do sem epidemii dżumy przez Alberta Camusa, nie wiepokoju pacjentki na końcu korytarza po lewej stronie. działam, że jego uliczkami wędrował również dr hab.
Puszysty dywan tłumił moje kroki, dokoła panowała med. Jacek Preibisz, pracując jako wykładowca na
cisza, byłam po całodobowym dyżurze pełnionym tamtejszym uniwersytecie medycznym.
poprzedniego dnia w szpitalu i wielu godzinach pracy
w dniu następnym. Zastukałam do drzwi i po usłyszeniu
„proszę wejść!” nacisnęłam klamkę, spodziewając się
widoku typowego pokoju hotelowego. Przed moimi Piśmiennictwo
oczami ukazało się zupełnie prywatne wnętrze, pełne 1. Jacek Jan Preibisz. Who is who in Polish America. Bicenosobistych elementów umeblowania, książek, gazet, tennial Publishing Corporation, New York, NY, 1996, http://
www.poles.org/db/p_names/Preibisz_JJ.html
opakowań leków… przez chwilę myślałam, że mam ze
2. Mój dyżur lekarski podczas pierwszej pielgrzymki Jana
zmęczenia podyżurowe halucynacje…
Pawła II do Polski, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
Innym przeżyciem był dyżur pełniony w poradni wybrane-artykuly/83-moj-dyzur-lekarski-podczas-pierwszejhotelu Victoria podczas pierwszej mszy św. odprawionej pielgrzymki-jana-pawla-ii-do-polski

W głębi gmach opery w Oranie. Jako miłośnik muzyki Jacek J. Preibisz z pewnością tam bywał

T o
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Mistrz trafnej diagnozy i dobrej rady
Rys. Katarzyna Kowalska

Wspominając prof. Stanisława Filipeckiego

Mistrz trafnej diagnozy
i dobrej rady
Kolejnym mistrzem w medycynie spotkanym podczas mojej
pracy w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 przy ulicy Nowogrodzkiej 59 w Warszawie jest prof. Stanisław Filipecki (19272007). Podobnie jak innych osób wspominanych w tym numerze naszej gazety los profesora był tragicznie naznaczony przez
II wojnę światową. Stracił ojca w powstaniu warszawskim.

W

Prof. dr hab. n. med.
Stanisław Filipecki

szyscy, których życzliwy los zetknął z tym wybit- ustaliłam, że woń alkoholu dobiega nie od pacjenta,
nym lekarzem, zapamiętali go jako znakomitego lecz od pana noszowego. Wniosek nasuwał się sam:
diagnostę i życzliwego kolegę.
agresywne zachowanie pacjenta nie wynika z upoJak dobry był to lekarz, może świadczyć fakt, jenia alkoholowego, lecz jest objawem hipoglikemii.
iż jest on pierwszym autorem publikacji Carcinoma Podałam pacjentowi dwie szklanki mocno osłodzonej
of arenal cortex with hyperaldosteronism na łamach herbaty, które wypił duszkiem i po chwili mogliśmy
„Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism” rzeczowo rozmawiać. Był on pracownikiem jednego
(IF 5,605) w 1972 roku. Publikacja dotyczyła 16. tego z instytutów badawczych. Chorował na cukrzycę typu
rodzaju przypadku opisanego w literaturze naukowej. 1. Rano wstrzyknął sobie ustaloną dawkę insuliny, zjadł
Według Google Scholar artykuł jest cytowany 32 razy niewielkie śniadanie i pospieszył do pracy. Z powodu
w publikacjach innych autorów.
konferencji, która odbywała się tego dnia w instytucie,
Nasze lekarskie życie oczywiście nie składało się nie było sprzyjających okoliczności do spożycia pełwyłącznie z ciekawych przypadków, które kwalifikowały nokalorycznych posiłków, zadowolił się więc jedynie
się do opisania w międzynarodowym czasopiśmie. Były skromnymi przekąskami. Po południu wracając do
też przypadki pozornie prozaiczne, jednak trudne domu zasłabł na ulicy i został przewieziony przez podiagnostycznie i mogące być materiałem na ciekawy gotowie ratunkowe do szpitala. Zakończenie tej historii
scenariusz filmowy.
wymaga podania informacji o poziomie glukozy we
Podczas pewnego mojego dyżuru przywieziono krwi, oznaczonym już po wypiciu osłodzonej herbaty:
z izby przyjęć mężczyznę około 40-letniego, bardzo wynosił 42,0 mg%.
pobudzonego i agresywnego, w powietrzu wyczuwało
Od 1981 r. profesor Stanisław Filipecki pracował
się woń alkoholu. Próby zbadania pacjenta były nie- w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej
skuteczne, bo z wielką siłą odpychał od siebie każdą 27 w Warszawie. Zorganizował tam znakomity ośrodek
zbliżającą się osobę. Wszystko wskazywało na to, że diagnostyki i leczenia schorzeń zakrzepowo-zatorowych
pacjent jest pijany i powinien trafić do izby wytrzeźwień. – o tym okresie jego pracy piszą prof. Witold Tomkowski
Przed podjęciem takiej decyzji powstrzymywało mnie i wsp. w artykule dostępnym pod adresem https://linkd.
to, że nie udało mi się pacjenta zbadać. Zadzwoniłam pl/zckc, a wspomnienie kończą słowa:
do prof. Stanisława Filipeckiego do domu (był wtedy
…poza wszystkimi swoimi osiągnięciami zawodomoim bezpośrednim przełożonym) z pytaniem, czy wymi, naukowymi, olbrzymią wiedzą, erudycją i charymogę odesłać do izby wytrzeźwień pacjenta niezba- zmą, Profesor Filipecki był przede wszystkim mądrym
danego. Odpowiedź brzmiała: niech pani postara się, i dobrym człowiekiem, którego będzie nam bardzo, bardzo
mimo trudności, zbadać pacjenta, proszę nie odsyłać brakowało.
niezbadanego chorego. Zbliżyłam się więc do pacjenta
W pełni podzielam te słowa i zachowuję we
po raz kolejny, a on odepchnął mnie tak energicznie, że wdzięcznej pamięci możliwość uczenia się interny od
wpadłam na obywatela noszowego… i wtedy bez trudu tak wybitnego znawcy tej dziedziny medycyny.
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Wspominając prof. Zofię Żukowską

Ścieżka naukowej kariery
na Georgetown
University

Rys. Katarzyna Kowalska

Ścieżka naukowej kariery

Prof. Zofia Żukowska (1949-2012) pozostaje w mojej pamięci
Prof.
w dwóch barwnych wspomnieniach, z których pierwsze związaZofia Żukowska
ne jest z naszą wspólną pracą w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 przy ulicy Nowogrodzkiej 59 w Warszawie, a drugie z jej przyjazdem do kraju po
kilku latach pobytu w Stanach Zjednoczonych. Dwa światy i dwa różne klimaty.
Świat młodych lat
Mamy lata 70. XX w., jesteśmy na początku naszej
lekarskiej drogi i jak to bywa w takim okresie kariery
zawodowej, mamy dyżur w szpitalu. Z racji dłuższego
stażu pracy i zdanej już specjalizacji jestem szefową
dyżuru. Proszę Zosię, aby zgłaszała do mnie wszystkie
problemy dotyczące chorych, jakie pojawią się podczas
dyżuru. Płynie czas, odmierzany od przyjęcia jednego
pacjenta do pojawienia się następnego.
Do obowiązków lekarza dyżurnego na naszym
oddziale należało wykonywanie nowo przyjętemu
pacjentowi badania EKG. Pracownia, w której wykonywaliśmy badanie, zajmowała dwa pokoje z wejściami
z korytarza, połączone wewnętrznym przejściem. Jedne
drzwi od korytarza były w codziennym użyciu, drugie
– zamknięte na stałe. Klucz do pracowni po otwarciu
drzwi zwyczajowo zostawialiśmy w zamku.
Tak więc zbadałyśmy nowego pacjenta, który
po konsultacji został przewieziony na oddział, a ja na
chwilę weszłam do drugiego pokoju. Po chwili wracam i stwierdzam, że jestem zamknięta od zewnątrz…
Wyjście przez drugi pokój jest niemożliwe, bo zamek
jest zablokowany na stałe, telefonu w pomieszczeniu
nie ma, komórki jeszcze nie istnieją. Perspektywa
nieplanowanego pobytu w odosobnieniu wydaje mi
się mało sympatyczna. Rozpoczynam więc nadawanie
sygnałów dźwiękowych w nadziei, że zostaną usłyszane,
a ja wydostanę się z pułapki. Po kilkunastu minutach
nadchodzi Zosia i uwalnia mnie z zamknięcia.
– Dlaczego zamknęłaś mnie w pracowni EKG? –
zadałam pytanie w zasadzie retoryczne.
– A bo tak chodzisz i chodzisz za mną, sprawdzasz
wszystkie moje zlecenia wydawane pacjentom, chciałam
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trochę samodzielności na dyżurze zażyć – odpowiedziała
Zosia z szelmowskim uśmiechem.
Ciąg dalszy
w świecie Wielkiej Nauki
W 1980 roku Zosia wyjechała do Stanów Zjednoczonych na stypendium naukowe do The National
Institute of Mental Health (https://med.umn.edu/physiology/news-events-physiology/zofia-zukowska-lecture), gdzie
kontynuowała karierę naukową, uzyskując stanowiska
wykładowcy. W 1995 r. awansowała na profesora zwyczajnego, w 2006 r. objęła katedrę. W 2010 r. założyła
IBP Stress Physiology Center w U.N., gdzie pełniła
funkcję dyrektora do 2012 roku. Pracowała na Georgetown University oraz University of Minnesota. Badania,
które prowadziła, dotyczyły neuropeptydu Y i jego roli
w rozwoju otyłości.
Pozostawała w bliskich i życzliwych relacjach
z kolegami z macierzystego oddziału szpitalnego w Warszawie, czego wyrazem były wyjazdy stypendialne kilku
osób z kraju do ośrodka, w którym pracowała.
W latach 80. przyjechała do Warszawy i miała do
przekazania drobne upominki dla mojej córki od naszej
wspólnej koleżanki dr Anny Deki, która zamieszkała
na stałe w Stanach Zjednoczonych. Z Zosią przyjechał
jej synek, wówczas mający około 3 lat. Nie widziałyśmy
się kilka lat, więc z ożywieniem omawiałyśmy miniony
okres. Synek bawił się w drugim pokoju, czas płynął…
wspomnienia pochłonęły nas całkowicie. W pewnym
momencie malec pojawił się przed nami i zapytał
z wdziękiem: – Mamusiu, jak Ci się podobam?
Podziwiać należało intensywny makijaż, który
synek wykonał na twarzy, gdy znalazł puder i szminkę

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgetown_University#/media/File:Georgetown_Riverview.jpg

Ścieżka naukowej kariery

Główny kampus Georgetown University nad Potomakiem

w kosmetyczce mamy. Obie zgodnie orzekłyśmy, że
wygląda pięknie. I do dziś wierzę, że tak było.
Dalsza naukowa kariera Zosi Żukowskiej realizowana w Stanach Zjednoczonych zaowocowała wieloma
wartościowymi publikacjami naukowymi. Zgadzam się
z wpisem pod jej wystąpieniem na YouTube (https://
www.youtube.com/watch?v=h9jN47WRXIY): „She was
an extremely gifted woman”, czyli była wybitnie utalentowaną kobietą.

W uznaniu zasług i osiągnięć ustanowiono nagrodę jej imienia: The Dr. Zofia Zukowska Award for
Excellence in Thesis Research. Nagroda jest przyznawana na Georgetown Univeristy od 2013 roku młodym
i utalentowanym naukowcom (https://biomedicalprograms.
georgetown.edu/smulson-zukowska-awards/#).
Pozostaje w naszej, a także amerykańskich
kolegów (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3424453/) serdecznej pamięci.


Nowości
Neuropeptyd Y (NPY)
Neuropeptyd Y został wyizolowany w 1982 roku z wyciągów jelita wieprzowego.
Dokonali tego Kazuhiko Tatemoto, Mats Carlquist i Viktor
Mutt, a wyniki pracy opisali
na łamach „Nature” w artykule Neuropeptide Y—a novel
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brain peptide with structural similarities to peptide YY
and pancreatic polypeptide,
który doczekał się ponad 2
tysięcy cytowań w literaturze naukowej. Neuropeptyd
Y wpływa na wiele procesów
zależnych od centralnego

układu nerwowego, takich
jak przyjmowanie pokarmów,
spożywanie alkoholu, rytm
okołodobowy, procesy
pamięciowe, zachowania
lękowe, skurcz naczyń krwionośnych, ciśnienie krwi, procesy aterogenne, uwalnianie

insuliny, perystaltyka jelit
oraz czynność wydzielnicza
przewodu pokarmowego.
Wpływa także na rozwój zaburzeń depresyjnych. (K.K.)
Źródło: https://www.nature.com/
articles/296659a0
https://tiny.pl/7dfkh

Kobieta wspaniała i pomocna
Wspominając dr Zuzannę Kowalską-Majewską

Kobieta wspaniała i pomocna
Talent lekarski, poczucie humoru, a przede wszystkim życzliwość i pomocna postawa wobec innych ludzi to cechy, które zawsze będą mi się kojarzyły z dr Zuzanną Kowalską-Majewską. Nasze drogi lekarskiej zbiegły się pod często wspominanym nie tylko na łamach „Gazety dla Lekarzy”, ale także w koleżeńskich rozmowach, adresem Nowogrodzka
59 w Warszawie. Wspólne dyżury, rozmowy, spotkania koleżeńskie, wydarzenia w naszym
życiu osobistym – śluby i narodziny dzieci to był nasz ówczesny świat.
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https://en.wikipedia.org/wiki/St._Jacobs,_Ontario#/media/File:Mennonite_carriage_(cropped).jpg

W tym regionie Kanady część mieszkańców to
Mennonici reprezentujący jeden z odłamów protestantyzmu.
Według relacji naszych wspólnych znajomych
Zuzanna bardzo dobrze zaaklimatyzowała się w miejscowej społeczności, przyjmując między innymi jeden
z jej zwyczajów – podróżowania na wizyty domowe
do pacjentów ekologicznym pojazdem zaprzężonym
w konia.

Mennonicki powóz konny w St. Jacobs, Ontario, Kanada

Niewykluczone, że powracając z wizyt robiła
zakupy w takim sklepie.
https://en.wikipedia.org/wiki/St._Jacobs,_Ontario#/media/File:Home_
Hardware_building_St_Jacobs_Ontario.jpg

W

moim rodzinnym archiwum zachowały się dwie
pamiątki związane z Zuzanną – list gratulacyjny
z okazji narodzin mojej córki Katarzyny w 1981 roku
z podpisami koleżanek i kolegów ze szpitala oraz opis
pomocnego wsparcia, którego Zuzanna udzieliła mnie
i mojemu mężowi w trudnej chwili, jaką była hospitalizacja naszego dziecka.
W latach 80. XX w. Zuzanna ruszyła, jak wielu
rodaków, na emigracyjny szlak, którego metą okazało się
St. Jacobs, małe miasteczko w południowo-zachodniej
części kanadyjskiej prowincji Ontario. Zuzanna pracowała tam jako lekarz rodzinny. Cieszyła się wielkim
uznaniem i sympatią swoich pacjentów, czego dowodem
są wpisy na stronie internetowej w związku przejściem
Zuzanny na emeryturę. Oto dwa z nich:
Zuzanna has all the qualities you could ever hope
for in a family physician. Compasionate, caring, sensible,
and still maintaining a professional balance in this relationship. When she asks how you are feeling, you sense
that she truly is concerned. I suspect that most of her
patients feel as I do when I say our visits feel more like
visiting a trusted friend. Thank you Zuzanna for many
years of exceptional service! Without our health what
would we have left?
Drugi wpis, równie sympatyczny
Dr. Majewski has been my family doctor for almost
30 years. She’s been there for me thru many life changing
events, like the birth of my children. She is caring and
extremely knowledgeable. She will not dismiss concerns
or simply write a prescription to quickly get you out
of her office... Dr. Majewski will go the extra mile and
listen, make suggestions and referrals. In addition, she
also speaks Polish. My family and I will certainly miss
Dr. Majewski once she retires.
https://www.ratemds.com/doctor-ratings/80014/Dr-Zuzanna-Majewski-St.+Jacobs-ON.html

Sklepy w St. Jacobs

Życie w St. Jacobs w towarzystwie Mennonitów z pewnością jest ciekawe i spokojne – czytamy
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Mennonici ): „wyróżniają ich

Kobieta wspaniała i pomocna
youtube.com/watch?v=2zBwNxSa7Ec) nieoczekiwanie
znajduje odpowiedź: w St. Jacobs, Ontario! W piosence
słyszymy „wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie” – niestety
mimo intensywnych i rozległych poszukiwań nie udało
nam się dotrzeć do portretu Zuzanny.

Fot. Krystyna Knypl

charakterystyczne czarne kapelusze oraz niekorzystanie ze
zdobyczy cywilizacji (prądu czy motoryzacji – podróżują
bryczkami, a samochodami wyjątkowo i wyłącznie jeśli
sami nie kierują)”.
I tak oto odpowiedź na fundamentalne pytanie
„Gdzie jesteś, dziewczyno z tamtych lat?” (https://www.

Państwowy Szpital Kliniczny nr 1, pawilon11
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Gdy alfabet nowego języka przypomina Ci chromosomy
Wspominając dr Ziutę Śmietańską, dr Marię Rycerową, dr. Leona Stacha

Gdy alfabet nowego języka
przypomina Ci chromosomy
Do trzech razy sztuka – powiedziałam sobie i po napisaniu wspomnienia o prof. Henryku
Chlebusie (http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/889-profesor-henryk-chlebus) oraz prof. Jolancie Chodakowskiej (http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejszenowosci/931-wspominajac-prof-dr-hab-n-med-jolante-chodakowska) rozpoczęłam kolejny internetowy research na temat kolegów poznanych na początku mojej drogi lekarskiej.

Leon Stach
Pierwszy dyżur miałam z dr. Leonem Stachem,
było to 1 listopada 1968 roku. Poprosiłam o ten dzień,
licząc na to, że uwaga świata będzie odwrócona od
żywych ku zmarłym i dzięki temu przetrwam do porannej odprawy. Dyżur na szczęście był spokojny. Potem
jeszcze kilkakrotnie mieliśmy wspólnie dyżury, nadal
o spokojnym przebiegu. Podobnie jak nasze dyżury,
spokojny był zawsze dr Leon Stach, a także elegancki,
niezmiennie pod krawatem mimo dyżurowych niedogodności stwarzanych przez tak formalny ubiór.
Ziuta Śmietańska
Z dr Ziutą Śmietańską nie miałam okazji bliżej
współpracować. Sądząc z odnalezionego fragmentu
tekstu Eli Sidi pochodzącego z książki Izrael oswojony,
musiała to być osoba o niebanalnym intelekcie, skoro
miała tak ciekawe skojarzenia jak to, że litery alfabetu
hebrajskiego przypominają kształtem chromosomy.
W zasobach PubMed znajdujemy 10 doniesień naukowych, których współautorką jest dr Ziuta
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Alfabet hebrajski
https://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome#/media/File:NHGRI_human_male_karyotype.png

Życzliwi, z poczuciem humoru
Zanim rozpoczęła się emigracja w następstwie
wydarzeń Marca ’68, miałam możliwość poznać dr Ziutę
Śmietańską, dr Marię Rycerową oraz dr Leona Stacha.
Byli oni doświadczonymi lekarzami, którzy chętnie
dzielili się wiedzą z młodszymi kolegami, wspierali
nas w kwestiach dyżurowych dylematów i codziennych
ordynacji.

https://en.wikipedia.org/wiki/
Hebrew_alphabet#/media/
File:Alefbet_ivri.svg

P

odjęłam pracę 24 kwietnia 1968 roku, a więc w okresie burzliwych przemian politycznych w naszym
kraju. Miałam dzięki temu okazję poznać osobiście
kilkoro kolegów, którzy za parę miesięcy ruszyli na
emigracyjnych szlak do Izraela, Francji, Niemiec.

Fragment kariotypu mężczyzny – coś jest w tym podobieństwie!

Śmietańska (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=SMIETANSKA+Z&cauthor_id=14260921).
Była ona żoną Jerzego Śmietańskiego, redaktora
tygodnika społeczno-politycznego „Polityka”, mieli syna
Jerzego, który gdy opuszczali Polskę miał 11 lat. Potem
syn Jerzy wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

W dorobku naukowym dr Ziuty Śmietańskiej uwagę zwraca praca
z 1964 roku opublikowana w języku angielskim w J. Atheroscler Res.

Mirosława Rycerowa
Dr Mirosława Rycerowa była energiczną i pełną humoru kobietą. Jej dorobek naukowy jest pod
adresami: http://www.bn.wim.mil.pl/bib/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fbiblio%2Fbib%2Fpar%2F01%2F&FST=data.
fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&m
ask=2&F_00=02&V_00=Rycerowa+M+

Gdy alfabet nowego języka przypomina Ci chromosomy
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=RYCEROWA+M&cauthor_id=13792520.
Ziemia obiecana
W 2006 roku tak pisałam na łamach mojego
blogu www.grupakliniczna.blogspot.com.
Wydarzenia roku 1968 odbiły się na składzie
osobowym kliniki. Czworo kolegów zdecydowało się na
emigrację. Wśród nich był mój ulubiony starszy dyżurant
dr Leon Stach. Wyjechał do NRF, jak to się wtedy mówiło. W porze wakacyjnej wyjechały do Izraela dr Ziuta
Śmietańska, a wczesną jesienią dr Mirosława Rycerowa.
Emigrację do Izraela rozumiałam dobrze, ale wyjazd do
Niemiec? Miałam zbyt młodą głowę, aby zrozumieć kulisy
wielkiej polityki. Wyjechało także kilku kolegów z mojego
roku. Któraś z dziewczyn wyszła za mąż za szwedzkiego
Żyda, aby móc uzyskać obywatelstwo pozwalające na
wyjazd z Polski.
W wakacje pracowaliśmy pod kierunkiem
zwierzchności zastępczej, która była bardzo bezpośrednia i elokwentna. Gdy zbliżał się koniec naszych samodzielnych ordynacji, Renata Kądzielawa mieszkająca na
Saskiej Kępie urządziła przyjęcie. Byli wszyscy młodzi
lekarze, zwierzchność zastępcza i dr Mirosława Rycerowa.
Przyjęcie było sympatyczne. Dr Rycerowa opowiadała
o przebiegu przygotowań do emigracji, oburzała się domniemaną próbą oszukania w urzędzie, który wymieniał
emigrantom pieniądze na dolary lub marki – w każdym
razie na twardą walutę, jak to zwykło się w tamtych
czasach określać. Zdaniem narratorki urzędnik chciał ją
oszukać. Była oburzona: „Mnie, Żydówkę, oszukać na
pieniądze? Pokazałam mu, kto zna się na pieniądzach!
Ale nieważne. Wzniosę teraz toast – kontynuowała. –
Za rok o tej porze w Jerozolimie, jak mówią bogobojni
Żydzi, gdy piją wódkę, do ciebie – tu padła popularna
ksywka zwierzchności zastępczej – to piję”. Zapadła
cisza. Pierwszy raz widziałam, aby elokwentny kolega
nie miał pod ręką riposty. Nie znam jej do dziś. Nie wiem,
czy toast był przytykiem czy prawdą. W tych odległych
czasach nie było zwyczaju mówienia: jestem Żydem,
gejem, partyjnym, lesbijką, alkoholikiem etc. Wszystkie
mniejszości etniczne, seksualne czy obyczajowe musiały
siedzieć cicho ze swoim problemem.
Bezpośrednie informacje o tym, że ktoś jest Żydem,
dane mi było poznać znacznie później, gdy w latach
osiemdziesiątych pracowałam w poradni dla kombatantów. Wielu z pacjentów dopełniało formalności w ZUS-ie,
aby otrzymać rentę kombatancką. Na początku wizyty
oglądałam zwykle książeczkę kombatancką, gdzie krótko

21

były ujęte okoliczności wojenne. Poznałam wówczas
wiele osób ze Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu, które
expressis verbis mówiły: „Jestem Żydówką” lub „Jestem
dzieckiem Holocaustu”. Rozmowy przejmowały mnie
do głębi. Wiele osób bardzo szczegółowo opowiadało
o swoich wojennych koszmarach i kolejach losu. Od
niektórych otrzymywałam spisane wspomnienia. Mam
je w bibliotece na półce książek z autografem autora.
http://grupakliniczna.blogspot.com/2006/08/wspomnienia-dedykuj-dr.html.
Powtórzyłam więc tekst na www.photoblog.com/
mimax2, który ma większy zasięg (https://www.photoblog.
com/mimax2/2017/01/17/17012017-tekst-sprzed-jedenastu-laty-ktory-wczoraj-ozyl-we-wspomnieniach/; https://www.
photoblog.com/mimax2/2017/01/17/17012017-tekst-sprzedjedenastu-laty-czesc-druga/).
Okazało się, że ziemia obiecana nie jest taka, jak
mogłoby się wydawać wyruszającym na emigracyjny
szlak.
Nie znali z domu jidisz ani hebrajskiego. Po polsku mówili, pisali i myśleli i choć z różnych powodów
przestali Polskę uznawać za swoją ojczyznę, to polski
pozostał ich ojczystym językiem. Mogli opuścić Polskę,
gorzej było z polskim, bo języka, w którym człowiekowi
w dzieciństwie odkrywa się świat, się nie wybiera.
Jak określiła tę grupę, a raczej sytuację, w jakiej
się znaleźli Maria Lewińska, dziennikarka i pisarka,
byli w Izraelu analfabetami z wyższym wykształceniem.
W Polsce byli inteligencją i urzędnikami, w Izraelu byli
jak niemowlęta, bezradni, gdy próbowali i musieli zrobić
choćby krok poza swoje środowisko.
Hebrajski nie przypomina żadnego języka europejskiego, a żydowskość w religii, obyczaju i kulturze
zostawili za sobą już dawno ich rodzice jeszcze w starym
kraju. Maria Lewińska wspomina, jak było w Polsce:
„Nie obchodziliśmy świąt. Polskie były nie nasze, a nasze
nie wiedzieliśmy kiedy są”. Wielu z czasem osiągnęło
biegłość w hebrajskim, inni poprawność. Prawdziwymi
Izraelczykami – także językowo – zostały dopiero ich
dzieci.
https://tygodnik.tvp.pl/36473441/po-polsku-w-izraeluemigracja-pomarcowa-chetniej-wyrzekala-sie-polskosci-nizzydzi-ktorzy-wyjechali-z-polski-po-1956-roku.
Z jakimi problemami zderzyli się emigranci
’68, możemy przeczytać także pod linkiem: http://www.
migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/034.pdf.
Jak wynika z wyżej cytowanego dokumentu, do
Izraela wyemigrowało 371 lekarzy, w tym 171 z Warszawy.

Gdy alfabet nowego języka przypomina Ci chromosomy

Fot. Mieczysław Knypl

Krzyża został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
O swojej drodze życiowej
opowiada prof. Marek Sznajderman w jednym z rozdziałów
książki Dzieci Holocaustu mówią. Książkę tę otrzymałam od
mojej pacjentki z Poradni dla
Kombatantów, w której leczyły
się także osoby ze Stowarzyszenia
Dzieci Holocaustu. Sięgnęłam po
tę książkę ponownie po blisko 30
latach od jej otrzymania…
Profesor Sznajderman
w czasie II wojny światowej był
więźniem niemieckich obozów
koncentracyjnym na Majdanku
oraz w Sachsenhausen. W tym
Szlaki międzykontynentalnych wędrówek ludów
ostatnim przebywał także mój
Marek Sznajderman
ojciec Józef Łapiński (piszę o nim http://gazeta-dla-lekarzy.
Nie wybrał tej drogi prof. Marek Sznajderman, com/index.php/wybrane-artykuly/861-o-moim-ojcu-jozefieu którego zdawałam egzamin z chorób wewnętrznych -lapinskim).
23 czerwca 1967 roku, na V roku studiów. Bardzo
Profesor jest absolwentem Liceum im. J. Słowacdobrze pamiętam przebieg egzaminu, jego spokojną kiego w Warszawie, które kończyła również moja córka
atmosferę oraz życzliwość profesora. Zdawałam razem Katarzyna. Dopiero teraz odkryłam te fakty... warto
z koleżanką, która była w zaawansowanej ciąży. Dosta- sięgać po książki dokumentujące prawdę historyczną.
łam piątkę, koleżanka trójkę z komentarzem, że czekają Warto naszą historię, koleje losu naszych bliskich i koją teraz ważniejsze sprawy niż zgłębianie interny, na legów przypominać ad futuram rei memoriam.

które przyjdzie czas potem. Miałam
okazję współpracować z prof. Markiem Sznajdermanem we wczesnym
okresie mojej lekarskiej drogi.
W 1953 roku przez 3 miesiące pracował w szpitalu Polskiego
Czerwonego Krzyża w Korei Płn. –
pisaliśmy o tej szlachetnej misji na
łamach „Gazety dla Lekarzy” (http://
gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
wybrane-artykuly/418-szpital-polskiegoczerwonego-krzyza-w-korei-polnocnej;
http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
wybrane-artykuly/420-szpital-polskiegoczerwonego-krzyza-w-korei-polnocnej-2;
http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
wybrane-artykuly/84-polska-misjamedyczna-w-korei-czesc-1).
Prof. Marek Sznajderman za 27 stycznia 2020 r. w Warszawie kursował Tramwaj Pamięci – symbolicznie pusty, bez
udział w misji Polskiego Czerwonego pasażerów
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Wspominając Poliklinikę CSK AM
w Warszawie

Fot. Mieczysław Knypl

Tempo zmian we współczesnym świecie jest tak duże, że aby nadążyć z realizacją naszego hasła #swiat_sie_zmienia_pisz_wspomnienia i uchronić od zapomnienia dawną, ale
niezbyt odległą przeszłość, włączamy tryb wspomnień ciągły. Każdy dzień przynosi nowe
szczegóły, a przeszukiwanie zasobów internetu pozwala scalać porozrzucane fragmenty.

Niech e-kreatorzy na zawsze zapamiętają,
Iż w poliklinice superdoktorzy chorych uzdrawiają;
Tak było w przeszłości, jest i zawsze będzie
Nie tylko na Banacha, lecz na świecie wszędzie.
Hipertensjologia, okulistyka
i chirurgia szczękowa
Do pracy w Poradni dla Chorych z Nadciśnieniem Tętniczym trafiłam po zakończeniu urlopu wychowawczego. Dzięki pracy w poradni nie musiałam
pełnić dyżurów 24-godzinnych, co było wielką zaletą
dla matki małego dziecka. Literacką wersję tych lat
przedstawiłam w rozdziale Wspomnienie Poradni Chorób
Nijakich (https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/201510-17-19-30-11/969-anatomia-na-szpilkach).
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No, ale nie samą literaturą piękną człowiek żyje,
wszak obowiązuje nas Evidence Based Medicine – więc
przybliżmy fakty.
Poradnia początkowo mieściła się w PSK nr 1
przy ulicy Nowogrodzkiej 59 w Warszawie, a w 1986
roku została przeniesiona do Polikliniki Centralnego
Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. Banacha 1a. Pod
pierwszym adresem najbliższym sąsiedztwem był szpitalny oddział chorób wewnętrznych, natomiast w CSK
wszystkie poradnie były zlokalizowane w bloku A na
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Al ic

Foniatria
Kolejną poradnią, z którą pozostawałam w bliskich relacjach była poradnia foniatryczna. Dr Alicja
Różak-Komorowska ratowała moje struny głosowe,
które po przyjęciu dwudziestu kilku pacjentów w sezonie infekcyjnym domagały się specjalistycznej opieki.

To od Alicji dowiedziałam
się, że szept jest bardzo obciążającym sposobem emisji
głosu i w razie problemów ze
strunami głosowymi należy
Ró
unikać szeptania. Ważne jest
r
ża k o m o
-K
nawodnienie oraz trzymanie
okolicy szyi w cieple. Pamiętam te zalecenia do dziś
i przekazuję je osobom będącym w potrzebie. Poradnią
foniatryczną kierowała prof.
Barbara Maniecka-Aleksandrowicz, także chętnie służąca nam radą i pomocą.
an
s
iec
W razie gdy sfatygok a - A l ek
wane częstym wkładaniem
oliwek stetoskopu do uszu nasze przewody słuchowe przytykały się, koleżanki laryngolożki pomagały
w przywróceniu ich drożności, niezbędnej wszak do
osłuchiwania pacjentów internistycznych!

Barbara M

A

I piętrze. Poradnię nadcisnieniową ulokowano w czterech gabinetach od strony ulicy Żwirki i Wigury. Po
drugiej stronie korytarza była poradnia okulistyczna.
W okresie pracy w poradni nadciśnieniowej poznałam dr Alicję Barwicką, która również po odbyciu
dłuższego urlopu wychowawczego zrezygnowała z kontynuowania kariery szpitalnej.
Miałyśmy gabinety naprzeciwko siebie. Gdy do poradni
nadciśnieniowej przybywał
li
pacjent z rubieży Umiłowacja
ck
Barwi
nej Ojczyzny z ciśnieniem
krwi 280/150 mmHg, musiałam zdecydować, czy porada
specjalistyczna ograniczy się do zapoznania się z przebiegiem choroby oraz doraźnym obniżeniem RR, czy też
konieczna będzie hospitalizacja na oddziale. Pomocne
w podjęciu decyzji było badanie dna oczu – obecność
wybroczyn przesądzała sprawę i pacjent był kierowany
do szpitala. Dr Alicja Barwicka zawsze chętnie konsultowała takie nadprogramowe przypadki i co niezwykle
ważne, dawała w 100% czytelne opisy dna oczu. Nie
spotkałam drugiego okulisty, który by tak czytelnie pisał,
a pracując jako hipertensjolog przyjmujący pacjentów
z całej Polski, miałam szerokie pole porównawcze!
Nasza współpraca zaczęła się przed ponad trzydziestu
laty i trwa nadal, choć nie mogłyśmy przewidzieć, że
przeniesie się z poradni nadciśnieniowej na codzienne
sprawy i łamy „Gazety dla Lekarzy”.
W najbliższym sąsiedztwie obu naszych poradni
mieścił się gabinet stomatologiczny, w którym przyjmował dr Andrzej Olejnik, życzliwy kolega i utalentowany
chirurg szczękowy. Dr Andrzej wspierał nas i nasze
rodziny swoim talentem chirurgicznym w razie konieczności ekstrakcji zębów, które to zabiegi wykonywał
w sposób niezwykle utalentowany i sprawny. Najgorętszym momentem naszej współpracy była reanimacja
pacjentki z zatorowością płucną hospitalizowanej na
jednym z oddziałów szpitalnych, a przywiezionej do
polikliniki w celu wykonania ekstrakcji zęba. Reanimacja
była skuteczna, a my wiedzieliśmy, że zawsze możemy
wzajemnie liczyć na koleżeńskie wsparcie.

Inne poradnie w poliklinice
W Poliklinice CSK nr 1 były jeszcze poradnie:
chirurgiczna, przeciwbólowa, lekarza zakładowego,
ginekologiczna (przyjmował w niej dr Krzysztof Krzywdziński – doświadczony ginekolog-endokrynolog),
diabetologiczna i inne. Kierowniczką Polikliniki była
dr Stanisława Jelińska, doświadczony nefrolog oraz
życzliwa koleżanka ze zrozumieniem odnosząca się do
nas – w owych latach matek małych dzieci.
Poradnia dla Kombatantów
Strukturą organizacyjne odrębną była Poradnia
dla Kombatantów, kierowana przez dr. Adama Garlickiego, doświadczonego lekarza i życzliwego kolegę. Po
kilku latach pracy w Poradni dla Chorych z Nadciśnieniem Tętniczym zostałam zaproszona do współpracy
w Poradni dla Kombatantów. Wspomnienia z tego
okresu przedstawiłam w artykule Międzynarodowy Dzień
Pamięci o Ofiarach Holacaustu (https://gazeta-dla-lekarzy.
com/index.php/wazniejsze-nowosci/874-miedzynarodowydzien-pamieci-o-ofiarach-holokaustu).
Podsumowanie
Zespół koleżanek i kolegów lekarzy z Polikliniki
CSK AM w Warszawie przy ulicy Banacha 1a z lat
90. XX w. zachowuję w mojej pamięci jako życzliwy,
doświadczony i zawsze służący pomocą w razie potrzeby.
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Egzaminy z chorób wewnętrznych
i macierzyństwo
Sięgając po stare publikacje medyczne oraz wspomnienia, zawsze cieszę się, że są dostępne,
bo dzięki nim można odtworzyć to, co minęło bezpowrotnie.
Współczesne czasy, wprawdzie bez cenzury, charakteryzuje specyficzna selekcja – bibliografia medyczna zbyt często odzwierciedla relacje de facto biznesowe (ubrane w szatki nauki lub edukacji), a nie koleżeńskie. A przecież poza biznesem jest jeszcze w życiu każdego
z nas miejsce na przyjaźń, wdzięczność, serdeczną pamięć, życzliwość. I taki właśnie jest
klucz moich wspomnień.
Studencki egzamin z interny
Do listy osób wspominanych w tej monografii dołączam panią Józefinę Kownacką, u której zapisywałam się na
egzamin z chorób wewnętrznych zdawany u prof. Marka
Sznajdermana po piątym roku
studiów.
Na egzamin należało się Pani Józefina Kownacka
zapisać z odpowiednim wy- na moim ślubie (1980 r.)
przedzeniem. Pani Józefina na studenckiej giełdzie
uchodziła za osobę dość surowych obyczajów, ale mnie
przyjęła sympatycznie. Na koniec rozmowy zadała mi
pamiętne pytanie:
– Córeczka pana dziekana, tak? – zapytała przekonana o retorycznym charakterze pytania.
– Nie jestem córką pana dziekana Łapińskiego,
mamy jedynie takie same nazwisko – odpowiedziałam.
Dziekanem Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej w Warszawie był wówczas chirurg, profesor Zdzisław Łapiński. Tożsamość brzmienia mojego
panieńskiego nazwiska z nazwiskiem dziekana była
w owych latach powodem częstych tego typu pytań
zadawanych mi w różnych okolicznościach. W klinice
chirurgicznej Szpitala Przemienienia Pańskiego gdy
zapisywałam się na egzamin, wręcz nie dawano wiary,
że nie pozostaję z dziekanem w żadnych koligacjach
rodzinnych. Jestem jedyną osobą z mojej rodziny, która
wpadła na pomysł bycia lekarzem.
Do egzaminu z interny uczyłam się prawdopodobnie około trzech tygodni. Tak wnioskuję na podstawie wpisów do indeksu. Ginekologię i położnictwo
zdawałam 21 maja, a internę 23 czerwca 1967 roku. Po
intensywnych lekturach podręcznika interny zgłosiłam
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się na egzamin, który składał się z części praktycznej
i teoretycznej – wraz z koleżanką trafiłyśmy do profesora Marka Sznajdermana. Egzaminator prezentował
piękną opaleniznę, szpakowate krótko przystrzyżone
włosy oraz udzielający się zdającym spokój. Byłam
zadowolona z przebiegu egzaminu i końcowy wynik
był bardzo dobry.
Specjalizacja II stopnia z interny
Moja córka słysząc częste wspomnienia o różnych
przygodach z lat wczesnolekarskich nabrała przekonania, że moim najbliższym kolegą był dr Zbyszek
Rymaszewski, a całokształt przeżyć lekarskich jawi
się jej jako Paragraf 22. Bliższe relacje koleżeńskie ze
Zbyszkiem zawiązały się między nami, gdy uczyliśmy
się do egzaminu na drugi stopień specjalizacji z chorób
wewnętrznych.
Objechaliśmy kilka ośrodków przygotowujących
materiał do egzaminu, dopytując o zakres obowiązującego materiału. Sylabusy wtedy nie istniały. Trzeba
było tworzyć je aktywnie samemu. Jeździliśmy więc od
szpitala do szpitala i męczyliśmy znajomych i kolegów.
Gdy dojechaliśmy do szpitala na ulicy Goszczyńskiego,
jęknęłam:
– Zbyszek, ja nie mogę, wstydzę się tak pytać
i pytać.
– Schowaj wstyd do kieszeni i idź. Wyjmiesz go
po egzaminie.
Przygotowywano egzamin testowy, a my byliśmy
słabo obeznani z tą formą sprawdzania wiedzy. Na
studiach egzaminy testowe były tylko z dermatologii
i neurologii. Nikt nie pokazywał nam wcześniej przykładowych testów, nie objaśniał, jak należy je rozwiązywać.
Test z dermatologii był pierwszym, jaki widziałam na
swoje młode studenckie oczy.

Egzaminy z chorób wewnętrznych i macierzyństwo
Uczyliśmy się w swoich mieszkaniach, telefonując do siebie wielokrotnie. Test pisaliśmy w sali kliniki
pediatrycznej przy ul. Marszałkowskiej. Po egzaminie
ogłosiliśmy urbi et orbi, że oto nadciąga hańba porażki.
Po korytarzach szpitalnych powiało grozą. Osiągnąwszy
należyte efekty towarzyskie, zdecydowaliśmy się zjeść
obiad w domu Zbyszka i potem pojechać po wyniki,
które miały być wywieszone o godzinie osiemnastej.
Zaliczało 127 punktów. Ja miałam 134 punkty, Zbyszek
150 na 180 możliwych. Zdaliśmy!!! Zbyszek po przeczytaniu wyników dostał napadu śmiechu. Chichotał
zanosząc się i wydając z siebie wysokie dźwięki. Stojąca
obok dziewczyna myślała, że oblał egzamin i płacze.
Objaśniłam koleżance, że Zbyszek wydaje z siebie
dźwięki radości, a nie rozpaczy.

okazano nam Kachę przez oszklone drzwi. Pierwszy
raz zobaczyłem córkę. Była wymizerowana, ale miała
bystre, inteligentne spojrzenie. Pomachaliśmy do siebie. Po powrocie do domu opisałem żonie, jak nasza
córeczka wygląda.”
W latach 80. Zuzanna wyemigrowała – początkowo do Włoch, potem do Kanady. Z relacji koleżeńskich dowiedziałam się, że pracuje wśród kanadyjskich
amiszów, a do pracy jeździ bryczką, samodzielnie
powożąc końmi.
Inna koleżanka, która także wyruszyła na emigracyjny szlak, to dr Zosia Żukowska. Na pewnym
naszym wspólnym dyżurze przywieziono z izby przyjęć
mężczyznę w średnim wieku, który był bardzo pobudzony ruchowo. W powietrzu wyczuwało się wyraźnie
alkohol. Mężczyzna był tak agresywny, że zbadanie go
Macierzyństwo zmienia wszystkie
było praktycznie niemożliwe. Byłam bliska wysłania
perspektywy
pacjenta do izby wytrzeźwień, jednak męczyło mnie,
Gdy w 1981 roku urodziłam córkę, wiedziałam, że właściwie go nie zbadałam. Zadzwoniłam więc do
że nie powrócę do pracy na oddziale szpitalnym. Zdecy- profesora Stanisława Filipeckiego (wówczas mojego
dowana byłam udać się na dłuższy urlop wychowawczy. szefa na oddziale) z pytaniem, czy mogę odesłać do
Za radą pani Krystyny Mączkowej, sekretarki, wzięłam izby wytrzeźwień pacjenta niezbadanego przedmiotopoczątkowo rok urlopu.
wo. Otrzymałam poradę, abym jeszcze raz spróbowała
– Pani doktor, idą niepewne czasy. Może będzie zbadać, bo bez badania nie jest dobrze podejmować
pani musiała wrócić do pracy wcześniej. Zawsze może jakiekolwiek decyzje.
pani urlop przedłużyć.
Zbliżyłam się do pacjenta, który odepchnął mnie
Uznałam, że rada jest słuszna i podziękowałam z niezwykła siłą. Zachwiałam się i nieomal wpadłam na
pani Krystynie.
pana noszowego, który przywiózł tego pacjenta z izby
Z tego okresu w naszej pamięci pozostaje także list przyjęć. Pociągnęłam nosem i diagnoza była gotowa.
gratulacyjny od zespołu kolegów przygotowany przez dr Woń alkoholu wydobywała się z dróg oddechowych
Zuzannę Kowalską-Majewską oraz pomoc w trudnych pana noszowego, a nie pacjenta, jak pierwotnie sądla nas chwilach, gdy nasza córka była hospitalizowana dziłam. Wszystko było jasne: agresywny pacjent miał
tuż po urodzeniu. Na łamach przygotowywanej książki hipoglikemię. Podałam mocno osłodzoną herbatę, po
Wszystkie dzieciaki mają szufladę tak opisał mój mąż kilku minutach pacjent na tyle się uspokoił, że można
wsparcie od Zuzanny.
było pobrać krew na poziom glukozy. Wynik: 42 mg%.
„W oczekiwaniu na wypisanie Kachy ze szpita- Po paru strzykawkach glukozy podanej dożylnie rozmala świeżo upieczona mama dochodziła do siebie po wialiśmy bez przeszkód. Pacjent okazał się cukrzykiem.
cięciu cesarskim – miała bardzo niską morfologię: Rano wstrzyknął sobie insulinę, ale nie zjadł śniadania,
hemoglobina 9 g%, erytrocyty 2,4 mln i bardzo szyb- miał bowiem ważną naradę. Po południu zasłabł i został
ko się męczyła, nawet po tak niewielkim wysiłku jak zabrany z ulicy przez pogotowie ratunkowe.
powiedzenie kilku zdań. Namówiła swoją koleżankę
Po latach spotkałyśmy się z Zosią Żukowską, gdy
z pracy, dr Zuzannę Kowalską, aby poszła ze mną na przyjechała do Warszawy i przekazała nam upominki
ul. Litewską zobaczyć Kachę. Umówiliśmy się na placu od Anny Deki, także emigrantki do Stanów ZjednoJedności Robotniczej pod politechniką i przeszliśmy czonych. Biegając za młodu po korytarzach i alejkach
kilkaset metrów na Litewską. Dr Zuzanna z lekarską Państwowego Szpitala Klinicznego nie myśleliśmy, że
wprawą pokonała portiernię i dalsze bariery, w efekcie tak ułożą się nasze losy. Odmieniły je lata osiemdziesiąte.
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Nie lataj za wysoko, bo cię nie zauważą

Nie lataj za wysoko,
bo cię nie zauważą
Praca nad książką Zaczęło się w Zakopanem opisującą dzieje mojej rodziny jest źródłem
wspomnień i refleksji. Poszukiwania w zasobach internetowych pozwalają na odkrywanie
nowych informacji i pokazują szersze konteksty czasów minionych.

Fot. Krystyna Knypl

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

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

Fot. Krystyna Knypl

Nie lataj za wysoko, bo cię nie zauważą

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

Nie lataj za wysoko, bo cię nie zauważą

Fot. Krystyna Knypl

że ludzie zachowują się podobnie jak wróble w ocenie
urody pawia. Wcześniej myślałam jak ten paw, że mam
prawo do dumnego pokazania, kim jestem i że ludzie
widzą oraz doceniają moją urodę. W ramach niekontrolowanego zachwytu nad otrzymanym dyplomem WHL
napisałam e-mail do pewnej dziennikarki medycznej
organizującej w grudniu doroczne spotkania, podczas
których jednym z punktów programu jest przedstawienie osiągnięć kolegów dziennikarzy w minionym
roku. Nie otrzymałam odpowiedzi, a podczas spotkania
w 2014 pani redaktor pominęła punkt „nasze osiągnięcia”. Niezrażona i ciągle zachwycona swoim dyplomem
poprosiłam kolegę dziennikarza pracującego w jednej
z agencji informacyjnych, aby napisał notatkę prasową
o moim dyplomie, adresowaną do 10 mln polskich
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
– Moja droga, takie dyplomy to tysiące ludzi na
świecie otrzymuje każdego dnia – oznajmił „życzliwy
inaczej” kolega.
– Według moich informacji taki dyplom ma 11
osób na świecie – odpowiedziałam mocno zatroskana
o stan wiedzy z arytmetyki kolegi dziennikarza.

W budynku Kliniki Ortopedii Akademii Medycznej w Warszawie
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Okolicznościowy wiersz
Przeglądając internet oraz inne media zastanawiam się na cechami naszego charakteru narodowego,
takimi jak brak kultury sukcesu oraz bezinteresowna
zazdrość o wszystko. A swoje zdziwienie ubrałam w następujące słowa:
Kargul, podejdź no do płota!
– dzisiaj brzmi to jak pieszczota.
Hejt zalewa ludziom oczy,
nikt z sukcesem nie podskoczy…
Brak sukcesów oraz zawiść są dla wielu ludzi
przyczyną frustracji, jednak niezależnie od tego, jak
dalece napną się hejterzy w dyskredytowaniu cudzych
sukcesów, one istnieją i są powodem do zasłużonej dumy.


PS Tekst ten dedykuję prof. Arturowi Dziakowi oraz pamięci prof. Adama Grucy – dzięki obu Panom poznałam
ten błyskotliwy dialog sprzed lat, który dziś jest aktualny
jak nigdy wcześniej.

Wyprawa na Syberię

Wyprawa na Syberię
Poza chorobami wewnętrznymi udało mi się w początkach mojej kariery lekarskiej opanować w dość dobrym stopniu język rosyjski. Wiązało się to z zajęciami, które miałam
na studiach doktoranckich u bardzo sympatycznego lektora mgr. Mikołaja Kwiatkowskiego oraz prowadzonymi ćwiczeniami ze studentami z Erywania. Przyjeżdżali oni do nas
na praktyki wakacyjne.

Nowosybirski Państwowy Akademicki Teatr Opery i Baletu (Новосибирский государственный академический театр оперы
и балета) – główny teatr Nowosybirska, największy i najnowocześniejszy budynek teatru operowego w Rosji

P

rzed zajęciami z kolejną rosyjskojęzyczną grupą
studencką kupiłam podręcznik diagnostyki internistycznej w popularnej w czasach PRL księgarni
rosyjskiej na Nowym Świecie i dość dobrze nauczyłam
się terminologii internistycznej.
Jako osoba obyta z językiem rosyjskim zostałam
w 1975 roku wydelegowana do
uczestnictwa w Tygodniu Leków Polskich w Nowosybirsku.
Naukową część delegacji stanowiło dwóch profesorów oraz
ja, podówczas młoda lekarka.
Zaplątałam się w te wyższe
sfery naukowe wyłącznie z poPodręcznik do diagnostywodu
znajomości języka rosyjki chorób wewnętrznych
w języku rosyjskim
skiego, którego powszechne
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nauczanie w szkołach nie owocowało praktyczną jego
znajomością.
Podróż samolotem z Moskwy do Nowosybirska
trwała 4 godziny i wtedy po raz pierwszy zetknęłam

Notatki z lekcji języka rosyjskiego

Wyprawa na Syberię

Ze studentami z Erywania, PSK nr 1
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– Dawajtie, pajdiom pogulat’ z narodom!
Spacerowaliśmy więc po przestronnym holu, pod
oknami rosły piękne egzotyczne rośliny, a na jednej
z nich czerwony kwiat. Nieroztropnie wyraziłam zachwyt tym kwiatem… Dyrektor opery w okamgnieniu
go zerwał i wręczył mi w szarmanckim geście. Szkoda,
że nie zasuszyłam tego kwiatu na pamiątkę!

Fot. Krystyna Knypl

się ze strefami czasowymi. Dziwnie było o 2.00 w nocy
nie odczuwać potrzeby snu!
Część naukowa miała charakter oficjalny i nieoficjalny. Podczas części oficjalnej wygłosiliśmy swoje
wykłady w Akademgorodku (miasteczko akademickie pod Nowosybirskiem) oraz mieliśmy spotkania
z różnymi radzieckimi naukowcami; mnie przypadło
w udziale spotkanie z prof. A. Deminem.
Po zakończeniu spraw oficjalnych zaproszono
nas do pięknego
Teatru Opery i Baletu w Nowosybirsku
na przedstawienie
Spartakusa. Siedzieliśmy w loży rządowej, gdzie byliśmy
witani szampanem
przez dyrektora
teatru. Zapamiętałam słowa dyrektora skierowane
Na zakończenie pobytu otrzymałam
do mnie w czasie
książkę Przypadki kliniczne z dedykacją
od jej autora
przerwy:

Praktyczna pamiątka z Nowosybirska. Na owe czasy sprzęt iście
reporterski. Na wyposażeniu dodatkowym była kaseta z tunerem
radiowym

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademgorodok_(Nowosybirsk)

Wyprawa na Syberię

Akademgorodok

Wśród miejsc zwiedzanych w Nowosybirsku
wielkie wrażenie zrobiło na mnie Muzeum Geologiczne,
w którym pokazano nam bogactwo ziemi rosyjskiej
– były tam wszystkie minerały, jakie na terenie Rosji
można znaleźć.
Zawieziono nas także nad rzekę Ob. Z tej wycieczki zapamiętałam piękną kwestię w wykonaniu kolegi
dermatologa. Jak dziś widzę prof. Andrzeja Langnera,
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postawnego mężczyznę, w modnym podówczas kożuchu,
stojącego nad rzeką Ob i mówiącego:
– Ob, twoja mat’!
Rosjanie pokochali Andrzeja od razu i turlając
się ze śmiechu, mówili:
– Andrzeju, nieważne czy będziesz miał jutro
dobry wykład. I tak dzieci będą się o tobie uczyć w szkołach!


n i e
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Wspomnienia moich pacjentów
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

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

U

prawnienia do leczenia się w Poradni dla KombaRelacje osób, które przeżyły holokaust cechowała
tantów mieli żołnierze różnych formacji wojsko- depresyjna narracja, wycofanie. Dopiero na kolejnych
wych, zesłańcy syberyjscy oraz osoby
wizytach opowieści stawały się barze Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”
dziej szczegółowe. Pamiętam jedną
w Polsce. W tych już odległych czasach
z pacjentek, którą rodzice oddali do
relacje między lekarzami i pacjentami
polskiej rodziny, aby mogła przetrwać
były nie tylko profesjonalne, ale także
czas wojny i okupacji niemieckiej.
przyjazne. Z zainteresowaniem słuchaWielu pacjentów, którzy przełam nie tylko relacji o dolegliwościach
żyli niemieckie obozy koncentracyjmoich pacjentów, ale także o ich kolene, cierpiało na trwający przez całe
jach losów w czasie wojny. Z czasem
życie lęk przed doznaniem głodu,
można było zauważyć pewne wspólne
objawiający się potrzebą posiadania
cechy narracji dla poszczególnych grup
przy sobie chociażby najmniejszej
kombatanckich.
porcji jedzenia, na przykład w postaci
Pacjenci o przeszłości wojskowej
kanapki z chleba zawsze zabieranej
relacjonowali swoje losy w duchu bojoprzy wyjściu z domu.
wym i bohaterskim.
Stowarzyszenie „Dzieci HoloW opowieściach sybiraków domicaustu” w Polsce (https://pl.wikipedia.
nował lęk oraz nieufność wobec ludzi.
org/wiki/Stowarzyszenie_Dzieci_HoloJeden z pacjentów, profesor Politechcaustu) zebrało opowieści z czasów
niki Warszawskiej, opowiadał mi, że
wojny i okupacji w wydaniu książod czasu zesłania odczuwa lęk przed
kowym. Otrzymałam od mojej papodejściem do nieznanej grupy ludzi.
cjentki egzemplarz książki Dzieci hoW jego pamięci grupa ludzi kojarzyła
locaustu mówią z dedykacją. Książka
się z zagrożeniem.
pozostaje do dziś cenną pamiątką
Inny pacjent, urodzony na Syw dziale książek z autografem mojej
berii w rodzinie zesłańców, pewnego
domowej biblioteki.
razu powiedział pamiętne słowa: „Wie
Wszystkich pacjentów, którzy
pani, jedliśmy z głodu ziemię z kretowisk
podzielili się ze mną swoimi niepokow czasie zesłania na Syberię...”.
jami, lękami oraz tragicznymi wspoLeczyłam także pacjentów, którzy
mnieniami przeżyć z okresu wojny
w czasie wojny byli więźniami niemieci okupacji niemieckiej, zachowuję
kich obozów koncentracyjnych. Ponieważ
w trwałej lekarskiej pamięci, dziękumój ojciec, Józef Łapiński, był więźniem
jąc im za obdarzenie mnie zaufaniem
obozów w Sachsenhausen i Oranieni powierzenie relacji o swoich losach
burgu, mogłam dzielić się z pacjentami
z czasów wojny, zesłania, okupacji
relacjami usłyszanymi w domu (http://gaoraz pobytów w niemieckich obozeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-arzach koncentracyjnych. Byłam i jestem
tykuly/861-o-moim-ojcu-jozefie-lapinskim).
z nimi.
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ESC 2013

Refleksyjne i bardzo osobiste
rozważania o postępie
w echokardiografii
Wprowadzenie do wspomnień
Z powodów genetycznych każdy poranek rozpoczynam od zakupu świeżego pieczywa. W moim
rodzinnym domu każdego dnia było przynoszone takie
właśnie pieczywo i nawet do głowy mi nie przychodzi,
że można jeść inne. Nasza osiedlowa piekarnia jest
miejscem, w którym panuje slowfoodowa atmosfera
i zgodnie z jej duchem toczone są sympatyczne rozmowy
towarzyskie. Żadnych scen typu Co się tak pani śpieszy,
tu nie piekarnia nikt nie urządza. Kupuję w pierwszych
dniach września 2013 moje ulubione bułeczki z ziarnami i jak co ranka zamieniam kilka słów z personelem.
– Bolą mnie korzonki, ciekawe czy to starość, czy
jesień? – zagajam przy kasie.
– Do jesieni trzeba jeszcze poczekać – odpowiada
pani ekspedientka.
– Znaczy starość – powiadam.
– Ja tego nie powiedziałam – odpowiada z uśmiechem rozmówczyni.
Choć moją młodość należy zdecydowanie uważać za passe, to pozostały wspomnienia, a te okazują
się wyjątkowo dobrze korespondujące z tym, co obejrzałam na kongresie European Society of Cardiology
w Amsterdamie na przełomie sierpnia i września 2013 r.
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Czterdzieści lat wcześniej
Na szczęście nie dla każdego aspektu naszego
życia upływ czasu ma negatywne znaczenie. Na przestrzeni lat dokonał się fantastyczny postęp techniczny
i technologiczny, który dostarczył wielu nowych metod leczenia i urządzeń do diagnozowania. Postęp ten
jest szczególnie widoczny w echokardiografii, którą
zajmowałam się w początkach mojej kariery lekarskiej.

Refleksyjne i bardzo osobiste rozważania o postępie w echokardiograf

Jak wyglądała echokardiografia w Polsce w swych
początkach? Dla mnie historia zaczęła się w roku 1970,
gdy podjęłam studia doktoranckie w Akademii Medycznej w Warszawie i otrzymałam do zrealizowania temat
„Zastosowanie ultrasonokardiografii do oceny stanu
czynnościowego mięśnia sercowego”. Dysponowałam
prototypowym aparatem z Instytutu Podstawowych
Problemów Techniki PAN, a metodologia oceny zapisów została oparta na doniesieniu R.F. Kraunza i J.W.
Kennedy’ego „Ultrasonic determination of left ventricular wall motion in normal men” opublikowanej
w „American Heart Journal” 1970,79,36. Z pewnej
odległości moim badaniom przyglądał się ówczesny
student medycyny z koła naukowego, który po latach
tak powiedział w jednym z wywiadów:
(…) pojawił się prototypowy aparat do echokardiografii. To była skrzynka, wszyscy się śmiali, że
z pływającą rybką, ze względu na widoczne na ekranie
zielone punkciki, które odpowiadały odbijającym się falom
ultradźwiękowym. Urządzenie było bardzo prymitywne
i niewiele osób w Klinice – z wyjątkiem dwóch moich
starszych koleżanek, dr Krystyny Łapińskiej (obecnie
Knypl) i Anki Deki – wierzyło, że pozwoli oglądać ludzkie
serce. (…)Tylko one rozumiały te pływające rybki. (…)
Jak wspomniałem, niespecjalnie wierzono w tę metodę.
Jeden z autorytetów ówczesnej kardiologii powiedział, że
na doktorat to się może i nadaje, ale w klinice kariery
nie zrobi.
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Gdy czytam opinię cytowanego tzw. autorytetu
kardiologicznego o tym, że echokardiografia nie zrobi
kariery w klinice, to uśmiecham się i zastanawiam nad
jednym – może ów autorytet myślał nie o echokardiografii, lecz o mnie? ;))
Nie martwi to mnie specjalnie, szczęśliwie
bowiem poznałam w odpowiednim czasie pojęcie
drugiej kariery, o robieniu której nie decyduje umiejętność plasowania się w strukturach hierarchicznych,
lecz talent i wytrwałość w dążeniu do celu. Moim
celem było dziennikarstwo medyczne. Ale wróćmy
do prehistorii.
W roku 1974 r. zrobiłam doktorat z echokardiografii. Po obronie pracy doktorskiej otrzymałam dużo
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kwiatów i nie wiedziałam, jak dojechać z takim bagażem
do domu. Z pomocą pospieszył mi wspomniany student
z koła naukowego, który odwiózł mnie z naręczami
bukietów pod sam dom. Student w międzyczasie skończył medycynę i dołączył formalnie do zespołu fanów
echokardiografii.
W 1979 roku wyjechałam na dwudniowe seminarium echokardiograficzne do Londynu, podczas
którego największe wrażenie zrobiło na mnie to, jak
profesor Arthur E. Weyman badał zastawkę płucną.
Podzieliłam się wrażeniem z młodszym kolegą,
który tak wspomina tę rozmowę:
(…) Więc kiedy dr Łapińska powiedziała: „To
nie sztuka zobaczyć zastawkę mitralną czy aortalną.
Najtrudniejsza jest zastawka płucna. Spróbuj się nią
zająć.” – podjąłem wyzwanie. (…) (cały wywiad: http://
wielkainterna.pl/index.php?page=relacje_61).
Wyzwanie zostało zrealizowane, kolega zrobił
doktorat, a potem habilitację, koncentrując się w swej
dalszej pracy nie tylko na zastawce płucnej, ale i na tym,
co za nią. Ofiarowałam mu okolicznościową laurkę
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z okazji habilitacji, ze skanem autografu i dwuwierszem
następującej treści:
Kariera to niesłychana
za sprawą Artura Weymana.
Niektórzy już wiedzą o kim mowa. Mój kolega
to profesor Adam Torbicki, obecnie kierownik Kliniki
Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych
w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku. Mijają
kolejne lata, kroczymy swoim drogami kariery, aż
dochodzimy do 2013 roku. Jestem dziennikarzem
medycznym i uczestniczę w kongresie ESC. Podczas
konferencji prasowej zaprezentowano najnowszej generacji aparat pozwalający na badanie serca w prezentacji
3D. Po zakończeniu moich dziennikarskich obowiązków pędzę do samochodu, który ma mnie odwieźć na
lotnisko i nieomal wpadam na Adama. Robimy sobie
pamiątkowe zdjęcie na terenie centrum kongresowego
i wspominamy dawne czasy.
Gdy rozwijała się echokardiografia do 2D, zastanawiałam się, na ile lepsze mogły być uzyskiwane
przeze mnie zapisy M-Mode. Pisząc ten tekst, znajduję
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w internecie potwierdzenie, że inni badacze też uzyskiwali podobne obrazy. Choćby w pracy z 1982 roku,
w której także posługiwano się metodą Kraunza
i Kennedyego (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
clc.4960050106/pdf). Takie był granice metody, która miała w sobie i ma nadal coś z wiedzy tajemnej. Oczywiście
niektórzy z badaczy potrafili więcej uzyskać, pracując
na kolejnych modelach aparatów. Do takich badaczy
należał profesor Arthur E. Weyman, ale nadal była to
wiedza tajemna, czego dowodzi choćby wpis jednego
z czytelników książki profesora wydanej w 1999 roku
No other book is as complete as this one on the study
of Echocardiography. If you like the esoteric findings in
Echocardiography then you will love this book (http://
www.amazon.com/Principles-Practice-EchocardiographyArthur-Weyman/product-reviews/0812112075/ref=dp_top_
cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1).
Czterdzieści lat później
Czterdzieści lat później mamy do dyspozycji wiele nowych aparatów do wykonywania badania
echokardiograficznego. Wśród nich zupełnie wyjątkową pozycję zajmuje ten, który przedstawiono po
raz pierwszy podczas kongresu ESC 2013. Wykorzystano w nim nowy sposób obrazowania, zwany nSIGHT, w połączeniu z nową metodą rozpoznawania
anatomii badanych struktur (anatomical intelligence technology). Komputerowy system aparatu dzięki wbudowanej bogatej bazie anatomicznych modeli
strukturalnych pozwala na automatyczne rozpoznanie i identyfikację struktury, która jest w danym momencie badana. Dzięki temu badanie jest łatwiejsze,
uzyskuje się bardziej powtarzalne obrazy oraz dokładniejsze informacje kliniczne.
EPIQ system może być stosowany w kardiologii,
radiologii oraz ginekologii i położnictwie. W kardiologii
zastosowanie tego aparatu otwiera dwie bardzo interesujące możliwości: wykonywanie echo przezprzełykowego 3D oraz wykorzystanie systemu „Anatomically
Intelligent Mitral Valve Navigator”, który dostarcza
obrazów 3D pozwalających na dokładniejsze diagnozowanie wad zastawkowych. Jest to szczególnie ważne
w odniesieniu do pacjentów kierowanych na zabiegi
kardiochirurgiczne na zastawkach.
Technika nSIGHT dostarcza obrazów o dużo
lepszej rozdzielczości, ponadto dzięki zastosowaniu
wiązki ultradźwięków wysokiej częstotliwości uzyskano obrazy lepszej jakości, zwiększona została o 76%
penetracja wiązki, dzięki czemu możliwe jest badanie
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pacjentów z wysokim BMI, których nie można było
wcześniej badać za pomocą usg.
Wykorzystanie Anatomical Intelligence i obrazowania nSIGHT jest milowym krokiem w historii rozwoju technik ultradźwiękowych – powiedział
Gene Saragnese z CEO Healthcared Imaging Systems,
Philips Healthcare. Podano też kilka liczb o EPIQ
System: aparat waży ok. 85 kg, pracuje z głośnością
37-41 dB, co jest porównywalne z tłem dźwiękowym w sali bibliotecznej. Pracujący na tym sprzęcie
podkreślają prostotę obsługi – interfejs jest w konstrukcji podobny do tabletu. Czas badania dzięki
nowym rozwiązaniom został skrócony o 30...50%.
Jak łatwo zauważyć, zmieniło się wszystko w stopniu zgoła niebywałym. Zmieniły się nie tylko echokardiografy, ale i badacze nimi się posługującymi.
Jak wspomniałam, po konferencji prasowej, podczas której obejrzałam aparat EPIQ system, pędzę przez
rozległy teren centrum kongresowego w Amsterdamie,
aby zdążyć na samolot do Warszawy. Spośród ponad
30 tysięcy uczestników wpadam prosto na profesora
Adama Torbickiego, który przyjechał właśnie na kongres, aby wygłosić wykład o najnowszych lekach stosowanych w zatorowości płucnej. Zatrzymuję się na
chwilę rozmowy, wspominamy dawne czasy, echokardiografię, komentujemy postęp tej dziedzinie. Robimy
sobie pamiątkowe zdjęcie, podobają mi się nasze wesołe miny na fotografii.
Po powrocie odgrzebuję w domowym archiwum jedno zdjęcie, na którym jesteśmy oboje – jest to
chwila, gdy tuż po ceremonii ślubnej zbieram rzucane
na szczęście monety, a wśród zgromadzonych stoi
uśmiechnięty Adam, przypatrując się, jak jego starsza
koleżanka w pocie czoła zdobywa ze swoim mężem
pierwsze wspólne grosiki.
To były piękne dni, myślę, oglądając te fotografie
retro. To są piękne dni, myślę, patrząc na dzisiejsze
możliwości echokardiografii.


Literatura na temat obrazowania nSIGHT
Karl Thiele, James Jago, Robert Entrekin, Roy Peterson:
Exploring nSIGHT imaging – a totally new architecture for a
premium ultrasound. Philips EPIQ ultrasound system:
http://www.healthcare.philips.com/pwc_hc/main/shared/Assets/
Documents/Ultrasound/Products/452296295791_VoyagerWhitePaper_LR.pdf

Drób w gabinecie lekarskim

Drób w gabinecie lekarskim
Prawdopodobnie nie ma takiej rzeczy, jakiej by nie przyniósł lekarzowi wdzięczny pacjent.
Kwiaty, czekoladki, kawa, przetwory domowe, serwetki własnej roboty i takież obrazy, alkohole, z rzadka koperta (której zawartość pozostaje tajemnicą gabinetu lekarskiego). Czasem nie było wiadomo, co i który pacjent sprytnie gdzieś zamaskował.

Rys. Zen

Przypadek pierwszy
Przed laty pracowałam w przyszpitalnej poradni specjalistycznej, która miała również kontrakt
na prowadzenie ćwiczeń ze studentami VI roku. Na
kontrolną wizytę przybył pacjent ze wschodnich rubieży. Zbadałam go, wydałam zalecenia i poleciłam
studentom zapoznanie się z przebiegiem
choroby oraz samodzielne zbadanie.
Dodałam, że gdy studenci skończą
badanie, pacjent może opuścić
poradnię. Sama udałam się na
oddział, aby załatwić bieżące sprawy. Gdy wróciłam po
półgodzinie, pacjenta już nie
było w gabinecie. Studenci
zaś oznajmili:
– Pani doktor, już skończyliśmy, pacjent pojechał
do domu, ale prosił, aby przekazać pani upominek.
– Jaki upominek? – zapytałam nieco zaniepokojona przekroczeniem uprawnień przez studentów,
wszak mieli za zadanie zbadać pacjenta, a nie wcielać
się w rolę agencji przyjmującej podarunki od moich
pacjentów.
– Stoi w kącie – odrzekli z beztroską charakterystyczną dla młodości.
Spojrzałam i zdrętwiałam. W kącie stała spora
paczka, o nieregularnych zarysach, owinięta w gazety.
Nie wiem dlaczego, ale wyobraźnia podsunęła mi myśl,
że w paczce znajduje się nieoskubany drób większych
rozmiarów. No tak, to pewnie jest indyk! – gorączkowałam się – i ja będę musiała go skubać! Zejdę na
zawał, zanim pozbawię ptaka piór! W mojej rodzinie
od lat krążyła barwna opowieść o tym, jak to moja
matka w odległych latach dostała w prezencie żywy
drób. – Historia lubi się powtarzać – mruknęłam pod
nosem. – Szczęśliwie mój prezent nie biega po gabinecie – pocieszyłam się.
– A co tam jest w środku? – zapytałam.
– Nie wiemy – wyszeptali studenci.
– Panowie, jeżeli w moim imieniu przyjęliście
nieoskubany drób, to warunkiem zaliczenia ćwiczeń
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będzie oskubanie tego ptaka-nieboszczyka.
Ruszyłam na chwiejnych nogach
do kąta. Wzięłam paczkę i postawiłam
ją na blacie biurka. Powoli odwijałam
papier, oczekując wszystkiego najstraszniejszego. Po chwili oczom moim ukazał się dorodny… sękacz przywieziony
z Podlasia, słynącego z produkcji tego
przysmaku.
Przypadek Drugi
Skoro tak się wam spowiadam, bracia
i siostry w Hipokratesie, to od razu wyznam, że
nie była to jedyna przygoda z drobiem w moja
gabinecie…
Również przychodnia przyszpitalna, tyle
że pod innym adresem. Tłum pacjentów kłębi
się od rana. Około południa wchodzi do gabinetu uboga kobieta z Mazur. Proszę, aby zajęła
miejsce, ale ona z nieznanych powodów szybkim
krokiem podchodzi do okna, które jest za moimi
plecami. Po chwili wraca i siada na krześle. Ten
spacer po gabinecie wydaje mi się dziwny, ale jestem
już tak skotłowana pacjentami, że nawet nie pytam, po
co kobieta podeszła do okna.
Wywiad, badanie, recepty i „następny, proszę”.
Mijają dni, a moim gabinecie zaczyna się roznosić dziwny zapach. Chodzę, obwąchuję i lokalizuję
go w przedpokoju gabinetu. Wołam służby techniczne
z prośbą o pomoc.
– Może jaki szczur wlazł do rury, zaklinował się
i zdechł – orzeka pan z działu technicznego. Mieliśmy
już taki przypadek.
Wizja rozpruwania rur lekko mnie osłabia w determinacji oczyszczenia atmosfery. Ustalamy, że poczekamy jeszcze parę dni.
Kolejnego dnia siadam na brzegu kozetki, aby
zmienić obuwie zewnętrzne na szpitalne, i tym razem
lokalizuję, że zapaszek dociera z okolic okna.
– A to co za licho?

Drób w gabinecie lekarskim
rozpoczęcia przyjęć mam jeszcze 15 minut, zakładam
buty, biorę „wyraz wdzięczności” i szybkim krokiem
opuszczam budynek. Podchodzę do pobliskiego przystanku tramwajowego i z miną pokerzystki umieszczam
kurczaka w koszu na śmieci. Wracam, z ulgą wietrzę
gabinet. Otwieram drzwi i wygłaszam tradycyjną formułkę:
– Proszę, kto z państwa jest pierwszy?

https://polona.pl/archive_prod?uid=1049297&cid=1049279&name=download_fullJPG

Podchodzę do okna. Całkowicie rozsuwam firanki
i zasłony i znajduję na parapecie paczkę. Zaglądam do
środka i znajduję tam kurczaka, zdeponowanego przez
wdzięczną pacjentkę przed tygodniem.
– Co robić? – rozmyślam gorączkowo. – Siedzieć
z kurczakiem cały dzień, wrzucić do kosza na śmieci?
Żaden pomysł nie wydaje się dobry. Ponieważ do
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W blasku opali i wspomnień
Fot. Krystyna Knypl

W blasku opali
i wspomnień
Przygotowując się do wyjazdu na 12th Congress of International
Society of Organ Transplantation and Procurement w Sydney,
przeglądam wiele stron internetowych, aby ustalić, jakie miejsca
warto odwiedzić po zakończeniu obrad. Czasu na zwiedzanie
mam niewiele i muszę go dobrze zaplanować oraz zastanowić
się nad zakupem upominków.

Fot. Krystyna Knypl

Internet wszystko ci powie
Jak zawsze zaglądam na www.tripadvisor.com, gdzie
Piszę e-mail do Sydney i po kilku dniach otrzyznajduję informację, iż polecanym przez podróżników muję odpowiedź od Renaty Bernard. Korespondujemy
miejscem numer 1 na zakupy w Sydney jest sklep z sobą i wkrótce umawiamy się na spotkanie.
Opal Minded przy George Street 55a. Wchodzę na
Po zakończeniu moich kongresowych obowiązstronę sklepu http://www.opalminded.com/main i z mi- ków udaję się na wycieczkę do ogrodu botanicznego,
łym zaskoczeniem stwierdzam, że tekst powitalny jest a stamtąd spacerkiem na ulicę George Street 55a, gdzie
napisany w językach: angielskim, francuskim, nie- mieści się sklep Opal Minded.
mieckim, włoskim, rosyjskim, a także polskim! Listę
wersji językowych zamykają cztery pozycje z alfabetem Przeszłość oglądana przez
niełacińskim. Wybieram język polski i lektura kolejnych opalizujące soczewki
zakładek powoduje, że postanawiam napisać do zarząZ ogrodu botanicznego jedną z przecznic dodzającej sklepem pani Renaty Bernard. Bezpośrednim chodzę do 330 George Street. Jeszcze tylko dwieście
powodem jest przeczytana informacja o tym, że John siedemdziesiąt pięć domów i będę na miejscu – poBernard Wojciechowski, ojciec założyciela Opal Min- wiadam sobie na pocieszenie. Spacer od wczesnych
ded, Johna juniora, był w 1966 roku przewodnikiem godzin porannych z plecakiem ważącym 7 kg (sprzęt
po Australii polskiego globtrotera Stanisława Szwarc- fotograficzny!), w wilgotnym klimacie i przy słonecznej
-Bronikowskiego.
pogodzie to spory wysiłek.
Mam o tym słynnym
Dochodzę do Opal Minded
podróżniku osobiste wspokilka minut przed umówiomnienie. W latach siedemną godziną. Za ladą kilka
dziesiątych podczas jednej
uśmiechniętych sprzedawz wypraw miał on wypadek,
czyń. Podchodzę do jednej
w wyniku którego złamał
z nich, podaję wizytówkę
kość udową. Przebieg złai mówię, że jestem umówiona
mania był powikłany zatona spotkanie z panią Renatą.
rowością płucną. W owych
Po chwili z zaplecza wychoczasach takie techniki diadzą oboje państwo Bernard.
gnostyczne i terapeutyczne jak angiografia czy lecze- Witamy się i już od pierwszej chwili czujemy, że przynie fibrynolityczne dostępne były w nielicznych tyl- padliśmy sobie do serca. Przy kawie rozpoczyna się
ko ośrodkach specjalistycznych. W jednym z takich sympatyczna rozmowa. Główny ciężar konwersacji
ośrodków pracowałam, będąc młodą lekarką. Pan Sta- spada początkowo na Johna Bernarda, ponieważ pani
nisław Szwarc-Bronikowski trafił na leczenie fibryno- Renata ma terminowe sprawy służbowe.
lityczne do naszego oddziału. Zapamiętałam go jako
Jeszcze przed przyjściem do sklepu postanowimężczyznę o bardzo ujmującym sposobie bycia i nie- łam podarować moim rozmówcom zabrany ze sobą
zwykle szarmanckiego wobec kobiet.
egzemplarz „Gazety dla Lekarzy”. Wręczam pismo po
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=519194814821407&set=a
.171072022967023.40985.168231853251040&type=1&theater

Fot. Krystyna Knypl

chwili rozmowy. John Berże na jego drodze zjawinard przeglądając gazetę,
ła się księżniczka z bajki.
powiada:
Zauroczony oświadcza się
– Widzę, że to pismo
trzeciego dnia znajomości.
wydawane z pasji, a nie dla
Oświadczyny zostają przypieniędzy, czy tak?
jęte. John Bernard WojcieZaskoczona trafchowski i Zofia Perkowska
nością obserwacji, pytam
stają na ślubnym kobiercu.
Johna, na jakiej podstawie
Gdy czytam inforodniósł takie wrażenie.
macje o tej love story, do
– Nie ma w piśmie
pokoju służbowego wchożadnych reklam, a to świaddzi Renata. Odrywając się
czy o pasji – odpowiada
od wycinków prasowych,
John. – Sam też robię wiele
pytam:
rzeczy w życiu z powodu
– Renatko, z jakich
pasji – dodaje. – To fajnie, bo lubię spotykać podob- stron Polski pochodziła twoja teściowa? Ma nazwisko
nych ludzi.
panieńskie bardzo popularne w moich rodzinnych
Dalsza rozmowa toczy się na tyle sympatycznie, stronach.
że zostawiamy na boku formalne zwroty i przechodzi– Teściowa pochodziła z Łap na Podlasiu.
my na ty zarówno z Johnem, zwanym przez rodzinę
Wyjmuję mój paszport, pokazuję wpis o miejscu
Jasiem, jak i z Renatą. Gdy okazuje się, że mamy wie- urodzenia i powiadam do mojej rozmówczyni:
le wspólnych tematów wartych omówienia, dostaję
– Też jestem urodzona w Łapach i już wiem, dlazaproszenie na kolację do domu moich rozmówców. czego tak dobrze się wśród was czuję. Jesteśmy po prostu
Ponieważ Opal Mindend
wśród swoich!
jest czynne do 18.30, muszę
Atmosfera spotkania
trochę poczekać na moich
robi się jeszcze bardziej symgospodarzy, aż skończą prapatyczna i nieodparcie pocę. Przechodzę do służbowej
wraca mi myśl o tym, że naczęści sklepu, gdzie Renata
sze życie jest zaplanowane
podaje mi zbiór wycinków
przez Wielkiego Reżysera.
prasowych na temat Opal
Posługuję się tu terminoloMinded. Przeglądam artykugią filmową nie bez powodu,
ły z prasy polskiej, polonijnej
ale o tym za chwilę.
i międzynarodowej.
Historia jaka się z nich
Wieczór
wyłania to materiał na scenaz widokiem
riusz filmowy. John Bernard
na rzekę
Wojciechowski, zdemobilizoParramatta
wany żołnierz armii AnderPo zamknięciu Opal
sa, trafia do Australii. Tam
Minded ruszamy na spokupuje rower, torbę pomatkanie ze wspomnieniami
rańczy i rusza do pracy w kodo mieszkania Renatki i Japalniach złota w poszukiwasia Bernard. Czeka na nich
niu swojego przeznaczenia.
w domu córeczka Pola oraz
Wspólnik zaprasza w 1958
mama Renatki, która opieroku do Australii swoją młokuje się wnuczką. Jaś w pewdą kuzynkę z Polski. Gdy
nym momencie mówi, że
John ją ujrzał, od pierwszej
planuje przyjazd do PolJan Bernard Benny-Wojciechowski z żoną Zofią i dziećmi:
chwili nabrał przekonania, Dianą, Ronaldem i Johnem
ski, chce bowiem, aby jego
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Fot. Krystyna Knypl

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=519194814821407&set=a.171072022967023.40985.168231853251040&type=1&theater

córka miała możliwość codziennych
kontaktów z babcią, a ta musi wrócić
do kraju z powodu obowiązków rodzinnych. Rozmowę prowadzimy na
tarasie apartamentu nad rzeką Parramatta, w podmiejskiej dzielnicy Chiswick
na północy Sydney. Moi gospodarze
prowadzą bardzo pracowite życie – Jaś
co roku na sześć miesięcy wyjeżdża do
kopalni, gdzie w surowych warunkach
australijskiego interioru prowadzi poszukiwania złota i opali. W dużej mierze
pracuje sam lub w niewielkiej grupie
zaufanych współpracowników.
– Wiesz, jak trafi się na żyłę złota
lub wspaniały opal, to lepiej żebym był
przy tym sam lub z niewielką zaufaną
grupą. Jak jest dużo ludzi, gdy trafia się
na prawdziwy skarb, to dzieje się z nimi
coś dziwnego. Im mniej świadków takiego znaleziska, tym lepiej – powiada
Jaś. Trudno się z nim nie zgodzić!
Z powodu konieczności wyjazdu
w teren na sześć miesięcy w roku uważał,
że nie jest dobrym kandydatem na męża.
Poglądy w tej kwestii zmieniły się wraz
ze spotkaniem Renatki, która ma nie
mniej ciekawy życiorys. Rozpoczęła
studia na wydziale anglistyki i zwie- Jaś w swoim warsztacie obróbki opali
dziwszy kilka kierunków uniwersyteckich, uzyskała
Czas biegnie nieubłaganie i nadchodzi pora pożedyplom na wydziale mediów i komunikacji w Australii. gnania. Wznosimy toast znakomitym 2009 Moss Wood
Obroniła też pracę doktorską na temat kina polskiego Cabernet Savignon, Margaret River. Wino ma, jak piszą
na Macquarie University w Sydney.
znawcy tematu, głęboki czerwony kolor oraz uwodzicielski zapach czerwonej porzeczki
i fiołków. Smakując je, myślę
o losach dwóch kobiet, które
wyruszyły przed laty w świat
z małego miasteczka Łapy na
Podlasiu, nad rzeką Narwią. Za
sprawą Wielkiego Reżysera ich
losy, jakże odmienne, a jednak
naznaczone wspólnym miejscem urodzenia, splotły się nad
rzeką Parramatta w Australii.
Renatko i Jasiu, dziękuję za zaproszenie do swojego
domu, podzielenie się ciekawą
historią rodziny oraz za niezapomniany wieczór.
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Szpital Polskiego Czerwonego
Krzyża w Korei Północnej
Wojna koreańska była jednym z większych konfliktów
zbrojnych drugiej połowy XX wieku, w którym Stany
Zjednoczone, Związek Radziecki i Chińska Republika
Ludowa toczyły zacięte walki na terytorium obcego
państwa. Świat był zagrożony użyciem broni jądrowej. Wojna koreańska rozpoczęła się 25 czerwca 1950
roku. Incydent graniczny wywołany przez Koreę Południową posłużył za pretekst i wojska Korei Północnej
przekroczyły 38. równoleżnik, zdobywając w krótkim
czasie Seul.

chirurga naczelnego armii amerykańskiej. Za zasługi
związane z opracowaniem MASH dr Michael DeBakey
otrzymał wysokie amerykańskie odznaczenie wojskowe Legion of Merit.
W skład typowego MASH wchodziło 10 lekarzy chirurgów, 12 pielęgniarek i 200 osób personelu
pomocniczego. Szpital mógł jednocześnie przyjąć 200
rannych. Pierwsze szpitale MASH w Korei ratowały
życie 97% rannych. MASH działały także w czasie
wojny wietnamskiej i wojen w Zatoce Perskiej. Ostatnia
jednostka typu MASH niosła pomoc ofiarom trzęsienia
ziemi w Kaszmirze. Potem MASH zastąpiono Szpitalami Wsparcia Bojowego (Combat Support Hospitals).
Mimo iż wojna koreańska była prowadzona także
z udziałem Polaków, jest prawie nieobecna w polskiej
bibliografii wojskowej. Polscy lekarze uczestniczyli
w wojnie koreańskiej, niosąc pomoc rannym w szpitalu zorganizowanym przez Polski Czerwony Krzyż.
Ich wspomnienia również są skąpe i rozproszone,

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Michael_DeBakey.jpg

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2569328/pdf/jnma00186-0014.pdf

MASH
Ta krwawa wojna niosła za sobą wiele ofiar i wymagała wsparcia medycznego. Wtedy zrodził się pomysł Mobile Army Surgical Hospital (MASH) – szpitala operującego niedaleko linii frontu. W opracowanie zasad funkcjonowania MASH zaangażowany był
słynny kardiochirurg amerykański dr Michael DeBakey,
który podczas II wojny światowej pracował w biurze

Dr Michael DeBakey
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38. równoleżnik

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2569328/pdf/jnma00186-0014.pdf
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czerwca 1950 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ
zadecydowała o wysłaniu wojsk międzynarodowych w teren konfliktu. Przez wrzesień i październik
toczyły się krwawe bitwy pomiędzy dwiema armiami,
także z udziałem wojsk amerykańskich.
Łącznie w wojnie koreańskiej uczestniczyło aż
2,5 mln Amerykanów, a każdorazowo na jednej misji
w Korei przebywało 500 tysięcy żołnierzy amerykańskich (http://www.konflikty.pl/a,1494,Rocznice,25_czerwca_1950_Poczatek_wojny_koreanskiej.html).

http://www.commandposts.com/wp-content/uploads/2011/06/28-1565a.gif

Część 1

Sala operacyjna MASH

Szpital Polskiego Czerwonego Krzyża w Korei Północnej
na gruzach miejscowego szpitala
północnokoreańskiego.
W ciągu całej misji było
5 zmian. Nie jest łatwo ustalić,
ilu lekarzy uczestniczyło w misji w Korei. W jednym z tekstów
(http://carbomedicus.pl/farmaceuciw-mundurze-sluzba-w-aptece-i-napoligonie-vt36405.htm) znajduję
Przygotowania
informację, że w misji koreańskiej
Szpital koreański
i pierwsza polska
wzięło udział 60 lekarzy.
zmiana
Liczba ta jest dość prawdoPrzygotowania do zorpodobna, jeżeli weźmiemy
ganizowania polskiego szpipod uwagę, że w typowym
tala polowego w Korei rozMASH przewidywano obpoczęły się w styczniu 1953
sadę 10 lekarzy, a zmian
r. Personel medyczny, czyli
było 5.
lekarze, felczerzy i pielęgniarZ rozproszonych
ki, był szkolony w ośrodku
i bardzo fragmentaryczzorganizowanym w Jabłonnych wspomnień udało mi
nie pod Warszawą w ramach
się ustalić, iż szefem pierwstruktur Jednostki Wojskowej
szej grupy był dr n. med.
2000. Była to jednostka speWładysław Barcikowski,
cjalnie utworzona dla celów
major, późniejszy generał.
zrealizowania polskiej misji
Na łamach pisma „Przegląd
w Korei.
Morski”, nr 6/2010, udało
Szkolenie obejmowało
mi się znaleźć fotografię
głównie problematykę chorób Lokalizacje polskich szpitali (zaznaczone strzałkami)
Władysława Barcikowtropikalnych. Rodziny szkolonych nie wiedziały, gdzie skiego, prawdopodobnie pochodzącą z tego okresu.
i na jak długo wyjadą ich bliscy, wszystkie fakty były W pierwszej zmianie najmłodszą uczestniczką była
objęte tajemnicą. Podstawę prawną do wysłania polskiej prof. Jadwiga Kuczyńska-Sicińska, a najstarszą doc.
delegacji na misję do Korei stanowiła uchwała rządu Alina Wierzbowska. Informację tę przekazała mi Hanna
PRL, na jej mocy wszyscy uczestnicy misji otrzymali Michnik, zamieszkała obecnie w Szwecji (obszerne jej
status personelu wojskowego.
wspomnienie zamieściliśmy w numerze 2/2012 „Gazety
Pierwsza wyleciała z Warszawy w kwietniu 1953 dla Lekarzy” http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/images/
r. grupa przygotowawcza. Po przylocie do Pekinu więk- gdl_2012/gdl_2_2012.pdf).
szość grupy oraz wyposażenie szpitala były transportoNazwiska innych lekarzy uczestniczących w kowane w trzech turach pociągami na granicę chińsko-ko- lejnych zmianach udało mi się znaleźć w internecie oraz
reańską, którą przekroczono w przygranicznym mieście ustalić podczas rozmów z kolegami, którzy współpraSinŭiju. Następnie odbył się przejazd ciężarówkami na cowali z uczestnikami koreańskiej misji w późniejszych
tyły wojsk komunistycznych, gdzie natychmiast zaczęto latach. Są to: dr Zbigniew Czarnecki, dr Józef Daniłoś,
udzielać pomocy medycznej. Reszta 58-osobowej grupy płk dr med. Ludwik Garmada (w Korei w latach 1952pierwszej zmiany dołączyła w maju. Szpital polowy 60), prof. Józef Grenda (1953-54), prof. Tadeusz Horzela,
zorganizowano w rejonie Hŭich’ŏn – ze względu na dr Maryla Kowalska, dr Edward Kowalski (pierwsza
bombardowania placówka mieściła się w kilku miejscach. zmiana), dr hab. Danuta Laskowska (1954 r. przez
Po zawarciu rozejmu 27 lipca 1953 r. szpital polowy 6 miesięcy), prof. Tadeusz Orłowski (1954-55), prof.
Polskiego Czerwonego Krzyża został przekształcony Jan Oszacki, dr Józef Rostek, dr Stefania Seniow, prof.
w szpital cywilny. Podzielono go na dwie części – jedna Marek Sznajderman, dr Barbara Warda, dr Wojciech
była nadal w Hŭich’ŏn, druga powstała w Hamhŭng, Wiechno, dr Kazimierz Zarzecki.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital_Polskiego_Czerwonego_Krzy%C5%BCa_w_Korei_P%C3%B3%C5%82nocnej#mediaviewer/Plik:Korea_north_map.png

http://www.icrcvideonewsroom.org/icrc150/content/detail-photo.
asp?ID=184

w odróżnieniu od obfitej literatury wspomnieniowej stworzonej
przez Amerykanów, którzy wydali
liczne książki, opublikowali także
opracowania w fachowych pismach
medycznych, a także stworzyli ciekawe strony internetowe (http://www.
thememoryproject.com/stories/Korea/).
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Cześć 2

Wspomnienia uczestników misji

K

orea od 1910 roku była pod panowaniem
japońskim, a wraz z kapitulacją Japonii rozpoczęła się era wpływów amerykańskich na południu
kraju oraz chińskich i radzieckich na północy.
Wojna koreańska była więc próbą sił wielkich
mocarstw rozgrywana na obcym terenie.
W tym czasie powstał nowy typ wojskowego
szpitala polowego (1).
Wspomnienia uczestniczki
pierwszej zmiany
Na łamach „Polskiego Tygodnika Lekarskiego” w 1958 roku ukazał się artykuł prof. Jadwigi
Kuczyńskiej-Sicińskiej relacjonujący pracę na
oddziale ginekologiczno- położniczym (2). Dyrektorem
szpitala był prof. Tadeusz Orłowski, wówczas w randze
docenta. Autorka przyjechała do Korei w sierpniu 1954 r.
i przebywała tam przez rok. Szpital wojskowy w małym
miasteczku Hynnamie mieścił się w budynkach dawnego szpitala przy zakładach chemicznych. Były to jedne
z większych zakładów w Azji Południowo-Wschodniej.
Oddział położniczy liczył 20 łóżek, przypadki ginekologiczne były odsyłane do innych szpitali. Po miesiącu
pracy w Hynnamie polscy lekarze zostali przeniesieni
do wojewódzkiego miasta Hamhŭng, gdzie była jedna
z dwóch akademii medycznych. Zadaniem polskich
lekarzy było podniesienie poziomu wiedzy koreańskich
pracowników uczelni. W związku z dużymi stratami
inteligencji w czasie wojny, starszych lekarzy powołano
na stanowiska profesorów, a felczerów na stanowiska
asystentów – pisze autorka wspomnień. Dwa oddziały,
ginekologiczny i położniczy liczyły po 30 łóżek każdy.
Organizacja pracy przedstawiała się następująco:
„Oddziały prowadzone były przez obsadę podwójną – koreańską i polską. Dwa razy w tygodniu
obaj profesorowie – koreański i polski wspólnie robili
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Położenie Korei pomiędzy wielkimi mocarstwami, czyli Chinami i Japonią naraża ten krajów od wieków na ścieranie się różnych wpływów. Pod tym względem sytuację geopolityczną Korei można uważać za podobną do Polski.

obchód wszystkich chorych. Trudniejsze przypadki oraz
przypadki do operacji badali wspólnie obaj profesorowie,
uzgadniając leczenie. Operacje wykonywali z reguły
lekarze koreańscy w asyście polskich (…).
Raz w tygodniu, we wtorki odbywały się posiedzenia kliniczne, na których lekarze – przeważnie
polscy wygłaszali referaty poglądowe z położnictwa
i ginekologii, ilustrowane barwnymi, przez siebie wykonanymi tablicami. (…)
Prócz pracy klinicznej i dydaktycznej pracowaliśmy codziennie w ambulatorium, wspólnie z lekarzami
koreańskimi, przyjmując przeciętnie 40-60 chorych
dziennie. Nie zapominaliśmy również o pierwszej
naszej placówce, w odległym o 18 km Hynnamie. Raz
w tygodniu w popołudnie piątkowe jeździł tam internista, chirurg i ginekolog polski. Robiliśmy wtedy
obchód wszystkich chorych. Badaliśmy zamówione na
ten dzień trudniejsze przypadki w ambulatorium, poza
tym operowaliśmy lub asystowaliśmy przy operacjach.
Pod koniec naszego pobytu przenieśliśmy się po
raz trzeci do nowo wybudowanego, barakowego szpitala
klinicznego, który był darem PRL dla Korei. (…)

Szpital Polskiego Czerwonego Krzyża w Korei Północnej
Na miesiąc przed wyjazdem opracowaliśmy
w języku koreańskim, wspólnie z kolegami koreańskimi, cykl naszych referatów, które ukazały się w formie
skryptu po naszym wyjeździe.

i ćwiczenia ze studentami. Grupy studenckie liczyły po
60 osób, a zajęcia z polskimi wykładowcami trwały po
3 miesiące.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Korea_rivers.svg

Wspomnienia na falach eteru
Wspomnienia uczestników
Dr med. Wojciech Wiechno, który był dyrektorem
drugiej zmiany
szpitala polskiego w 1953 roku, nagrał dla Polskiego
Na łamach „Polskiego Tygodnika Lekarskiego” Radia w 1954 r. wypowiedź, która była emitowana
ukazały się dwa doniesienia o pracy drugiej zmiany. przez Redakcję Programów Politycznych (http://www.
Pierwsze z nich napisali Józef Daniłoś, Tadeusz Horzela, polskieradio.pl/39/156/Artykul/873147,Wojna-koreanskaJan Oszackiego (3), drugie Mieczysław Cegielski (4).
postawila-swiat-w-obliczu-miedzynarodowego-konfliktu).
Druga ekipa składała się z 50 osób. W skład jej
„Po przekroczeniu granicy chińsko-koreańskiej
wchodziło 20 lekarzy, 14 pielęgniarek, 2 farmaceutów, w mieście Sinŭiju byliśmy serdecznie witani przez zepersonel gospodarczy, techniczny i technicy budow- braną licznie ludność, która z flagami polskimi i kwialani – piszą autorzy wspomnień (3). Zorganizowano tami oczekiwała naszego przybycia. Ze wzruszeniem
2 oddziały szpitalne (interna i chirurgia), mające 120 usłyszeliśmy po raz pierwszy na ziemi koreańskiej
łóżek oraz 12 przychodni. Przyjmowano jednak do hymn polski.
szpitala więcej chorych i obłożenie wynosiło 150-180
Droga, którą jechaliśmy do miejsca przyszłej
chorych. Ponadto w szpitalu pracowało 14 lekarzy pracy, stale przypominała, że znajdujemy się w kraju,
i felczerów koreańskich i 26 pielęgniarek koreańskich. który jest teatrem wojny. Liczne leje po bombach oraz
W okresie 8 miesięcy na oddziałach szpitalnych spalone wsie nawoływały do zachowania czujności.
leczono łącznie 2094 chorych, a w przychodniach Toteż jadący z nami na odkrytych samochodach cięudzielono pomocy 111 310 chorym. Stan zdrowotny żarowych towarzysze koreańscy uważnym spojrzeniem
ludności koreańskiej był zły, ze zgłaszających się do badali niebo. Miasta, które mijaliśmy, były bez ludności,
przychodni 20% było w stanie ciężkim. Najczęstsze którą ewakuowano w bezpieczne miejsca w góry. Domy
były malaria, choroby pasożytnicze przewodu pokar- zburzone do fundamentów i zniszczone świadczyły
mowego i gruźlica. Malaria występowała u większości o okrucieństwie Amerykanów. Jednak obok drogi
mieszkańców tego rejonu. Na oddziale chirurgicznym pola były uprawione i nie widzieliśmy kawałka ziemi
leczono najczęściej konsekwencje urazów wojennych leżącego odłogiem.
oraz gruźlicy kostno-stawowej.”
Po przybyciu do szpitala witani byliśmy bardzo
Dr M. Cegielski opisuje metody i wyniki leczenia serdecznie i owacyjnie przez chorych i personel. Szpital
chirurgicznego stosowanego przez lekarzy polskich (4).
Wyniki te były przedstawione na konferencji chirurgów
koreańskich w sierpniu 1953 roku. Stosowane metody
chirurgiczne opisuje między innymi tak:
„W leczeniu ubytków kości i niezrośniętych złamań stosowaliśmy wolne autoplastyczne przeszczepy
zbitej istoty kostnej w postaci blaszek pobieranych
z kości piszczelowej i przymocowywaliśmy je śrubkami
do odświeżonych odłamów kości. Często uzupełnialiśmy zabieg przeszczepem gąbczastej istoty kostnej,
pobieranej zwykle z talerza kości biodrowej lub górnej
nasady piszczeli.”
Dr M. Cegielski w 1959 roku wyemigrował do
Stanów Zjednoczonych i zajmował się tam chirurgią
bariatryczną. Publikował na łamach fachowej prasy
medycznej.
Lekarze drugiej zmiany pracowali także na
miejscowej Akademii Medycznej, prowadząc wykłady
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Dworzec kolejowy w Sinŭiju

mający później powyżej 1200 chorych umieszczony był
w dolinach górskich, a oddziały rozrzucone zostały po
obu brzegach rzeki na dużej przestrzeni. Utrudniało to
pracę naszemu personelowi, a w porze wielkich deszczów
zmuszało koleżanki i kolegów z najbardziej oddalonego
oddziału wewnętrznego do przebywania przez dłuższy
czas z dala od głównej bazy szpitalnej.
Natychmiast po przybyciu przystąpiliśmy do
pracy – dalekiej od naszej specjalności. Trzeba było jak
najszybciej rozładować transport z zaopatrzeniem, który
do czasu przewiezienia go do doliny szpitalnej ukryty
był w tunelach kolejowych. Cała ekipa podzielona na
grupy rozpoczęła wraz z kolegami koreańskimi pracę.
Rozbijaliśmy skrzynie, rozpakowywaliśmy sprzęt, przenosiliśmy go do miejsca przeznaczenia, urządzaliśmy
wnętrza budynków szpitalnych, układaliśmy podłogi
w namiotach i wykonywaliśmy czynności, których do
tej pory zupełnie nie znaliśmy. W ten sposób minęły
pierwsze dwa tygodnie.
W dniu 8 czerwca w nowej ziemiance operacyjnej, oświetlonej z własnego agregatu, rozpoczęto
wykonywanie zabiegów na trzech stołach jednocześnie,
a tydzień później ruszyła praca w całym szpitalu. Lekarze koreańscy, felczerzy i personel pielęgniarski razem
z nami walczyli o zdrowie tych, którzy swą odwagą,
dzielnością i umiłowaniem swobody i wolności wykazali światu, że nie sprzęt i wielkie zasoby materialne
decydują, a zwycięstwo należy do człowieka wolnego
i nieugiętego w walce o wyzwolenie.
Członkowie naszej ekipy nie tylko leczyli. Mimo
ciężkich warunków terenowych i klimatycznych każdy
wolny czas spędzali na nauce własnej oraz na dzieleniu
się swymi wiadomościami z towarzyszami koreańskimi,
otrzymując w zamian ich doświadczenie.
Niedaleko od szpitala, za rzeką, w domkach
ukrytych w zieleni mieściła się szkoła. Czynna przez
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całą wojnę uczyła dzieci okolicznych mieszkańców.
Mali, czarnoocy i czarnowłosi i bardzo odważni chłopcy
oraz miłe i zawsze uśmiechnięte dziewczęta stały się
naszymi gośćmi. Opieka nad Pollandeu, czyli polską
szkołą tak nazwaną przez Koreańczyków przynosiła
nam wiele radości. Dziatwa szybko nauczyła się polskich piosenek, które rozbrzmiewały wszędzie, gdzie
spotkaliśmy nasze dzieci. Słowa „dzień dobry” słyszało
się często, przechodząc od oddziału do oddziału, we
wsi, w drodze na bazar.
Pewnego dnia wybraliśmy się w odwiedziny do
szkoły z podarunkami dla dzieci. Po drugiej stronie
rzeki Ch’ŏngch’ŏn stały w szeregu zastępy małych zuchów z polskimi flagami. Prowadzeni przez nich do
szkoły, trzymani za ręce małymi dłońmi, idąc z trudem po wąziutkiej ścieżce między polami ryżowymi,
przybyliśmy do budynków szkolnych. Tam w małej
klasie wypełnionej całkowicie roześmianymi buziami
opowiedzieliśmy im o nas, o szpitalu i o naszej Polsce
Ludowej. Następnie miejscowym zwyczajem rozpakowaliśmy paczka za paczką przyniesione podarki. Głośne
„OOOO!” towarzyszyło każdej zabawce. Trudno było
oprzeć się wzruszeniu, patrząc na rozpalone ciekawością oczy dziewcząt na widok pierwszej w ich życiu
lalki albo na reakcję chłopców widzących w małym
samochodziku wielkie dla siebie przygody.
Tymczasem w szpitalu szła bardzo intensywna
praca. Pacjenci, nasi przyjaciele często nagabywali nas
o przyspieszenie wykonania operacji. I trudno było
lekarzom tłumaczyć choremu, któremu przesunięto na
późniejszy dzień termin operacji. Długo trwała rozmowa.
W końcu odchodził przekonany, lecz czuło się, że tylko
wrodzona uprzejmość nie pozwala mu na okazanie
swego zawodu. Takie obrazki do końca naszego pobytu
towarzyszyły naszej codziennej pracy. Po opuszczeniu
szpitala chory nie przestawał być naszym przyjacielem.
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Otrzymywaliśmy listy, w których
przypominał, że pobyt w szpitalu
wspólnie z nami pozostanie na
zawsze w jego pamięci. A słowo
Pollandeu – Polska będzie wiązało
się w jego myśli z wyzdrowieniem.
Wczoraj w nocy przywieziono chorych z Kożedo. Jedziemy do nich na drugi oddział na
izbę przyjęć, przejeżdżamy dolinę
szpitalną, samochód bardzo trzęsie
jadąc po kamieniach, którymi jest
usiana cała dolina. Mijamy zakręt
i wjeżdżamy na drogę przylepioną do zbocza góry, a z drugiej jej
strony daleko w dole szumi rzeka
Ch’ŏngch’ŏn. Wjeżdżamy na teren
oddziału. Wchodzimy do małej sali
szpitalnej przy izbie przyjęć, przeciskamy się przez niskie drzwi i w pokoju nieco rozświetlonym od małego
okna widzimy szereg chorych leżących na łóżkach szpitalnych. Widok
ich jest niesamowity nawet dla lekarzy
przyzwyczajonych do oglądania chorych, bardzo ciężko chorych. Blade,
żółtawe twarze, ciała o szarej skórze,
przez którą zarysowują się wystające kości. Chorzy
w krańcowym stadium niedożywienia, wielu z nich
z daleko zaawansowaną gruźlicą. To nie ludzie, to ich
cienie. Tylko oczy czarne, błyszczące, patrzą na nas
z wielkim zaufaniem. Rozmawiamy z nimi, wypytując
o chorobę, zadajemy szereg innych pytań. Tłumacz waha
się czasami, zwleka z odpowiedzią, bo to co oni mówią
o obozie, o stosunku do nich amerykańskiego personelu

Most w Sinŭiju
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obozowego, jest tak przerażające, jest koszmarem, który
trudno zrozumieć człowiekowi będącemu wolnym.
My, Polacy, to już znamy. To Majdanek, Oświęcim
i inne obozy wyniszczające. A oni, bohaterowie z Kożedo mają tylko jedno pragnienie – być najszybciej
zdrowymi i wrócić na front. I mówią o tym żarliwie,
szukając odpowiedzi patrzą na nasze wargi, wypatrują
z niepokojem, czy my potwierdzimy ich opinię o sobie,
o lekkości ich schorzenia.
W jednej z ziemianek zorganizowaliśmy świetlicę. Stała się
ona miejscem, w którym często
przebywały dzieci z naszej szkoły,
gdzie odbywały się zebrania partyjne i szkoleniowe, wieczory literackie i recytatorskie. A w każdą
sobotę przy dźwiękach adapteru
tańczyły pary polsko-koreańskie.
Ciemne okna świetlicy świadczyły o tym, że dziś wyświetlany jest
film polski, koreański, radziecki
czy chiński. Filmy stanowiły jedną
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z najmilszych rozrywek nie tylko naszego zespołu, ale również towarzyszy
koreańskich, którzy o ile tylko czas im
pozwalał, tłumnie na nie uczęszczali. W świetlicy odbywały się również
wykłady dla lekarzy, felczerów i sióstr
koreańskich, wygłaszane przez naszych
lekarzy. Przygotowanie do prelekcji
zajmowało dużo czasu. Napisany wykład należało przetłumaczyć na język
rosyjski, a następnie na koreański. Tłumaczyli nasi tłumacze. Na wskutek tego,
że w dzień byli zajęci na oddziałach,
robili to w nocy, a dnia następnego
pracowali tak jak i my.
Okres pracy naszej grupy zbliżał
się ku końcowi. Miejsce nasze zajęła
nowa ekipa polskich lekarzy i pielęgniarek, którzy rozpoczęli pracę w nowych
warunkach w Hynnamie. Nadszedł
dzień wyjazdu. Po wielu uroczystościach pożegnalnych wczesnym rankiem żegnani z żalem przez naszych
towarzyszy wyruszyliśmy w drogę
powrotną. Przy tym samym moście
w Sinŭiju staliśmy naprzeciw siebie –
my, odjeżdżający, i odprowadzający nas
koreańscy koledzy ze szpitala. Staliśmy
z odkrytymi głowami i różnymi językami śpiewaliśmy jedną pieśń. Międzynarodówkę. Pieśń internacjonalizmu,
którego prawdziwym dowodem była
nasza wspólna praca.”


Fot. Krystyna Knypl

Szlakiem praskich odkryć, tajemnic i wspomnień

Szlakiem praskich odkryć,
tajemnic i wspomnień
Podróże w dalekie strony grożą spotkaniem oko w oko z cyklonem, tajfunem, powodzią,
chmurą radioaktywną, a w najlepszym wypadku z rabusiem. Trochę świata zobaczyliśmy...
pora na refleksję w duchu cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.
Bazar Różyckiego
Kierujemy więc swe kroki na Bazar Różyckiego,
ikonę praskich klimatów. Bywałam na bazarze już
w latach pięćdziesiątych z moją matką Haliną, wyprawiałyśmy się tam po wielokroć w związku z zamiarem
kupienia modnego wtedy kołnierza ze srebrnego lisa.
Inwestycja była poważna i w dodatku ryzykowna. Niektóre egzemplarze miały bowiem miejsca pozbawione
włosów, jednak były one zamaskowane przez włosy
z sąsiedztwa. Do dziś pamiętam, jak matka mówiła
do mnie – dmuchaj pod włos i szukaj łysin. Z właściwą
sobie dociekliwością dmuchałam i dyskwalifikowałam
kolejne egzemplarze kołnierzy ze srebrnych lisów ku
irytacji bazarowych oferentek. Za kolejną wyprawą
kołnierz z lisa został nabyty.
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Innym dobrem luksusowym, po które wyprawiałam się na Bazar Różyckiego, były dżinsy. W moich
studenckich latach był to ubiór niepowszechnie dostępny. Pokusa ogarniała mnie zwłaszcza po odebraniu
wypłaty za dyżury. Przechadzałam się alejkami bazaru,
spoglądałam tęsknym wzrokiem na liczne egzemplarze
dżinsów. Realizacja marzeń nastąpiła jednak nie w wyniku zakupu na bazarze, lecz w komisie na Ochocie.
Kolejne wyprawy na Bazar Różyckiego odbyłam w latach siedemdziesiątych, gdy towarzyszyłam
studentom rosyjskim odbywającym pod moim kierunkiem praktyki wakacyjne w Państwowym Szpitalu
Klinicznym nr 1. Dobrze rozumiałam ich tęsknotę do
posiadania dżinsów. Emocje towarzyszące zakupom
wywoływały w uczestnikach wyprawy hipoglikemię,

Fot. Krystyna Knypl
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którą opanowywali konsumując nabyte na bazarze
pyzy. Nawoływanie pyzy,
gorące pyzy pamięta każdy,
kto tam bywał.
Wyprawy
fotograficzne
Praga to miejsce
ciekawych plenerów fotograficznych, jakich nie
spotkamy w innych dzielnicach Warszawy. Jako fotoblogerka bywałam tam
wielokrotnie, fotografując
między innymi Szpital Praski – ważne dla mnie miejsce. Wspominam ćwiczenia
oraz egzamin z chirurgii
zdawany u prof. Zdzisława Łapińskiego.
Mijamy szpital i kierujemy się na ulicę Ratuszową, gdzie mieści się warszawski ogród zoologiczny. Było to miejsce częstych wypraw w związku
z tym, że jestem zaprzyjaźniona z rodziną państwa
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Landowskich, a zwłaszcza
z Marią („Doką”) Landowską oraz Janem („Tutkiem”)
T. Landowskim od 1962
roku.
Ostatnio często
z Tutkiem wspominamy
nasze młode lata. Jest on
znakomitym ginekologiem
położnikiem, rozpoczynał
praktykę lekarską w Szpitalu Praskim. Dalsze etapy
jego pracy to Instytut Gruźlicy, a następnie za granicą
– w Niemczech, Republice
Południowej Afryki, Chile
oraz Austrii. Tutek to lekarz
z pasją i talentem operacyjnym, dzięki któremu podczas pracy w okresie wstępnym w Kapsztadzie i potem
Johannesburgu niósł pomoc wielu osobom. Wykonywał
zabiegi chirurgiczne między innymi w historycznej sali
operacyjnej, w której Christiaan Barnard przeszczepił
po raz pierwszy w historii serce.

Fot. Krystyna Knypl
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Fot. Krystyna Knypl

Czas płynie… w latach osiemdziesiątych bohaterowie tych wspomnień kontynuowali swoją praktykę
lekarską poza granicami kraju, ja zaś rozpoczęłam
karierę dziennikarską. W związku z tym bywałam
na Pradze jako komentator telewizyjny w Superstacji.
Przedmiotem komentarzy były zmiany w ochronie
zdrowia, jakie wywołała ustawa refundacyjna.


Oto jak graficy Superstacji przedstawili komentatorkę
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Hipertensjologia we wspomnieniach

Hipertensjologia
we wspomnieniach

Fot. Mieczysław Knypl

Tematyka związana z historią polskiej
hipertensjologii budzi tak wiele wspomnień, że
nie sposób opisać wszystko w jednym artykule.
Rozmowy z koleżankami i kolegami prowadzone
po wydaniu nr. 3/2019 GdL z hasłem
okładkowym Hipertensjologia specjalizacją!
skłaniają mnie do kontynuowania tematu.

O

dświeżając wspomnienia sięgnękoleżankę do przejrzełam między innymi do mojego
nia własnych archiwów.
Sprawozdania z X Europejskiego KonJest ona jest członkiem
gresu Nadciśnieniowego w Goeteborgu
założycielem Polskie(„Medycyna Rodzinna” 2000,11,26-27),
go Towarzystwa Nadw którym tak pisałam: Gości powitali
ciśnienia Tętniczego
organizatorzy kongresu prof. Lennart
(1988 rok), aktywHansson oraz prof. Thomas Hednar. Ornie uczestniczącym
ganizatorzy przypomnieli, że w roku 1979
w pracach naukowych
odbył się w Goeteborgu Kongres Międzyod początku lat 80, co
narodowego Stowarzyszenia Nadciśnieilustruje między innymi
niowego, a w jego otwarciu uczestniczył
program zjazdu Sekcji
Dr Janina Wacławek-Maczkowska odbiera dyplom
król Szwecji. Tym razem również zabie- specjalisty European Society of Hypertension podczas Nadciśnieniowej PTK,
gano o obecność króla, jednak musiał on kongresu ESH w Paryżu, 2004 r.
który publikujemy po
w tym samym czasie pełnić obowiązki gospodarza wobec 38 latach od tego histodelegacji rządu japońskiego.
rycznego wydarzenia naPodczas kongresu w Goeteborgu w 2001 roku ukowego.
przedstawiono wiele ciekawych referatów, a moją uwagę
Dr Janina Wacłazwróciło wystąpienie dr. G. Berteneriniego z Włoch, wek-Maczkowska jest
który na sesji poświęconej nadciśnieniu u seniorów także laureatką nagrody
zaproponował następujący podział tej grupy pacjentów: Polskiego Towarzystwa
• 65-75 rok życia – młodzi seniorzy
Kardiologicznego przy• 75-85 rok życia – starsi seniorzy
znanej za pracę doktorską Kongres ESH, Mediolan, 1999 r.
• powyżej 85 roku życia – najstarsi seniorzy.
Zmiany elastyczności tętnic w przebiegu nadciśnienia tętCzas płynie, a ja ciągle jestem młodą seniorką! niczego określane za pomocą elektrosfigmografii, a także
Takich badaczy należy promować, co niniejszym czynię! autorką wielu cenionych publikacji z zakresu kardiologii
Zachęcona odkrytymi informacjami kontynu- i hipertensjologii.
owałam poszukiwania w moim domowym archiwum
W OIL Warszawa jest zaledwie 9 osób, które
i odnalazłam album z dotychczas niepublikowanymi mają jednocześnie specjalizację z hipertensjologii i tytuł
zdjęciami z kongresów hipertensjologicznych. Wybra- specjalisty ESH.
łam spośród nich zdjęcia z kongresów ESH w MediolaObie z Janiną należymy do Polskiego Towanie (1999 r.) i Paryża (2004 r.) Wspólne wspomnienia rzystwa Kardiologicznego, ona od 1974 roku, oto jej
zjazdów, w których uczestniczyłyśmy, zachęciły moją legitymacja podpisana przez prof. J. Kwoczyńskiego.
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Dr Janina Wacławek-Maczkowska w Paryżu, 2004 r.

Moja legitymacja z roku 1977 jest do obejrzenia pod
adresem http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybraneartykuly/77-polskie-towarzystwo-kardiologiczne.
Dzieliłyśmy z dr Janiną Wacławek-Maczkowską
podczas naszej pracy w poradni nadciśnieniowej nie
tylko gabinet lekarski, ale także koleje losu Matek Lekarek, które zrezygnowały z pracy na oddziale szpitalnym
na rzecz pracy w poradni. Dzięki tej decyzji mogłyśmy
realizować nasze macierzyństwo całodobowo i w osobistym wykonaniu. Decyzja ta przyniosła nam oraz
nadal przynosi wiele macierzyńskiej satysfakcji i dumy.
Poza pracą ambulatoryjną uczestniczyłyśmy
także w pracach naukowych
oceniających nowe leki hipotensyjne oraz w wydarzeniach
naukowych środowiska hipertensjologów.
Opublikowane w tym
czasie prace, których jesteśmy
współautorkami, zachowują
ponadczasową wartość, czego
dowodem w kategorii EBM
jest choćby cytowanie jednej
z nich na łamach „American

55

Journal of Cardiovascular Drugs” (nr 2/2019 opublikowany 4 lutego) przez A. Brachi i wsp. w doniesieniu
Potential Protective Role of Blood Pressure-Lowering
Drugs on the Balance between Hemostasis and Fibrinolysis
in Hypertensive Patients at Rest and During Exercise.
Rok 2007 to kolejna ważna data na osi wspomnień – wydałam wówczas Podręcznik hipertensjologii
(https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejszenowosci/771-czytaj-podrecznik-hipertensjologii), będący
podsumowaniem wiedzy zdobytej podczas nauki do
egzaminu z hipertensjologii, który zdawałam w 2006
roku.
W roku 2008 na kongres w Berlinie wybrałam
się z dr Alicją Barwicką, która często konsultowała
naszych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Nie
tylko archiwa domowe, ale także internetowe pozwalają
na odświeżenie wspomnień. Wrażenia z kongresu opisałam na moim fotoblogu (https://www.photoblog.com/
mimax2/2011/03/01/1032011-kongres-european-society-of-hypertension-w-berlinie/). Oto wrażenia z Berlina,
zdecydowanie odmienne od mediolańskich, a także
amerykańskich kongresów, które pozostają moimi
ulubionymi.
Gdy poznałam zasady aplikowania o akredytację
dziennikarską na kongresach amerykańskich, pomyślałam, że warto spróbować szczęścia w Europie. Nadarzyła

Dr Alicja Barwicka na Berlin Hauptbahnhof, 2008 r.
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się dobra okazja w postaci kongresu European Society of
Hypertension 2008. Napisałam do organizatorów i bez
większych trudności otrzymałam akredytację. Kongres
odbywał się w centrum, które wprawdzie odwiedziłam
przez 3 laty – ale nie zapamiętałam nic a nic z topografii.
Z dość długich studiów nad mapą Berlina wynikło, że
hotel Wieland przy nomen omen Wielandstrasse 15
spełnia kryteria lokum z akceptowalną ceną i dobrym
położeniem w stosunku do komunikacji publicznej,
która w Berlinie działa wprost fantastycznie. Przejazd
pociągiem Eurocity za 60 euro na trasie Warszawa-Berlin w obie strony był bardzo dobrym rozwiązaniem.
Na dworcu Hauptbahnhof w kiosku Inforstore kupiłam
bilet na komunikację publiczną, który to bilet kasuje
się w niepozornym kasowniku na peronie. To ważna
czynność, bo kary za jazdę bez skasowanego biletu są
dość wysokie. Przejazd kolejką naziemną zajmuje około
15 minut, wysiada się na przystanku Savignyplatz i po
kilku minutach spaceru spokojnymi uliczkami dzielnicy
Charlottenburg dochodzi się do hotelu.
Mankamentem jest recepcja na trzecim piętrze,
w starej kamienicy, z archaiczną windą, niezachęcającą
do korzystania. Po wdrapaniu się po schodach otrzymałam klucz do pokoju na pierwszym piętrze, informację
o śniadaniach (na trzecim piętrze) oraz kod dostępu
do internetu, który funkcjonuje bez zarzutu. Niezbyt
roztropnie wybrałam dojazd do centrum kongresowego
kolejką, co naraziło mnie na półgodzinny spacer przez
dość pustą okolicę rozległego Centrum Kongresowego.
Jakoś w końcu dotarłam do głównego wyjścia. W centrum
prasowym niezbyt rozgarnięta panienka usiłowała wcisnąć mi nieważną kartę na przejazdy miejskie i dopiero
trzy razy zapytana, czy naprawdę za okazaniem tego ID
kongresowego mam bezpłatne przejazdy, wykrzyknęła
zdziwiona: ojej! na pani ID nie ma logo komunikacji
miejskiej, bez tego logo byłoby nieważne! Bagatela – 600
euro kary w razie nieważności! Pewnie bym się jakoś
wytłumaczyła, ale lepiej nie sprawdzać, na ile jestem
biegła w tłumaczeniu się po angielsku. Zaufanie dobre,
ale kontrola lepsza, co nie na darmo powiedział pewien
pan i jest to aktualne do dziś.
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Kongres ESH w Berlinie. Na przegubie zegarek, na zegarku opaska
bezpieczeństwa

Obrady były oględnie mówiąc takie sobie, a biuro
prasowe ani się umywało do amerykańskich press roomów. Internet nie chciał działać, panie źle wpisywały
kody dostępu, o kawę trzeba było 3 razy prosić leniwego
kelnera, same pomyłki. A nie dość tego, odcinek między
wejściem a biurem prasowym musiałam przedefilować
z tzw. secure band, czyli opaską bezpieczeństwa, którą
musiałam przykleić na przegubie dłoni. Istotnym powodem tego defilowania było odebranie dokumentów
ESH, które, jak się okazało, miały pomyłkę w imieniu,
więc zniechęcona opuściłam obrady na rzecz wizyty
w paru sklepach z odzieżą sportową. Zakupy były udane,
ubrania i buty służą mi do dziś.
Ogólnie Berlin przypadł mi do gustu i odwiedziłam to miasto jeszcze w styczniu i czerwcu 2009 roku
bez specjalnych powodów naukowych, choć wizytę
czerwcową skojarzyłam z kongresem hematologicznym.
Jednak ze zdobywaniem wiedzy we wnętrzach ICC Berlin
jakoś mi się nie wiodło – za dużo ciasnych korytarzy,
zawiłej topografii, małych sal. Amerykański rozmach
wdrukował się w moje wyobrażenie o przestrzeni, jaka
jest potrzebna dla kongresu medycznego.
Czas płynie, a przeglądanie archiwów domowych
i zasobów internetu trwa. Niewykluczone, że powstanie
kolejny odcinek wspomnień hipertensjologa.


Fotografie z archiwum autorki
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Nadciśnienie tętnicze
– raport o związkach osobistych
z hipertensjologią
Nieformalne związki są teraz na czasie. Moje relacje z hipertensjologią mają charakter luźnego związku pełnego gorących uczuć, odejść i niespodziewanych powrotów… samo życie!
Współczesna hipertensjologia za matką ma internę, za ojca postęp wiedzy, a za starszą siostrę kardiologię. Matka interna nie każdemu dała szansę zostania kardiologiem, nawet gdy
się o nią ubiegał, to słyszał w odpowiedzi, że jego znakomite miejsce pracy nie wymaga
posiadania specjalizacji z kardiologii. Nie pozostawało nic innego, jak słuchać frazy byłem
u internisty, który skierował mnie do specjalisty i czekać na lepsze czasy, które po latach nadeszły. Spójrzmy na zagadnienie w historycznej perspektywie.
Kilka dat związanych z ciśnieniem krwi
• 1628 – Wiliam Harvey publikuje Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus.
• 1733 – Stephen Hales mierzy po raz pierwszy ciśnienie krwi (u konia).
• 1833 – Richard Bright opisuje związek między chorobą nerek a przerostem mięśnia sercowego.
• 1836 – Scipione Riva-Rocci konstruuje sfigmomanometr.
• 1905 – Nikołaj Korotkow opisuje tony słyszalne nad tętnicą podczas pomiaru ciśnienia krwi.
• 1911 – Eberhardt Frank wprowadza nazwę nadciśnienie samoistne.
• 1928 – Mayo Clinic wprowadza termin nadciśnienie złośliwe.
• 1948 – rozpoczyna się Framingham Heart Study.
• 1950 – odkryto chlorotiazyd.
• 1959 – odkryto hydrochlorotiazyd.
• 1964 – odkryto propranolol.
• 1966 – powstaje International Society of Hypertension.
• 1977 – odkryto kaptopril.
• 1983 – powstaje European Society of Hypertension.
• 1980 – powstaje Sekcja Nadciśnieniowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
• 1987 – powstaje Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego.
• 1997 – PTNT zaczyna wydawanie dwumiesięcznika „Arteria Hypertension”.
Moje aktywności związane z hipertensjologią
1968
• 29 lutego ukończyłam studia na Akademii Medycznej w Warszawie
i podjęłam pracę w charakterze lekarza w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Warszawie.
1972
• Wygłosiłam referat na posiedzeniu Towarzystwa Internistów Polskich o nadciśnieniu tętniczym w przebiegu
raka kory nadnerczy przebiegającym z hiperaldosteronizmem (był to szesnasty przypadek na świecie).
• Publikacja opisu tego przypadku (pod panieńskim nazwiskiem Łapińska): Carcinoma of the adrenal cortex with
hyperaldosteronism Filipecki S., Feltynowski T., Popławska W., Łapińska K., Kruś S., Wocial B., Januszewicz W.
J.Clin.Endocrinol.Metab. 1972,35(2),225-9 IF 5,605.
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1975
• Publikacja Ciśnienie tętnicze krwi a wydalanie katecholamin z moczem w świeżym zawale serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym i bez nadciśnienia Januszewicz W., Łapińska K., Wocial B., Sznajderman M. Kardiologia
Polska 1975,18(2),161-66.
1976
• Publikacja Ultrasonogram tylnej ściany lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym Łapińska K., Deka A.
Kardiologia Polska 1976,19(6),483-7.
1981
• Publikacja Zastosowanie echokardiografii do oceny serca w nadciśnieniu tętniczym Deka-Starosta A., Knypl K.
Kardiologia Polska 1981,24(11-12),815-20.
1982
• Rozpoczynam pracę w Poradni dla Chorych z Nadciśnieniem Tętniczym w Państwowym Szpitalu Klinicznym
nr 1 w Warszawie. Jest to najstarsza poradnia nadciśnieniowa w Polsce.
1985
• Publikacja Acute pressor and humoral effects of smoking in patients with essential hypertension and in
normotensive subjects Januszewicz W., Ignatowska-Świtalska H., Wocial B., Chodakowska J., Głowacka G.,
Knypl K., Brym E., Czerniewska E. Second European Meeting on Hypertension Milan 9-12th June, 1985,
abstract 250.
1986
• Publikacja Wpływ palenia papierosów na układ krążenia Knypl K. Kardiologia Polska 1986, 29(2),144-148.
• Publikacja Humoral changes during chronic administration of enalapril maleate in patients with essential
hypertension Chodakowska J., Wocial B., Januszewicz W., Brym E., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek J.,
Kozakowska E. 11th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension. Heidelberg, Aug.31 –
sept.6, 1986.
• Publikacja Wpływ palenia papierosów na ciśnienie tętnicze oraz wybrane wskaźniki humoralne u osób zdrowych
i chorych na nadciśnienie tętnicze pierwotne Knypl K., Wocial B., Ignatowska-Świtalska H., Januszewicz W.,
Chodakowska J., Głowacka G., Brym E., Czerniewska E. Pol.Tyg.Lek. 1986,41,29-30.
1987
• Publikacja Cordipin w leczeniu przewlekłego nadciśnienia tętniczego Bar-Andziak E., Brym E., Chodakowska J.,
Czerniewska E., Knypl K., Wacławek-Maczkowska J., Januszewicz W. Kardiologia Polska 1987,30,suppl.3-8.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku Knypl K. Pol. Tyg. Lek. 1987,42(19),571-73.
1988
• Publikacja Wpływ maleinianu kwasu enalaprilowego na ciśnienie tętnicze i aktywność reninową osocza u chorych
na pierwotne nadciśnienie tętnicze Bar-Andziak E., Brym E., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek-Maczkowska
J. Pol.Tyg.Lek. 1988,43(9),289-292.
• Publikacja Wpływ przewlekłego leczenia nifedypiną na aktywność układu współczulno-nadnerczowego, lipidy
oraz beta-tromboglobulinę u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym Knypl K., Brym E., Czerniewska
E., Wocial B., Berent H., Kuczyńska K., Młyński J., Chodakowska J. Kardiologia Polska 1988,31,suppl.8-15.
• Publikacja Guanfacyna w długotrwałym leczeniu nadciśnienia tętniczego Knypl K., Chodakowska J., Brym E.,
Czerniewska E., Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek. 1988,43(27),889-891.
• Publikacja Automatyczny pomiar ciśnienia krwi Knypl K., Stępniakowski K., Czarkowski M. Kardiologia Polska
1988,31,suppl.2,77-84.
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1989
• Publikacja Wpływ przewlekłego leczenia guanfacyną na wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne u chorych
z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym Knypl K., Wocial B., Chodakowska J., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Kuczyńska K., Berent H., Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek. 1989,44(12-13),293-296.
• Publikacja Wpływ przewlekłego leczenia maleinianem enalaprilu na poziom katecholamin, beta-endorfin, prostaglandyn i stężenie sodu w erytrocytach u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym Chodakowska J.,
Wocial B., Ignatowska-Świtalska H., Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Jabłońska-Skwiecińska E., Drygieniec D., Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek. 1989,44(12-13),297-300.
1991
• Publikacja Wpływ przewlekłego leczenia prazosyną na wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne u pacjentów
z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wocial B., Kuczyńska K., Chodakowska J. Pol.Tyg.Lek. 1991,46(1-3),32-34.
1992
• Uczestniczyłam w badaniu wieloośrodkowym oceniającym zastosowanie angiopressu (kaptoprilu) w leczeniu
nadciśnienia tętniczego pierwotnego.
• Uczestniczyłam w badaniu wieloośrodkowym oceniającym pressocard (labetalol) w leczeniu nadciśnienia
tętniczego.
1993
• Uczestniczyłam w konferencji Serce w nadciśnieniu tętniczym na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas
której wykład wygłosił prof. F. Messerli.
• Publikacja Zastosowanie isoptinu SR-240 w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Knypl K., Brym E., Wacławek-Maczkowska J. Wiadomości Lekarskie 1993,46(23-24),898-900.
• Publikacja Ocena kliniczna preparatu Angiopress w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Wyniki badań wieloośrodkowych Knypl K., Chodakowska J. Terapia i Leki 1993,21(43),148-153.
• Publikacja Ocena kliniczna preparatu Pressocard w leczeniu łagodnego i umiarkowanego nadciśnienia tętniczego.
Badanie wieloośrodkowe Opracowanie zbiorcze: Knypl K., Bar-Andziak E. Terapia i Leki 1993,21(43),331.
• Publikacja Wpływ przewlekłego leczenia ketanseryną na zachowanie się ciśnienia tętniczego oraz wybrane wskaźniki
humoralne i metaboliczne u chorych z łagodnym i umiarkowanym
nadciśnieniem tętniczym pierwotnym Knypl K., Wocial B., Berent H., Kuczyńska K., Wąsowska T., Brym E., Czerniewska E.,
Wacławek-Maczkowska J., Januszewicz W. Pol.Arch.Med.Wewn.
1993,90(95),95-104.
1996
• Uczestniczyłam w konferencja Diuretyki w nadciśnieniu tętniczym w Teatrze Polskim w Warszawie, podczas której wykład
wygłosił prof. Norman M. Kaplan.
1988
• Zostałam członkiem PTNT (do 2013 r.).
1999
• Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension
w Mediolanie (11-15 czerwca).
• Złożyłam wniosek o przyznanie mi tytułu specjalisty ESH
(9.09.1999).
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• Publikacja Leczenie nadciśnienia tętniczego. Problemy i perspektywy Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,8(4),
29-31.
• Publikacja Niefarmakologiczne metody leczenia nadciśnienia tętniczego Knypl K. Medycyna Rodzinna
1999,7(3),15-18.
• Publikacja Diagnostyka nadciśnienia tętniczego Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,6(2),23-26.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze w praktyce lekarza rodzinnego. Zasady rozpoznawania nadciśnienia tętniczego.
Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,5(1),10-14.
2000
• Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension w Goeteborgu (29 maja – 1 czerwca).
• Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: inhibitory konwertazy angiotensyny Knypl K. Medycyna
Rodzinna 2000,11(3-4),23-25.
• Publikacja Sprawozdanie z X Europejskiego Kongresu Nadciśnieniowego w Göteborgu Knypl K. Medycyna
Rodzinna 2000,11(3-4),26-27.
• Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: leki blokujące receptory adrenergiczne typu beta Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2000,10(2),24-26.
• Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: leki moczopędne Knypl K. Medycyna Rodzinna 2000,9(1),19-21.
2001
• Otrzymałam tytuł specjalisty European Society of Hypertension.
• Uczestniczyłam w konferencji Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie (27-28 kwietnia).
• Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension w Mediolanie (15-19 czerwca).
• Publikacja Sprawozdanie z XXIII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Sztokholm 1-5.09.2001)
Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,16(6),252-253.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze wtórne: guz chromochłonny Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,16(6),249-251.
• Publikacja Sprawozdanie z XI Kongresu Nadciśnieniowego – Mediolan 15-19 VI 2001 Knypl K. Medycyna
Rodzinna 2001,15(5),202-203.
• Publikacja Podstawy rozpoznawania nadciśnienia tętniczego. Pomiar ciśnienia krwi Knypl K. Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2001,3,60-64.
• Publikacja Leki hipotensyjne wpływające na układ współczulny Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,15(5),204-206.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,14(3-4),126-128.
• Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści
receptorów angitensynowych AT1 Knypl K. Medycyna Rodzinna
2001,13(2),58-60.
• Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści
wapnia Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,12(1),2-4.
2002
• Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension /
International Society of Hypertension w Pradze (23-27 czerwca).
• Publikacja Przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz motywacja
do leczenia wśród chorych na nadciśnienie tętnicze Knypl K.
Medycyna Rodzinna 2002,1(17),10-14.
• Publikacja Indywidualizacja terapii hipotensyjnej Knypl K.
Informator – Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2002,4,42-45.
• Publikacja Nowe leki hipotensyjne. Część I Knypl K. Ordynator
Leków 2002,5,18-22.
• Publikacja Nowe leki hipotensyjne. Część II Knypl K. Ordynator
Leków 2002,6,38-41.

60

Nadciśnienie tętnicze – raport o związkach osobistych z hipertensjologią
• Publikacja Rola soli kuchennej w patogenezie nadciśnienia tętniczego Knypl K. Kardiologia w Praktyce 2002,1(2),9-10.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze – diagnostyka i leczenie (opracowanie monograficzne) Knypl K. Nowa Medycyna 2002,114(1),444,370-A.
2003
• Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension
w Mediolanie (13-17 czerwca).
• Napisałam i wydałam książkę Przewodnik po nadciśnieniu tętniczym 220 stron.
• Publikacja Plamica Schoenleina-Henocha z zespołem nerczycowym
oraz ciężkim nadciśnieniem tętniczym Knypl K., Rojek-Trębicka
J. Medycyna Rodzinna 2003,25,143-146.
• Publikacja Miejsce antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny II
w całodobowej kontroli ciśnienia krwi ze szczególnym uwzględnieniem telmisartanu Knypl K. Przewodnik Lekarza 2003,6(10),22-29.
• Publikacja Stężenie potasu w surowicy krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym Knypl K., Trzepla E. Magazyn
Medyczny – Lekarz Rodzinny 2003,7-8,32-34.
• Publikacja Czytając nowe wytyczne o leczeniu nadciśnienia tętniczego Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,24,103107.
• Publikacja Self blood pressure monitoring among different groups of patients with hypertension Popow M., Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E. J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S334.
• Publikacja Unacceptable adverse drug reaction to hypertensive therapy among different groups of patients Popow M., Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E. J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S77.
• Publikacja Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: rilmenidyna Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,2(23),50-53.
• Publikacja Rola telmisartanu oraz innych inhibitorów angiotensyny II w skutecznej terapii nadciśnienia tętniczego
Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,2(23),55-58.
• Publikacja Antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny w leczeniu nadciśnienia tętniczego Knypl K. Informator
– Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2003,4,46-50.
• Publikacja Nowe wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece
Zdrowotnej. 2003,8,13-17.
2004
• Otrzymałam travel grant International Society of Hypertension i uczestniczyłam w kongresie naukowym tego
stowarzyszenia, prezentując 3 doniesienia w São Paulo w Brazylii (15-19 lutego).
• Uczestniczyłam w kongresie European Society of Hypertension w Paryżu (13-17 czerwca).
• Uczestniczyłam w kongresie Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie (21-23 października).
• Publikacja Postępowanie w nagłych zwyżkach ciśnienia krwi Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,
7-8,10-13.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze a udar mózgu Knypl K. Essentia Medica 2004,15,52-55.
• Publikacja XIV Kongres European Society of Hypertension Knypl K. Essentia Medica 2004,7,39-39.
• Publikacja Nowe wytyczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego Knypl K. Neurologica 2004,3,34-36.
• Publikacja Compliance with low-salt diet in hypertensive patients Knypl K., Jabłońska N., Doboszyńska A.
Abstract Book 12th International Congress of Endocrinology. Aug.31-Sept.4,2004.
• Publikacja Serum cholesterol level and blood pressure on both arms Kochanowska-Kałuża G., Knypl K., Karasińska M., Doboszyńska A., Kubica J. J.Hypertension 2004,vol.22,S305.
• Publikacja Awareness of blood pressure and other risk factor among patients hospitalized in a cardiological
department in Warsaw N. Jabłońska, K. Knypl, A. Doboszyńska, A. Cezak J.Hypertension 2004,vol.22,S238.
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• Publikacja Self-control in hypertensive patients with diabetes mellitus Knypl K., Dubno B. J.Hypertension
2004,vol.22, S221.
• Publikacja Consecutive blood pressure measurements and the difference of blood pressure level on both arms Kochanowska-Kałuża G., Knypl K., Karasińska M., Doboszyńska A., Kubica J. J.Hypertension 2004,vol.22,suppl.22,S168.
• Publikacja Compliance with dietetic recommendations among hypertensive patients Jabłońska N., Knypl K.,
Doboszyńska A., Cezak A. J.Hypertension 2004,vol.22,suppl.22,S99.
• Publikacja Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego
2004,4,29-33.
• Publikacja Współczesna farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: miejsce blokerów receptora AT1 dla angiotensyny II Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,3,4-8.
• Publikacja Kongres International Society of Hypertension w São Paulo Knypl K. Przewodnik Lekarza 2004,3,96-97.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze u osób w starszym wieku Knypl K. Przewodnik Lekarza 2004,3,82-87.
• Publikacja Usefulness of ophthalmoscopy in mild and moderate hypertension Knypl K., Grzesiuk W. J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.479.
• Publikacja Quality of life among different groups of hypertensive
patients Knypl K., Popow M. J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.722.
• Publikacja Hypertensive therapy expectations among different groups
of patients Knypl K., Popow M. J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.092.
• Publikacja Polemika „Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę – nowe możliwości terapeutyczne” Knypl K. Essentia
Medica 2004,5,74.
2005
• Uczestniczyłam w kongresie International Society of Hypertenion
w Cancun, 17-21 kwietnia.
• Uczestniczyłam jak akredytowany dziennikarz w kongresie
American Society of Hypertension w San Francisco, 14-18 maja.
• Publikacja Czytając IX wydanie Kaplan’s Clinical Hypertension
Knypl K. Nadciśnienie Tętnicze 2005.
• Publikacja Inhibitory enzymu konwertującego w leczeniu nadciśnienia tętniczego – spojrzenie z perspektywy wyboru optymalnego
preparatu dla pacjentów geriatrycznych Knypl K. Geriatria Polska
2005,1(3),87-90.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze u pacjenta z łagodnym rozrostem
stercza – wybrane aspekty terapeutyczne u pacjentów geriatrycznych Knypl K., Rojek-Trębicka J. Geriatria Polska 2005,2,40-44.
• Publikacja Definicja i podział nadciśnienia tętniczego – stanowisko
The Writing Group of the American Society of Hypertension 2005
Knypl K. Przewodnik Lekarza 2005,5,101-105.
• Publikacja The effect of smoking on cardiovascular risk factors and
antihypertensive therapy Jabłońska N., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J.Hypertension 2005,23, suppl.2,abstr.P1.226.
• Publikacja The nicotine dependance among hypertensive patients hospitalized in cardiological department Jabłońska N.,
Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J. Hypertension
2005,23,suppl.2,abstr.P1.225,p.S85.
• Publikacja Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów geriatrycznych (Treatment of hypertension in geriatric patients) Knypl K.
Geriatria Polska 2005,1,23-30.
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2006
• Zdałam egzamin z hipertensjologii.
• Przeprowadziłam wywiad prof. Louisem Ignarro, laureatem Nagrody Nobla w medycynie.
• Publikacja Wytyczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób w starszym wieku Knypl K., Rojek-Trębicka J.
Geriatria Polska 2006,2,61-67.
2007
• Napisałam i wydałam książkę Podręcznik hipertensjologii Warszawa
2007 (339 stron).
• Komentarz do artykułu Sód i potas w patogenezie nadciśnienia
tętniczego Knypl K. Kardiologia po Dyplomie 2007,6,34-35.
2008
• Zostałam członkiem European Society of Hypertension (do 2013).
2009
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze – o co pytają internauci? Knypl K.
Pol.Przegl.Kardiol. 2009,11,suppl.1,19-42, abstr. nr 22, s.29.
2010
• Publikacja Hypertension occurence in patients with subclinical hyperthyroidism Szydlarska D., Grzesiuk W., Pragacz A., Ambroziak
U., Miśkiewicz P., Knypl K., Bar-Andziak E. 14th International
Thyroid Congress, Paris 11-16 September 2010, Abstract Book, abstr. Nr ITC 2010-730.
2012
• Publikacja Leczenie nadciśnienia u starszych osób Gazeta dla Lekarzy 2012,1,7-10.
2013
• Publikacja Nowe europejskie wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego: Łatwo cel wytyczyć, trudniej go osiągnąć
Gazeta dla Lekarzy 2013,9,6.
• Publikacja Telmisartan w leczeniu nadciśnienia tętniczego Knypl K. Gabinet Prywatny 2013,2,36.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze a żywienie Knypl K., Diabetyk 2013,5,25.
• Publikacja Nadciśnienie tętnicze a wysiłek fizyczny Knypl K., Diabetyk 2013,6,24.
• Publikacja Nowe wytyczne leczenia nadciśnienia Knypl K. Diabetyk 2013,8,24.
2014
• Otrzymałam dyplom uznania World League of Hypertension za promocję diety oz ograniczeniem soli na
poziomie populacyjnym.
• Publikacja Nie zachwyciły mnie najnowsze wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego JNC 8 Knypl K., Gazeta
dla Lekarzy 2014,2,15.
• Publikacja Etiologia i patogeneza nadciśnienia tętniczego Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2014,9,9.
2015
• Publikacja Domowe pomiary ciśnienia krwi Knypl K. Diabetyk 2015,2,22.
2016
• Publikacja Hipertensjolog w Paryżu Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2016,3,29.
• Publikacja Moje dawne kongresy hipertensjologiczne Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2016,12,24.
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2017
• Publikacja Zmienne i trudne cele leczenia hipotensyjnego Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2017,5,21.
• Publikacja Dno oczu w nadciśnieniu tętniczym w ujęciu historycznym Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2017,8,16.
2018
• Uczestniczyłam w konferencji PTNT w Warszawie.
• Publikacja Ból głowy przy czytaniu wytycznych leczenia nadciśnienia tętniczego Knypl K., Gazeta dla Lekarzy
2018,8,11.
• List otwarty do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie hipertensjologii Knypl K., Gazeta dla Lekarzy
2018,12,5.
• Publikacja 40 lat polskiej hipertensjologii Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2018,12,18.
• Publikacja Powikłania sercowo-naczyniowe. Miażdżyca i nadciśnienie tętnicze Knypl K. Diabetyk 2018,10,18.

Fot. Krystyna Knypl

2019
• Publikacja Czy hipertensjolog znajdzie pracę w Dakarze? Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2019,1,5.
• Publikacja Komu hipertensjologia podnosi ciśnienie krwi? Knypl K., Gazeta dla Lekarzy 2019,3,15 .
• Przeprowadziłam seminarium w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na temat Wpływ nadciśnienia
tętniczego na serce i układ krążenia.
• Uczestniczyłam w European Forum on Hypertension (Gdańsk, 9-10 maja).
• Uczestniczyłam jako akredytowany dziennikarz w The 2nd Congress on Hypertension in Children and Adolescents (24-26 maja).
• Publikacja gry planszowej Hipertensjolog na torze przeszkód http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zdrowe-zasady/775-hipertensjolog-na-torze-przeszkod.
• Publikacja felietonów na fotoblogu Modne Diagnozy https://www.photoblog.com/browse/tag/nadcisnieniemimax2/?page=2.


Uroczystość otwarcia XI Kongresu ESC (dziedziniec Uniwersytetu w Mediolanie)
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Mój Instytut Medycyny
Opartej na Doświadczeniu
Osobistym (IMODO)
Gloryfikowanie Evidence Based Medicine (EBM) i deprecjonowanie doświadczenia osobistego w medycynie osiągnęło chore proporcje. Nazwa EBM, czyli Medycyna Oparta na
Faktach, jest dość przewrotna, sugeruje bowiem, że istnieje jakaś inna medycyna, drugiej kategorii, oparta na fikcji. Evidence Based Medicne (EBM) jest wspierana intensywnie
przed dwa mocne filary: Big Pharmę i Big Academię.
czynienia z nauką, to najlepiej ulokować ją w instytuOś czasu
Niewiele osób wie, że określenie Evidence Based cie, a te mnożą się od pewnego czasu niczym grzyby
Medicine jest stosunkowo nowe, powstało w latach 70. po deszczu.
Zainspirowana tymi obserwacjami postanowiłam
Co więc było wcześniej? Na czym opierali się Hipokrates,
Galen, Harvey i dziesiątki innych lekarzy, którzy żyli otworzyć Instytut Medycyny Opartej na Doświadczeniu
przed erą EBM? Opierali się na doświadczeniu osobi- Osobistym. W mojej placówce najważniejszą strukturą
stym, znajomości patofizjologii, zdrowym rozsądku, będzie Departament Myślenia i Zdrowego Rozsądku.
a w wypadku dyscyplin zabiegowych także na talencie
manualnym, który jest darem losu. Czytali książki, Czy ja mam prawo otworzyć instytut?
Z medycyną pozostaję w trudnym emocjonalnym
w których choroby były opisane według następującego
schematu: etiologia, patogeneza, diagnostyka z uwzględ- związku od 1962 roku, kiedy to rozpoczęłam studia na
nieniem diagnostyki różnicowej, leczenie, rokowanie. wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
W czasach ich studiów i specjalizacji nie istniały książki i ukończyłam je w 1968 roku. Mogę więc powiedzieć,
składające się tylko z pytań i gotowych odpowiedzi. Py- że mam Złoty Dyplom Lekarza.
tania przynosiło życie
oraz codzienna praktyka lekarska. Odpowiedzi na pytania szukano, czytając literaturę
fachową, dyskutując
z kolegami, pomocna
też była obserwacja
pacjenta oraz staranne
badanie podmiotowe
i przedmiotowe.
Aby EBM robiła
wrażenie na otoczeniu składającym się
lekarskich szaraków,
konieczne było ulokowanie jej w placówkach
naukowych – taka lokalizacja to prestiż, czapki
z głów i do nóżek pa- Najnowsze cytowanie pracy, której jestem pierwszym autorem, na łamach „American Journal of Cardam. Gdy mamy do diovascular Drugs” (IF 2,578)
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Wskaźnik cytowań moich prac naukowych wg Research Gate

to new forms of communication?
opublikowany na łamach „e-Journal of Cardiology Practice”,
który jest wydawany przez European Society of Cardiology
(https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/
Volume-17/control-of-hypertension-should-doctors-roll-uptheir-sleeves-or-open-their-min).
Ktoś może mieć wątpliwości, czy przypadkiem
moja wiedza nie zwietrzała, wszak niebawem skończę
75 lat.
Dociekliwych spieszę poinformować, że na bieżąco uzupełniam swoją wiedzę, co dokumentują nie tylko
moje punkty edukacyjne zgromadzone w wymaganej
przepisami liczbie, ale także napisane przeze mnie
fachowe książki i artykuły.
Dorobek ten tworzą: 12 książek (w tym cztery
książki medyczne i 8 książek beletrystycznych, których
akcja toczy się w środowisku lekarskim) oraz 780 artykułów i 786 tzw. nowości, i na tym nie poprzestaję. Od
2012 roku wydaję „Gazetę dla Lekarzy”, której jestem
także redaktor naczelną – taka aktywność wymaga wielu
umiejętności, a śledzenie bieżącej literatury fachowej
i bywanie na konferencjach naukowych i prasowych
to mój stały obowiązek.
Podsumowanie dorobku lekarskiego, naukowego
i dziennikarskiego jest dostępne pod adresem https://
sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/.

Mam specjalizację z chorób wewnętrznych
II stopnia oraz z hipertensjologii, a także tytuł European Society of Hypertension specialist oraz doktorat
z kardiologii. World League of Hypertension nagrodziła
mnie dyplomem uznania za zasługi w promocji diety
z ograniczeniem soli na poziomie populacyjnym.
Na moje doświadczenie w medycynie składa się
także praktyka lekarska: 15 lat na oddziale szpitalnym,
15 lat w konsultacyjnej poradni przyszpitalnej oraz
21 lat w prywatnych placówkach medycznych. W okresie szpitalnym miałam zwykle 5 dyżurów w miesiącu,
czyli spędziłam na nich 900 dni. Prowadziłam średnio
6 pacjentów szpitalnych, na tyle również szacuję liczbę
przyjmowanych pacjentów podczas dyżuru.
W okresie pracy w poradni przyszpitalnej przyjmowałam średnio 20 pacjentów każdego dnia. W dawnych czasach było 250 dni roboczych (teraz te dni się
rozmnożyły), co daje w ciągu 15 lat 75 000 udzielonych
konsultacji. Okres pracy w prywatnych placówkach
medycznych to mniejsza liczba konsultacji – szacuję
je łącznie na 5000.
Mam też doświadczenie w telemedycynie – moja
najbliższa rodzina od wielu lat mieszka za granicą
i udzielanie konsultacji przez komunikator internetowy Odmiany współczesnej medycyny
Żyjemy w świecie wszelkiej obfitości i pewnie
jest moich stałym obowiązkiem matki i babci.
Każdy instytut to świat wielkiej nauki, można więc z tego powodu profesor pediatrii z Australii David Isaacs
zapytać, czy mam dorobek naukowy. Mam. W zasobach na łamach „British Medical Journal” opisał aż 7 odmian
Pub Med są moje liczne doniesienia naukowe, czytane medycyny (https://www.bmj.com/content/319/7225/1618).
i cytowane przez innych autorów. Moja najnowsza
publikacja naukowa to artykuł Control of hypertension 1. Eminence based medicine
– should doctors roll up their sleeves or open their minds Im starszy kolega, tym mniejszą wagę przywiązuje do

Instytut Medycyny Opartej na Doświadczeniu Osobistym
Wyznając znaną zasadę „In God we trust; all others must bring data” przedstawiamy
BIG DATA dotyczące doświadczenia lekarskiego IMODO zgromadzone od 1968
roku na jednym dysku pamięci :)

5 400

pacjentów
przyjętych
na dyżurach
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32 850

pacjentodni
obserwacji

80 000

konsultacji
ambulatoryjnych
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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.

6. Nervousness based medicine

2. Vehemence based medicine

7. Confidence based medicine

Pewność siebie w głoszeniu poglądów jest najważniejsza
w tej odmianie medycyny.

Medycyna oparta na zaufaniu. Zdaniem dr. Isaacsa
dotyczy ona wyłącznie chirurgów.

3. Eloquence based medicine

U kogo chcesz się leczyć?
No cóż... każdego prześmiewcę medycyny opartej na doświadczeniu osobistym oraz ortodoksyjnego
wyznawcę EBM pytam, kogo wybrałby na lekarza
mającego go zoperować – tego, który ma doświadczenie osobiste w medycynie, czy tego, który przeczytał
wszystkie wytyczne oparte na EBM? Nie spotkałam
jeszcze nikogo, kto wybrałby lekarza recytującego
z pamięci wytyczne EBM, ale niemającego osobistego
doświadczenia w operowaniu.
W każdej dyskusji publicznej konieczne jest zgłoszenie konfliktu interesów (ang. disclosure). U kogo ja
się leczę? Mam kartę pacjenta u dwojga kolegów lekarzy,
stomatologa i okulisty, oboje to bardzo doświadczeni
i utalentowani lekarze praktycy.
Cóż można powiedzieć w podsumowaniu?
Obyśmy tylko zdrowi byli!


Elokwencja wsparta całoroczną opalenizną, goździk
w klapie garnituru od Armaniego plus elegancki język
charakteryzują przedstawicieli tej odmiany medycyny.
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

Fot. Mieczysław Knypl

Medycyna oparta na niepewności siebie, uprawiają ją
lekarze, którzy widzą problem tam, gdzie ich koledzy
go nie dostrzegają.

67

Medycyna oparta na nerwowości – strach przed procesem sądowym jest silnym bodźcem skłaniającym
do nadmiernej dociekliwości i nadmiernego leczenia.

Kręte
drogi historii
i rodzaje prawdy

Fot. Krystyna Knypl

Kręte drogi historii i rodzaje prawdy

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

P

rawda jest szczególnie ważna, gdy mówi się o osiągnięciach, sukcesach odniesionych w danych krajach, środowiskach, instytucjach. Kto zasługuje na
wymienienie na liście twórców sukcesu? W polskim
środowisku akademickim panuje niedobry zwyczaj
umieszczania na takiej liście jedynie osób z nadanym
tytułem profesora, wszyscy inni, którzy nie posiedli
tajemnicy zdobywania tego tytułu, nie są godni nawet
wzmianki. Przykład takiej narracji mamy pod linkiem
prowadzącym do omówienia historii jednej z klinik
WUM: https://nadcisnienie.wum.edu.pl/content/historia-kliniki-0.
Lektura tego opisu jednoznacznie sugeruje, że
w jednostce tej pracowali wyłącznie profesorowie, ludzie wybitni, którzy zapewnili burzliwy rozwój jednej
ze specjalizacji szczegółowych. Nawiasem mówiąc,
specjalizacja owa ma pod górkę jak rzadko która, ale
to inna bajka.
Pięknie różni się od narracji zaprezentowanej
pod cytowanym linkiem sposób mówienia o sukcesie
zaprezentowany przez prof. Marię Siemionow podczas
uroczystości wręczenia jej nagrody Złoty OTIS. Pani
Profesor wygłosiła prawdziwie akademicki wykład
o przeszczepie twarzy, a na ostatnim przezroczu pokazała listę WSZYSTKICH współpracowników, którzy
współtworzyli ten sukces. Na przezroczu, którego większość słów byłą napisana czcionką w kolorze czarnym,
zaznaczyła na niebiesko nazwiska stypendystów z Polski,
którzy byli na stażu u Pani Profesor, aby słuchacze mogli
szybko odnaleźć nazwiska naszych rodaków. Piękny
gest w wykonaniu wspaniałej kobiety!
Odbyłam sympatyczną rozmowę z dr Janiną
Białobrzeską-Paluszkiewicz, która podczas jednej
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z uroczystości miała możliwość dłużej porozmawiać
z prof. Marią Siemionow. Podczas rozmowy Janina
zapytała, co było najtrudniejsze w okresie przygotowań
do zabiegu transplantacji twarzy. Odpowiedź prof. Marii
Siemionow brzmiała:
Najtrudniejsze było wyobrażenie sobie, jaka będzie
moja reakcja, gdy zabieg przeszczepu się nie uda.
Mało kto ma tak wielki talent, ale także fantastyczną wyobraźnię, aby na drodze do sukcesu przemyśleć, jak zachowa się na wypadek klęski. To znakomita
strategia – dążąc do sukcesu, przećwiczyć w wyobraźni
klęskę. Brak takich ćwiczeń mentalnych powoduje
dziesiątki nieciekawych reakcji – milczenie, wypieranie,
przeinaczanie, niedomówienia, które mimo upływu lat
nie przemijają.
Jednostka nazwana w tekście spod przytoczonego
wyżej linku jako „Ambulatorium” nie była strukturą
Kliniki Nadciśnienia Tętniczego, jej prawidłowa nazwa
brzmiała „Poradnia dla Chorych z Nadciśnieniem Tętniczym” i był to hm... non affiliated department. Zapał

Kręte drogi historii i rodzaje prawdy
do afiliowania nasuwa podejrzenie, że osoby demonstrujące taki afekt cierpią na przypadłość zwaną afiliozą.
Mimo braku afiliacji Poradnia dla Chorych z Nadciśnieniem Tętniczym początkowo zlokalizowana w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 przy ulicy Lindleya 4
(poradnia była przy ulicy Nowogrodzkiej 59), wcielona
potem do większej struktury, czyli Poliklinik CSK nr
1 przy ulicy Banacha 1a, miała swoją renomę – byłą
pierwszą tego typu poradnią w Polsce, przyjeżdżali do
niej pacjenci z całego kraju, od Szczecina po Ustrzyki
Dolne (dosłownie!). Pacjenci przedstawiali swoje historie
choroby i zadawali pytania niepowtarzalną polszczyzną,
oto jej przykłady:
• Jak się pan czuje? – Ja? Nie zwracam na to uwagi.
• Zimno mi nawpadało do płuc.
• Czy mam się rozebrać do połowego?
• Przegrypiłam się.
• Mam ciśnienie na dno okaz.
• Mam udrętwienie prawostronne.
• Boli mnie na przewylot.
• Zaczął mi się moczopęd.
• Na wszelki wypadek serdecznie dziękuję.
• Syn zaakceptował się w przedszkolu.
• Spód było około 110.
• Wdała mi się dezynfekcjia, bo opad mam 48.
• Miałam lepsze uszanowanie w pracy za komuny.
• Chciałam zrezygnować z tego ciśnienia.
• Tych rubinków miałam więcej niż trzeba [podwyższona bilirubina].
• Jeden szum miałam w całym organizmie.
• Jestem obluzowana i patrzę na TVP1.
• Co pani dolega? – Drętwieje oko.
• Bioeneroteraputa.
• Miałam zrobione ocieplenie klatki schodowej (rtg klp).
• Witamina B-kompletna.
• Jakby czaszka była za mała o dwa rozmiary.
• Doktór zbadał mi dno oczu pod mikroskopem.
• Mam ciśnienie skokujące.
• Zjadłam pączka, ale zaraz popiłam go ziołami na cukrzycę.
• Doktor zbadał mi serce na słuch.

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

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

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



69

Kongresy European Society of Cardiology – wczoraj, dziś, jutro

Kongresy European Society of
Cardiology – wczoraj, dziś, jutro
Zakończony 1 września 2020 roku kongres European Society of Cardiology przejdzie do historii z wielu powodów. Był to pierwszy kongres wyłącznie on-line, dostępny dla członków
towarzystwa bezpłatnie, który zgromadził rekordową liczbę uczestników z całego świata.

J

ak podają organizatorzy, w obradach uczestniczyło
116 tysięcy osób z 211 krajów. Transmisje odbywały
się z świetnie wyglądającego i sprawnie działającego
studia w Amsterdamie. Komentarze do prezentowanych
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doniesień wygłaszali specjaliści w danej dziedzinie bezpośrednio po zakończeniu prezentacji, a sprawna infrastruktura informatyczna pozwalała na uczestnictwo kardiologom nie tylko z Europy, ale także z innych kontynentów.

Kongresy European Society of Cardiology – wczoraj, dziś, jutro
potwierdzaja-rosnie-rola-ablacji-w-leczeniu-migotaniaprzedsionkow
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1089-kongres-esc-2020-nowe-wytyczne-2020-escdotyczace-postepowania-w-ostrych-zespolach-wiencowy
ch-bez-przetrwalego-uniesienia-odcinka-st
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1091-kongres-esc-2020-opublikowano-pierwszewytyczne-esc-dotyczace-kardiologii-sportowej-orazaktywnosci-fizycznej-u-pacjentow-z-chorobami-ukladu-sercowo-naczyniowego
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejszenowosci/1092-esc-congress-2020-dzis-digital-jutro-ai
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1093-kongres-esc-2020-prof-krzysztof-narkiewiczo-badaniu-brace-corona
Jak było w przeszłości
– Barcelona, Sztokholm,
Berlin, Wiedeń, Paryż,
Amsterdam
Kongresy kardiologiczne organizowane w różnych miastach Europy mają bogatą tradycję, z którą po
raz pierwszy spotkałam się na ESC 1999 w Barcelonie.
Liczba uczestników była bardzo duża, zabrakło bowiem
miejsc w hotelach i nasza grupa kongresowa kwaterowała w miejscowości Sabadell, około 1,5 godziny drogi
od miejsca obrad.
Fot. Krystyna Knypl

Za tak profesjonalną pod każdym względem
organizację kongresu należą się gratulacje i wyrazy
uznania dla wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie, którym kierowali Barbara Casadei, Sylvia
Piriori, Tatiana Potpara oraz Marco Roffi.
Na łamach GdL przedstawialiśmy na bieżąco
wyniki najważniejszych doniesień kongresowych pod
adresami:
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1082-wyjatkowy-kongres-esc
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejszenowosci/1083-kongres-esc-2020-prof-maciej-sterlinskio-sobotnim-28-08-2020-panelu-arrhythmias-and-devicetherapy
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1084-esc-2020-nowe-wytyczne-postepowania-wmigotaniu-przedsionkow
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejszenowosci/1085-kongres-esc-2020-diagnostyka-i-leczeniemigotania-przedsionkow-proste-jak-abc
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1086-kongres-esc-2020-niedziela-pelna-oczekiwanychnowosci
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1087-kongres-esc-2020-tu-studio-esc-congresszapraszamy-na-prognoze-pogody
• https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejszenowosci/1088-kongres-esc-2020-nowe-wytyczne-esc-
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Mapy Google

w kuluarach: „Z pewnością wiemy tylko to, że Amerykanie wydalają najdroższy mocz świata”. Rozweseleniu
kardiologów nie było końca.

https://en.wikipedia.org/wiki/Vasa_Museum#/media/File:Stockholm_Vasa_Museum_and_Nordic_Museum_09.jpg

Codzienne dojazdy, zakupy biletów w automatach
oznakowanych tylko w języku hiszpańskim w połączeniu
z zatłoczonymi pociągami stanowiły nie lada wyzwanie.
Dla niektórych uczestników to wyzwanie zakończyło
się niezbyt szczęśliwie – jeden z nich został okradziony
w metrze z dokumentów i pieniędzy.
Najciekawsze doniesienie, jakie usłyszałam na
tym kongresie, dotyczyło suplementów witaminowych
diety i ich roli w profilaktyce schorzeń układu krążenia.
Zaprezentowano wyniki suplementowania diety witaminą E, która podawana w postaci tabletek nie miała
szczególnego znaczenia w profilaktyce. Podano też
informację, że 65% Amerykanów używa suplementów
witaminowych. Jeden z dyskutantów, profesor Victor
Herbert, wygłosił słynne zdanie, komentowane szeroko

Kongres ESC 2001 w Sztokholmie też nie był
wolny od dojazdów zatłoczonymi pociągami do
centrum kongresowego.
Moja grupa tym razem
załapała się na mieszkanie w hotelu Scandic na
terenie Sztokholmu, ale z uwagi na duże obłożenie
trafiliśmy do maciupeńkich pomieszczeń na poziomie
minus jeden, do tego bez okien. Aby uniknąć ataku
klaustrofobii, trzeba było wyjść na powierzchnię i udać
się na przykład na zakupy na słynną handlową ulicę
Drottninggatan, która powstała w XVII wieku i początkowo nosiła nazwę Stora Konungsgatan (Wielka Ulica
Króla). W dalszych latach została przemianowana na
Drottninggatan, na cześć królowej Krystyny. Poczułam
się niczym moja imienniczka i nabyłam kremową bluzkę,
która stała się moją ulubioną, granatowy żakiet ze złotym
guzikami oraz spodnie do niego, a także zieloną kurtkę.
Zakup strojów był podyktowany uczuciem określanym w języku angielskim jako „underdressed”, które
ogarnęło mnie, gdy dowiedziałam się, że gala dinner
dla uczestników kongresu odbędzie się w słynnej Sali
Błękitnej sztokholmskiego ratusza, w której król Szwecji
podejmuje kolacją laureatów Nagrody Nobla. Co znacza
termin underdressed? Według słownika Cambridge jest
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https://cf.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/192/192888372.jpg
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https://cf.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/184/184431143.jpg

to, cyt. „wearing clothes that are not attractive enough
or formal enough for a particular occasion (https://
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/underdressed),
czyli ubranie nie dość atrakcyjne lub nie dość formalne
na daną szczególną okazję.
Po obradach zwiedziliśmy Vasa Museum, gdzie
eksponowany jest okręt Vasa, który zatonął w 1628 r.,
a w 1962 r. został wydobyty z dna morskiego. Muzeum
robi niesamowite wrażenie pod każdym względem.
Uległam czarowi sklepu z pamiątkami i nabyłam tackę
z wizerunkiem okrętu, która podobnie jak stroje służy
mi do dziś i jest w znakomitym stanie.

się menu z tego uroczystego spotkania. Do dyspozycji
gości były następujące potrawy: pasztet z królika z sałatą
i ziołami, ryba otoczona sosem cytrynowym, suflet
z jagnięciny z pieczonymi szalotkami i ziemniakami
z tymiankiem, pomarańcze polane sosem nugatowym.
Drugie pozanaukowe wydarzenie to wieczór w jednym
z berlińskich kabaretów.

Konferencja ESC
2007 w Wiedniu pozostanie z dwu powodów w mojej pamięci
– uczestniczyłam w niej
Następny kongres
po raz pierwszy jako
ESC, w którym uczestakredytowany dzienniniczyłam, odbywał się
karz. Dzięki temu byłam
w Berlinie w 2002 roku.
na konferencji prasowej,
Mieszkaliśmy na terenie
która odbywała się na
Berlina Wschodniego
terenie Hiszpańskiej Dworskiej Szkole Jazdy Konnej
i autokarem przejeżdżaliśmy na obrady do centrum (https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpa%C5%84ska_Szkokongresowego. Zachowałam w pamięci ciekawą sesję %C5%82a_Jazdy). Słuchając prezentacji wyników próby
o nadciśnieniu, podczas której wykładali Franz Messerli klinicznej ONTARGET, zerkałam przez okno sali konoraz Giuseppe Mancia. Wspominam też aktywności po- ferencyjnej zaciekawiona jeźdźcami tej słynnej placówki,
zanaukowe, a wśród nich gala dinner w słynnym hotelu czego owocem było kilka fotografii.
The Ritz-Carlton. W domowym archiwum zachowało
Protokół badania ONTARGET zakładający łączenie ACE inhibitorów i ARB blokerów nie znalazł
zastosowania w życiu codziennym, podobnie jak nie
przyjęło się słodzenie herbaty jedną łyżką cukru, a drugą
łyżką miodu. W próbie ONTARGET nie zakochałam
się, ale już w wiedeńskim Muzeum Motyli tak! Raj dla
fotografa!
Wyjazd na kongres ESC 2011 w Paryżu związany
był z uczestnictwem w Science Writers Workshop „From
event to prescription: understanding treatment decisions
in ACS-PCI patients at high risk of cardiovascular events”.
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cepcji. Szok recepcjonisty był nie mniejszy od mojego.
Otrzymałam skierowanie do innego pokoju. Przenosząc
się, starannie przejrzałam walizkę i wszystkie zakamarki
w ubraniu. Nie zabrałam żadnego lokatora ze sobą. Kilka
razy budziłam się w nowym pokoju, zapalałam światło,
oglądałam poduszkę, kołdrę. Wszystko było w porządku.
No, ale co to za rasowy podróżnik, który nie spotkał się
z żadnym robalem. Szczęśliwie nie doznałam pogryzień
przez pluskwy i bez uszczerbku na zdrowiu fizycznym
mogłam udać się na zajęcia kongresowe. Podczas tych
obrad odbyło się 521 sesji, poruszono 143 tematy, nadesłano 4276 abstraktów ze 144 krajów.
Niewolny od mocnych akcentów był wyjazd na
kongres ESC 2013 w Amsterdamie, wprawdzie pierwotnie przewidziany jako dziennikarski, ale dla mnie
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połączony z Lekarskim
Egzaminem Praktycznym
polegającym na udzieleniu
pierwszej pomocy poznanej na kongresie osobie,
która doznała nagłej utraty
przytomności późnym wieczorem na amsterdamskiej
ulicy. Egzamin zdałam!
W kongresie ESC 2013 uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób i gdy dziś spoglądam na fotografie
z centrum kongresowego, zastanawiam się, ile z nich
przekazało najbliżej stojącym jakieś wirusy… Pewnie
niemało, ale 7 lat temu nie zwracaliśmy na to uwagi.
Podsumowanie
Uczestniczenie w kongresach ESC pozwoliło
mi poznawać najnowsze doniesienia naukowe, a także
przeżywać niecodzienne emocje. Nie było też wolne od
trudów i kosztów. Edycja kongresu ESC 2020 przyniosła
wiele najnowszych informacji z kardiologii, pokazała,
jak wiele zalet ma kongres on-line, jeżeli jest znakomicie zorganizowany zarówno od strony naukowej, jak
i informatycznej. Wkroczyliśmy w nową epokę, która
dostarcza nam nowych wrażeń poznawczych.

Fot. Krystyna Knypl

Fot. Krystyna Knypl

Hotel jak wiele innych
– niewielki pokój, podstawowe umeblowanie,
za oknem widok na inny
hotel i azjatycką restaurację. Klasyka. Zmęczona
podróżą położyłam się
spać około 23. Sen jednak
z dziwnych powodów nie
nadchodził. Wierciłam
się chyba ze dwie godziny, po czym zdecydowałam, że
wstanę i coś napiszę. Zapaliłam światło... Pod poduszkę
umknął, szybko przebierając odnóżami, jakiś czarny
stworek. Po chwili zauważyłam drugiego, trzeciego,
dziesiątego... W pierwszym odruchu pomyślałam, że to
pojedyncze egzemplarze i usiłowałam je łapać w chusteczki jednorazowe, które okładałam na metalową tacę.
Jednak okazało się, że jest ich zbyt wiele, a przy bliższej
inspekcji stwierdziłam, że to... pluskwy! Uznałam, że
wytrwanie do rana w tym pokoju nie jest możliwe
i z corpus delicti ułożonymi na tacy udałam się do re-

W tak egzotycznej scenerii na kongresie ESC 2013 w Amsterdamie
uczestnicy przedstawiali swoje doniesienia plakatowe

Moje spotkania z kardiologią

Kongresy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, publikacje, refleksje

Moje spotkania z kardiologią
Kardiologia jest dziś rozległą i dynamicznie rozwijającą się specjalizacją i można by sądzić,
że zawsze tak było. Warto jednak przypomnieć, że kardiologia to młodsza siostra interny.
Zrobiła wielką karierę na całym świecie i zdecydowanie zdystansowała najstarszą przedstawicielkę specjalizacji lekarskich.

D

laczego tak się stało? Co jest przyczyną tak burzliwego rozwoju kardiologii?
Niewątpliwie niezdrowy tryb życia, jaki prowadzą
współcześni ludzie, sprzyjający masowemu występowaniu schorzeń sercowo-naczyniowych, jest główną
przyczyną rozwoju kardiologii.
Druga przyczyna to posługiwanie się przez kardiologię szerokim spektrum urządzeń medycznych,
których produkcja jest potężnym biznesem. A nic
tak nie ożywia ludzkich działań jak wizja zrobienia
udanego biznesu.
Monitory, stymulatory, programy informatyczne, sprzęt wizualizujący zabiegi, stenty, aparaty do
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wykonywania EKG , do mierzenia ciśnienia krwi – to
wszystko jest wielkim biznesem. Dla przykładu: sam
sprzęt do pomiarów ciśnienia krwi generuje obroty
szacowane na 1 mld dolarów rocznie.
Niezdrowy tryb życia i kosztowne naprawianie
jego skutków wymaga od czasu do czasu podsumowania wyników prowadzonych działań. Podsumowanie
osiągnięć naukowych odbywa się na zjazdach, konferencjach, kongresach.
Jak wygląda oś czasu rozwoju kardiologii w Polsce? Przejrzałam moje archiwa, przestudiowałam różne
dane historyczne i mogę powiedzieć, że na lekarskim
szlaku kroczę ramię w ramię z kardiologią pod rękę.

Moje spotkania z kardiologią
Moje spotkania z kardiologią na osi
czasu
1950 – powstaje Sekcja Kardiologiczna Towarzystwa
Internistów Polskich (TIP).
1954 – pierwsza konferencja Sekcji Kardiologicznej
TIP w Łodzi.
1962 – rozpoczynam studia na Akademii Medycznej
w Warszawie. Kardiologia ma dwanaście lat, ja siedemnaście – można więc powiedzieć, że obie jesteśmy
nastolatkami.
1962 – powstaje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
oraz oddział warszawski PTK, przewodniczącym zostaje
prof. Feliks Bolechowski i pełni tę funkcję do 1979 roku
(https://www.ptk.waw.pl/).
1963 – powstaje oddział wrocławski PTK (http://www.
wroclaw.ptkardio.pl/files/articles/12/historia_powolania_do_
zycia_oddzialu_wroclawskiego.pdf).
1966 – liczba członków PTK osiąga 550 osób.
1968 – rozpoczynam pracę w Państwowym Szpitalu
Klinicznym nr 1 w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej
59 (alternatywny adres to ulica Lindleya 4).
1970 – liczba członków PTK wzrosła do 705 osób.
W maju tego roku moi starsi koledzy wybierają
się na konferencję PTK do Łodzi, zachęcają mnie
do uczestniczenia w niej. Ruszam więc na pierwsze
spotkanie z Wielkim Światem Kardiologii, które tak
wspominam w mojej książce Złoty Dyplom Lekarza:
„Wielu kolegów z oddziału, na którym odbywałam
staż podyplomowy, wybierało się na kongres Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego w Łodzi w 1970 roku.
Prawdopodobnie za namową bywałych w sferach naukowych starszych kolegów zdecydowałam się i ja ruszyć
na podbój wielkiego świata kardiologii polskiej. Jak cię
widzą, tak cię piszą, powiedziałam sobie i za całą stażową
pensję (1400 złotych!) nabyłam granatową sukienkę
z modnego wówczas dżerseju w kolorze granatowym
z biało-czerwonym paskiem wokół szyi i rękawów.
Koszty ekspedycji powiększyły się o opłaty zjazdowe
i przejazd pociągiem do Łodzi. Noclegi w Grand Hotelu,
wprawdzie w pokoju dzielonym z dwiema innymi koleżankami, ale było na bogato pod każdym względem.
Obrady odbywały się w Teatrze Powszechnym, niezbyt
odległym od Grand Hotelu. Gorącym tematem były zasady funkcjonowania powstających wówczas oddziałów
reanimacyjnych. Poszczególne ośrodki przedstawiały
swoje wyniki leczenia zawałów serca, w owych latach
niezbyt dobre.
Zostałam w tamtym czasie współautorką trzech
doniesień naukowych o tematyce kardiologicznej. Były
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więc powody, abym uczestniczyła w kolejnych konferencjach – w Bydgoszczy i Krakowie. Wydaje mi się, że
konferencje odbywały się bez dekorowania uczestników
tak modnymi obecnie identyfikatorami. Przesyłało się
przekazem pocztowym należną kwotę i z pokwitowaniem zgłaszało do obsługi zjazdu, który odhaczał ten
fakt i wydawał program konferencji.” (https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/ksiazki/Krystyna%20Knypl%20
Zloty%20dyplom%20lekarza-WWW.pdf)
Czas płynie, powstają kolejne oddziały terenowe
PTK.
1972 – pierwszy zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Gdańsku.
1973 – prezesem PTK zostaje prof. Jan Kwoczyński,
wybitny kardiolog o międzynarodowych kontaktach.
1974 – bronię doktoratu Zastosowanie ultrasonokardiografii do oceny stanu czynnościowego mięśnia sercowego
(http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/8-artykulygdl/47-refleksyjne-i-bardzo-osobiste-rozwazania).
1975 – publikuję artykuł Zastosowanie ultrasonografii do oceny działania leków wpływających na
stan czynnościowy mięśnia sercowego, Łapińska K.
(moje nazwisko panieńskie), „Kardiologia Polska”
1975,18(5),439-46.
1976 – publikuję artykuł Ultrasonogram tylnej ściany
lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym (Ultrasonocardiogram of sthe left ventricular wall in patients
with hypertension), Łapińska K., Deka A., „Kardiologia
Polska” 1976,19(6),483-7.
1977 – zostaję członkiem PTK, moja legitymacja członkowska jest podpisana przez prof. Jana Kwoczyńskiego.

„W styczniu 1977 roku zostałam przyjęta do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego” (http://www.
gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/obchod-poranny-blogredaktor-naczelnej/77-polskie-towarzystwo-kardiologiczne).
Dzięki staraniom profesora Jana Kwoczyńskiego
przyjeżdżają do Polski wybitni kardiolodzy amerykańscy,

Moje spotkania z kardiologią
członkowie American College of Cardiology – prof.
Dean Mason z Uniwersytetu w Kalifornii oraz John
Collins jr z Harvardu. Odbywają się konferencje z ich
udziałem 25-28 maja w Krakowie i 28-29 maja w Warszawie. Uczestniczę w konferencji w Warszawie, uroczyste otwarcie odbywa się w Domu Polonii na Krakowskim
Przedmieściu, a wykłady w Klinice Pediatrycznej przy
ul. Marszałkowskiej 24.
1977 – publikuję artykuł Ciśnienie tętnicze a poziom
katecholamin we krwi u chorych ze świeżym zawałem
serca (Arterial blood pressure and catecholamine level in
patients with acute myocardial infarction), Sznajderman
M., Januszewicz W., Wocial B., Łapińska K., „Kardiologia
Polska” 1977,20(1),63-6.
1978 – publikuję artykuł Wielkość lewego przedsionka
– porównanie kryteriów echokardiograficznych i elektrokardiograficznych (Size of the left atrium – comparison
of echocardiographic and electrocardiographic criteria),
Łapińska K., Deka A., Torbicki A., Dąbrowska B., „Kardiologia Polska” 1978,21(2),133-8.
1979 – 16-17 października uczestniczę w seminarium
Adanaced Echocardiography w Londynie, gdzie wykładowcą jest prof. Arthur E. Weyman, pionier badania
zastawki płucnej.
1980 – publikuję artykuł Obraz echokardiograficzny
przerwanej przegrody międzykomorowej w przypadku
świeżego zawału serca (Echocardiographic findings in
ventricular septum rupture in acute myocardial infarction),
Chlebus H., Kancelarczyk W., Łapińska K., Raczyński J.,
Walczak E., „Kardiologia Polska” 1980,23(3),261-265.
1980 – 11-12 maja uczestniczę w konferencji PTK
w Polanicy Zdroju, na którą podróżuję z prof. Jolantą
Chodakowską. Gościem konferencji jest dr Marius
Barnard, starszy brat Chirstiana, obaj jako pierwsi na
świecie dokonali przeszczepu serca.
Wykład dr. Mariusa Barnarda odbywa się przy
świecach w Domu Zdrojowym i jest dla mnie nowym
elementem w poznawaniu kardiologii. Marius Barnard
podczas tego pobytu w Polsce odwiedził także Klinikę
Kardiochirurgii w Łodzi na zaproszenie prof. J. Molla,
odbyła się z tej okazji konferencja prasowa (https://www.
polskieradio.pl/39/156/Artykul/735553,Christiaan-Barnardjako-pierwszy-w-swiecie-przeszczepil-ludzkie-serce).
O pierwszych przeszczepach: https://dzienniklodzki.
pl/50-lat-temu-w-lodzi-doszlo-do-pierwszego-w-polsceprzeszczepu-serca-wykonal-go-prof-jan-moll/ar/13781255.
1981 – publikuję artykuł Zastosowanie echokardiografii do oceny serca w nadciśnieniu tętniczym (Use
of echocardiography for cardiac evaluation in arterial
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hypertension), Deka-Starosta A., Knypl K., „Kardiologia
Polska” 1981,24(11-12),815-20.
1986 – publikuję artykuł Wpływ palenia papierosów
na układ krążenia (The effect of cigarette smoking on
the circulatory system), Knypl K., „Kardiologia Polska”
1986, 29(2),144-148.
1987 – publikację artykuł Cordipin w leczeniu przewlekłego nadciśnienia tętniczego (Cordipin in management
of essential hypertension), Bar-Andziak E., Brym E.,
Chodakowska J., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek-Maczkowska J., Januszewicz W., „Kardiologia Polska”
1987,30, suppl.3-8.
1988 – publikuję artykuł Automatyczny pomiar ciśnienia krwi (Automatic measurement of arterial blood
pressure), Knypl K., Stępniakowski K., Czarkowski M.,
„Kardiologia Polska” 1988,31,suppl.2, 77 - 84
1988 – publikuję artykuł Wpływ przewlekłego leczenia
nifedypiną na aktywność układu współczulno-nadnerczowego, lipidy oraz beta-tromboglobulinę u chorych
z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (The influence
of long-term treatment with nifedipine on the activity of
the sympathetic-adrenal system, lipids and beta-tromboglobulin in patients with primary arterial hypertension),
Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wocial B., Berent
H., Kuczyńska K., Młyński J., Chodakowska J., „Kardiologia Polska” 1988,31, suppl.8-15.
1995 – 31 sierpnia – 2 września uczestniczę w kongresie
PTK w Warszawie, który odbywa się w Teatrze Wielkim.
Szybko załatwiam więc polikliniczne obowiązki i z szaroburego szpitala przenoszę się do kolorowego świata
kongresu. Słoneczna pogoda sprzyja zagospodarowaniu
przestrzeni placu Teatralnego, na którym ustawiono
wielkie namioty – firmy farmaceutyczne prezentują
w nich swoją ofertę. Także wydawcy przedstawiają
najnowsze książki i czasopisma.
Wśród stoisk jest przedstawicielstwo European
Society of Cardiology. Można dostać zawrotu głowy!
Kolejny rok przynosi jeszcze większe przeżycia. Ich

http://bc.wbp.lodz.pl/Content/52417/Dziennik_Popularny1980nr102.pdf
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(Hypertension – what ask internet users?), Knypl K.,
Pol.Przegl.Kardiol. 2009,11 ,suppl.1,19-42, abstr. nr
22, s.29.
2010 – uczestniczę w konferencji Warszawskie Dni
Kardiologii Akademickiej i prezentuję doniesienie
plakatowe Częstość występowania dyslipidemii aterogennej wśród pacjentów hospitalizowanych w oddziale
wewnętrznym (The incidence of atherogenic dyslipidemia in patients hospitalized in internal department),
Szydlarska D., Dąbrowska M., Knypl K., Grzesiuk W.,
Bar-Andziak E., Pol.Przegl.Kardiol. 2010,12,
Taaaak, mówili
suppl.2,s.18, abstr. nr 3.
o tym dwa
2014 – publikuję artykuł Kardiologiem być
tygodnie temu
na kongresie ESC
i śmietankę pić (Being a cardiologist and drink
w Barcelonie
the cream), Knypl K., „Gazeta dla Lekarzy”
2014,7,13, w którymi między innymi piszę:
„Kardiolodzy mają powody do dumy – stworzyli
sieć doraźnej pomocy w ostrych stanach wieńcowych,
mają dobrze wycenione procedury interwencyjne,
szkolą kolejne roczniki specjalistów i są zorganizowanym środowiskiem mówiącym jednym głosem. Żadna
inna specjalność nie może się pochwalić podobnym
połączeniem atutów.”
2017 – Uczestniczę jako dziennikarz akredytowany
III Międzynarodowy Kongres PTK, Warszawa, 16-18.09.1999 r.
w konferencji Warszawskie Dni Kardiologii Akade2004 – publikuję artykuł Częstość zażywania leków mickiej (https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybraneOTC wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cu- -artykuly/423-krajowe-zycie-naukowe).
krzycą (The frequency of use OTC drugs in patients with 2019 – na łamach „e-Journal of Cardiology Practice”,
hypertension and diabetes), K. Knypl, B. Dubno, Pol. czasopisma wydawanego przez European Society of
Przegl.Kardiol. 2004,6, supl.1,S120.
Cardiology, publikuję artykuł Control of hypertension
2004 – uczestniczę w kongresie PTK i publikuję ar- – should doctors roll up their sleeves or open their minds
tykułu Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Jubi- to new forms of communication?, https://www.escardio.
leuszowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardio- org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-17/
logicznego (Report on 8th Jubilee Congress of Polish control-of-hypertension-should-doctors-roll-up-their-sleevesSociety of Cardiology), Knypl K., „Przewodnik Lekarza” or-open-their-min.
2004,8,108-109.
2006 – publikuję artykuł Co rozstrzygnęło badanie
FIELD? What is decisive in the FIELD Study?, Knypl
K., „Kardiologia Polska” 2006,64,1.
2007 – uczestniczę w konferencji Warszawskie Dni
Kardiologii Akademickiej, odbywa się prezentacja doniesienia plakatowego Jakie są obawy i pytania dotyczące
układu krążenia zadawane przez internautów? (What
are the concerns and questions about cardiovascular
system asked by internet users?), Knypl K., Zaborska
A., Pol.Przegl.Kardiol. 2007,9, supl.1,32, abstr. nr 17.
2020 – publikuję artykuł Matki Założycielki polskiej
2009 – uczestniczę w konferencji Warszawskie Dni kardiologii i hipertensjologii (Mothers of the Founder
Kardiologii Akademickiej i prezentuję doniesienie pla- of Polish cardiology and hypertensiology), „Gazeta dla
katowe Nadciśnienie tętnicze – o co pytają internauci? Lekarzy” 2020,8,19.

ukoronowaniem jest mój pierwszy wyjazd na kongres
European Society of Cardiology w Barcelonie (1999).
1999 – uczestniczę w kongresie European Society of
Cardiology w Barcelonie (28 sierpnia-1 września), a potem w kongresie
PTK w Warszawie (16-18 września), na którym
siedzę z miną
bywalczyni.
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2020 – publikuję artykuł Fascynujące życiorysy Matek Założycielek polskiej kardiologii i hipertensjologii
(Fascinating biographies of the Mothers of the Founders
of Polish cardiology and hypertensiology), „Gazeta dla
Lekarzy” 2020,8,20.
2020 – na łamach „e-Journal of Cardiology Practice”,
czasopisma wydawanego przez European Society of
Cardiology, publikuję artykuł The abdominal aortic
artery aneurysm and cardiovascular risk factors, https://
www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/
Volume-18/the-abdominal-aortic-artery-aneurysm-andcardiovascular-risk-factors.

2020 – publikuję artykuł Moje spotkania z kardiologią –
kongresy PTK, publikacje, refleksje, „Gazeta dla Lekarzy”
2020,10.
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Najwybitniejszy
współczesny
hipertensjolog był
wnukiem rabina z Polski

Rys. Katarzyna Kowalska

Wspominając prof. Normana M. Kaplana

Prof. Norman M.
Kaplan

W historii rozwoju kardiologii oraz hipertensjologii spotykamy wiele osób, które swą karierę zawodową realizowały w Stanach Zjednoczonych, ale wywodziły się z rodzin związanych z Polską. Przykładem może być prof. Norman Mayer Kaplan (1931-2020), autor
znakomitego i ponadczasowego podręcznika Kaplan’s Clinical Hypertension, który przetłumaczono na 10 języków, w tym polski1.

M

iałam zaszczyt kilkakrotnie słuchać wykładów lata. Najnowsze, IX wydanie niektórzy uczestnicy kongreprofesora Kaplana (po raz pierwszy w Warszawie su American Heart Association w Dallas mieli możliwość
w 1996 roku podczas konferencji w Teatrze Polskim) nabycia w listopadzie 2005 roku, natomiast szersza
oraz przez krótką chwilę rozmawiać z nim w kuluarach dystrybucja książki przewidziana jest przez wydawcę
kongresu European Society of Hypertension / Internatio- na początek 2006 roku. Podręcznik z wielu względów
nal Society of Hypertension w Pradze w 2002 roku, gdy jest niepowtarzalny. Przede wszystkim – z wyjątkiem
poprosiłam o dedykację na egzemplarzu podręcznika. części dotyczącej zagadnień pediatrycznych – jest to
Wykład podczas kongresu w Pradze pozostanie książka jednego autora.
w pamięci wszystkich słuchaczy nie tylko z powoW przedmowie do najnowszej edycji profesor pisze:
dów merytorycznych, ale także błyskotliwej narracji „Jak przystało na mój wiek, zanim napisałem to wydanie
oraz celnych argumentów, jakie profesor przedstawił książki, zachorowałem na nadciśnienie tętnicze i boryprzeciwko lansowanej przez dr. Michela Aldermana kałem się z jego kontrolą. Udało się. Wiele się nauczyłem,
koncepcji oznaczania poziomu reniny u wszystkich lecząc swoje nadciśnienie i wiedza ta została włączona
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Wyrazem tego do tekstu mojej książki”.
była owacja na stojąco, jaką prof. Kaplan otrzymał od
Wiedza, jaką zdobywamy lecząc swoją chorobę,
słuchaczy.
nie jest dostępna w żadnych baW 2005 roku na łamach
zach danych ani próbach kliniczkwartalnika „Nadciśnienie tętnych, nic bowiem nie jest w stanie
nicze” tak pisałam:
zastąpić osobistych wrażeń i doCzytając IX wydanie „Kaświadczeń.
plan’s Clinical Hypertension”
Rozdział pierwszy podOsobowość, erudycja, taręcznika prof. N.M. Kaplana,
lent kliniczny i znakomite pióro
poświęcony problemom popuprofesora Normana M. Kaplana
lacyjnym, rozpoczynają następuurzekają każdego, kto zetknął
jące słowa: Nadciśnienie niesie ze
się z tym najwybitniejszym hisobą rozpacz i nadzieję. Rozpacz
pertensjologiem naszych czasów.
– bo jest najczęściej występującym
Pierwsze wydanie jego unikatoweczynnikiem ryzyka o narastajągo dzieła — Kaplan’s Clinical Hycej częstości występowania, źle
pertension – ukazało się w 1973
kontrolowanym na całym świecie.
Zaproszenie na sympozjum w 1996 r. z udziałem prof. Normana M. Kaplana
roku, kolejne pojawiają się co 4
Nadzieję — bo zapobieganie temu
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Życiorys profesora
Norman M. Kaplan urodził się 2 stycznia 1931
roku w Dallas, tam dorastał i ukończył szkołę średnią.
Był najmłodszym z trojga rodzeństwa. Jego
ojciec pochodził z Rosji, matka z Polski. Dziadek ze
strony matki był rabinem w niewielkiej miejscowości 80
mil od Warszawy – jak o tym powiedział N.M. Kaplan
w wywiadzie. Dziadek emigrował z rodziną do Izraela,
ponieważ ludność jednego z tamtejszych miast chciała
mieć rabina ze „starego kraju” – jak nazywano Polskę.
Rodzice pobrali się w 1918 roku, gdy ojciec powrócił
z I wojny światowej, w której walczył jako żołnierz.
W Dallas rodzice prowadzili mały sklep spożywczy.
Gdy Norman M. Kaplan miał 17 lat, ojciec nagle zmarł.
Norman M. Kaplan w młodości uczęszczał
dodatkowo do popołudniowej szkoły z wykładowym
językiem hebrajskim. Ukończył studia licencjackie
na wydziale farmacji University of Texas, a potem
studia lekarskie na University of Texas Southwestern
Medical School. Był internem i rezydentem w Parkland
Memorial Hospital w Dallas.
Odbył służbę wojskową i był szefem Endocrinology Service w Lakland Airforce Base w San Antonio
w Teksasie. Po zwolnieniu z wojska pracował jako

Fot. Mieczysław Knypl

schorzeniu jest możliwe (choć rzadko uzyskiwane), a leczenie nadciśnienia u większości pacjentów jest w stanie
zredukować częstość udarów mózgu i zawałów serca.
Autor wymienia następujące czynniki niosące

„research fellow” w Clinical Endocrinology Branch
w National Heart Institute w Bethesdzie. W 1961 roku
powrócił do Dallas, gdzie był profesorem w Southwestern Medical School. Od 1977 do 1999 szefował
Division of Hypertension. Pierwsze wydanie jego
słynnej książki Clinical Hypertension miało miejsce
w 1973 roku.
Za swoje liczne osiągnięcia w dziedzinie hipertensjologii był odznaczony wieloma nagrodami międzynarodowych i amerykańskich towarzystw naukowych.
Był synem Izydora Józefa Kaplana i Sary Rebeki
z Bernsteinów, od 1975 roku mężem Audrey Belle
Richman. Państwo Kaplanowie uczestniczyli w życiu
społecznym, wspierając organizację Texas Freedom
Network działającą na rzecz równości kobiet i mniejszości oraz społeczności religijnej Temple Beth Shalom.
W 1984 roku wybudowali dom w Santa Fe, do którego
przenieśli się z Dallas. Byli aktywnymi członkami Santa
Fe Opera, Santa Fe Chamber Music Association, Santa
Fe Chorale oraz Aspen/Santa Fe Ballet.
Profesor Norman M. Kaplan zmarł 5 kwietnia
2020 roku w Dallas.

globalne zagrożenie dla ludzkości pod względem częstości występowania: niedożywienie, ryzykowne zachowania seksualne oraz nadciśnienie tętnicze. Przed laty,
gdy czytaliśmy te słowa, nie znaliśmy jeszcze danych

Trzy kolejne wydania Kaplan’s Clinical Hypertension
i dedykacja dla autorki artykułu na egzemplarzu ósmego
wydania
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o liczbie zachorowań przenoszonych drogą płciową. Dziś
ze zdrowego stylu życia i przekazując takie postawy
wiemy, że jest to liczba wysoka i niestety stale rośnie.
młodszym pokoleniom.
Bardzo ważne jest podkreślenie w podręczniku,
Następne rozdziały przynoszą syntetyczny
że nie tylko fachowi pracownicy systemu ochrony przegląd wszystkich aspektów patogenezy, historii
zdrowia są odpowiedzialni za zdrowie i dalsze losy naturalnej nadciśnienia, znaczenia modyfikacji stylu
licznej społeczności ze stanem przednadciśnieniowym. życia, różnych postaci nadciśnienia wtórnego, leczenia
W zapobieganie rozwojowi jawnego nadciśnienia farmakologicznego oraz postępowania w przełomach
w tej grupie osób muszą się zaangażować:
nadciśnieniowych.
• architekci — planując obiekty do masowego upraKażdy rozdział kończy bogaty zbiór piśmienwiania sportu;
nictwa, wśród którego możemy z satysfakcją dostrzec
• szkoły – czuwając nad właściwą aktywnością fizyczną nazwiska polskich hipertensjologów.
młodzieży;

• wytwórcy żywności – racjonalizując zawartość tłuszczu
Piśmiennictwo
i soli w produktach spożywczych;
1. https://www.medicosrepublic.com/kaplans-clinical-hypertension• media – promując wybory zdrowej żywności;
• rodzice – przejmując odpowiedzialność za aktywność 11th-edition-pdf-free-download/norman-m-kaplan/
2. In memoriam: Dr Norman M. Kaplan (1931–2020).
fizyczną swoich dzieci;
• dorośli – rozumiejąc przyszłe korzyści wynikające Ram C.Venkata S. https://journals.lww.com/jhypertension/
Fulltext/2020/07000/In_memoriam__Dr_Norman_M__Kaplan__1931_2020_.30.aspx

2. Norman Mayer Kaplan https://prabook.com/web/norman_
mayer.kaplan/816613

Fot. Mieczysław Knypl

Dziesiąte wydanie z 2010 r. profesor Kaplan zadedykował wszystkim zasłużonym dla rozwoju hipertensjologii

Link do publikacji naukowych
W bazie PubMed jest dostępnych 395 publikacji naukowych,
których autorem lub współautorem jest prof. Norman M. Kaplan
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&size=200&term=Kaplan%20NM&cauthor_id=27408946&page=2

83

Najwybitniejszy współczesny hipertensjolog był wnukiem rabina z Polski
T O

U T

S O U T H W E S T E R N

M E D I C A L

C E N T E R

NORTH CAMPUS

m
Bo

.

Visitor Parking
Garage

9-

59

39

z

80
22

Rd
rr

y

y. I
-

n.

we

S

rn

Me

TR

E

To
D

ow

nto

G

al A

ven

EM

edic

OP

ue
erg

al/M

enc

ark

yR

PHHS
(OPC)

et C

ent

En

er S

ara

ge

tran

ZL

51

#822
Bus
Stop

Aston Express
picks up in Tower
Garage breezeway

51

tatio

ce

Blu

n

M

M
D is tr iced ic al
S ta ff tGF ac ul ty /
ar ag e

CM

wn

IN THE SOUTHWESTERN MEDICAL DISTRICT

CS

DART Train:
Southwestern
Medical District/
Parkland Station

AM

CG

oom

r
Towe e
g
Gara

H

Lot 1

dic

PM

ER
Parking
Lot

00
52
01

U

F

JA Faculty Parking

Em

35

E

Emergency
Room

52

ck

J

PB PA

ste

Do

03

ic

rw

uth

C

D

K

P
So

53

B

A

23

tr

sF

Info Booth

is

on

M

53

i s o n D r.

L

.

D

Inw

t

oo

es

Student/Staff
Parking Lot 4A

.

Faculty
Parking
Lot 5

)

Faculty/Staff
Parking Lot 10

mm

tch

Y

MA

e3

in g

vd

St

ed

i ca

eP

al

y

Ka

hw

ot P
a rk

B

ai

Hu
ley

Se

d.

ut

dR

So

Stu
er
den
n
t/
S
Dr
P a r t a ff
iv
e
Lot king Stud
4 B Gara e n t
(L
g

Bl

ld

r.
ak D
Tex O

ulty
Facage1
r
Ga

UT

TWU

s

Lot 7
Visitor Parking

ff
Sta ge
ra
Ga 2

SOUTH
CAMPUS

UTC

ne

ld
na
D oe l d i na
S laz
P

© UT Southwestern Medical Center, 2020 MKT 962

e

1

Hi

fie

Aston Building (U)
Callier Child Development Center (CD)
Cary Building (F)
Children’s Medical Center (CM)
Danciger Building (H)
Florence Building (E)
Food Court (C-lower level)
Gooch Auditorium (C)
Green Research Building (Y)
Green Science Building (L)
Hoblitzelle Building (G)
Jonsson Building (K)
Laboratory Research & Support
Building (JA)
McDermott Administration Building (B)
McDermott Lecture Halls (D-lower level)
McDermott Plaza (D)
Meadows Imaging Building (AM)
Moss Building (J)
Parkland Health & Hospital
System Outpatient Center (PHHS)
Facilities Management Administration (P)
Facilities Management Service
Buildings (PA, PB)
Postal Substation (C-lower level)
Skillern Building (M)
Sprague Building (CS)
Student Support Services (S)
TWU School of Nursing (TWU)
University Store (C-lower level)
UTD-Callier Center (UTC)
Visitor Information Center (A)
Williams Student Center (MA)
Zale Lipshy Pavilion (ZL)

ark

ic

Ha

ed

t.

R

WCB3

CD

Ste

EZ

EAST
CAMPUS

WCB3
Faculty/Staff
/Visitor
Garage

WA

EX

EC
Staff/Visitor
Garage

d

POB2

1
200
180

EB
EC

.

POB
1

Campus Connector
(Shuttle and
Pedestrian Only)

rS

WR

POB
Faculty/Staff
/Visitor
Garage

Visitor
Parking

le

Lee Hall Dr.

WU

60 6
11 00
0
59
5

Faculty/Tenant
Parking

ut

Chattanooga Place

NH

B

W1 Staff/Visitor Garage

01

NE

In

WT

Staff
Lot 8

S o u t h w e s t e r n M e d i c a l Avenu

Lee Hall Lot

58

NF

NC

NA

V

ER
Parking Lot
Emergency Room Entrance
Rd.

WEST
CAMPUS

NG

oo

Visitor
Garage A

01

w

U n i v.
ents
em

Emergency
Room

D

r.

ND

Auditorium

Health Professions
Faculty/Staff/Visitor
Parking Garage

SOUTH CAM P US

ut

60

NB

l

Record Crossing

Rd

NL

01

C

EMS

rk

Hospital

Wyche Blvd.

Staff Parking
Lot D

Pa

WEST CAM P US
Health Professions Building (V)
Office of Safety and
Business Continuity (WT)
Operations Support Building (WU)
Outpatient Building (WA)
Faculty Office Building (WR)
Professional Office Building 1 (POB1)
Professional Office Building 2 (POB2)
West Campus Building 3 (WCB3)
William P. Clements Jr.
University Hospital (CUH)
and Emergency Room

tD

ay
w

62

CUH

Faculty/Staff
Garage D

st

NORTH
CAMPUS

.

/
Faculty
Staff
eC
Garag

CUH
Vendor
Lot

BL

St

vd

re

Bass Center
Faculty/Staff
Garage

01

Bl

Fo

22

s

.

r.
D

ne

63

BP

Staff/Visitor
Parking
Lot 21

Hi

63

ad
Tr
e

.
St
ay
w
ad
Staff
Parking
Lot C

y

S
G Vi s t a ff
ar it /
ag or
e
B

–

Police/Info
Desk

Tr
e
io

n

Plan t a t

rr

.

Staff
Parking
Lot 17

Visitor
Parking
Lot 18

BK

Av
e

Av
e

bi
ng
ki
oc

Faculty
Parking
Lot 19

M
Rd

.

Ha

03

le

ar

63

rd

Ln

.

UTD

ap

ing

ed

Fi
ve
Lo
To

NORTH

EAST CAM P US

BioCenter at Southwestern
Medical District (EB)
Harold C. Simmons Radiation
Oncology Building (EC)
Landscape Office (EX)
Landscape Warehouse (EZ)
Parkland Hospital and (PM)
Emergency Room

Brig

M

el

d

M

Southwestern
Medical Park
Apartments

Bass Center Food Court (BL)
Bass Center Post Office (BL-level D)
Bass Center Tower 1 (BP)
Bass Center Tower 2 (BL)
Bass Center Tower 3 (BK)
Wildenthal Research Building (NL)
Clements Imaging Building (NE)
Hamon Biomedical Research Building (NA)
Moncrief Radiation Oncology Building (NF)
Pickens Biomedical Building (ND)
Pickens Medical Education & Conference
Center; Commons Food Court (NG)
Police Station (BL)
Prothro Plaza & Gardens (NH)
Seay Biomedical Building (NC)
Simmons Biomedical
Research Building (NB)
Simmons Comprehensive
Cancer Center Clinics (NC)
University Store (NG)
UTD Center for Brain Health (UTD)

ht B

uild

ing

To
U
D TS
ow W
nt S
Amelia
ow e
Court
n rvic
D e
al B
la u
s ild
Children’s
in
Medical Center
g
(X
Visitor & Staff
)
Parking Garage

ve

G U I D E

ri

V I S I T O R S

&

l D i s t r ic t D r i v e

Febr u ary 2020

Visitor Parking Only

Valet Parking

Bike Rack

Designated Staff & Visitor Parking

Mapka uniwersytetu na którym pracował prof. Norman M. Kaplan

84

Hospital

University Hospital

Zdrowie publiczne oraz choroby zakaźne
Moje spotkania

Zdrowie publiczne
oraz choroby zakaźne
Mój dyplom lekarza ma 50+ lat. Na kolejnych etapach pracy zawodowej zdobywałam różne umiejętności. Poza chorobami wewnętrznymi, kardiologią i hipertensjologią interesuję
się zdrowiem publicznym oraz chorobami zakaźnymi.

Z

ainteresowania zagadnieniami zdrowia publicznego
W latach 90., gdy nadeszły zmiany w strukturze
i chorób zakaźnych sięgają moich lat studenckich. ochrony zdrowia, z zainteresowaniem zgłębiałam hiUczyłam się tego przedmiotu z podręcznika Higiena storyczne materiały o przedwojennych kasach chorych,
ogólna pod red. prof. Marcina Kacprzaka. Mój osobisty które otrzymałam od jednego z moich pacjentów. Naegzemplarz był i jest niezwykle cenny, zawiera bowiem pisałam potem kilkanaście artykułów.
dedykację profesora oraz autografy wszystkich współ- • Kasy Chorych w II Rzeczpospolitej (Public health insuautorów. Książkę tę, wydaną po raz pierwszy przez rance system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K.
Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich w 1962 Biuletyn Kas Chorych 2001,14(31),8-9
roku, otrzymała moja matka Halina Łapińska od prof. • Problemy Kas Chorych w II Rzeczpospolitej. (The
Marcina Kacprzaka, ponieważ była jej redaktorem.
problems of public health insurance system in Poland
Zainteresowanie moje chorobami zakaźnymi in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych
rozwijało się także pod wpływem wykładów prof. Ber- 2001,3-4(33/34),12-13
tolda Kassura, o którym po latach dowiedziałam się,
że podczas Powstania Warszawskiego był obrońcą
Reduty Kaliskiej położonej nieopodal mojego domu
na Ochocie.

Cztery etapy
Moje zdobywanie doświadczenia w zakresie
zdrowie publicznego i chorób zakaźnych można
podzielić na następujące segmenty:
# praktyka na pierwszej linii frontu podczas epidemii
grypy Hong-Kong
# poznawanie struktur organizacji ochrony zdrowia
# konferencje organizowane przez Komisję Europejską
# śledzenie informacji na temat przebiegu pandemii
SARS-CoV-2.
Doświadczenie w każdej dziedzinie warto zdobywać, zaczynając od pierwszej linii frontu. Miałam
taką możliwość, ponieważ w 1969 roku pracowałam
przy zwalczaniu pandemii grypy Hong-Kong. Wszystkich stażystów oddelegowano do pracy w ówczesnych
poradniach rejonowych. Pracowałam w poradni przy
ul. Niemcewicza, znam ten teren z racji zamieszkania.
Niepowtarzalne doświadczenie wizyt domowych, na
których wszyscy pacjenci mieli gorączkę powyżej
Przychodnia na parterze bloku u zbiegu ulic Kaliskiej i Niemcewicza
40oC. Przetrwałam ja i moi pacjenci.
w Warszawie
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• „Wiadomości Kas Chorych” pismo Ogólnopaństwowego
Związku Kas Chorych w II Rzeczpospolitej („Wiadomości
Kas Chorych” – journal of public health insurance system
in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas
Chorych 2001,3-4(33/34),13-15
• Największe Kasy Chorych w II Rzeczpospolitej (The
biggest regional departments of the public health insurance system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K.
Biuletyn Kas Chorych 2001,5(35),22-24
• Ubezpieczenia społeczne na świecie – jak to się zaczęło?
(Public health insurance in the world – how did it begin?)
Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,5(35),21-22
• Obowiązki pracodawców wobec kas chorych w II Rzeczpospolitej (Employers’ duties to the public health care
system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn
Kas Chorych 2001,6(36)23-24
• Zakres świadczeń realizowanych przez kasy chorych
w II Rzeczpospolitej (Medical benefits in the public health
insurance system in Poland in the years 1918-1939) Knypl
K. Biuletyn Kas Chorych 2001,6(36),22-24
• Władze oraz pracownicy kas chorych w II Rzeczpospolitej
(Authorities and employees of the public health insurance
system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn
Kas Chorych 2001,7(37),19-20
• Receptariusz kas chorych w II Rzeczpospolitej (Public
health insurance system – drug prescription rules in Poland
in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych
2001,7(37),21-22
• Budżet Kas Chorych w II Rzeczpospolitej (The budget
of public health insurance system in Poland in the years
1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,8(38),19-21
• Kasa Chorych m. Warszawy w latach 1920-30 (Public
health insurance system in Warsaw 1920-1930) Knypl K.
Biuletyn Kas Chorych 2001,8(38),21-22
• Ostatni numer „Wiadomości Kas Chorych” (The last
issue of „Wiadomości Kas Chorych”) Knypl K. Biuletyn
Kas Chorych 2001,9(39),10-11
• Świadczenia medyczne dla inwalidów wojennych
w II Rzeczpospolitej (Medical benefits for veterans in
Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas
Chorych 2001,9(39),11-12
• Kasy Chorych w II Rzeczpospolitej – czy historia może
się powtarzać? (Public health insurance system in Poland
in the years 1918-1939 – can history repeat itself?) Knypl
K. Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2001,3(41),66-66
• Profilaktyka w Branżowej Kasie Chorych (Prophylaxis
in military health care system) Knypl K. Służba Zdrowia
2000,27-29, 3-10 listopada

Zdrowie publiczne
w Unii Europejskiej
Przemiany lat 90. pozwoliły mi na odbycie serii
szkoleń w ramach akredytacji dziennikarskich na konferencjach organizowanych przez Komisję Europejską.
Mam w pamięci niezwykłe spotkanie w Brukseli, podczas którego prof. Rolf Martin Zinkernagel, laureat
Nagrody Nobla, zadał dziennikarzom pytanie:
– Co jest największym wyzwaniem dla współczesnej medycyny?
Dziennikarze podawali różne nieuleczalne choroby. Profesor wysłuchał
odpowiedzi i powiedział:
– Największym
wyzwaniem dla medycyny są zachowania
współczesnego człowieka.
Wreszcie kolejny etap mojej edukacji
w zagadnieniach zdrowia publicznego to
pandemia COVID-19,
która spowodowała,
że dzień rozpoczynam
od przeglądu wiadomości serwisów prasowych.
Dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej otworzyło
się przed nami wiele
drzwi. Dla mnie były
to między innymi
konferencje organizowane przez Komisję
ds. Zdrowia i Żywności.
Uczestniczyłam jako akredytowany dziennikarz w konferencjach poświęconych chorobom nowotworowym, bólowi
przewlekłemu, chorobom rzadkim, transplantacji i donacji narządów, komórkom
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macierzystym, problematyce HIV/AIDS, zdrowiu migrantów, antybiotykooporności, zagrożeniom dla zdrowie publicznego oraz programom zdrowotnym Unii
Europejskiej.
Uczestnictwo w konferencjach organizowanych
przez Komisję Europejską zaowocowało wieloma artykułami, które zostały opublikowane na łamach „Gazety
dla Lekarzy”.
Transplantacja i komunikacja https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/109-transplantacja-i-komunikacja2
Transplantacja i koordynacja https://gazeta-dla-lekarzy.
com/index.php/wybrane-artykuly/247-transplantacja-i-koordynacja
Pomoc bez granic https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.
php/wazniejsze-nowosci/674-pomoc-bez-granic
Bakterie i wirusy nie potrzebują paszportów https://

gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zdrowe-zasady/704bakterie-i-wirusy-nie-potrzebuja-paszportow-ani-biletow
Trzeba powstrzymać niepotrzebne stosowanie antybiotyków https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/713-trzeba-powstrzymac-niepotrzebne-stoso
wanie-antybiotykow
Koniec roku 2019 zmienił ludziom wszystkie
plany. Zainteresowaliśmy się koronawirusami, a to
zapoczątkowało serię publikacji na temat SARS-CoV-2.
Zagadnienia związane ze zwalczaniem pandemii,
organizacją szczepień, mutacjami SARS-Co-V-2 będą
prawdopodobnie głównymi tematami w 2021 roku.
Zdrowie publiczne i choroby zakaźne z kopciuszka
inwestycyjnego awansowały do głównego nurtu w ochronie zdrowia. Pytaniem otwartym pozostaje kwesta, czy
szczegółowe kierunki owej inwestycji zostały trafnie
wytypowane.
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Wspominając
dr. Andrzeja
Chacińskiego,
utalentowanego
ginekologa położnika

D

Dr Andrzej Chaciński

Mieliśmy okazję spotykać się podczas konsultacji lekarskich udzielanych naszym wspólnym pacjentkom, ale najbardziej pamiętne spotkanie odbyło
się 6 sierpnia 1981 roku – gdy Andrzej był lekarzem
dyżurnym w klinice, a ja pacjentką szykującą się do
zostania mamą.
Szczęśliwy finał miał miejsce w godzinach wieczornych.
To niecodzienne spotkanie pacjentki i lekarza
zachowuję w trwałej i wdzięcznej pamięci.
■
Fot. Krystyna Knypl

r Andrzej Chaciński ukończył Wydział Lekarski
Akademii Medycznej w Warszawie w 1974 roku.
Specjalizację I stopnia z ginekologii i położnictwa uzyskał w 1978 roku, specjalizację II stopnia w 1981 roku,
a doktorat w 1984 r. Pracował w Klinice Ginekologii
i Położnictwa Akademii Medycznej w Warszawie przy
placu Starynkiewicza. Był autorem doniesień naukowych
publikowanych w takich czasopismach jak „Ginekologia i Położnictwo”, „Polski Tygodnik Lekarski” oraz
„Przegląd Lekarski”.

Rys. Katarzyna Kowalska

Wspominającdr. AndrzejaChacińskiego,utalentowanegoginekologapołożnika

Pamiętne dla mnie miejsce. Klinika Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej przy pl. Sokratesa Starynkiewicza w Warszawie
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Niewyklczone, że ciąg dalszy nastąpi

