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

Koleżanki i Koledzy,

E

uropa się starzeje, a seniorzy stanowią integralną część naszego społeczeństwa. Rejestry populacyjne wykazują, że nigdy wcześniej nie żyło na świecie tak wielu ludzi
w starszym wieku.

Od 2007 roku tempo przyrostu osób w wieku powyżej 60. roku życia podwoiło się z miliona rocznie do dwóch milionów rocznie. Malejąca liczba osób pracujących przy rosnącej
liczbie otrzymujących emeryturę stwarza dla wszystkich ogromny problem ekonomiczny.
Powstają nowe terminy, takie jak nie-emeryt (un-retirement) lub trzecia kariera. Nie są one
jeszcze zbyt popularne, ale warte promowania m.in. dlatego, że dzisiejsi seniorzy często
prowadzą bardziej aktywne życie niż ich wnuki.

J

edną z cech współczesnego świata jest nadmierna promocja wybranych okresów życia
ludzkiego, podczas gdy w istocie każdy okres życia człowieka ma swoją wartość i żaden
nie powinien być niedoceniany.

Promowanie roli seniorów i ich zróżnicowanej aktywności wymaga zaangażowania
różnych form przekazu w mediach. Słowa nie zawsze wystarczą, a fotografie nie zawsze
odzwierciedlają świat realny.
Na powszechnie dostępnych fotografiach spotkamy seniorów głównie jako osoby reklamujące
leki lub urządzenia medyczne. Ci seniorzy z reklam mają problemy z pamięcią, puchnie
im wątroba, nogi lub inne narządy odmawiają posłuszeństwa. To nie jest prawdziwy obraz
seniorów, lecz marketingowy przekaz producentów różnych wyrobów medycznych.

P
Rys. Helena Kowalska

okolenie baby boom zaczyna właśnie przechodzenie na emeryturę i może kontynuować
swoje aktywne życie – tańczyć, uprawiać sport, kupować biżuterię, podróżować lub
zakochiwać się z wzajemnością. Mogą oni oczywiście celebrować kombatanckie rocznice,
bawić wnuki, uprawiać ogrody lub cieszyć się wspomnieniami. Wybór należy do nich.

Czytelnikom seniorom pragnę powiedzieć: bądźcie aktywni i realizujcie swoją trzecią karierę!
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Statut
„Gazety dla Lekarzy”
W numerze
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy
z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5,
poz. 24 z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników
i czasopism (poz. PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest powszechnie dostępnym miesięcznikiem ogólnopolskim tworzonym przez lekarzy i członków
ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana
numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie (www.
gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 20845685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej
w internecie w formacie PDF).Każdy drukowany numer jest
przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej
(sygnatura P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją
polityczną, religijną ani żadnym samorządem terytorialnym
lub zawodowym.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem redakcji „Gazety dla Lekarzy” jest tworzenie
opiniotwórczego medium środowiskowego i popularnonaukowego, adresowanego do czytelników w kraju i za granicą, przez
propagowanie misji lekarza, znaczenia postępu w medycynie
oraz roli promocji zdrowia.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do
tych, którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód
jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony
zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla
tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma inspirować do myślenia i wyciągania
wniosków.
III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
nr 96, poz. 873) „Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora
finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny ani dotacje.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności
gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych
reklam ani ogłoszeń.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie
są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria
autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu,
ale i osobistej satysfakcji.
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Nowości
Ciśnienie skurczowe jako czynnik ryzyka
Na łamach „Journal of the
American College of Cardiology” w lutym 2015 r. ukazało się doniesienie Yuichiro
Yano i wsp. Isolated Systolic
Hypertension in Young and
Middle-Aged Adults and 31Year Risk for Cardiovascular
Mortality: The Chicago Heart
Association Detection Project
in Industry Study, w którym
oceniono znaczenie nadciśnienia skurczowego stwierdzanego w wieku młodym i średnim
dla zagrożenia powikłaniami
narządowymi ze strony układu
krążenia.
Za nadciśnienie skurczowe
uważa się wartości nie mniejsze niż 140 mmHg, przy ciśnie-

niu rozkurczowym – poniżej
90 mmHg.
Analizę przeprowadzono
na grupie osób w wieku od
18 do 49 lat znajdujących się
w rejestrze Chicago Heart Association Detection Project
in Industry Study, zawierającym dane 15 868 mężczyzn
i 11 213 kobiet niemających
chorób układu krążenia.
Średni wiek badanych wynosił 34 lata. Na podstawie
jednorazowego pomiaru ciśnienia krwi w pozycji siedzącej podzielono pacjentów na grupy: z ciśnieniem
optymalnym-prawidłowym
(<130/<85 mmHg); z wysokim prawidłowym (130-

139/85-89 mmHg); z izolowanym nadciśnieniem skurczowym (≥140/<90 mmHg),
z izolowanym nadciśnieniem rozkurczowym
(<140/≥90 mmHg) i z nadciśnieniem skurczowo-rozkurczowym (≥140/≥90 mmHg).
Wyjściowo w obserwowanej
grupie nadciśnienie skurczowe stwierdzono u 25% mężczyzn i 13% kobiet. Osoby
z wyjściowo stwierdzonym
nadciśnieniem skurczowym
częściej paliły papierosy, miały niższe wykształcenie, wyższą wartość BMI, wyższy poziom cholesterolu w porównaniu z osobami z grupy mającej
optymalne ciśnienie krwi.

W ciągu 31 lat obserwacji
zmarło 1728 osób z powodu
schorzeń sercowo-naczyniowych (1168 z powodu choroby wieńcowej i 223 z powodu
udaru mózgu). Mężczyźni
z nadciśnieniem skurczowym o 23% częściej umierali
z powodu choroby wieńcowej, a kobiety z nadciśnieniem
skurczowym o 55% częściej.
Autorzy wyrażają pogląd, że
konieczne jest wcześniejsze
podejmowanie leczenia nadciśnienia skurczowego. (K.K.)
Źródło: http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=2091726
http://www.medscape.com/viewarticle/838941

Insulina wziewna już w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych

Jak podała agencja Reuters,
od 3 lutego w Stanach Zjednoczonych dostępna jest w aptekach insulina w postaci wziewnej. Lek ma nazwę handlową
Afrezza. Jego cena za 12 jednostek wynosi 7,54 dol. i jest
blisko dwukrotnie droższa od

insuliny we wstrzyknięciach.
Mimo wyższej ceny producenci spodziewają się, że ta forma
podawania insuliny spotka się
z dużym zainteresowaniem ze
strony pacjentów. Podkreśla
się łatwiejszą drogę podania
niż w wypadku wstrzyknięć
podskórnych i krótszy czas,
w którym rozpoczyna się

działanie leku – 12...15 min
od inhalacji.
W wypadku insuliny podawanej drogą wziewną zachodzi
większe ryzyko wystąpienia
hipoglikemii. Afrezza była
przebadana na grupie 6500
ochotników z cukrzycą. Jest
ona przeciwwskazana u osób
z przewlekłymi chorobami

oskrzeli i płuc, takimi jak astma czy przewlekła obturacyjna
choroba oskrzelowo-płucna.
Link do amerykańskiej
charakterystyki produktu
leczniczego: http://products.
sanofi.us/afrezza/afrezza.pdf.
Strona internetowa poświęcona lekowi: https://
www.afrezza.com.
(K.K.)

Źródło: http://www.reuters.com/article/2015/02/03/sanofi-diabetes-insulin-idUSL6N0VC36T20150203

Leczenie nadciśnienia w ciąży
Na łamach „New England Journal of Medicine”
29 stycznia 2015 ukazało się
doniesienie Laury A. Magee
i wsp. Less-tight versus tight
control of hypertension in
pregnancy podsumowujące
wyniki badania klinicznego
The CHIPS Trial (Control of
Hypertension In Pregnancy
Study). Szczegółowy protokół
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badania jest dostępny pod adresem https://clinicaltrials.gov/
show/NCT01192412.
W badaniu uczestniczyło
987 kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym, przy czym
u 74,6% z nich nadciśnienie
stwierdzono przed ciążą. Obserwowane pacjentki podzielono na dwie grupy: w pierwszej
dążono do uzyskania ciśnienia

rozkurczowego 100 mmHg,
w drugiej docelowa była wartość 85 mmHg.
Mimo różnej intensywności zastosowanego leczenia nie
stwierdzono istotnych różnic
w zakresie takich parametrów
jak częstość występowania poronień, stan zdrowia dziecka
wymagający intensywnej opieki w ciągu 28 dni po urodze-

niu oraz stan zdrowia matki
w okresie połogu.
Wyniki badania pokazują,
że nawet niewielkie obniżenie
ciśnienia jest korzystne i dlatego
każda pacjentka nadciśnieniem
w ciąży powinna otrzymywać
leczenie hipotensyjne. (K.K.)
Źródło: http://www.nejm.
org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1404595
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Nowości
Choroby serca i mózgu w Stanach Zjednoczonych – uaktualnienie 2015
Na łamach „Circulation” prawidłowy poziom lipidów
ukazało się doniesienie Exe- i glukozy w osoczu oraz pracutive summary: heart dise- widłowe ciśnienie krwi.
ase and stroke statistics – 2015
Zdrowy styl życia częściej
update. A report from Ameri- prowadzą dzieci i młodzież
can Heart Association, z które- niż pokolenie średnie i starsze
go dowiadujemy się, jaki tryb – piszą autorzy raportu. 52%
życia prowadzą Amerykanie chłopców oraz 47% dziewcząt
i na jakie schorzenia najczę- w wieku od 12 do 19 lat ma
ściej cierpią obywatele Sta- idealne parametry cholestenów Zjednoczonych. Raport rolu, glukozy, ciśnienia oraz
opracowała grupa kardiologów prowadzi wzorowy tryb życia.
z American Heart Association Tymczasem wśród pokolenia
we współpracy z Centers for średniego takimi wynikami
Disease Controle and Pre- może pochwalić się zaledwie
vention, National Institutes 25% kobiet i 11% mężczyzn.
of Health i innymi agencjami Ale ogólna aktywność fizyczrządowymi zajmującymi się na młodzieży ma się kiepsko
zdrowiem. Całość opracowa- – nie uprawia żadnych spornia jest dostępna pod adre- tów 19,2% dziewcząt i 11,2%
sem http://circ.ahajournals. chłopców. Siedzący tryb życia
org/content/131/4/434.full. jest częstszy wśród Afroamepdf+html.
rykanów i Latynoamerykanów.
Zmniejsza się w Stanach
Zjednoczonych
odsetek osób
Jakie cele stawiają
palących
papierosy
– w 1998
przed pacjentami
roku paliło 24,1% dorosłych
amerykańscy
obywateli, a w 2013 tylko
kardiolodzy?
Celem numer jeden jest 17,9%. Wśród uczniów szkół
promowanie właściwego stylu średnich odsetek palących obżycia obejmującego zdrową niżył się z 36,4% (1997 rok)
dietę, spożywanie jedzenia do 15,7% (2013 rok). Autorzy
odpowiedniej jakości i kalo- przypuszczają, że zmniejszenie
ryczności, aktywność fizyczną się liczby osób palących trai niepalenie papierosów. Taki dycyjne papierosy może być
styl życia powinien zapewniać związane z bardzo dużą poda-

żą e-papierosów. Amerykański
palacz ma do dyspozycji ponad 250 różnych e-papierosów.
Koszty medyczne związane
z paleniem papierosów sięgają
289 mld dolarów rocznie.
Najczęstszą przyczyną
niepełnosprawności i zgonów wśród obywateli Stanów
Zjednoczonych jest niewłaściwa dieta. W 2010 roku
spowodowała 678 tys. zgonów.
Amerykanie jedzą za mało warzyw, owoców, orzechów oraz
produktów pełnoziarnistych.
Natomiast w nadmiarze spożywają jon sodowy. Nadmierna
konsumpcja soli jest przyczyną
58 tys. zgonów rocznie.
Odsetek osób otyłych
utrzymuje się na takim samym
poziomie, choć odnotowano
niewielki spadek otyłości
wśród dzieci w wieku od 2
do 5 lat.
Idealny poziom cholesterolu to <200 mg/dl u dorosłych i < 170 mg/dl u dzieci.
Wynik taki ma 75,5% dzieci
i 46,6% dorosłych. Nadciśnienie stwierdza się u 32,6%
dorosłych (80 mln). Jedna na
dziesięć dorosłych osób choruje na cukrzycę, co skraca
życie o 7,5 lat u mężczyzn i 8,2
lat u kobiet.

Najczęstsze są
choroby układu
krążenia

Są przyczyną 229,6 zgonów/100 tys. mieszkańców
Stanów Zjednoczonych
(275,7/100 tys. dla mężczyzn
i 192,3/100 000 dla kobiet).
Częstość zgonów z powodu
udaru mózgu obniżyła się
z 35,1% do 21,2%, ale niestety bardzo wielu obywateli
USA każdego roku doznaje
nowego (610 tys. osób) lub
powtórnego (185 tys.) udaru mózgu. Migotanie przedsionków stwierdza się u 10,1%
mieszkańców. Aż 326 200 osób
w minionym roku doznało
nagłego zatrzymania krążenia poza placówkami ochrony zdrowia i 209 000 w tych
placówkach. Łączne koszty
związane z chorobami układu
krążenia to 320,1 mld dolarów, a związane z chorobami
onkologicznymi – 216,6 mld
dolarów.
Ponieważ schorzenia serca i mózgu w dużej mierze
są pochodną niezdrowego
trybu życia, promowanie
właściwych zachowań prozdrowotnych jest celem najważniejszym – podkreślają
autorzy opracowania. (K.K.)

Przekażmy 1% na lekarskie dziecko!
Drodzy Czytelnicy, trwa przekazywanie 1% naszych podatków na szczytne
cele. Chcemy Was prosić, abyście po raz kolejny przekazali swój 1% na potrzeby rehabilitacji Michała Kozaneckiego, syna dr Ewy Dereszak-Kozaneckiej
(@edk na Konsylium24.pl), naszej znakomitej autorki, m.in. artykułów Lekarz
ma kota?, serii Koty malowane i innych.
Oto potrzebne informacje:
Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym KRS 0000270809
koniecznie z dopiskiem: Kozanecki 889.
Numer konta fundacji 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001.
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Kongresy medyczne

Najważniejsza jest profilaktyka!
Krystyna Knypl

Hasłem wiosennej konferencji zorganizowanej przez American Heart Association było EPI Lifestyle
2015, czyli Epidemiology and Prevention / Lifestyle and Cardiometabolic Health 2015. Podczas spotkania (3-6 marca 2015) w Baltimore zaoferowano uczestnikom ciekawy program poświęcony profilaktyce
schorzeń układu sercowo-naczyniowego. W programie było nie tylko przesiadywanie w salach konferencyjnych, ale zaplanowano także aktywne zajęcia prozdrowotne.

C

o one obejmowały? Yogę, zumbę, spacery, biegi
(niestety jak dowiaduję się z serwisu prasowego,
biegano po korytarzach hotelu Marriott http://ahaphotos.
smugmug.com/AHAPublic/2015-EPILifestyle/2015-EPILifestyle-Fun-Run/). Nie wiecie, co to jest zumba? Otóż
jest to połączenie elementów tanecznych w stylu latynoamerykańskim z aktywnością typu fitness. Jeśli komuś nie
odpowiadała zumba, mógł wybrać swing, czyli rytmiczne
kołysanie się w rytmie jazzowych melodii. Jakich? A no
grywanych przez Counta Basiego, Benny’ego Goodmana,
Duke’a Ellingtona i Glenna Millera. (Tu robimy sobie
małą przerwę od śledzenia nowości medycznych i nieco
swingujemy w rytm muzyczki dostępnej pod linkiem
https://www.youtube.com/watch?v=xPXwkWVEIIw).
Zrelaksowani powracamy do nowości w zakresie
profilaktyki chorób układu krążenia. W serwisie dostępnym dla zarejestrowanych dziennikarzy zwracało
uwagę nowe doniesienie o roli diety w zapobieganiu
chorób układu krążenia (dostępne pod adresem http://
newsroom.heart.org/news/semi-veggie-diet-effectivelylowers-heart-disease-stroke-risk?preview=aad9).
Osoby stosujące dietę semiwegetariańską, zawierającą duże ilości pokarmów pochodzenia roślinnego,
są mniej zagrożone udarem mózgu w porównaniu
z osobami stosującymi dietę z przewagą produktów
pochodzenia zwierzęcego. Obserwacje poczyniono na
podstawie badania, którym objęto 451 256 Europejczyków uczestniczących w The European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) Study.
Badanie rozpoczęto w 1992 roku, a wyniki opublikowali na kongresie w Baltimore J. Beulens i wsp. Osoby,
których dieta w ponad 70% składała się z produktów
pochodzenia roślinnego, były o 20% mniej narażone
na zgon z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych.
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Natomiast wśród abstraktów zaprezentowanych
podczas konferencji, są które dostępne pod adresem http://
circ.ahajournals.org/content/131/Suppl_1, moją uwagę
zwróciło doniesienie dr. B. Haringa i wsp. Hypertension,
Antihypertensive Treatment, Sodium Intake and Cognitive Decline. Badano 6426 kobiet w wieku od 65 do 79 lat w ramach
The Women’s Health Initiative Memory Study (WHIMS).
Czas obserwacji wynosił 9,1 lat. Oceniano spożycie jonu
sodowego (na podstawie kwestionariusza! budzi to moje
poważne zastrzeżenia metodologiczne, bo jak wiadomo każdy pacjent niezależnie od szerokości geograficznej wyznaje:
pani doktor, ja nie solę), ciśnienie krwi oraz kondycję intelektualną starszych pań. Nadciśnienie tętnicze pogarszało stan
intelektu (HR = 1,43 w grupie nadciśnieniowej). Ciśnienie
≥140/90 mmHg powodowało wzrost ryzyka upośledzenia
funkcji intelektualnych (HR =1,38) w porównaniu z grupą
z prawidłowym ciśnieniem krwi. W innym z kolei doniesieniu wykazano, że mała aktywność fizyczna w wieku
średnim koreluje z gorszą sprawnością intelektualną w wieku
starszym (http://circ.ahajournals.org/content/131/Suppl_1/
A13.abstract?sid=d96db8e4-d1a6-4491-8e21-dcf41d83e8e8).
Pogarsza także kondycję intelektualną zmienność ciśnienia
skurczowego krwi odnotowywana podczas kolejnych wizyt (http://circ.ahajournals.org/content/131/Suppl_1/A22.
abstract?sid=020caa8d-3139-4ba3-80c6-a7d4184be9d7).
Co więcej, osoby otyłe o niskiej aktywności fizycznej narażone są na subkliniczne uszkodzenie mięśnia sercowego, co potwierdzono wyższym poziomem troponiny T
(http://circ.ahajournals.org/content/131/Suppl_1/A14.
abstract?sid=d96db8e4-d1a6-4491-8e21-dcf41d83e8e8).
Zaprezentowano także wiele innych doniesień,
z których jednoznacznie wynika naukowe potwierdzenie
starej prawdy: ruch może zastąpić wiele leków, ale żaden
lek nie zastąpi ruchu.
Krystyna Knypl
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American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 2015 Annual Meeting

Można dostać alergii!
Krystyna Knypl

Internetowa oferta kongresów amerykańskich towarzystw naukowych może wpędzić medycznego obieżyświata w poważną frustrację! Jest tak znakomita i wszechstronna, że odbiera zapał do podróżowania
w realu.

T

egoroczne obrady American Academy of Allergy,
Asthma and Immunology odbywały się w Houston.
Miasto jest stolicą stanu Teksas, w którym wszystko jest
wielkie – od lotniska poczynając, na kosztach na śmieci
kończąc. Niegdzie nie widziałam tak wielkich koszy na
śmieci jak w Teksasie! Podróż do Houston to koszt ok.
3000 zł, a hotel też za podobną sumę… Zostajemy więc
kolejny raz w domu i śledzimy obrady off site! (czyli
spoza miejsca zdarzenia w odróżnieniu od relacji on
site, czyli z miejsca zdarzenia).

Trochę historii dawnej,
a także niezbyt odległej
W sierpniu 1836 r. dwaj nowojorscy przedsiębiorcy działający na rynku nieruchomości Augustus
Chapman Allen i John Kirby Allen wykupili 6642 akrów
(2688 km²) ziemi wzdłuż zalewiska Buffalo Bayou
z zamiarem założenia miasta. Bracia Allen zdecydowali
nazwać je Houston na cześć Sama Houstona, dowódcy w bitwie pod San Jacinto, który w 1836 roku objął
stanowisko prezydenta Teksasu (http://en.wikipedia.
org/wiki/Battle_of_San_Jacinto#/media/File:The_Battle_of_San_Jacinto_%281895%29.jpg). W następstwie
tej bitwy wygranej przez Amerykanów Teksas zastał
odłączony od Meksyku. Przez okres 1836-1845 istniał
jako Republika Teksasu, a w 1845 r. został przyłączony
do USA jako 28 stan.
Podedukowani nieco w historii powracamy do
współczesności w Houston, gdzie można dostać nie
tylko alergii, ale nawet anafilaksji! Byłam bliska takiej
reakcji, gdy w 2008 r. znalazłam się na miejscowym
lotnisku. Wracałam do kraju z Cancun z przesiadką w Houston. Odebrałam walizkę i zgłosiłam się

7

do odprawy na odcinek transatlantycki. Nie bardzo
mogłam się porozumieć z pracownicą lotniska. Po
chwili rozmowy okazało się, że oczekiwała ona ode
mnie okazania dowodu nadania bagażu na pierwszy
odcinek podróży, zwykle nalepiany na okładkę boarding pass, czyli karty pokładowej. Nie będąc wtedy
świadoma znaczenia tej nalepki, gryzmoliłam sobie
na okładce jakieś notatki podczas pierwszego odcinka
lotu. Tymczasem podróżny, który nie wie wszystkiego
o nadanym bagażu, jest ze wszech miar podejrzany,
a jego bagaż jeszcze bardziej! Gdy rozpakowałam
walizkę w Warszawie, znalazłam w niej druczek informujący o dokonanej kontroli mojej walizki przez
Transportation Security Administration (TSA). Kontrole te budziły swego czasu wiele emocji w Stanach
Zjednoczonych (http://edition.cnn.com/2012/08/22/
travel/tsa-officers/index.html i nawet z powodu licznych skarg pracownicy TSA zostali skierowani na
dodatkowe szkolenie.
Gdy udało mi się szczęśliwie nadać walizkę na lot
do kraju, skierowałam się w stronę ruchomych schodów,
przed którymi stała kolejna umundurowana pani.
– Take care – powiedziała do mnie pani mundurowa.
– O.K., uważam, a co mam tym razem pokazać
do kontroli? – zapytałam.
– Nic nie musi pani pokazywać, ale w tym miejscu
dużo osób potyka się i upada. Mam taką pracę, że stoję
tu i uprzedzam o trudnym odcinku.
Uff... po takich przeżyciach trzeba było odwiedzić
tzw. restroom, a tam nowe zagadki – który guziczek
nacisnąć??? To już może lepiej zostać w domu, jak
postanowiłam na początku. ;)
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Potęga internetu
jest nie do pokonania
Jeszcze kilka lat temu różne gremia samorządowe przestrzegały lekarzy przed zbyt pochopnym
udzielaniem się w internecie z wszelkiego rodzaju
poradami, bo kanon osobistego zbadania pacjenta
przed udzieleniem porady nie przewidywał odstępstw.
Dziś, gdy zapotrzebowanie na porady medyczne rośnie
szybciej niż na drożdżach, rozwijają się nowe techniki
wizualizacji, lekarzy nie przybywa, a zapotrzebowanie
na porady lawinowo narasta, gremia medyczne zaczynają się skłaniać ku szerszemu wykorzystaniu internetu
do kontaktów z pacjentami w myśl znanej zasady nie
chcę, ale muszę.
Niezdecydowani i niedoedukowani w kwestii
poradnictwa przez internet mogą poczytać poradnik
Establishing, Managing, and Protecting Your Online
Reputation wydany w 2013 roku przez dr. Kevina
Pho i Susan Gay. Dr Kevi Pho jest określany w Stanach Zjednoczonych jako social media leading voice.
Na swojej stronie na Twitterze (https://twitter.com/
kevinmd) zamieścił 29,9 tysięcy tweetów od 2007
roku. Prowadzi też blog (http://www.kevinmd.com/
blog/). We fragmencie poradnika udostępnionego na
stronach www.amazon.com czytamy, że „w 2005 roku
tylko 5% dorosłych ludzi na świecie używało mediów
społecznościowych, dziś jest to 62% na całym świecie
i 46% w Stanach Zjednoczonych”. Badania pokazują, że 1/3 pacjentów zanim zdecyduje się na wizytę
u lekarza, poszukuje informacji w internecie o swojej
chorobie, a także o lekarzu lub szpitalu, gdzie może
uzyskać pomoc.
Nic więc dziwnego, że w pierwszym dniu obrad
były aż dwie sesje poświęcone zagadnieniom związanym
z praktyką alergologiczną i wykorzystaniem internetu.
Wielka szóstka mediów społecznościowych to: LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Google oraz blogi.
LinkedIn powstały w 2003 r. jest największą siecią dla
profesjonalistów. W październiku 2014 miał 332 miliony
użytkowników. Stanowi to 28% dorosłych użytkowników
internetu. Facebook i pozostałe media wszyscy znają,
choć nie wszyscy mają tam konto. Ciekawym miejscem
dla prezentacji kongresów medycznych jest Twitter.
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Już pisaliśmy o tej formie prezentacji w artykule Co
ćwierkano na kongresie transplantologów w San Francisco (http://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2014/
gdl_9_2014.pdf, s.6).
O blogach prowadzonych przez lekarzy można
pisać wiele. Amerykańskie i polskie blogi lekarskie
bardzo się różnią. Podoba mi się polityka Mayo Clinic w sprawie mediów społecznościowych wyrażona
w 12 słowach: Don’t Lie, Don’t Pry, Don’t Cheat, Can’t
Delete, Don’t Steal, Don’t Reveal. Rozwinięcie tematu
pod adresem http://network.socialmedia.mayoclinic.
org/discussion/a-12-word-social-media-policy/.
Obrady w Houston
O medycznych aspektach alergii wszyscy co nieco
wiemy, ale o tym, jak wykorzystać internet w pracy z pacjentami alergicznymi – już zdecydowanie mniej. O czym
mówiono na sesji Social Media: Future is here? Sesja była
dodatkowo płatna (poza wpisowym dla uczestników
kongresu), można więc sądzić, że podawano ciekawe
i przydatne wiadomości.
Dzięki dostępowi prasowemu miałam możliwość
poznania, o cym mówiono podczas tej sesji. Dr Matthew S. Bowdish w wykładzie How to Use Twitter in an
Allergist’s Practice przypomniał, że Twitter ogranicza
długość wypowiedzi do 140 znaków, czyli do objętości sms. Twittuje 883 mln ludzi na świecie, a każdego
miesiąca na tym medium społecznościowym udziela
się 232 aktywnych użytkowników, którzy zamieszczają
500 mln nowych tweedów dziennie.
Kto z amerykańskich alergologów udziela się na
Twitterze? Dr Bowdish wymienia ukrytych za nickami
następujących alergologów: @allergy, @drves, @allergistmommy, @dranneellis, @allergytalk, @allergykidsdoc,
@gtropper, @paallergy, @aller_md, @igecpd, @mrathkopf, @allergynet, @goallergy, @docallergy, @philallergie,
@choirdoc, @dryesmindem,
Są też organizacje i czasopisma alergologiczne:
@aaaai_org, @acaai, @worldallergy, @eaaci_hq, @a_iboard, @abimcert, @ab_peds, @jacionline, @jaciinpractice, @accpchest, @niaidnews, @info4pi, @faactnews,
@kfatweets, @allergicchild, @clinimmsoc, @tmsforacure, @idfcommunity, @aphylaxisCAN, @interasma,
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@medscape, @asthmauk, @wsjhealth, @xfoodallrgyhelp,
@natrevimmunol, @foodallergy, @fablogcon, @webmd.
Dlaczego wszyscy posługują się Twitterem? Zdaniem wykładowcy dzięki wpisom dzielą się z innymi
wiedzą medyczną, ostrzegają przed nieprofesjonalnymi wpisami w internecie, informują o wydarzeniach,
takich jak godziny pracy kliniki lub gabinetu, a także
np. o katastrofach ekologicznych. Ponadto promują
działalność badawczą, informują o zanieczyszczeniu
powietrza alergenami, przekazują dane o organizowanych konferencjach medycznych oraz pojawiających się
nowych lekach. Dużo możliwości!
Druga interesująca sesja była zatytułowana Use
of social media and mobile technology: Times are e-changing. Dowiadujemy się z niej, że 52% dorosłych

osób używa dwu lub więcej mediów spolecznościowych.
Największy wzrost popularności tych mediów nastąpił
w 2013 roku. Najbardziej popularny w pokoleniu 65+
jest Facebook. Rośnie popularność Instagramu wśród
pokolenia średniego.
Co można zrobić dzięki mediom społecznościowym? Można poprawić widoczność swojej praktyki,
zwiększyć ruch pacjentów, aktywnie się z nimi komunikować, poprawić lojalność pacjentów wobec praktyki,
oszczędzić pieniądze dzięki tańszym e-formom promocji
swojej praktyki. Jednym słowem – zostać realnym człowiekiem sukcesu w wirtualnym świecie!
Szczegóły program konferencji: https://aaaai.confex.com/aaaai/2015/webprogram/meeting.html#201502-19.
Krystyna Knypl

Nowości
Bo my, Słowianie, lubim… statyny
Na łamach „International
Journal of Cardiology” ukazała
się praca dr. Piotra Bandosza
i wsp. A victory for statins or
a defeat for diet policies? Cholesterol falls in Poland in the
past decade: a modelling stu-

dy, z której dowiadujemy się
o naszym narodowym zamiłowaniu do statyn. Otóż w roku
2002 statyny zażywało 11,2%
dorosłych Polaków w wieku od
60 do 79 lat i liczba ta wzrosła w 2011 do 32%. Średnio

stężenie cholesterolu wynosiło w 2002 roku 5,35 mmol/l
i obniżyło się o średnio
0,21 mmol/l do roku 2011.
Nie zaobserwowano natomiast
znaczącej zmiany w nawykach
żywieniowych, ograniczeniu

spożycia tłuszczów nasyconych czy całkowitej ilości
spożywanych kalorii. (K.K.)

Według WHO rak płuca
powoduje na całym świecie
każdego roku 1,5 mln zgonów
i jest główną przyczyną śmierci z powodu chorób nowotworowych. Niedrobnokomórkowy rak płuca stanowi około
85% wszystkich przypadków
nowotworu płuca. Globalny
wskaźnik przeżycia pięcioletniego w NDRP w I stadium
zaawansowania wynosi od 47
do 50%, a w wypadku NDRP
w IV stadium – spada do 2%.
Statystyki te wskazują na konieczność zapewnienia pacjen-

tom dostępu do skutecznych
terapii, dlatego decyzja FDA
jest tak znacząca.
W grudniu 2014 roku niwolumab został zarejestrowany przez FDA, również
w trybie przyspieszonym, do
stosowania u pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem po progresji
choroby, wcześniej leczonych
ipilimumabem, a w przypadku
występowania mutacji BRAF
V600, także wcześniej leczonych inhibitorem BRAF. (K.K.)

Źródło: http://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273%2815%29003186/abstract

Rejestracja niwolumabu w USA
Amerykańska Agencja
Żywości i Leków (FDA) zarejestrowała 4 marca niwolumab – inhibitor PD-1 do stosowania u wcześniej leczonych
pacjentów z zaawansowanym
płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca
(NDRP).
To pierwszy lek immunoonkologiczny zarejestrowany
w tym wskazaniu.
Podstawą do rejestracji
niwolumabu we wskazaniu
NDPR były wyniki badania
fazy 3. z randomizacją, oce-
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niającego skuteczność leku
u wcześniej leczonych pacjentów z zaawansowanym
lub przerzutowym płaskonabłonkowym NDRP. Badanie
to zostało zakończone przed
terminem. Ocena przeprowadzona przez niezależną Komisję ds. Monitorowania Danych
(DMC) wykazała bowiem, że
badanie osiągnęło swój punkt
końcowy, powodując dłuższe
przeżycia całkowite u pacjentów otrzymujących niwolumab w porównaniu z grupą
kontrolną.

Źródło: materiały prasowe
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Oczy w jesieni życia
Alicja Barwicka

Wszyscy mniej lub bardziej uświadamiamy sobie następstwa zmian demograficznych we współczesnym
świecie. Wśród niejasnych perspektyw są powody do
radości, bo żyjemy coraz dłużej. Statystyczny Polak
żyje 72,2 lat, Polka – 81 lat i jest to o 6 lat dłużej niż
20 lat temu. Statystki mówią wiele o starzeniu się całej populacji, ale przecież każdego z nas indywidualnie znacznie bardziej interesuje
proces starzenia się własnego organizmu. Spojrzenie w skali mikro jest nam najbliższe, bo młodsi już raczej nie będziemy i dotyczy to niestety wszystkich naszych osobistych tkanek i narządów, w tym także narządu wzroku. Co prawda oczy mogą chorować w każdym wieku, ale jest wiele takich schorzeń, których patomechanizm wynika
przede wszystkim z upływu czasu.
Życie (w okularach)
zaczyna się po czterdziestce
Wady wzroku towarzyszą nam przez całe życie
i zazwyczaj mają charakter stabilny. Ich skorygowanie
stosowaniem okularów korekcyjnych, soczewek nagałkowych lub metodami chirurgicznymi zapewnia
komfortowe widzenie. Jednak w pewnym momencie
około 40. roku życia w oku miarowym albo w tym ze
skorygowaną wadą wzroku pojawiają się problemy
z widzeniem z bliskiej odległości, mimo iż widzenie
z odległości dalszych i pośrednich jest nadal dobre.
To presbiopia, czyli starczowzroczność, polegająca na
związanym z wiekiem obniżeniu zdolności akomodacyjnej i wymagająca w następstwie zastosowania korekcji
optycznej podczas pracy z bliska. Poza posiadaczami
niewielkiej krótkowzroczności, którym komfort podczas pracy z bliska zapewni własne oko (bez korekcji),
reszta z nas musi korzystać z pomocy okularów „do
czytania”. Tę pomoc optyczną można stosować wyłącznie
do czynności wykonywanych z bliskiej odległości, ale
można ją także „wbudować” do używanych do dalszych
odległości okularów korekcyjnych jako części składowej
szkieł progresywnych czy dwuogniskowych.
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Powieki też są ważne
Aparat ochronny gałki ocznej też nie jest odporny
na upływ czasu. Nawet tak wydawałoby się błaha sprawa
jak utrata elastyczności skóry może mieć dla powiek
uciążliwe następstwa. Kiedy brzegi powiek zaginają się
do wewnątrz, w wyniku przewlekłego mechanicznego
drażnienia oraz zaburzonej aspiracji łez (nieprawidłowo
ustawiony punkt łzowy) mogą powstawać stany zapalane spojówek i rogówki. Odwinięcie brzegu powieki
na zewnątrz poza powyższymi objawami skutkuje
w szczególności uporczywym łzawieniem. Każda z tych
patologii może być początkiem groźnej dla rogówki
niedomykalności szpary powiekowej. Funkcja wydzielnicza gruczołów Meiboma oraz praca ich przewodów
odprowadzających także z wiekiem ulegają pogorszeniu, stąd znacznie słabsze nawilżanie i zapewnienie
właściwości poślizgowych rogówki. Nie bez znaczenia
jest tu oczywiście wieloletnie działanie niekorzystnych
warunków środowiska, w szczególności nieprawidłowej
temperatury, wilgotności i zanieczyszczenia powietrza
(klimatyzowane pomieszczenia) oraz długotrwałej pracy
przy komputerze. Te czynniki działając przewlekle na
powierzchnię gałki ocznej prowadzą do narastających
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zaburzeń fizjologicznego filmu łzowego ze wszystkimi
tego konsekwencjami.
Soczewki wymieniane na nowszy
model
Niewątpliwie jedną z najbardziej powszechnych
chorób narządu wzroku związanych z wiekiem jest
zaćma starcza. U części osób proces zmętnienia soczewki faktycznie występuje w bardzo podeszłym wieku,
ale wcale nierzadko zaćma pojawia się już w wieku
średnim u osób aktywnych zawodowo, dezorganizując
funkcjonowanie na polu prywatnym i zarobkowym. Na
szczęście jej chirurgiczne usunięcie, z jednoczesnym
wszczepieniem implantu (leczenia zachowawczego nie
znamy) nie obciąża stanu ogólnego pacjenta i zamyka
się zazwyczaj w procedurze jednodniowej (szerzej
o tej chorobie starej jak świat pisałam w GdL 1/2015).
Im dalej, tym gorzej
Struktury położone w głębszych częściach gałki
ocznej, a więc za soczewką, manifestują liczne objawy
patologiczne związane ze stanem układu krążeniowo-oddechowego. Postępujące z wiekiem zmiany w naczyniach krwionośnych mają bezpośredni, pogarszający wpływ na funkcjonowania ciała szklistego, błony
naczyniowej i siatkówki. Niechlubny udział w tych
procesach odgrywa między innymi palenie tytoniu
i hipercholesterolemia. Wpływ cukrzycy i nadciśnienia
tętniczego na stan naczyń gałki ocznej, w szczególności
na sieć kapilar siatkówki jest powszechnie znany, ale
trzeba też wspomnieć o występujących dość często
krwawieniach do ciała szklistego, gdzie z racji warunków anatomicznych resorpcja wynaczynionej krwi
jest bardzo trudna. Organizujący się krwotok nie tylko
działa toksycznie na okoliczne tkanki, ale wytwarzając
trakcję szklistkowo-siatkówkową może powodować
stopniowe pociąganie siatkówki, prowadzić do jej odwarstwienia ze wszystkimi tego następstwami. Nieleczone
lub niepoddające się leczeniu nadciśnienie tętnicze to
również ryzyko powstania ciężkich zaburzeń krążenia
siatkówkowo-naczyniówkowego o charakterze zakrzepowo-zatorowym, które mogą się kończyć jaskrą wtórną
i poważną utratą widzenia. Z kolei wieloletnia cukrzyca
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niezależnie od typu, nawet bez istotnych wahań poziomu
glikemii i dobrze reagująca na terapię, i tak średnio po
15-10 latach trwania demonstruje objawy retinopatii
cukrzycowej. Niestety do tego typu patologii dochodzi
zazwyczaj znacznie wcześniej, a zakres uszkodzeń
siatkówki waha się od niewielkiego, pozwalającego na
utrzymanie przez długi czas użytecznej ostrości wzroku,
aż do retinopatii proliferacyjnej, w której rokowanie
jest bardzo złe, czy też cukrzycowego obrzęku plamki
dającego ciężkie uszkodzenie widzenia centralnego.
Wiek nawet w nazwie
Podobny mechanizm zmian będący następstwem procesów zwyrodnieniowych i niedotlenienia
tkanki z produkcją czynnika wzrostu naczyniowego
(VEGF) i stymulacją nieefektywnej sieci kapilar ma
miejsce w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem
(AMD). To schorzenie bardzo ciężkie, gdyż lokalizacja
zmian w okolicy plamkowej siatkówki doprowadza do
nieodwracalnych zmian widzenia centralnego i nawet
jeśli mamy do czynienia z łagodną, tzw. suchą postacią
AMD, zaburzenia widzenia centralnego są niezwykle
uporczywe. Postać wysiękowa schorzenia praktycznie
nie rokuje utrzymania widzenia centralnego.
Muszki i błyski
Wraz z wiekiem galaretowata struktura ciała
szklistego także ulega zmianom. Pierwsze objawy zmian
strukturalnych związanych z zaburzeniem jednorodnej
optycznie tkanki mogą być subiektywnie odczuwane
już bardzo wcześnie w postaci „latających muszek”.
Wiąże się to z jednej strony z agregacją włókien kolagenowych, z drugiej zaś z powstawaniem w komorze
ciała szklistego optycznych jam wypełnionych płynem.
Postępujące zmiany o charakterze zwyrodnieniowym
powodują obkurczenie się tkanki, jej rozpływ, a tym
samym zmniejszenie przylegania do powierzchni siatkówki. Fizjologicznie w niektórych lokalizacjach ciało
szkliste łączy się z otaczającymi tkankami (na obwodzie
tarczy nerwu wzrokowego i w obszarze okołodołkowym, a u dzieci i osób młodych także z tylną torebką
soczewki). Na pozostałym obszarze takie połączenia nie
istnieją, ale przez ścisłe przyleganie szklistki siatkówka
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jest „przyparta” do podłoża. Z czasem ciało szkliste traci
swoje anatomiczne połączenia, przy czym najwcześniej,
bo już około 30. roku życia zanika połączenie z tylną
torebką soczewki.
U większości osób po 65. roku życia dochodzi do
tzw. tylnego odłączenia ciała szklistego, które najczęściej
najpierw obejmuje obszar okołodołkowy i rozchodzi się
promieniście na obwód. Pojawiają się trakcje szklistkowo-siatkówkowe mogące prowadzić do przedarć
siatkówki i w następstwie jej odwarstwienia. Jeśli do
tego mechanizmu dochodzi w okolicy plamkowej, to
efektem może być powstanie otworu w plamce żółtej.
Pociąganie siatkówki w okresie postępującego odłączania się ciała szklistego powoduje niekiedy jej fizyczną
stymulację odbieraną subiektywnie jako pojawiające
się w polu widzenia „błyski świetlne”.
Nudno i groźnie
Jaskrowe uszkodzenie nerwu wzrokowego może
co prawda wystąpić w każdym wieku, ale głównie
dotyczy osób starszych. Najczęstsza jest postać jaskry
pierwotnie otwartego kąta (JPOK), która może nawet
przez wiele lat niszczyć nerw wzrokowy, nie dając przy
tym praktycznie żadnych objawów. Dlatego uważa się,
że 30-50% chorujących może nie być leczonych, bo
nawet nie wiedzą o swojej chorobie. Zmiany w nerwie
wzrokowym mają tu niestety charakter nieodwracalny
i dlatego to niebezpieczne schorzenie w skrajnych
przypadkach może doprowadzić do całkowitej utraty
widzenia. Choroba dotyczy głównie osób po 40. roku
życia, a możliwość zachorowania wzrasta z wiekiem.
W mechanizmie powstania jaskrowego uszkodzenia nerwu wzrokowego główne znaczenie mają dwa wzajemnie
uzupełniające się czynniki: mechaniczny (podwyższone
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ciśnienie wewnątrzgałkowe) i naczyniowy (obniżony
przepływ krwi w biegunie tylnym oka). Są to równocześnie główne czynniki ryzyka wystąpienia jaskry.
Leczenie w dużym skrócie sprowadza się do dwóch
sposobów obniżania ciśnienia wewnątrzgałkowego:
zwiększenia odpływu cieczy wodnistej w kącie przesącza lub blokownia jej produkcji. Efekt uzyskuje się
głównie terapią farmakologiczną, ale też laserową oraz
metodami chirurgicznymi. Obniżenie wartości ciśnienia
wewnątrzgałkowego stanowiącego podstawowy czynnik ryzyka wystąpienia uszkodzeń nerwu wzrokowego
można zwykle osiągnąć, stosując przewlekle miejscowe
leki do oczu w postaci kropli. Często wystarcza nawet
aplikacja leku raz na dobę. Jednak przewlekłość terapii
osłabia motywację do leczenia, bo pacjent nie odczuwa
żadnej różnicy, gdy leku nie zastosuje. To niebezpieczne zjawisko, bo przerwa w leczeniu może skutkować
zwyżką lub wahaniami ciśnienia wewnątrzgałkowego,
co w efekcie prowadzi do postępu choroby. Jeśli nawet
leki są przyjmowane regularnie, to niezwykle długa
kuracja trwająca nawet dziesiątki lat także generuje
negatywne skutki uboczne dla przedniej powierzchni
gałki ocznej, zwłaszcza jeśli stosowany lek zawiera
środki konserwujące.
#
Jesień życia ma niewątpliwie wiele zalet. Jeśli
tylko odpowiednio wcześnie wychwycimy i właściwie
zareagujemy na towarzyszące jej wady (także te fizjologiczne), to dzięki możliwie najdłuższemu utrzymaniu
dobrego stanu zdrowia życie nasze i naszych pacjentów
stanie się o wiele prostsze i piękniejsze.
Alicja Barwicka
okulistka

Rys. Zen
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Więcej papierów
zamiast koronerów
Marzena Więckowska

Wiele osób, które nie są związane z medycyną, a które niejednokrotnie miały do czynienia ze śmiercią mniej lub bardziej bliskiej osoby, pewnie nie przywiązuje zbytnio wagi
do tego, że aby po śmierci zostać pochowanym w grobie, trzeba w sposób jednoznaczny,
profesjonalny i zgodny z prawem zostać uznanym za zmarłego przez fachowca, który
określi przy tym sekwencję zdarzeń składających się na kolejno następujące po sobie
przyczyny śmierci. Sprawa wydaje się jasna i oczywista, zwłaszcza na amerykańskich filmach, na których przy zwłokach błyskawicznie i bezszelestnie pojawia się koroner, wyposażony w piękne, ogromne auto i nowoczesne laboratorium. Czasami, w razie braku
koronera, jego funkcję pełni miejscowy szeryf. Jednak Polska to nie Ameryka, szeryfów
tu nie ma, a koronerzy, owszem, są, ale tylko… na papierze.
Ustawą zobowiązywanie
À propos papieru, to zgodnie z art. 11 ust. 1
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych „Zgon
i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza,
leczącego chorego w ostatniej chorobie”. Dalej ustawa
mówi: „W razie niemożności dopełnienia przepisu ust. 1,
stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić
w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub
w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej
czynności przez właściwego starostę, przy czym koszty
tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą
obciążać rodziny zmarłego.” Kolejny fragment ustawy
zobowiązuje ministra zdrowia do wydania aktu wykonawczego w tej sprawie:
„Minister właściwy do spraw zdrowia określi
w drodze rozporządzenia:
1) sposób dokonywania oględzin oraz kwalifikacje
osób, które z braku lekarzy mogą być powoływane do
wykonania oględzin;
2) zasady wzywania lekarzy, o których mowa w ust. 2,
w celu stwierdzenia zgonu i jego przyczyny;
3) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych zasady pokrywania wydatków
związanych z wykonywaniem oględzin.”
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Pomimo tego, że z mocy art. 11 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych już 1 stycznia 1999 roku nałożono na starostów powiatowych obowiązek powołania
osób upoważnionych do stwierdzania zgonów w każdym
powiecie, tylko w kilku z nich starostowie ten obowiązek
wypełnili. Pozostali tłumaczą swoją niemoc brakiem
pieniędzy z budżetu na ten cel. Ustawa sobie, a życie
sobie, dlatego od lat kwestia stwierdzania zgonów jest
bezprawnie przerzucana na lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Nielegalne stwierdzanie
lub MO zawiadamianie
Ktoś mógłby zapytać, dlaczego lekarze ci mieliby nie stwierdzać zgonów, skoro to oni leczą swoich
pacjentów aż do śmierci. Sprawa wcale nie jest taka
oczywista. Stwierdzanie zgonu nie tylko nie jest ich
obowiązkiem, oni wręcz nie mają prawa tego robić,
ponieważ w ramach umów zawartych z Narodowym
Funduszem Zdrowia lekarze zajmują się udzielaniem
świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie tzw. świadczeniobiorcom, których zasadniczą cechą jest to, że żyją.
Osoba zmarła nie jest świadczeniobiorcą, wobec tego
jakiekolwiek usługi dotyczące osoby zmarłej nie są
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świadczeniami opieki zdrowotnej, a zatem nie są objęte
umową lekarza (świadczeniodawcy) z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Ponadto w godzinach przeznaczonych na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej
lekarze nie mogą wykonywać innych usług, w związku
z tym stwierdzanie zgonu i sporządzanie karty zgonu
w tym czasie w świetle prawa jest naruszeniem jej
warunków, za co grożą kary finansowe nakładane
przez NFZ. Stwierdzanie zgonu przez lekarzy po godzinach pracy jest również nielegalne, ponieważ na
wykonywanie czynności związanych ze stwierdzaniem
zgonu nie mają zawartych umów ze starostami. Warto
dodać, że nadal obowiązujące przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 3 sierpnia
1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny
zwalniają lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej
chorobie z obowiązku stwierdzania zgonu, jeśli nie
był on ostatnim, który w ciągu 30 dni przed dniem
zgonu udzielał choremu świadczeń leczniczych bądź
jeśli lekarz zamieszkuje w odległości większej niż 4 km
od miejsca, w którym znajdują się zwłoki. Pikanterii
całej sprawie dodaje to, że nadal obowiązują przepisy
ww. rozporządzenia, które mówią, iż w razie niemożności ustalenia tożsamości zwłok lub podejrzenia, że
przyczyną śmierci było samobójstwo lub przestępstwo,
należy niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy
organ Milicji Obywatelskiej oraz biuro gromadzkiej
rady narodowej.
W wielu miejscach w Polsce dochodzi do sytuacji,
które wprost są przestępstwem wymienionym w kodeksie
karnym, gdyż lekarze pogotowia ratunkowego, którzy są
wzywani do stanów nagłych zachorowań, a na miejscu
zastają zwłoki, odmawiają wystawienia karty zgonu, wysyłając rodzinę zmarłego do lekarza rodzinnego z kartką
informującą o zgonie. Jest to działanie bezprawne, gdyż
jedynym dokumentem, w którym stwierdza się zgon, jest
karta zgonu, a zgodnie z art. 11 ustawy o cmentarzach
kartę zgonu wystawia ta sama osoba, która dokonała
oględzin i stwierdziła zgon. W takim wypadku, jeśli
lekarz rodzinny wystawia kartę zgonu bez osobistych
oględzin zwłok, tylko na podstawie informacji innego
lekarza, poświadcza nieprawdę w karcie zgonu, gdyż to
nie on stwierdził zgon.
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Zdecydowana większość lekarzy postawionych
przed dylematem: czy złamać prawo, udając się do nieżyjącego lub poświadczając nieprawdę, czy też przestrzegać
prawa, pozostawiając zrozpaczoną rodzinę zmarłego
na tzw. lodzie, wybiera to pierwsze. Nieliczni zgodnie
z prawem odmawiają, dlatego czasami słyszy się o sytuacjach, w których rodziny zmarłych mają poważne
problemy z pochowaniem swoich bliskich w związku
z brakiem osoby chętnej do wystawienia karty zgonu.
Zwykle w takich wypadkach całe niezadowolenie społeczne zamiast na autora tego bałaganu, czyli rząd, spada
na lekarzy. Zwykle też wtedy nieśmiało powraca od lat
sygnalizowany temat o potrzebie powołania koronerów,
na co jak zwykle brak jakiejkolwiek reakcji ze strony
władz państwa. Temat powraca jak bumerang, a życie
toczy się od afery związanej z niemożnością pochowania
zwłok z powodu braku karty zgonu do afery wywołanej
kolejnym ruszającym się workiem ze zwłokami w chłodni
zakładu pogrzebowego.
Przyczyn ustalanie i pieniędzy szukanie
Jesienią 2014 roku temat powrócił ponownie,
kiedy media poinformowały, że w 2013 roku aż w 109
tys. przypadków lekarze nieprawidłowo wypełnili kartę zgonu, przez co według statystyk co czwarty Polak
umiera bez jasnej przyczyny: „ze starości”, „ustania
krążenia lub oddychania” czy „z przyczyn nieznanych”.
Z powodu fatalnej jakości informacji o przyczynach zgonów Światowa Organizacja Zdrowia wykluczyła Polskę
z analiz porównawczych nad umieralnością, stawiając nas
w jednym szeregu z Azerbejdżanem, Gwatemalą i Katarem. Ubolewał nad tym wówczas jeden z profesorów
z GUS-u, argumentując, że przecież ustanie krążenia czy
oddychania, nagminnie wpisywane do kart, nie może
być przyczyną śmierci. Po raz kolejny potwierdzono
konieczność powołania koronerów.
W tym samym czasie pojawiły się w mediach informacje o tym, że powstaje projekt ustawy zmieniającej
ustawę o państwowym ratownictwie medycznym, który
zakłada, że w każdym z 380 powiatów powstanie biuro
koronera. Obliczono nawet, że zostanie powołanych
1100 koronerów, na co przy liczbie 360-380 tys. zgonów
rocznie potrzeba ok. 150 mln zł w skali roku. Daje to
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kwotę poniżej 400 zł za jeden przypadek stwierdzenia
zgonu, wliczając w to koszty funkcjonowania biura przy
staroście. Pieniądze na ten cel miałyby zostać zabrane
z puli przeznaczonej na ratownictwo medyczne, czemu
oczywiście sprzeciwili się ratownicy medyczni. Każdy
trzeźwo myślący i średnio zorientowany w temacie
człowiek zada pytanie: co wspólnego ma ratownictwo
medyczne z instytucją koronera i po co mieszać koronera
do ratownictwa medycznego, skoro wystarczy wreszcie
skutecznie zacząć egzekwować od starostów przestrzeganie art. 11 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
oraz wydać od 16 lat niewydany i oczekiwany akt wykonawczy do ustawy? Ostatecznie w projekcie zmiany
ustawy o ratownictwie nie znalazło się ani jedno słowo
o koronerze, sam projekt utknął w martwym punkcie,
a odpowiedzialny za prace nad nim podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia został odwołany ze stanowiska
z końcem grudnia 2014 roku.
Ministerialne udawanie
Tymczasem 1 stycznia 2015 roku rozpoczął się
protest lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, który
7 stycznia zakończył się podpisaniem porozumienia
z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia. W jednym
z punktów porozumienia minister zdrowia zobowiązał
się do podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie zmiany
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych przez ustanowienie instytucji koronera. Jest to doprawdy zdumiewające,
gdyż po raz kolejny minister zdrowia udaje, że nie wie
o istnieniu art. 11 ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmarłych. Minister zdrowia, podpisując się pod treścią
porozumienia, najwyraźniej również udawał, iż nie wie
o tym, że już miesiąc wcześniej, czyli 8 grudnia 2014 r.
ogłoszona została ustawa prawo o aktach stanu cywilnego, wprowadzająca zmiany w ustawie o cmentarzach
i chowaniu zmarłych dotyczące między innymi stwierdzania zgonu i wystawiania kart zgonu, które miałyby
wejść w życie 1 marca 2015 roku. Ustawa zobowiązała
ministra zdrowia do wprowadzenia od 1 marca 2015 r.
nowego wzoru karty zgonu. Minister zdrowia musiał
zatem zdawać sobie doskonale sprawę z tego, że w najbliższym czasie w kwestii stwierdzania zgonu szykują się
dla lekarzy zmiany nie na lepsze, lecz na gorsze.
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Zgodnie z planem 11 lutego 2015 roku ukazało
się rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzoru
karty zgonu, wchodzące w życie także zgodnie z planem, czyli 1 marca 2015 roku. Nowy wzór ewidentnie
jest reakcją Ministerstwa Zdrowia na uwagi Światowej
Organizacji Zdrowia i pana profesora z GUS-u, zarzucającego lekarzom fałszowanie statystyk dotyczących
przyczyn zgonów. Jest to jednocześnie kolejny sukces
Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie totalnej biurokratyzacji pracy lekarzy. Wystarczyło zaledwie kilka miesięcy, aby Ministerstwo Zdrowia stanęło na wysokości
zadania w dyscyplinowaniu lekarzy, niezbyt dogłębnie
analizujących i opisujących przyczyny zgonu. W nowych
kartach zgonu oprócz informacji takich jak nazwisko
rodowe, stan cywilny, nazwiska i imiona rodziców, lekarze muszą określać i wpisywać wszystkie przyczyny
zgonu wraz z określeniem kodów ICD-10 oraz czas
w latach, miesiącach lub godzinach, jaki upłynął pomiędzy wystąpieniem danej przyczyny a zgonem. Są to
absurdalne wymogi, zwłaszcza że narzucanie lekarzom
sporządzania kart zgonu było i nadal jest bezprawne.
Wzór zawiera tyle niejasności, że już po kilku dniach
od opublikowania Ministerstwo Zdrowia zamieściło
na swojej stronie internetowej objaśnienie, jak należy
wypełniać kartę zgonu, co i tak niczego nie wyjaśniło
ani nie ułatwiło.
Państwowej patologii trwanie
Dlaczego zatem ta patologia w funkcjonowaniu
naszego państwa trwa nieprzerwanie, pomimo istnienia
od 16 lat prawnie usankcjonowanej konieczności działania instytucji koronera w każdym powiecie i braku
kompetencji oraz podstaw prawnych do stwierdzania
zgonu przez lekarzy podstawowej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej? Dlaczego praktycznie w całym kraju starostowie lekceważą ustawowy obowiązek
powołania koronerów? Dlaczego Narodowy Fundusz
Zdrowia przymyka oko na jawne łamanie warunków
umów przez tych świadczeniodawców, u których lekarze
w godzinach pracy zamiast leczeniem ludzi zajmują
się stwierdzaniem zgonów? Dlaczego przedstawiciele
Ministerstwa Zdrowia albo latami nie robią nic, albo
tylko stwarzają pozory, że cokolwiek zamierzają uczynić
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Moim zdaniem
w kierunku ucywilizowania sposobu i warunków, w jakich w 38,5-milionowym kraju w środku Europy stwierdza się zgony jego obywateli? Czyżby chodziło o te 150
mln rocznie z budżetu? Czy to dużo? Dokładnie tyle
samo kosztuje rocznie utrzymanie 460 posłów, nie licząc
kosztów funkcjonowania Sejmu. A może przedstawiciele
Ministerstwa Zdrowia zakładają, że nie znajdą się chętni
do pełnienia funkcji kornerów?
Warto byłoby zadać te pytania ministrowi zdrowia. Polscy lekarze chcą się dowiedzieć, dlaczego od
tylu lat są wykorzystywani przez władzę i bezprawnie

zmuszani nie tylko do dodatkowej pracy bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, ale także do ponoszenia kosztów
stwierdzenia zgonu, takich jak koszty dojazdu, podczas
gdy kolejne rządy ciągle tylko składają obietnice, że to
się zmieni. Polscy lekarze nie żądają pieniędzy, lecz nie
akceptują bezprawnego narzucania obowiązku pracy
bez pieniędzy. Polscy lekarze chcą, aby władza w ich
kraju przestrzegała prawa, które sama tworzy oraz nie
zmuszała kogokolwiek do niewolnictwa i działania
wbrew temu prawu lub wbrew sumieniu.
Marzena Więckowska
internistka, lekarz rodzinny

Nowości
Jak postępować w ostrych zespołach wieńcowych u pacjentów z przewlekłymi
chorobami nerek?
„Circulation” opublikowało
nowe wytyczne American Heart Association zatytułowane
Pharmacotherapy in Chronic

Kidney Disease Patients Presenting With Acute Coronary Syndrome pod redakcją
J.B. Washama i wsp. Autorzy

podkreślają, że przewlekłe
schorzenia nerek występują
u około 30% chorych z ostrymi
zespołami wieńcowymi. Cały

tekst wytycznych w języku angielskim pod adresem: http://
circ.ahajournals.org/content/131/12/1123.full. (K.K.)

Źródło: http://circ.ahajournals.org/content/131/12/1123.extract

Palacze narażają swoje dzieci na wcześniejszy rozwój miażdżycy
oraz wiele innych schorzeń
„Circulation” opublikowało
doniesienie Exposure to Parental Smoking in Childhood
is Associated with Increased
Risk of Carotid Atherosclerotic Plaque in Adulthood: The
Cardiovascular Risk in Young
Finns Study autorstwa dr. H.W.
Westa i wsp., w którym omówiono oddziaływanie palenia
papierosów przez rodziców na
zdrowie dzieci narażonych na
wdychanie dymu tytoniowego.
Badanie przeprowadzono w ramach The Cardiovascular Risk
in Young Finns Study, którym
objęto 2448 młodych Finów,
a czas obserwacji wyniósł 26
lat. Dane na temat ekspozycji
na dym tytoniowy były zgromadzone w latach 1980 i 1983.

Od dzieci pobrano próbki krwi
i przeanalizowano je laboratoryjnie. W próbkach pobranych
od dzieci, których żadne z rodziców nie paliło papierosów,
w 84% przypadków nie stwierdzano nikotyny. W próbkach
pobranych od dzieci, których
jeden rodzic palił, nikotyny
nie stwierdzano w 62%. Gdy
zaś paliło dwoje rodziców,
nikotyny nie wykrywano
we krwi 43% dzieci. Palący
rodzice dzieci, u których nie
wykrywano nikotyny we krwi,
stosowali właściwą „higienę
palenia”, czyli nie palili papierosów w pomieszczeniach,
w których one przebywały.
W latach 2001 i 2007
u dzieci wykonano badanie

usg tętnic szyjnych na obecność blaszek miażdżycowych.
Stwierdzano je częściej u dzieci pochodzących z rodzin
palących. Ryzyko rozwoju
blaszki miażdżycowej wzrastało 1,6-krotnie w wypadku
rodziców starających się zachować zasady „higieny palenia papierosów”. Natomiast
w rodzinach nieprzestrzegających tych zasad ryzyko
rozwoju blaszki miażdżycowej
wzrastało aż 4-krotnie.
Doniesieniu temu towarzyszy artykuł redakcyjny autorstwa M.M. Mendelsona i S.D.
de Ferranti zatytułowany Childhood Environmental Tobacco
Smoke Exposure: A „Smoking
Gun” for Atherosclerosis in

Adulthood, w którym autorzy
przypominają, że informacja
o związku palenia papierosów z przyspieszeniem rozwoju miażdżycy pojawiła się
po raz pierwszy w literaturze
medycznej w 1960 roku, w Raporcie Naczelnego Chirurga
Stanów Zjednoczonych. Dalsze
badania na temat szkodliwego
działania papierosów publikowano w kolejnych 32 raportach i wielu doniesieniach
naukowych liczonych w tysiące.
Ryzyko rozwoju choroby wieńcowej u kobiety palącej wzrasta 3-krotnie, a u mężczyzny
2,6-krotnie. Ryzyko rozwoju
choroby wieńcowej u osób będących biernymi palaczami
wzrasta 1,25-krotnie. (K.K.)

Źródło: http://circ.ahajournals.org/content/early/2015/03/12/CIRCULATIONAHA.114.013485.abstract
http://circ.ahajournals.org/content/early/2015/03/12/CIRCULATIONAHA.115.015705.abstract
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Na dyżurze

Motto
Blade liczko ma, lecz śmieje się…

(Z piosenki o bombie, którą znalazł dziadek – zasłyszane w młodości)

Bogów na świecie stworzył naprzód strach. (Publius Paninus Statius)

As tu nagle ... taka stara torba
Rafał Stadryniak = @Grypa

Rzeczy dzieją się normalnie w swoim określonym tempie, ale człowiek nie potrafi
tego docenić i zawsze musi dorzucić swoje trzy grosze. Albo coś idzie za wolno, albo
za szybko i do tego kulawo. Nigdy tak jak się spodziewamy lub jak sobie życzymy. Na
pewno większość niemająca tzw. genu przygody, skłaniającego do zachowań ryzykownych, nie lubi być zaskakiwana. No to medycyna nie dla nich…
Wyjątkiem są dzieci ,

które uwielbiają zasadzki, zwroty akcji i wręcz
lubią się bać. Czytając nudną bajkę pięciolatce możemy
być pewni, że będzie nas pobudzać do wymyślania
jakichś horrorów.
My czytamy, że baranek, że królewna, że zbiera
kwiaty, że ptaszek leci. A brzdąc grobowym głosem
przyśpiesza, sepleniąc: As tu nagle…

My o zajączkach, pracowitych bobrach, pszczółkach i motylkach, a maluch z niedoborem adrenaliny
wtrąca pełnym napięcia głosikiem: As tu nagle…
No to dobrze, jak chce, to niech ma. Baranek
zjada ptaszki, królewna puszcza zajączki jak kaczki po
wodzie, motylki krzyżują się z pszczółkami, królewnę
w finale porywają dzikie bobry…
Dziecko ma oczęta rozszerzone ze strachu, ale
chichocze nerwowo.

Rys. Helena Kowalska

Z dorosłymi jest
inaczej.
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Nasz Doktor zaciągnął się
tą banalną myślą.
Zwłaszcza w medycynie
nie lubimy być zaskakiwani, bo
nie są to niespodzianki ani przyjemne, ani sympatyczne. Tutaj
królewny nigdy nie porywają
dobre bobry.
Nagle okazuje się, że dwie
linijki opisu hist-pat determinują
czyjeś życie lub oznaczają wyrok.
Nagłe zwroty akcji na
SORze są wpisane w definicję
dobrego scenariusza wg starego
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Na dyżurze
Hitchcocka. Na początku zajeżdża karetka z chorym,
a potem jest cały czas jedno wielkie As tu nagle…
Definicja nagłości klasyczna różni się od definicji pacjentów, np. nocnych pomocy medycznych. Tam
o północy spotyka się pacjent z kaszlem od miesięcy
z innym, który zakasłał z wieczora. Pacjent ze skręconą kostką od tygodni, który nie miał czasu zgłosić się
do lekarza (i oczekuje nagrody za swoje bohaterstwo)
z takim, którego dwa tygodnie temu zakłuło w nodze
i przestało, a on do tej pory nie wie, co to mogło być.
Pora to wyjaśnić… Jeszcze pięć minut do północy…
Nasz Doktor trzymał się zaś bardziej klasycznej
interpretacji nagłości, którą wyniósł ze studiów, a konkretnie z pierwszych zajęć patomorfologii. Ćwiczenia
prowadził doświadczony lekarz, który z niejednego
pieca chleb jadł i pływał na statku jako lekarz okrętowy.
Patomorfologia ważna rzecz i ciężki przedmiot.
Książki do patomorfologii o konsystencji i ciężarze cegły
potwierdzały, że „patomorfa” to nie jakieś przelotne michałki i efemerydy. Pływający Asystent rzucił na początek
w zaaferowaną i przestraszoną gromadkę studencką
pytanie: „Co to jest nagły?” Następnie przeszedł się po
sali, utwierdzając się w przekonaniu, że młodzież nie
ma pojęcia, o co mu chodzi. Pokazywał palcem kolejno
studentów, którzy wstawali niemo, ogłuszeni pytaniem.
Następnym punktem programu było objaśnienie,
że nagły w języku patomorfo to taki przypadek, gdzie
nie zdążyły się jeszcze wytworzyć zmiany w komórkach.
Porażeni tą mądrością studenci długo nie mogli dojść do
siebie. To że nie zrozumieli zupełnie pytania, byli w stanie
jeszcze przeboleć. Natomiast zostali przywaleni pięknem
i prostotą odpowiedzi. Mieli prawo wierzyć swojemu
Pływającemu Asystentowi, tym bardziej że wykazywał
się on zadziwiającą spostrzegawczością w relacjach
międzyludzkich. Dla każdego studenta podchodził
indywidualnie, nadając boleśnie celne pseudonimy. Do
koleżanki, która ubierała się dość wyzywająco, zwracał
się nie inaczej niż per „kobieto doświadczona”.
Z perspektywy czasu Nasz Doktor dostrzegał
w tym coraz większą dozę komizmu i dowcip Pływającego.
Obecnie Nasz Doktor siedział sobie w przychodni,
jak to mówią w NFZ, jak u Pana Boga za piecem i przyjmował, i przyjmował. Ludzi przyjmował.
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Miał dziwne wrażenie ,

że przypadki banalne i zupełnie niepilne stają się
nagle nagłymi, gdy zadziała jakiś katalizator. Zupełnie
jakby co pewien czas pięciolatka powtarzała, strasząc
się sama: As tu nagle…
Banalne zmiany skórne nagle zaczynają budzić
zainteresowanie po emisji reklamy i obróbce tematu
w Googlach. Pacjent dopytuje się, czy to na pewno nie
rak. Raczej nie. A na sto procent? Na sto procent to się
wytnie, się zobaczy. Albo standardowe objawy zużycia
różnych narządów u seniorów stają się nagle przedmiotem
gwałtownej diagnostyki, gdy zjawia się dociekliwa rodzina świeżo po obejrzeniu programu w TV śniadaniowej.
Polski pacjent ma zawsze na koniec wizyty u lekarza dwa zasadnicze pytania, gdy mimo usilnej diagnostyki
nie znaleziono konkretnego schorzenia: „Czyli jestem
zdrowy?’ i „W której aptece jest najtaniej?”
Nasz Doktor tłumaczył cierpliwie, że nigdy nie
odważyłby się nikomu wmawiać, że jest zdrowy, tym
bardziej że pytanie zadawane było w zaczepnym tonie.
Tłumaczył, że definicja zdrowia wg WHO jest bardzo
pojemna i zasadniczo nieosiągnięcie pełnego dobrostanu, czy to fizycznego czy też psychicznego od ręki nie
pozwala na używanie słowa „zdrowie”.
Inni pacjenci, gdy Doktor wyjaśniał, co się tym
razem zepsuło w organizmie, pytali wprost: „Ale nie
umrę?” Pytanie zadawane z lękiem, a odpowiedź musi
być spokojna. W myślach kotłowały się Doktorowi gotowe odpowiedzi, które nie nadawały się do zacytowania
choremu: „Mam nadzieję, że nie na moim dyżurze,
wierzę, że nie będzie pan się męczył długo…” Pozostawało jedynie głośno pofilozofować na temat „wszyscy
umrzemy” i „Piasecki wszystkich uleczy”.

Nasz Doktor siedział sobie
w przychodni

i spokojnie przyjmował pacjenta za pacjentem.
Dzisiaj był wyjątkowo wręcz spokojny i skoncentrowany
wyłącznie na pracy, czując w kościach wczorajszy ciężki
dyżur. Nie miał siły szczypać pielęgniarek, rutynowo
flirtować z pacjentkami w różnym wieku, jednakowoż
zawsze powyżej 18 r.ż. Miał jedynie siłę przyjmować,
przyjmować…
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Na dyżurze
Jak na złość przyszli dzisiaj wszyscy ci pacjenci,
o których w przychodni mówiło się „znany pacjent”.
Pokazał się kolega z podstawówki, który naocznie
przypominał Doktorowi błagalną inwokację: Panie Boże,
ochroń nas od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.
Pacjent, nazwijmy go Bochenek (wybacz mi,
profesorze – Nasz Doktor zwrócił oczy do nieba, gdzie
przebywał autor słynnych ośmiu tomów anatomii), otóż
pacjent Bochenek grzązł w niekończących się dywagacjach o zdrowym trybie życia, ćwiczeniach. Jedynym
mankamentem był fakt, że nie przestrzegał żadnych
zaleceń. Czyli mocny tylko w gębie i spragniony diagnostyki. Natomiast zawsze starał się podzielić swoimi
niepowodzeniami z Doktorem. Tak po starej znajomości.
Dzisiaj też nie miał lekko. Opowiadał z ożywieniem o swoich planach zrzucenia wagi, programach
ćwiczeniowych, przyszłych rygorach dietetycznych,
słowem science fiction.
Nasz Doktor przyłapał się, że w myślach przerywał tokującemu Bochenkowi sepleniącym: As tu nagle...
Jednak nic się działo. I nie stanie się nic as do
końca, zamknął w myślach temat uaktualnionym cytatem z krakowskiego barda. Wódka w parku wypita albo
zachód słońca – brzmiało mu ciągle w głowie.
Bochenek jakby to dosłyszał, bo chciał się koniecznie umawiać na wódkę po pracy.
– Tu nie mam czasu opowiedzieć wszystkiego,
bo się śpieszę, ale przy wódeczce opowiem ci wszystko
ze szczegółami.
Nasz Doktor Dostał czkawki.

– No dobra, lecę. Nie mam czasu, bo czekają na
mnie – rzucił Bochenek i dodał oskarżycielsko – ale ci
dobrze, fajną masz pracę. Siedzisz sobie i piszesz te recepty, a ja to muszę latać. Ale cóż, było iść na medycynę,
a teraz to już za późno.
Wcześniej też było za późno, dodał po cichutku
Nasz Doktor i pożegnał w końcu Bochenka.

Chleb nasz powszedni ,

gorzko podsumował wizytę, którą trudno było
podciągnąć nawet pod wizytę recepturową. A dręczenia
lekarza nie było w menu NFZ.
Na zakończenie dnia przyszła jeszcze starsza
pacjentka, która od czasu do czasu była przyganiana
przez pielęgniarki na wizytę lekarską. Sama najchętniej
przedłużałaby leki i omijała lekarzy.
Doktor był zadowolony ze stanu zdrowia pacjentki i z jej pozytywnego nastawienia do choroby
i do leczenia, tak że zagadał się na tematy bieżące.
Pacjentka też się wciągnęła do rozmowy na tyle, że
zostawiła torebkę na wieszaku. Na szczęście nie zdążyła
odejść za daleko.
– A torebka? – krzyknął Nasz doktor za wychodzącą.
– A tam, taka stara torba – zażartowała sobie
pacjentka i puściła do Doktora oko. Tak po łobuzersku.
Nagle cała medycyna stała się prostsza i bardziej
przyjazna.
Rafał Stadryniak
internista

„(...) niezadowolenie jest jedną z kluczowych cech, które z człowieka czynią pisarza. Nie
wystarcza cierpliwość i znój, musimy czuć przymus ucieczki od tłumów, towarzystwa, życia
codziennego i zamknięcia się na osobności. Pragniemy cierpliwości i nadziei, byśmy w naszych
dziełach potrafili stworzyć pełne głębi światy. (…) Pisarz zamykający się w pokoju z początku
rusza w podróż w głąb siebie, by po latach odkryć wieczne prawo rządzące literaturą: musi posiąść
sztukę opowiadania własnych opowieści tak, jakby były one opowieściami wszystkich ludzi, jak
też sztukę tworzenia opowieści innych ludzi tak, jakby były one jego własnymi opowieściami,
bo tym właśnie jest literatura.” Orhan Pamuk, wystąpienie podczas wręczenia Nagrody Nobla 2006
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Orhan_Pamuk#/
media/File:Orhanpamuk2.jpg

Co czyni pisarza?

Na dyżurze, po dyżurze

Z pustego i Salomon nie naleje.

(Ludowe powiedzenie sprzed ery NFZ. Obecnie cytowane w promowanej wersji „naleje”).
Nie ma dzieci, są ludzie. (Janusz Korczak)

Dzieci z… przeszłością ... POZ
Rafał Stadryniak = @Grypa

Nasz Doktor zerknął przez ramię na finanse przychodni i posmutniał. Niby wyżyć się
dało, ale… Miał jednak w pamięci, że całe cywilizacje upadały w podobnie powolny
sposób. Taki Rzym chwiał się i chwiał przez wieki, aż oczywiście upadł. Zatem mamy
jeszcze trochę czasu.
Za to starzejemy się
od urodzenia.

Naturalny cykl w POZ zaczyna człowiek z pozycji
dziecka, no chyba że został już wcześniej przytulony
i wychowany przez inny POZ, a teraz się do nas przepisał – ciepło pomyślał Nasz Doktor.
Dziecko sobie rośnie na kolejnych
wizytach lekarskich i wchodzi w wiek
dorosłości. I tu gwałtownie spadają wskaźniki finansowania, mimo
że takie przepoczwarzone dziecko
ma coraz większe wymagania. Już
nie wystarczy nakarmić i wyleczyć.
Trzeba wysłuchać, uspokoić, napisać
zwolnienie, zaświadczenie, usprawiedliwienie.

odnotowanie w Urzędzie Pacy. W Polsce rutynowo
jest to kłopot wyłącznie lekarza, od którego oczekuje
się zwolnienia. Niech kombinuje lekarz cwaniak, co tu
wpisać, żeby w urzędzie się nie czepiali.

Dorosłość jest
trudna , ale z punktu
widzenia NFZ –
tania.
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Rys. Zen

Dorosłego trzeba więc jak
najszybciej przeprowadzić w starość,
co opłaca się finansowo. Wskaźniki
finansowe znowu szybują w górę
(na miarę NFZ) i nie trzeba pisać
zwolnień. Odpada też kombinowanie, co zrobić, gdy się przegapiło
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Na dyżurze, po dyżurze
Tak zresztą instruują zapominalskich urzędnicy:
jak pan przyniesie L4, to będzie w porządku. I przychodzi taki klient do POZ i co? I chce po prostu załatwić
sprawę. A tam lekarz mu utrudnia. A przecież pani
z okienka powiedziała, że trzeba przynieść zwolnienie.
Ci lekarze to niby studia kończyli, a nic nie rozumieją.
Ostatnio dzieci chorowały jakby trochę mniej
i Nasz Doktor, który był samozwańczym pediatrą, odzwyczaił się od małych pacjentów. Okazja na doskonalenie umiejętności kontaktu z małoletnimi nadarzyła się
zupełnie niespodziewanie. Trafiła się wizyta domowa
u pielęgniarki, która raz na rok testowała swój POZ.
Wzywała wizytę domową i oczekiwała przy tym L4 do
ręki. Pielęgniarka była w sumie sympatyczna, chorowała
raz w roku i Doktor dawał radę zdać test zwolnienia do
ręki. Tym razem było ciekawiej, że po domu biegała gromadka wnucząt, z których jeden chłopiec był żywotnie
zainteresowany działaniami Doktora. Nasz Doktor miał
kłopot, żeby zajrzeć pacjentce do gardła, bo młodociany
medyk wpychał się na pierwszego.
Babcia pielęgniarka była dumna: On taki dociekliwy od małego, mówi, że zostanie doktorem. I zwierzątka bardzo lubi.
To akurat nie jest potrzebne do bycia lekarzem,
a czasem może nawet przeszkadzać w pracy.

Nadmierna uczuciowość nie jest
pożądana.

Nasz Doktor już miał zapytać, czy latorośl robi
zwierzątkom sekcje, widomy znak, że jest się pomazańcem Hipokratesa, ale sam zainteresowany wypowiedział
się w temacie, lekko sepleniąc:
– A ja to mam chomika. I lubię go tak głaskać za
uskiem. I sobie zbieram pieniąski na papugę. Kostuje
200 zł i umie nawet gadać bzydkie zecy.
Tu babcia skrzywiła się z lekką dezaprobatą,
kontestując milcząco owe 200 zł.
Nasz Doktor jako wytrawny domorosły psycholog
wyczuł swoją szansę. Zresztą lekarze są zobligowani
także do szerzenia oświaty, higieny i co tam jeszcze kto
wpisze w obowiązki lekarza.
– Poczekaj, gościu. Nie spiesz się tak – odezwał się,
ważąc słowa i zerkając na babcię pielęgniarkę. – Zaczekaj
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jeszcze trochę i od razu z etapu chomika przeskoczysz
na dziewczyny z pominięciem papugi.
– Ale papuga kostuje 200 złotych i mówi bzydkie
zecy – nie ustępował młody.
– Dziewczyny też kosztują, też mówią brzydkie
rzeczy i dodatkowo stroją miny – nie odpuszczał Doktor.
Ziarno zostało zasiane i teraz tylko trzeba będzie
monitorować rozwój wypadków. Może uda się ominąć
etap papugi. Zerknął przelotnie na babcię pielęgniarkę,
która z aprobatą kiwała głową.
Nasz Doktor przypomniał sobie, że też miał
kiedyś papugę, ale tylko przez jeden dzień. Do tego
zdobyczną i jak się okazało, przechodnią. Złapał ją
w lasku, letnią porą. Na szczęście w domu była stara
klatka. Drugiego dnia papuga i tak uciekła uszczęśliwiać
inne dzieci.
Nasz Doktor zamyślił się przy okazji na temat
chorób odzwierzęcych. Weźmy taką papuzicę. Albo
chore łabędzie. Lub wściekłe krowy.
A tymczasem największe zagrożenie dla seniorów
w POZ i tak stanowią właśnie dzieci, a właściwie wnuczkowie. Takie dziecko przedszkolne kichnie raz. Rodzic
się pochoruje na tydzień, a dziadek czy babcia mogą
zejść z powodu tej samej infekcji. A wszystko ten sam
bakcyl od zasmarkanego malucha. Ale weź tu i odizoluj
wnuczka od dziadków w polskich warunkach, kiedy
właśnie dziadkowie są najbardziej odpowiedzialni za
opiekę nad narybkiem w imieniu zaganianych rodziców.

Pewien problem stanowiły starsze
pociechy,

tuż przed 18. rokiem życia. Często przychodziły
same, niektóre nad wiek rozwinięte, że aż strach było
badać.
Dzisiejsza podrosła pacjentka już przeszła do
grupy tzw. młodych dorosłych. Pojawiła się jednak
przepisowo w towarzystwie babci. Dokuczały jej, jak
to często u młodych bywa, kłucia serca. Serce, jak widomo, mieści się po lewej stronie pod bluzeczką. I tu
nastąpiła pierwsza niespodzianka. Dziewczyna zamiast
lekko zrzucić okrycie, z ociąganiem podniosła jedną
bluzeczkę. Została jeszcze druga. Nasz Doktor pytająco
spojrzał na babcię.
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– Ona jest z Ameryki. Tam nie rozbierają się do
badania tak bardzo jak u nas.
Dziewczyna, która trochę mówiła po polsku,
a rozumiała tylko trochę więcej, potwierdziła.
Nasz Doktor rozdziawił usta, pokazując swoje
zdziwienie mową ciała.
– A jak rodzicie tam, w Ameryce?
– Normalnie, w szpitalu – odpowiadała świeżo
upieczona osiemnastka z polskimi korzeniami.
– Ale badanie serca jednak przez koszulkę – upewniał się Doktor. – Toż to fanaberia na islamską modłę.
Dziewczyna wzruszyła ramionami.
– U nas są takie formularze. Jak ktoś wypełni
formularz, to już wiadomo, na co choruje.
– Aha, u nas też są takie formularze, ale jeszcze
badamy pacjentów…
Następnie była cała procesja młodzieży do szczepień. I tutaj niespodzianka. Co zakodować: Z24 – potrzeba szczepień profilaktycznych przeciw niektórym
pojedynczym chorobom zakaźnym czy może trafniej
byłoby użyć Z25 – potrzeba szczepień profilaktycznych
przeciwko innym pojedynczym chorobom zakaźnym?
Co będzie lepsze? To czy tamto? Czy zdecydować
tak, czy owak? Która decyzja będzie lepsza dla pacjenta,
a która dla lekarza? A może to jedno i to samo?

Nasz Doktor przypomniał sobie
pewną kucharkę ,

która nie uważała, żeby jej zawód był pozbawiony odpowiedzialności. Pomijając oczywistą możliwość celowego wytrucia klientów, istniało realne
prawdopodobieństwo strucia niechcącego. Poza tym
w kuchni liczyła się umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i odpowiedniej kwalifikacji, zupełnie
jak w medycynie.
Kucharka uważała, że jest narażona na stały stres
decyzyjny: co kartofel, to decyzja. – Głowa od tego
boli – potwierdzała wpływ presji na organizm skazana
na nieustanne decydowanie.
Dokonawszy na wieki wybór, w każdej chwili
wybierać muszę – przypomniał sobie Nasz Doktor wiersz
z lekcji polskiego. Omawiany był jako cytat wojenny, ale
okazał się zupełnie jeszcze świeży przydatny.
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W sprawie napięcia nerwowego w kuchni Nasz
Doktor raczej skłaniał się ku stwierdzeniu, że głównym
stresorem jest stała obecność, a nawet wszechobecność
pożywienia na wyciągnięcie ręki. Wolał jednak zachować swoje spekulacje dla siebie. Pacjentka była dobrze
odżywiona i nastawiona bojowo na szybkie rozwiązanie
wszelkich problemów, jak to w kuchni.
Nasz Doktor przypomniał sobie, jak owa kucharka zaczepiała go w podstawówce i zadawała pewne
standardowe pytanie: „A ty bardziej kochasz tatusia
czy mamusię?” Odpowiedź, że oboje po równo powodowała jedynie to, że przesłuchanie wkraczało
w inną fazę. Zaczynały się pytania odwracające uwagę, sondujące stosunki miedzy rodzicami i wreszcie
kolejna tura „tatusia czy mamusi”. Teraz jakby role
się trochę odwróciły.
O dziwo właścicielka tak metodycznego umysłu
nie lubiła, jak doktor dopytywał się, czy pacjentka bardziej lubi uczęszczać do dermatologa czy do okulisty,
albo czy woli palić papierosy rano, czy wieczorem. To
ostatnie pytanie było zresztą trochę perfidne, bo jak ktoś
już pali, to pali mu się dobrze cały dzień.
– Ja palę od dziecka i nie będę teraz sobie na starość
robiła wstydu z odstawianiem, bo wiem, że się nie da.
– Ale może by tak chociaż spróbować rzucić, tak
na próbę – przekonywał Nasz Doktor, używając języka
perswazji i zwrotów obecnych z pacjentką w jej pracy. –
Tak dać sobie odpocząć od palenia przez dwa tygodnie.
A potem jak dobrze pójdzie, to zrobimy dokładkę.
– A co pan myślisz, że ja dziecko jestem, żebym
rzucała palenie? – przytomnie zauważyła pacjentka,
która jednak wyrwała się z transu.
Za mało programowania neurolingwistycznego,
skonstatował Doktor. Trzeba jednak uczciwie przejrzeć
książki kucharskie, żeby przenikać do języka kuchni.
I tu miała rację. Dorosłemu nie zabronisz. Wyobrzydzasz, zestresujesz. A efekt może być dokładnie
odwrotny.
Dzieci jednak są przyszłością POZ. A właściwie
przeszłością, bo ich coraz mniej.
Rafał Stadryniak
internista
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Na dyżurze, po dyżurze

Prasa… prasa… prasa… Wiem, czytałem i ja kiedyś prasę. (Pseudocytat)

Lekarz czyta
i wie
Rafał Stadryniak = @Grypa

Rys. Zen

Zbliżała się prawdziwa wiosna,
a wraz z nią wysyp przeziębionych,
alergików i wszelkich możliwych
kombinacji tych dwóch stanów.
Wiosna miała być nasza, piękna,
słoneczna i kwiatowa, a nie jakaś
pluchowato-reumatyczna.
Było szaro i nijako

Na razie królowała jeszcze prowizorka marcowo-kwietniowa, ale coś w kościach mówiło, że za rogiem
czai się wielkie ciepło. Po ciepłej zimie myszy i mikroby
nie zostały wymrożone i rozwijały się w zastraszającym
tempie. Jak to się mówi: pacjenci nie nastarczali chorować,
a lekarze oczywiście ich przyjmować. A wszyscy mieli
już serdecznie dosyć epidemii i słynnego wiosennego
przemęczenia. Zwłaszcza osoby chronicznie zmęczone
przez cały rok odczuwały na wiosnę spadek zainteresowania lekarzy ich ciężkim krzyżem, który chociaż niesiony
z godnością, nie smakował już tak samo. Niesienie go
w tłumie innych nieszczęśników nie dodawało aury
wyjątkowości. Tabuny męczenników domagały się od
lekarzy rodzinnych pobierania badań na morfologię
z obrazem, kału na pasożyty i na wszelki wypadek
krwi na boreliozę, która to choroba rozbudzała żywą
wyobraźnię polskiego pacjenta. Lekarze podchodzili do
tego ruchu pobraniowego z zawodową pokorą. Wszak
już dawno udowodniono, że puszczanie krwi jest dobre.
A na pewno uspokajało kiedyś i uspokaja teraz.
Lekarze zbici w gromadkę usiłowali dodać sobie
otuchy. Przecież wiadomo, że gdy tylko zaświeci słońce,
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wszyscy chorzy przewlekle wyjadą odpocząć trochę
od lekarzy. Trzeba tylko doczekać. Taka kolej żelazna
rzeczy. Lekarze niby to wiedzieli, ale na razie nic nie
wskazywało na rychły koniec oblężenia.

Aż tu nagle

pojawiła się iskierka nadziei, promyczek światła.
Czyjaś niewidzialna rączka wrzuciła do skrzynki świeże
jeszcze wydanie gazety branżowej. A tam cuda, cudeńka.
I krzyżówki, i analizy. Artykuły i pierwszej, i ostatniej
potrzeby. Co kto sobie życzy.
– Czytałeś już najnowszy numer naszej gazety
środowiskowej? – doktor Luzik był wyraźnie podniecony.
– Ogłaszają, że potrzebują specjalisty takiego jak ja – tu
stuknął się w pierś skrytą pod sztruksową marynarkę
szytą na miarę.
– A cóż oni chcą od ciebie? – zaciekawił się Nasz
Doktor.
– A chcą. A chcą. Chcą, żebym im poprowadził
oddział.
Nasz Doktor uważał, że to naprawdę miło.
– I jeszcze mi za to zapłacą – nakręcał się Luzik.
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Ale czasów dożyliśmy, pomyślał Nasz Doktor.
To już sama sława mołojecka nie wystarcza, musi taki
bohater dostać pieniądze do ręki.
– Się porobiło – głośno już dodał Doktor.
– A jeszcze w rubryce towarzyskiej trzy lekarki
się ogłaszają. Wszystkie w promieniu piętnastu minut
od ordynatury – tokował w najlepsze Luzik.
Za piękne żeby było prawdziwe. Może drogi
dziurawe? Może już ktoś zaklepał panny? – domyślał
się Nasz Doktor.
– Te ogłoszenia były połączone?
– Nie, skąd, sam je wyłowiłem i przetworzyłem,
o, w tej główce – tu Luzik stuknął się palcem w głowę.
A echo dopowiedziało mu stokrotnie – zabrzmiał
jakiś złośliwy pogłos w pamięci Doktora.
– W poprzednich ogłoszeniach jeszcze ich nie było,
a teraz, proszę, trzy sikorki, tuż obok mojej ordynatury.
– A może to jedna i ta sama osoba, tylko w trzech
osobach, żeby zwiększyć swoje szanse? Wiesz, o co mi
chodzi. Tak jak z przekazywaniem genów. Z jednym
plemnikiem to nie ma nawet co wychodzić z domu.
– Wszystko możliwe – przyznał niechętnie Luzik
– ale ja patrzę na to z drugiej strony. Ogłoszenie ukazało
się w naszym organie, to raz. Właśnie rozglądałem się za
jakimś znakiem z góry. To dwa. I na pewno są w pobliżu
jeszcze inne sztuki, które się nie ogłaszają. To trzy – na
tym zakończył triumfalnie swój wywód w stylu Erasta
Pietrowicza Fandorina, który, jak sądził nieskromnie,
mógłby mu buty wiązać.

Tu mała dygresja

Fandorin nie był lekarzem, lecz urzędnikiem-detektywem. To zdawało się nie przeszkadzać Luzikowi.
Natomiast powiedzenie o wiązaniu komuś butów, a raczej o byciu niegodnym tej szlachetnej czynności, stało
się obecnie standardowym komplementem, przy czym
osoba niebędąca sobie w stanie zawiązać samodzielnie
butów stoi o niebo wyżej w tym malowniczym wyrażeniu.

Panie ordynatorze!

– A co do ordynatury, to praca jak praca. Dobiera
się mądrego i sprytnego zastępcę. Pracowitych i odpowiedzialnych pracowników, sumiennych dyżurantów
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kontraktowych oraz robotny i, co nie jest bez znaczenia,
przystojny personel średni i jest przepis na sukces. Będzie
wszystko hulało jak w folwarku zwierzęcym.
– Ale po co ci ta ordynatura? – dopytywał się
Nasz Doktor, który zauważył, że Luzik po chwilowym
zapłonie nie ostygł i przeszedł do fazy spokojnego
spalania.
– Po pierwsze to ja jej nie szukałem. Sama mnie
znalazła. Sama do mnie przyszła wraz z gazetką środowiskową. A poza tym mam już dość, jak pacjenci mówią
do mnie per panie doktorze. Panie ordynatorze brzmi
znacznie lepiej.
Do rozprawiających o niespodziewanych wyrokach losu lekarzy podeszła ich młodsza, jak twierdziła
sama, koleżanka, niejaka Pszczółka, oczywiście z otwartym numerem gazety.
– Czy wiecie, że uchwalono już budżet na rok
następny?
– Wiemy, wiemy. To już było w poprzednim numerze. Widocznie przychodzi ci z opóźnieniem.
Pszczółka, która zdołała w końcu przepracować
emocjonalnie uchwalenie budżetu, teraz skoncentrowała się na swoich pragnieniach i oczekiwaniach. Tym
śmielej, że pół roku temu rzuciła temat braku kącika dla
szydełkujących. I szast, prast, kącik już jest. Już cieszy
oko. Jeszcze stosunkowo niewielu kolegów przyznaje
się do szydełkowania, ale tu i ówdzie widać te pokłute
paluszki, te czerwone ze zmęczenia oczka.

– Zobaczcie , jak oni nas
słuchają ,

jak się wsłuchują w najlżejsze poruszenie tutaj,
na samym lekarskim dole – Pszczółka nie mogła się
nachwalić.
– E tam, raczej w redakcji ktoś zaczął szydełkować i stąd ten kącik. Specjalistyczny zresztą – zadrwił
Nieztych, który pojawił się jak zwykle nie wiadomo
skąd i po co.
– Więcej szacunku, kolego. Na to idą nasze składki – zmitygował go Luzik, który przez ordynaturę czuł
się związany emocjonalnie z gazetą. Jeszcze jak z tych
trzech ogłoszeń panieńskich wypali choć jedno, to już
będzie miłość czytelnicza do grobowej deski.
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– A ja co wezmę prasę medyczną do ręki – tu
Nieztych zaprezentował zupełnie niespracowaną dłoń
pod światło – to trafiam na same nekrologi. W „Gońcu
Medycznym” nekrologi. W „Leczyć z głową”, a jakże,
nekrologi. „Hipokrates NFZ”, proszę bardzo, to samo.
– Jeszcze brakuje tylko reklam najtańszych aptek.
Znajomy kierownik apteki mówił, że jak się nic nie zmieni, to utrzyma ceny promocyjne do połowy przyszłego
tygodnia, tylko kto będzie o tym wiedział?
– A ja tam mało czytam, coś mi się porobiło ze
wzrokiem – poskarżyła się Pszczółka.
– Może to od tego szydełkowania, od tych drutów
– zainteresował się Nasz Doktor.
– Nie, raczej nie. Byłam w takim zimowym
ogrodzie u znajomej. Straszne chaszcze. Przedzierałam się i jakieś liście uderzyły mnie w jedno oko
i w drugie oko.
– Czyli dostałaś z liścia – podsumował Nieztych.
– W sumie tak – przyznała zarumieniona Pszczółka, która lubiła być w centrum uwagi, a od Nieztycha,
do którego miała słabość, mogła znosić nawet gorsze
impertynencje…
– A słyszeliście o najnowszym skierowaniu na
okulistykę? Lekarz kierujący napisał dość nowocześnie,
bo bez łaciny. W prostych żołnierskich słowach: „Uraz
oka. Uderzony w oko przez muchę, która siedziała na
zdechłym psie”. Tyle ujawnił lekarz kierujący, ale tak

naprawdę nikt nie wie, na czym jeszcze siedziała ta
konkretna mucha.
A właśnie o takich ciekawych przypadkach się
nie pisze szeroko w prasie, nie mówiąc o tym, że warto
byłoby wrócić do łaciny, stawiając rozpoznania. Jakoś
tak wszystko brzmi lepiej i poważniej.

Posłowie

Doktorzy, gdy już omówili wszystkie aspekty problemów poruszanych w gazecie branżowej, rozbiegli się na
dyżury. Nieztych odprowadził Pszczółkę, która wyraźnie
wykorzystała wspólną platformę, jaką stała się prasa
medyczna, oraz bezwzględnie kontuzję oczu. Nieztych
obiecał jej usunąć wszystkie liście.
Jakby na zamówienie (znowu ta straszna intuicja)
w lekarskim organie prasowym pojawiło się ogłoszenie
o konkursie na tłumaczenia rozpoznań z polskiego na
łacinę. Nasz Doktor wysłał owo skierowanie na okulistykę,
usuwając oczywiście dane szpitala, pacjenta. Pozostała
tylko bezimienna mucha i martwy anonimowy pies.
A wy dacie radę to przetłumaczyć? Propozycje
proszę przesyłać pod adresem redakcji.
Osoby obdarzone większym entuzjazmem niż
znajomością łaciny spieszę poinformować, że trzeba zastosować zasadę consecutio temporum, cokolwiek to znaczy.
Rafał Stadryniak
internista

Powtórka z postaci
Nasz Doktor – doktor, do którego przyznawali się wszyscy zapisani pacjenci. Czasami Nasz Doktor
wręcz tracił poczucie, że należy do
siebie. Na szczęście silne więzy plemienne wśród braci lekarskiej pozwalały mu cieszyć się wykonywaniem zawodu. Wszak miał do tego
prawo.J
Luzik – człowiek, który w młodości myślał, że zajęcie lekarza jest
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bezstresową fuchą. Ostatnio wyczytał, że długodystansowcy biegają z tekturową rurką w ustach, żeby
kontrolować nerwowe zaciskanie
szczęk. Spróbował przenieść te cenną metodę na grunt medycyny, ale
zrezygnował. Nie odpowiadał mu
smak pogryzionej tektury.

pracowitości”. A że w pracy odbierana była wprost przeciwnie, „to już
kwestia gustu”, jak mawiała. Prywatnie ciągle do zagospodarowania.

Nieztych – spadkobierca szlacheckiego nazwiska, niestety bez herbu, pierścienia i historii rodowej. Po prostu
„nie z tych” magnackich familii. Ale
Pszczółka – doktorka znana z tego, komu to przeszkadza? Na pewno nie
że nigdy nie taiła przed nikim swo- jemu. Prywatnie amator kwaśnych
jej, jak to mawiała, „przysłowiowej jabłek i młodych niewiast.
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Podróże małe i duże

Co w kosmosie gra
Jagoda Czurak

Słońce i ziemski księżyc to najbardziej rozpoznawalne i obecne w życiu człowieka elementy kosmosu. Występują też w muzyce klasycznej (jak choćby „Sonata
księżycowa” Beethovena czy suita „Światło księżyca” Debussy’ego) i muzyce popularnej (od „Пусть всегда будет солнце” i „Soleil, soleil” do „Guarda che luna”
i „Moonlight shadow”). No tak, to są dźwięki ziemskie. Gdy słucham nokturnu
b-mol op. 9 nr 1, pierwszego nokturnu Chopina, siedząc w Łazienkach pod pomnikiem kompozytora, mam wrażenie, że ostatnie dźwięki utworu przebijają
chmury i znikają hen, wysoko. A czy istnieje sposób, by poznać dźwięki, które być
może gdzieś tam istnieją?

W

kosmosie są wytwarzane fale radiowe, obserwacja
których doprowadziła Aleksandra Wolszczana
do odkrycia pierwszych planet spoza Układu Słonecznego. Piotr Wierzbicki w zbiorze felietonów „Muzykalny
kosmos” postawił tezę, że preludia chorałowe Bacha
odgadują mowę, której używa się w zaświatach. Czy
w kosmosie panuje cisza, czy też kosmos jest przepełniony dźwiękami?
Tematem tym zajmowali się filozofowie, astronomowie, wybitni fizycy. Już Pitagoras zakładał istnienie
harmonii sfer, tworząc matematyczne podejście do
muzyki. Według Platona sfery, po których poruszają
się planety, w skutek tarcia wydają dźwięki. Arystoteles
poszedł jeszcze dalej. Według niego ciała niebieskie
poruszać się miały ruchem błądzącym, a planety, mające 2-8 sfer, przeskakując orbity, powinny wzbogacać
dźwięki. Gdy pokonywany opór jest mały, powstawać
miała delikatna muzyka, tak cicha, że nie mogła dotrzeć
na Ziemię. Średniowieczni filozofowie uważali, że gdyby
sfery przestały się poruszać – usłyszelibyśmy ciszę. Nie
słyszymy tej „muzyki” kosmosu prawdopodobnie dlatego,
że towarzyszy nam od narodzin aż do śmierci. Ponadto
im bliżej Ziemi, cztery żywioły, czyli ziemia, ogień, powietrze i woda, gęstnieją lub rozrzedzają się, powodując
fale rozchodzące się we wszystkich kierunkach, wydające
szumy i ryki, które zakłócają delikatną muzykę sfer niebieskich. Tylko osoby obdarzone doskonałym słuchem,
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np. muzycy, komponując muzykę „ludzką”, inspirują się
dźwiękami kosmosu. Boecjusz (480-524 r. n.e.) uważał,
że istnieje muzyka świata, człowieka i instrumentalna.
Filozofowie postkopernikańscy (np. Keppler) wierzyli,
że planety poruszają się po sferach eliptycznych, tworząc
„wieczystą polifonię docierającą do nas przez rozum”.
Słońce i gwiazdy nie miały wytwarzać żadnych dźwięków. Przełom w filozoficznych teoriach kosmicznych
dźwięków nastąpił za sprawą Newtona, który badając
zasady ruchu ciał w próżni, postawił tezę, że tam gdzie
nie ma tarcia, nie ma dźwięków. Podobnie uważał Pascal,
stwierdzając, że nie istnieje instrumentarium Nieba.
więc kosmos jest ciszą? Nic tam, w górze, nie piszczy? Nic nie gwiżdże? Nie szumi? Czyżby znów Eol
zamknął w worku wszystkie wiatry i nawet bardzo czułe
struny harfy nie drżą?
Ignacy Paderewski w płomiennym przemówieniu
wygłoszonym z okazji 100. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, wygłoszonym we lwowskiej filharmonii
23 X 1910 roku powiedział 1: „Muzyka… jest z natury
swej kosmiczną.(…) Ona jest wszędzie i sięga dalej
i wyżej niż słowo ludzkie siągnąć może; ona się wznosi
ku nadziemskim sferom czystego niebotycznego uczucia.
(…) Powstają ludzie, narody, gwiazdy, słońca, światy, by

A

Tekst przemówienia opublikowano w „Słowie Polskim” nr
493 z 24 X 1910 – podaję za https://www.warszawa.ap.gov.pl/
CHOPINIANA/pictures/VI/4.jpg
1
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brzmieć, by dźwięczeć, a gdy ucichną, życie ich gaśnie.
Wszystko gra, śpiewa, mówi. Wszystko tylko własnym
ruchem, własnym głosem i mową własną. Mówi, gra,
śpiewa i narodu dusza, a jak? Słyszymy w Szopenie…
Muzyka ludzka jest tylko fragmentem muzyki wiecznej”.
dy wpatruję się w księżyc, w pełni widzę, mogę
przysiąc, czyjąś zadowoloną buźkę. To zapewne
pan Twardowski, który nie może ukryć radości, że
przechytrzył diabła i wywinął się od konsekwencji
nierozważnie podpisanego cyrografu. O jego ucieczce
mówi legenda. Inny Polak poleciał w kosmos i szczęśliwie
wrócił. Wirtualna obecność we wszechświecie jeszcze
jednego Polaka to historia, która wydarzyła się niedawno. W 2010 roku kapitan George Zamka, w którego
żyłach płynie krew emigrantów z Polski, postanowił
zabrać w przestworza kopię rękopisu preludium A-dur
op. 28 nr 7 oraz płytę CD ze specjalnym nagraniem
wybranych utworów Chopina. Wahadłowiec Endeavour
wystartował 8 lutego 2010 roku i po 217 okrążeniach
Ziemi na wysokości 348-334 km wylądował 21 lutego.
Kosmonauci, poza wykonaniem poleconych im zadań,
słuchali nagrania w wykonaniu Karola Radziwonowicza

G
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i orkiestry Sinfonia Viva pod batutą Tomasza Radziwonowicza. W tak oryginalny sposób w 200. rocznicę
urodzin kompozytora jego muzyka brzmiała w kosmosie.
Dzięki uprzejmości NASA, która udostępniła zdjęcia
z tego lotu, powstał film ze ścieżką dźwiękową – tą
samą, która była w przestworzach. W tym dokumencie
momentowi startu wahadłowca towarzyszy, jakżeby
inaczej, fragment etiudy zwanej „Rewolucyjną”. Reżyser
filmu, Adam Ustynowicz, cytuje słowa dowódcy statku,
że tylko muzyka Chopina jest w stanie oddać piękno
Ziemi widzianej z orbity statku.
Zwykli śmiertelnicy nie polecą w kosmos, by się
o tym przekonać. Ale mogą wybrać się do Planetarium
Centrum Nauki Kopernik, by posłuchać koncertu pod
gwiazdami. Wizualizacjom obiektów astronomicznych
towarzyszy muzyka z różnych epok, również utwory
z płyty „Dark Side of the Moon” zespołu Pink Floyd.
Tego w przestworzach nie grano. Jeszcze!
Tekst i zdjęcia
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Marzec 2015
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Wspominając podróże do Francji
Krystyna Knypl

Hotele francuskie różnią się od hoteli w innych krajach proporcjami, jakie ich budowniczowie przeznaczają na przestrzeń publiczną i prywatną.

N

Nowości

ajważniejszymi fragmentami przestrzeni dla francuskich architektów są aleje oraz hole. Aleje zawsze
muszą być szerokie, aby dumny władca mógł na nich
urządzać parady zwycięzców. Podobnie hole muszą
pomieścić wszystkich chętnych do przycupnięcia i wypalenia papierosa, który jest nieomal znakiem firmowym
każdego mieszkańca kraju Marianny. Duża przestrzeń
jednak niekiedy człowieka onieśmiela i musi on zaprojektować w jej obrębie coś małego i ograniczającego
rozpasanego ducha, który po niej śmiga. W każdym
francuskim hotelu tym ogranicznikiem przestrzennym
będzie maleńka winda, wejście do której dwóch osób
z dwiema walizkami wiąże się każdorazowo z nowym
ustanowieniem rekordu godnego księgi Guinnessa.
W takiej francuskiej windzie, niezależnie od tego, jak jest
ona mała, nigdy, ale to przenigdy nie może zabraknąć
miejsca na popielniczkę, do której wytwornie strąca
popiół miłośnik uzależnienia się od nikotyny.
Klekocąca winda, kolebiąc się na boki i wydając
podejrzane dźwięki, zawozi nas w końcu na wybrane
piętro. Po przejściowym zaklinowaniu się z walizkami
udaje się nam w końcu opuścić jej mikroskopijne wnętrze.

Wkładamy klucz do elektronicznego zamka i wchodzimy
do… pomieszczenia 2x2 m w wersji optymalnej, w wersji
minimalnej 1,5x1,5m.
Stąpanie po podłodze pokoju hotelowego w Paryżu jest zajęciem dla akrobatów. Powierzchnia, której nie
zajmują łóżka, jest zwykle węższa niż stopa dorosłego
człowieka. W w końcu udaje się nam tę stopę postawić, ale w łazience bez ukończenia szkoły akrobacji
cyrkowych poruszanie się nie jest możliwe. Spróbujcie
w paryskim hotelu wyjść spod prysznica nie wdeptując
prosto w klozet!
Turyści zaprawieni w bojach jakoś pokonują ten
tor przeszkód i zasypiają. Dobrze, jeśli w pobliżu nikt
nie prowadzi nocnych rozmów o ludzkiej egzystencji,
nie wybucha co chwila śmiechem i jeśli potrafisz usnąć
w twardym łóżku przypominającym deskę do prasowania.
Powiadasz sobie – to dobre na… kręgosłup? osteoporozę?
nerwy? Starasz się sobie przypomnieć, na co dobre jest
spanie w twardym łóżku i nie jesteś w stanie. Po siedemdziesiątym szóstym przewrocie z boku na bok zapalasz
światło, żeby zobaczyć, która to godzina i odkrywasz,
że... hmm… ale to już zupełnie inna historia.


Dlaczego popełniamy błędy?
„The Journal of the American Medical Association”
zamieścił interesujące przypomnienie opracowania zatytułowanego Why physicians
err in diagnosis? (czyli dlaczego

lekarze popełniają błędy przy
stawianiu diagnozy), które
ukazało się na łamach tego
pisma 27 marca 1915 roku.
Tak, sto lat temu!Błędy kliniczne mogą być wynikiem nie-

wiedzy, błędnej oceny faktów
klinicznych, nieumiejętności
myślenia anatomicznego, nieumiejętności myślenia jakiegokolwiek, niechęci do ponoszenia odpowiedzialności, niedo-

kładnego badania – pisano sto
lat temu. Trudno oprzeć się
refleksji, że przyczyny sprzed
wieku pozostają nadal aktualne, co więcej – doszła spora
lista nowych przyczyn… (K.K.)

Źródło: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2208794#jjy150012r2

Wskaźniki ryzyka sercowo-naczyniowego w dobie globalizacji
„The Lancet Diabetes & Endocrinology” opublikowało
doniesienie A novel risk score
to predict cardiovascular disease risk in national populations
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(Globorisk): a pooled analysis of prospective cohorts and
health examination surveys
autorstwa K. Hajlifathaliana
i wsp.

Na podstawie dostępnych
danych badacze opracowali
modyfikację wskaźnika ryzyka dla następujących krajów:
Chiny, Czechy, Dania, Wielka

Brytania, Iran, Japonia, Republika Malawi (wschodnia
Afryka), Meksyk, Południowa
Korea, Hiszpania oraz Stany
Zjednoczone.
(K.K.)

Źrodło: http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587%2815%2900081-9/fulltext
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Wielka konkwista
Agnieszka Pfeffer

27.12.2014 – 12.01.2015
Część 2
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Dzień 6
Z Tehuantepec jedziemy
drogą panamericaną do miasta
Oaxaca. Podziwiamy góry Sierra
Madre. Przejeżdżamy przez krainę wiatrów – Lavendosa. Wiatr

jest tak silny, że buja autobusem. Podobno mieszkańcy
tych okolic są stale poddenerwowani, bardzo łatwo
o bójki. Meksykanie wykorzystują wiatr do produkcji
energii elektrycznej – olbrzymie przestrzenie zajmują
wiatraki. Paradoksalnie okoliczne wioski mogą nie mieć
prądu, ponieważ za dostawy trzeba płacić. Tymczasem
są to najbiedniejsze stany, których ludność często nie
ma pracy.
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Na wzgórzach wokół drogi przeróżne kaktusy kolumnowe,
kandelabrowe, drzewo Jozuego
oraz niebieskie agawy.
Po drodze zwiedzamy Mitlę – centrum

religijne i nekropolię Misteków i Zapoteków. Zachowały
się platformy, na których stały budynki kultu Misteków;
na platformy prowadzą schody. Całość była zbudowana
z kamienia tezontle – to lekki kamień wulkaniczny,
porowaty, wytrzymały na ruchy sejsmiczne. Na jednej
z platform wzniesiono kościół, który jest czynny do dziś.
Najciekawsze są naturalne kolory zdobień – czerwony
barwiony koszenilą. Koszenila to barwnik uzyskiwany
z owadów czerwców kaktusowych.
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Po przeżyciach estetycznych jedziemy poznać
produkcję znanego napoju w Meksyku, czyli mescalu. Powstaje on z serca dojrzałej agawy, które może mieć do 17
lat. Serca agawy poddaje się pieczeniu w piecu opalanym
drewnem, stąd zapach dymu w mescalu. Upieczone agawy

Meksyk

jak tequilę. Należy nabrać na koniec języka szczyptę soli,
wypić mescal i zagryźć limonką.
W dobrym nastroju ruszamy do miasta Oxaca. To
miasto kolonialne, liczące ponad 500 tys. mieszkańców.
Na ulicach pełno Meksykanów. Mieliśmy przyjemność

rozciera się w żarnach z napędem konnym. Utworzoną
masę poddaje się fermentacji i destylacji. Mescal ma
wiele gatunków i smaków, można też spróbować likieru
z mescalem. Czasem w butelce jest robak jako świadectwo oryginalności trunku. Jest wkładany do butelki, aby
zapobiec podrabianiu, czyli
rozcieńczaniu mescalu. Pije
się mescal w taki sam sposób
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zobaczyć piękną dziewczynę, która obchodziła piętnaste urodziny. Ubrana w różową długą suknię balową
siedziała na ławce w towarzystwie ojca. Życzyliśmy jej
wszystkiego najlepszego i nie obyło się bez odśpiewania 100 lat. Piętnaste urodziny są obchodzone bardzo
uroczyście, to takie wprowadzenie dziewczynki w świat
dorosłych. Rodzice w Meksyku uważają te obchody za
inwestycję w przyszłość córki i starają się, aby było jak
najuroczyściej.
Oxaca jest uroczym miastem z wieloma kościołami i pięknymi budynkami. Na zocalo jak co wieczór
– gwar, muzyka i dobre jedzenie w licznych restauracjach.
Z okolic Oxaca pochodzili dwaj prezydenci Meksyku:
Benito Juarez oraz Porfirio Diaz.
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Zwiedzamy warsztat wyrobu czekolady. Ten przysmak został wynaleziony przez Azteków, a surowcem są
prażone pestki owocu kakaowca. Meksykańska czekolada
smakuje trochę inaczej niż polska. Jest dużo słodsza, ale
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też bardziej czarna.
Z czekolady robi się
czekoladki, napoje
i sosy do mięs. Sos
mole de chocolata
jest przyrządzany
z papryki ostrej, ziół,
cynamonu, goździków, migdałów i czekolady. Ma bardzo
ciemny kolor, podaje się go do kurczaków i wołowiny.
Nadaje potrawie niesamowity głęboki, słodkoostry
smak. Zwiedzamy targ Benito Juraez, a na nim bogactwo papryk, chili, jalapelo i wiele innych, są jarzyny
i owoce. Najciekawsze były koniki polne w sosie z chili,
smakowały jak ostre chipsy. Poza tym wszelkie wyroby
Indian, jak zwykle bardzo kolorowe.
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Dzień 7
Zwiedzamy Monte Alban, starożytną stolicę
Zapoteków, którą mieszkańcy opuścili z nieznanych
nam powodów. Monte Alban jest położone na wzgórzu.
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Zwiedzamy platformy północną i południową, boisko
do gry w pelotę, obserwatorium, miejsce zwane ścianą
tancerzy – archeolodzy uważają, że tam kształcono
uzdrowicieli, a płaskorzeźby przedstawiają różne schorzenia. Przepiękny krajobraz, bardzo czyste powietrze,
widać okoliczne góry. Indianie polecają nam figurki
z obsydianu. To czarny minerał, wygląda jak szkło, może
mieć odcień złoty. Cienkie formy przepuszczają światło,
nadają się do oglądania zaćmienia słońca.

4_2015

kwiecień

Podróże

Meksyk

Opuszczamy Monte Alban i jedziemy do miasta aniołów, Puebli. Duże miasto, ulice
pełne mieszkańców. Piękna katedra, otoczona płotem z figurami
aniołów. W Puebli jest 70 kościołów. Domy dwu- lub trzypiętrowe
w stylu kolonialnym. Rynek zocalo
pięknie świątecznie udekorowany.
Widzieliśmy ślub w kościele Santo
Domingo. Jest tam kaplica różańcowa,
cała w płaskorzeźbach pokrytych
24-karatowym złotem. Zużyto na to
ok. 200 kg kruszcu.
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Zwiedzamy miasteczko Santa Maria del Tule,
gdzie znajduje się najstarsze drzewo Meksyku – cypryśnik liczący ponad 2000 lat. Legenda mówi, że Cortés
kazał drzewo ściąć, ale gdy podczas burzy tropikalnej
pod jego rozległą koroną schroniło się całe wojsko,
w podziękowaniu cypryśnik ułaskawiono. Jest olbrzymi,
zdrowy, bardzo zielony. Ma 58 m wysokości, szerokość
korony wynosi 42 m, średnica pnia 14 m, objętość
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816,8 m3, masa ok. 637 ton. Wokół cypryśnika powstał ogród
z ukształtowanymi krzewami,
są tam m.in. paw i słoń. Rosną
egzotyczne dla nas kwiaty: poinsecje, strelicje. Nie zabrakło
również szopki urządzonej wokół fontanny. Siedzibę
władz miasta zdobią wielkie, strzeliste palmy.
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Dzień 8.
Cholula,
kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy zbudowany
na najwyższej piramidzie. Meksykanie,
podobnie jak Hiszpanie, mają zwyczaj
ubierania figur świętych. W Choluli
Matka Boska ma garderobę – wielka

szafa strojów, każda sukienka szyta ręcznie, wyszywana
drogimi kamieniami i złotem, do tego dużo koronek.
Figura Matki Boskiej ma prawdziwe włosy, rzęsy oraz
pięknie umalowaną twarz. Ze szczytu widać wulkany
Popocatapetl i Iztaccihuatl. W Choluli jest fabryka
Volkswagena, społeczność pracowników ma swoje szkoły,
domy mieszkalne i większość jeździ volkswagenami.
A my w dalszą drogę – do miasta wiecznej wiosny
Cuernavaca w stanie Morelos (średnio 25oC przez cały
rok). Byliśmy w niedzielę w katedrze, msze odprawiano
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jedna za drugą, nie można było zwiedzać. Katedra
duża, ale skromna. Cuernavaca jest miastem bardzo
lubianym przez Meksykanów. Dużo kolorowych
drzew, piękne ogrody
i patia oraz dom „Zorro”.

A na zocalo stoi pomnik Zapaty,
bohatera narodowego Meksykanów,
i oczywiście pawilon koncertowy
projektu Eiffela. Jest też pałac i pomnik Cortésa oraz pomnik
księdza Jose Marii Morelosa. To był pierwszy ksiądz,
który bronił Indian.
Cuernavaca to ulubione miasto Cortésa,
w nim osiadł pod koniec życia. Na głównej ulicy
znajduje się pomnik podróżnika Aleksandra
von Humboldta. Curnavaca jest znana z miodu
piniowego.
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Skręcamy z głównej drogi i jedziemy do Acapulco
na wybrzeżu Pacyfiku. Acapulco to znany kurort nad
zatoką – 360 dni słonecznych w roku! Woda w Pacyfiku
jest o tej porze roku ciepła i przyjemna do pływania.
Wieczorem oglądamy skoki do wody ze skały śmierci –
La Quebrada. To piękny, mrożący krew w żyłach pokaz

sprawności fizycznej skoczków. W pokazie wzięło udział
sześciu młodzieńców oraz dwie dziewczynki. Trudność
polega na tym, że skała jest wysoka, a przesmyk bardzo
wąski, trzeba być mistrzem, aby trafić do wody. Ostatni
uczestnik skakał z najwyższego punktu skały z dwiema
zapalonymi pochodniami w rękach. Bardzo widowiskowe.
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Dzień 9.
Taxco, srebrne miasto. 125 tys. mieszkańców.
To miasto kopalń srebra,
położone na wzgórzu.
Większość budynków jest
biała, a ulice są wykładane
białoszarymi kamieniami.

Po ulicach jeżdżą tylko
białe samochody. Najwięcej jest taksówek –
stare volkswageny garbusy. Na każdym kroku sklep
z wyrobami srebrnymi. Piękna biżuteria. Frida Kahlo
sama zaprojektowała biżuterię dla siebie. Lubiła masywne
ozdoby, kolia i bransoletka ważyły ok. 1 kg. Jeszcze dzisiaj
można tu kupić naszyjnik i bransoletkę – takie jak Fridy
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Kahlo. Podobno
srebro meksykańskie nie utlenia się,
sprawdzę.
Powyżej
Taxco na wzgórzu
stoi figura Jezusa
Chrystusa. Jose de
la Borda, bardzo
bogaty człowiek,
mieszkaniec Taxco,
wybudował kościół
w stylu baroku dla
swojego syna, który
był księdzem. Dewizą Bordy było
„co Bóg dał Bordzie, on odda Bogu”
i zgodnie z nią poświęcił Bogu to, co
miał najlepszego.
Zbudował barokowy kościół, dużo
złoceń, piękne drewniane ołtarze
i kazalnica. Organy przywiezione z Europy. W wystrój kościoła
wkomponowano elementy sztuki
Majów. Przed kościołem wielka
gwiazda betlejemska zrobiona z setek małych gwiazd. Gwiazdy miały
być rozdawane mieszkańcom Taxco wieczorem. Jest Święto Trzech
Króli i zostaliśmy poczęstowani
specjalnym ciastem z ukrytą figurką. Kto ją znajdzie, będzie królem.
Taxco jest nazywane Pueblo Magico, kolor dominujący to biały. Alexander von Humboldt, niemiecki
uczony i odkrywca, mieszkał w Taxco 6 miesięcy.
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Dzień 10.
Meksyk. Miasto
zostało zbudowane na
miejscu Tenochtitlan,
stolicy Azteków, która
powstała na jeziorze.
Grunt jest tu grząski,
a teren sejsmiczny. Olbrzymia metropolia liczy
ponad 30 mln mieszkańców. Ze względu na
zagrożenie trzęsieniami
ziemi zabudowa jest niska; okoliczne wzgórza pokryte są kolorowymi domkami.

Zwiedzanie miasta Meksyk rozpoczynamy od
placu Trzech Kultur – Cautemo Tatelolco. W jednym
miejscu sąsiadują z sobą piramidy, kościół pod wezwaniem Santiago Tatelolca oraz współczesne bloki
mieszkalne (podobne do warszawskich wieżowców
za Żelazną Bramą). Miejsce to ogromnie ucierpiało
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w ostatnim trzęsieniu ziemi w1985 r. Kilka bloków
rozpadło się, inne nadal stoją; natomiast platformy Azteków i kościół zbudowane z kamienia wulkanicznego,
lekkiego i odpornego na wstrząsy, nie ucierpiały wiele.
W kościele widać szczeliny, ale cała bryła jest stabilna.
Wymieniono witraże.

i stali. W nim zainstalowano pierwszą windę w Meksyku.
Idziemy ulicą dalej, wokół XVII-wieczne budynki, ale są
również elementy współczesne: bardzo ładne ławki, metalowe lub kamienne. Jeden z budynków, Pałac Majolikowy
(Casa de Azulejos), cały jest wyłożony płytkami ceramicznymi, podobnie jak w Portugalii. W środku znajdują
Idziemy do pałacu sztuk pięknych i secesyjnego
budynku opery zbudowanego z marmuru. Bardzo bogaty
wystrój z elementami kultury Azteków: pierzastego
węża, jaguara i wojowników indiańskich.
Wielkie wrażenie robi Poczta Główna,
nadal czynna i dostępna dla turystów.
Koronkowy budynek z marmuru, szkła
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się restauracja i ekskluzywne
sklepy. Na ścianach – murale
przedstawiające sceny z życia Azteków. Całość pięknie
odrestaurowana.
Jest zimny ranek, widzimy ludzi
kupujących ciepłe
napoje i jedzenie
w ulicznych kramach. Wychodzimy
na olbrzymi plac
Konstytucji, a na
nim wielka choinka
i sztuczne lodowisko
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jak w każdym
mieście. Wokół zocalo jest
pałac prezydenta republiki, pałac
gubernatora
dystryktu federalnego –
tak administracyjnie nazywa się stolica. Jest tu również katedra metropolitalna
pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, zbudowana
na gruzach świątyń Tenochtiutlan. Za ogrodzeniem
katedry można zobaczyć resztki budowli Azteków odkrytych w czasie przebudowy. Meksykanie kochają
Jana Pawła II, cały naród zbierał mosiężne klucze na
jego pomnik. Dziś na dziedzińcu katedry stoi pomnik
Jana Pawła II odlany z zebranych przedmiotów, nawet
gdzieniegdzie widać zatopione stare klucze.
Jak wcześniej wspomniałam,
stolica państwa Azteków powstała
na jeziorze – ludzie mieszkali na
wyspach. Obecnie jezioro zarosło i nie ma po nim śladu. Jedynym wspomnieniem pływających
ogrodów jest dzielnica Xochimilco.
Znajdują się tam wiszące ogrody
oraz kanały, po których pływają
bajecznie kolorowe łodzie. Jest to
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miejsce wypoczynku mieszkańców Meksyku, studentów
i turystów. Na łodziach jest muzyka mariachi, można
tańczyć i śpiewać, a z każdej strony podpływają ruchome kramy
z różnymi dobrami (nawet z tequilą).
Zwiedzamy nie tylko
zabytki, oglądamy też stadion
piłkarski Estadio Azteca, zaprojektowany przez narodowego
architekta Meksyku Pedro Ramireza Vasqueza na olimpiadę
w 1968 r. odbyły się tu również
mistrzostwa świata w piłce nożnej
w 1970 r. Stadion został ostatnio
przebudowany i czeka na nowe
możliwości wykorzystania.
Dzień 11.
Teotihuacan – największe centrum rytualne
Azteków, piramidy słońca i księżyca, świątynia pierzastego węża,
między piramidami prowadzi bardzo
szeroka (ok. 40 m) i długa (ok. 2 km)
aleja Zmarłych, która ciągnie się od
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piramidy księżyca do cytadeli. Teotihuacan było największym miastem w epoce prekolumbijskiej i centrum
wymiany handlowej.
Ostatni dzień w Meksyku spędzamy
na podsumowaniu naszych wiadomości
i zwiedzaniu Muzeum Antropologicznego.
Muzeum zostało zaprojektowane przez Pedro Ramireza Vasqueza i otwarte w 1964 r.
Jest to piękna bryła, powierzchnia ogromna,
przestronna. Wchodzi się przez olbrzymie
patio z fontanną – kolumną podtrzymującą
dach. Fontannę pokrywają płaskorzeźby
przedstawiające historię Meksyku. Zbiory muzeum gromadzą oryginały sztuki
z okresu prekolumbijskiego, wszystko to, co
zostało znalezione w piramidach. Dopiero
tutaj widać pełne kolory, jakie pokrywały
budowle ludów prekolumbijskich. Można
się zachwycić precyzją wykonania ozdób,
masek pośmiertnych i sprzętów codziennego użytku. Podziw budzi pióropusz
z piór Kwezala. Biżuteria jest bardzo ciekawa. Postać
gimnastyka wykonana z jednego kawałka kamienia. Jest
tu również oryginał kalendarza, tzw. Kamień Słońca
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Piedra del Sol z XV
w. n.e. znaleziony
w 1760 roku. Tak
pięknego i przyjemnego do zwiedzania
muzeum jeszcze nie
widziałam. Zwiedzanie jak wszystko
w Meksyku kończy
się w restauracji
zupą Azteków – to
jarzynowa z pokrojoną tortillą, bardzo
smaczna i pożywna.
Mamy okazję
zobaczyć warsztat
produkujący maski,
figurki oraz biżuterię
z obsydianu, szkła,
wapienia. Maski są
precyzyjnie inkrustowane turkusem, malachitem,
obsydianem złotym lub czarnym.
Majowie jadali mięso piesków cholosquintle. To łyse pieski w kolorze czarnym, jedyna
oryginalna rasa meksykańska. Dzisiaj to bardzo
ekskluzywne psy, hodowane głównie dla ozdoby.
Koniec pobytu w Meksyku to zwiedzanie
wielkiego sanktuarium religijnego Matki Boskiej
z Guadelupe, największego w Meksyku, ale też jednego
z większych na świecie. Bazylika mieści się na wzgórzu
Tepeyac, gdzie 12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi Juanowi Diego. Mówiła w jego
ojczystym języku nahuatl. Dziś to olbrzymi kompleks
składający się ze starej i nowej bazyliki, kaplic, placów
i ogrodów. Stare budynki ucierpiały podczas trzęsienia
ziemi i grożą zawaleniem, gołym okiem widać, jak

43

Meksyk

bardzo są odchylone od pionu. Nowa bazylika została
zaprojektowana przez Pedro Ramireza Vasqueza, architekta Meksyku.
Nowa bazylika ma kształt wielkiego okrągłego
namiotu, podobnego do tego, który Bóg polecił zbudować Mojżeszowi u stóp góry Synaj. Na szczycie bazyliki

jest krzyż, którego podstawą jest litera M oznaczająca
Maryję, ale też Meksyk. Budowla może pomieścić 12 tys.
wiernych, a plac przed nią – nawet do 30 tys. pielgrzymów. Największe uroczystości odbywają się w grudniu.
Bazylika jest zbudowana amfiteatralnie, więc z każdego
miejsca widać ołtarz. Obraz Matki Boskiej z Guadelupe
jest umieszczony na głównym pilastrze i wierni widzą
go z wnętrza bazyliki, ale można go również zobaczyć
z ruchomego chodnika biegnącego w zagłębieniu. Wierni
więc mogą uczestniczyć w mszy, a turyści, którzy chcą
zobaczyć obraz, nie przeszkadzają im.
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Na placu przed bazyliką jest zegar z dzwonkami,
tzw. carillon – część dzwonków jest darem z Krakowa.
Miejsce jest olbrzymie, są ogrody różane, małe
i większe kaplice. Jest piękna szopka – pomnik. Punkt
spotkań jest pod pomnikiem
Jana Pawła II, koło nowej
bazyliki.

Pełni wrażeń wieczorem odlatujemy z Meksyku
na Jukatan. Dopiero z lotu ptaka widać, jak wielkie
i rozległe jest miasto Meksyk. Przenosimy się z klimatu
umiarkowanego, chodnego rankiem, do tropiku.
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Dzień 12.
Playa Maya to miejsce wypoczynkowe, są tam
tylko hotele. Plaża jest piaszczysta, w hotelu wiele basenów i ogólnie wszystko, mamy dwa dni zasłużonego
odpoczynku.
Wracamy samolotem deamliner, wiatr wieje
w dobrym kierunku, więc 2 godziny przed czasem
lądujemy w Warszawie.
Tekst i zdjęcia

27.12.2014 – 12.01.2015
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Agnieszka Pfeffer
farmaceutka z rodziny lekarskiej
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Królowie i monarchowie

Śpiąca Królewna
@Curcuma Zedoaria

W komnatach Królowej Śniegu panowało nerwowe zamieszanie. Cały dwór biegał
tam i siam w wielkim zamieszaniu, pozorując celowe działania. Królowa i jej dwórki
czuły już zew zbliżającej się wiosny i z pewnym niepokojem szykowały się na jej nadejście. Swobodny nastrój zadowolenia władzy nieco mącił strach, że ta bajka mogła
zbyt szybko się skończyć. Bo już oto w maju miały odbyć się kolejne wybory Karcianego Króla. Królowa już dawno wyznaczyła swojego namiestnika i rozkazała urzędnikom budować podwaliny przyszłego sukcesu.

W

ieść gminna lotem błyskawicy obiegła kraj. Oto
Królowa szuka wiernych i lojalnych młodych
mężczyzn, którzy pomogą jej w budowaniu wyborczego
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sukcesu Kandydata… Ci, którzy znają historie Lodowej
Republiki, wiedzą już, że tajne komnaty Królowej zapełnione są nieszczęśnikami, którzy zawiedli. Onegdaj
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pełni chęci przypodobania się władzy, dziś przybici
do ścian, skuci łańcuchami dogorywali z głodu i ran
w stalowej komnacie.
Tak, tak. Kariera na dworze podobno mogła
przynieść sławę i znaczenie.
Ale Królowa nie wybaczała niepowodzeń. Sama
była doskonała i tegoż wymagała od podwładnych.
Tak więc co śmielsi młodzieńcy przybywali na
dwór po szczęście, sławę i majątek, w zamian za zapał
i młodość otrzymując wieczne zapomnienie i sromotną
śmierć.

I znowu w pałacu…
– Oj, źle się dzieje – szeptali doradcy Królowej.
– Źle, oj, źle. Młodzieniec rośnie w siłę, wytrwały jest,
naprzód idzie, uśmiechy rozdaje, obiecuje, że Waszą
Wysokość przepędzi i wiosenne porządki wprowadzi. I co będzie, jak Młody w każdym domu zagości?
Niedobrze.
Sława i znaczenie Młodzieńca rosły tak szybko,
że Królowa miała się czego bać. Zamyśliła się głęboko…

Tymczasem w kraju...
Tymczasem w kraju źli ludzie po kątach szeptali,
oj szeptali.
– Źle się dzieje, paniusiu, oj, źle się dzieje.
Niezadowolonych skrzyknął do siebie Wielki
Mag. Wielki Mag miał talent niezwykły. Choć postury
niepozornej, powierzchowności bezładnej, dobrodusznej
i miękkiej, zmieniał świat wokół siebie. Wystarczyło
jego jedno spojrzenie i już każdy szczęśliwy dotychczas poddany czuł się biedny, mizerny i wykorzystany.
Uczucie to narastało stopniowo, aż w końcu osiągało
pułap gniewu tak wielkiego, że mógł ściągać gromy
z jasnego nieba.

Słów kilka o Szczwanym Lisie
Szczwany Lis Socjalis już od dawna pozostawał
na marginesie. Pochylony pod brzemieniem czasu ledwo przebierał łapami. Kły mu wypadły, sierść wylazła,
a i ogonem swobodnie już machać nie mógł, nie mówiąc
już o tym, że po ognistej rudości nawet wspomnienie
już nie zostało… Rozum mu się mieszał pod wieczór,
wątroba wymiękła, kaszel okrutny płuca rozrywał. Ale
pazury jeszcze miał ostre. Jeszcze sił ostatkiem trzymał
tę spłacheć władzy niewielką, jaka po przejściu burz
dziejowych mu się ostała.
Naród patrzył i się dziwował. Skąd ten starzec
zajadły i suchy tyle sił bierze, by u władzy tak ciągle
się trzymać?
Sił już nie miał. Wigoru nie miał. Ale chytry był
i był Lisem. A wiadomo – lis im starszy, tym bardziej
podstępny i przekręt niejeden wymyślić potrafi. No
i ciągle jeszcze miał paru przyjaciół, których lojalność
raz do roku odświeżał, zapraszając ich na wspólne
wspominki i skarbów przeliczanie.

I tak też się stało
Z tego gniewu gorącego, z tego nieba jasnego,
żalu niewypowiedzianego i woli mas stał się nowy kandydat na Karcianego Króla. Jasny jak łan pszeniczny,
błękitnooki jak niebo w upalny dzień, młody, dziarski,
zwinny i wytrwały.
Młodzian ów był tak ambitny, że nawet nie myślał
o służbie magom czy Królowej. Wiedział, że może iść
własną drogą, po swoją władzę.
A wiosna jemu też sprzyjała. Tak już jest, że
wiosna młodym sprzyja i spojrzenia kobiet na młodych
kieruje.

Wizja Królowej
Tymczasem królewski niepokój narastał. Co
zrobić, co zrobić? Jak powstrzymać Młodzieńca? Sprawowanie władzy jest tak męczące.
Ale czasem los przyniesie jakiś prezent – i tak
z niebytu wyłoniła się Królowej piękna myśl. Pogada
z wyliniałym Lisem. Zaprosi starca na wino. Jakąś
gąskę mu podsunie. Pełno tego na dworze. Wiosna
idzie, starzec pewnie złakomić się powinien. Poprosi
pięknie, prowincje mu obieca. Może chytrus wymyśli
jakiś sposób, jak własny ogon ochronić i Królową na
tronie zachować.

Radowało się serce Królowej…
Tylu młodziaszków gorących, chętnych, zagubionych w wielkiej stolicy. A dokoła wiosna i kwitną
magnolie. Jak pięknie jest żyć…
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Wysłała wieści. Starzec przyjął zaproszenie. W stalowej sali śród jęków młodzieńców rozpiętych na hakach
cyrograf krwią podpisali.
A oto ciąg dalszy
Z rozkazu Lisa armia młodzieńców ruszyła w las.
Mieli szukać pomysłu. Szukali, szukali, szukali. Szukali
wszędzie tam, gdzie młode oko mogło coś dojrzeć, a młode ciało mogło dotrzeć. Po moczarach i szuwarach. Po
pustyniach i jaskiniach. Po zamczyskach i spichlerzach.
Po górach i dolinach. Po zakamarkach wielkich miast.
Przeszukali rzeki, jeziora i wysypiska. Przeszukali wioski
i osady. Szli ławą przez kraj. I nic. Żadnych natchnień,
żadnej nadziei…
Aż posmutniała wiosna. Czyżby przyszłość do
starców miała należeć? A co z miłością?
A tymczasem na uboczu…
A tymczasem na uboczu w pewnym prastarym
grodzisku, które twierdziło, że nigdy nie chciało być
stolicą, w bielonej grocie pod Zamkiem mieszkało
gderliwe Smoczysko.
Gderliwe i złośliwe było z natury swojej, jednak przez wieki nieco na grozie straciło, a zyskało
na mądrości... Smoczysko niechętnie wychodziło
z groty. A po cóż miało wychodzić? Nawet świeżego
powietrza na zewnątrz już nie można było zaczerpnąć,
bo go nie było, ani dziewicy żadnej do przekąszenia
znaleźć nie sposób. Smoczysko bało się gawiedzi,
obawiało języków i od ludzi stroniło… A zresztą po
co miało wychodzić??? Tu w grocie miało wszystko,
czego mogło zapragnąć.
Dorastała na jego łonie
Ogrzewało ją swoim oddechem. Wyrywało sobie
błyszczące łuski i robiło dla niej broszki i korale. Karmiło
ją krwią własną. Czyściło, hołubiło, tuliło, bajki opowiadało. Patrzyło na nią wzrokiem tak pełnym czułości, że
serce topniało. Kochało swoją dziewczynkę.
Z dumą i niepokojem patrzyło, jak dorasta. Godzinami objaśniało jej sprawy świata tego. Mówiło jej
wszystko, bez ogródek. Chciało, żeby jego dziewczynka
była dobrze do życia przygotowana. Była taka piękna.
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Idealna. Słodka, delikatna, dziewczęca. Warkocz miała
złoty i oczy niebieskie. A ząbki jasne jak perły i ostre jak
brzytwa. Pazurki mocne. Choć tak misternie ulepiona,
silna była i wytrwała. Głowę miała jasną i otwartą. Uczyła
się chętnie. Tak, wiedziało, że mu się udała. Prawdziwa
Słowianka. Więc żeby ją w pięknie takim zachować,
uśpiło ją na chwilkę. Taką śliczną. Na dzień, na rok, na
lata… Niech śpi prześliczna. Gdy nadejdzie jej czas, to
się ją obudzi…
Tymczasem Szczwany Lis
Tymczasem Szczwany Lis niepomiernie uradowany brakiem sukcesu królewskich młodzieńców,
urwał się z dworu na chwilę. Przypomniał sobie starego
przyjaciela ze smoczej groty…
Wiedział, że Smoczysko wychodzi niechętnie.
Bo powietrze nieświeże, a i Karciany Król lubił czasem
urządzać wypady z flintą „na starego smoka”… Czasem
nawet gości zagranicznych ze sobą zabierał. Towarzystwo,
bywało, broni utrzymać nie umiało, Panu Bogu w okno
strzelało, żadnych reguł nie poważając. Co poniektórzy
kałasznikowy ze sobą zabierali… Nie chciało Smoczysko
z hołotą się bawić, wolało w grocie leżeć i marzyć.
O tym wszystkim Stary Lis wiedział. I właśnie
jechał do dawnego kumpla. Miał z nim interes do obgadania.
Niepokój Królowej…
Powoli narastał na komnatach niepokój. Zauważono nieoczekiwaną nieobecność Szczwanego Lisa. Co
ten drań chce wykręcić? – zastanawiała się Królowa,
zapamiętale tnąc batem rozpiętych na hakach nieszczęśników. Co zamierza wykręcić?
Jęki smaganych nieco koiły jej strach.
Smoczy układ
Och! Ucieszyli się ogromnie ze spotkania starzy
przyjaciele… Smoczysko z radości ryknęło tak głośno, że
wzgórze zamkowe zadrżało. Beczkę wina wypili, jagnię
całe spożyli. I papiery podpisali.
Wracał Stary Lis radosny. Na tylnym siedzeniu
drzemała ona. Prześliczna, słodziutka, tak delikatna,
że aż nierealna.
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https://bialczynski.files.wordpress.com/2010/04/pruszkowski-witold-bachantka.jpg

Lodowa słowiańska Śpiąca Królewna. Jeszcze
nie wiedział, co z nią zrobi. Jeszcze nie wiedział, czego
będzie od niej chciał, ale wiedział, że musi działać szybko.
Miał asa w rękawie... Popatrzył na słodką Królewnę. Pochrapywała cichutko. Nieskalana żadną myślą
prześliczna twarzyczka przykuwała wzrok. Boska, tak,
boska. Musi dowieźć ją bezpiecznie do stolicy. Musi
jej strzec, jak obiecał Smoczysku. Och, piękna jesteś,
dziewczyno, i proszę, nie psuj tego – nie obudź się.

o chabrowej nizinie. A przede wszystkim młodej. Wiosna
zarżała z uciechy…
Telewizory w domach poddanych zamarły. Potem dostały bolesnej czkawki. Niektóre zakrztusiły
się plazmą… A potem oczom naszym ukazały obraz
doskonałej harmonii. Królewny tak pięknej, że tylko
gbur nie oddałby na nią głosu.
Królewna patrzyła z tysiąca ekranów. Patrzyła
i spała… I spała tak pięknie… Lis westchnął. Westchnęły
narody. I gdzieś w niepamięć odszedł pszeniczny młodzieniec. Z osłabłej dłoni Karcianego Króla wypadła
flinta i z hukiem wyrżnęła o podłogę.
Królowa Śnieżyca poczuła, jak wściekłość zamraża jej serce. Zacisnęła zęby i pięści. Czerwone paznokcie
wbiły się w ciało. A kropla krwi z wolna popłynęła po
chłodnej podłodze…
Wojna... – wyszeptała pobladła.
Wojna!
Chcecie może wiedzieć,
jak zakończyła się ta historia?*
Ja się nie spieszę… poczekam, zobaczę, co przyniesie czas. Sama jestem ciekawa, jak ta historia się
skończy. Sama jestem ciekawa, co do tej historii wniosą
poddani Jej Śnieżnej Mości. Jak zadecydują?
Ale tak czy siak, przyrzekam, że Śpiącej Królewny
nie obudzę. Obiecuję zostawić ją Wam piękną i śpiącą
jak zawsze, na zawsze. Nie zasmucę Smoczego serca.
A na razie chodźcie biegać na łąkę. Niech się
wiosna nami ucieszy…
@Curcuma_Zedoaria
psychiatra

Powrót do stolicy
Stary Lis, zwany Szczwanym, na miejscu zwołał
swój sztab kryzysowy. Zaryglowali zamki. Odrzucili
drabiny i liny. Naszykowali gary z wrzątkiem. I tak
przygotowani na odparcie ataku Królowej Śniegu i jej
mroźnej gwardii, tonąc w obłokach wrzącej pary, ogłosili
światu nadejście nowej Królowej. Kandydatki idealnej.
Słodkiej jak miód, złotej jak łan, błękitnookiej jak sen
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*Zakończenie aternatywne
dla realistów twardo stąpających
po ziemi
Idźcie, proszę, na wybory i dopiszcie wymarzony
ciąg dalszy, Drodzy Czytelnicy... To od Was zależeć będzie,
czy ta historia okaże się słodka, czy straszna. Ale błagam,
tak czy siak nie budźcie Królewny. Pozwólcie jej spać.
I chodźcie biegać na łąkę. Niech wiosna się nami ucieszy.
No i koniecznie wyłączcie telewizor!
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Koty malowane

Informacja dla autorów
materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich
rodzin.

1.7. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu
przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję
zmian.

1.1. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych.

1.8. Materiał prasowy może być opublikowany pod
imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem.
W razie sygnowania materiału pseudonimem imię
i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości
redakcji.

1.2. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię,
rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.
1.3. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno
zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe
nie są przyjmowane.
1.4. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.
1.5. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać
podane dalej wymogi edytorskie.
1.6. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu
redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym,
jak i poprawności językowej. Niejasności i wątpliwości
mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja
czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za
długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu
GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać
artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku
PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym
etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych
poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma
artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnej
autorskiej wersji tekstu i przysyłanie jej do ponownego
opracowania redakcyjnego.
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1.9. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania
materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym
dla „Gazety dla Lekarzy”.
1.10. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla
Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie
lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu
pierwszej publikacji musi zostać poinformowana
redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do
kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu
pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej
(elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie
opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.
gazeta-dla-lekarzy.com.
2. Odpowiedzialność
i prawa autorskie
2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści
w nim zawarte.
2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy”
odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
3. Status współpracownika
3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech
artykułów autor zyskuje status współpracownika i może
otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy”
ważną przez rok.
3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła
legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na
konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do
napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia
kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania
go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.
4. Wymogi edytorskie dotyczące
materiałów prasowych
4.1. Teksty
4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie
elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.
4.2.2. Prawa autorskie
4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki)
sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza
ilustracja słabszej jakości, ale własna).
4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację
w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora
artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów.
W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do
uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie
w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy
dołączyć jej adres internetowy.
5. Uwagi

4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach
informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

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

4.2. Ilustracje

5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

4.2.1. Sprawy techniczne
4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje
zarówno w formie elektronicznej, jak
i w postaci oryginałów do skanowania
(np. odbitek).
4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze
naświetlone.
4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego
powinny być nadesłane w oryginalnej
rozdzielczości, bez zmniejszania.
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Rys. Zen

4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być
wysokiej rozdzielczości (jak do druku
na papierze).
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Fot. Mieczysław Knypl

Bądźcie
aktywni!

