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Koleżanki i Koledzy,

Z
P

awód lekarza zawsze był uważany za profesję na całe życie, póki nie nastały czasy
nadprodukcji towarów, idei i niecierpliwego oczekiwania zmian i nowych pomysłów.

rzez większą część mojego życia zawodowego absolwenci wydziałów lekarskich
wchodzących w skład akademii medycznych nazywani byli, co łatwo zgadnąć,
lekarzami.

N
K
K

ieoczekiwanie znikły nie tylko akademie medyczne, ale i lekarze też gdzieś się schowali. Na scenę wkroczyli świadczeniodawcy, ostatnio przemianowani na medyków.

to to taki „medyk”? Dawno, dawno temu był to lekarz, potem termin ów oznaczał
studentów medycyny, a ostatnio to jakaś wielka patchworkowa rodzina.

lub Medyków w moich młodych latach to była kawiarnia studencka przy ulicy Oczki
w Warszawie, do której wpadaliśmy między wykładami. Z kolei Klub Lekarza to
eleganckie, klubowe wnętrza w Alejach Ujazdowskich, gdzie odbywały się konferencje,
odczyty, spotkania okolicznościowe. Zauważmy, że rewolucyjne zmiany w terminologii
zawodów nie przyniosły powstania Klubu Świadczeniodawcy ani też nowego Klubu
Zawodów Medycznych.

N

ic dziwnego, że w atmosferze rewolucyjnego ferworu niektórzy koledzy z odpowiednim stażem zawodowym i doświadczeniem życiowym nie identyfikują się
z nowomową ani z nowym pojmowaniem zawodu lekarza. Ogarnia ich nostalgia za
starymi czasy i rozglądają się za nową formą wykonywania zawodu. Z własnego doświadczenia podpowiem niezłe rozwiązanie – można zostać dziennikarzem medycznym.
Dyplom lekarza plus legitymacja prasowa to bardzo urodziwe połączenie!

Krystyna Knypl, redaktor naczelna
krystyna.knypl@gazeta-dla-lekarzy.com

ISSN 2300-2170

Nr 12(80)_2017
Wydawca
Krystyna Knypl
Warszawa

Współpraca przy bieżącym numerze
Alicja Barwicka, Michał Galewicz, Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk, Barbara Iwanik, Katarzyna Kowalska, Jan T. Landowski, Izabela Ociepa-Wierus,
Alicja Wierus

przeznaczonym dla osób uprawnionych do wystawiania recept i posiadających prawo wykonywania
zawodu lekarza.
Opinie wyrażone w artykułach publikowanych
Mieczysław Knypl, sekretarz redakcji
w „Gazecie dla Lekarzy” są wyłącznie opiniami
m.knypl@gazeta-dla-lekarzy.com Okładka fot. Krystyna Knypl
ich autorów.
Projekt graficzny i opracowanie komputerowe
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania
Kolegium redakcyjne: Alicja Barwicka,
Mieczysław Knypl
nadesłanych do publikacji tekstów, w tym skraMarta Florea, Krystyna Knypl, Mieczysław
Knypl, Katarzyna Kowalska (przew.),
„Gazeta dla Lekarzy” jest miesięcznikiem reda- cania, zmiany tytułów i dodawania śródtytułów.
Małgorzata Zarachowicz
gowanym przez lekarzy i członków ich rodzin, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redakcja

www.gazeta-dla-lekarzy.com

Krystyna Knypl

Statut „Gazety dla Lekarzy”
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24 z późn.
zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28
lutego 2012 r. w rejestrze dzienników i czasopism (poz. PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 2084-5685
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.
GdL jest organizacją pozarządową działającą na rzecz lepszej opieki
zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie znaczenia
postępu w medycynie oraz roli promocji zdrowia. Ważną częścią
naszej misji jest promowanie wiedzy o chorobach rzadkich.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do tych,
którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony zdrowia,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania
medycyny.
4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze. GdL
na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną, ale także
nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak literatura,
muzyka, podróże.
III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)
„Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów publicznych
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działa w celu
osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń
na przyjęcia, lunche i poczęstunki.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
Nie są udzielane patronaty medialne wydarzeniom publicznym
ani nie są wydawane zgody na przedruki artykułów z logo GdL
w innych mediach.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są
wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom.
Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu, ale i osobistej
satysfakcji.
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Nowości
Częstość świądu skóry w cukrzycy
Cukrzyca jest schorzeniem,
któremu towarzyszą objawy
będące konsekwencją podwyższonego poziomu glukozy
i wpływu tego stanu na funkcjonowanie wielu narządów.
Jednym z mniej znanych objawów cukrzycy jest świąd skóry.
Na łamach „Medical News
Today” ukazał się artykuł

zatytułowany Does diabetes
causa ichting? autorstwa R.
Nall, w którym omówiono to
zagadnienie. Stwierdzono, że
spośród 2700 osób z cukrzycą
świąd skóry odczuwało
11,3%, a spośród 499 osób
bez cukrzycy świąd skóry
odczuwało tylko 2,9% osób.
Inne dolegliwości dotyczące

skóry zgłaszane przez diabetyków to suchość, skłonność do
podrażnień i stanów zapalnych.
Przyczyny tych dolegliwości są różne, jedną z nich
jest uszkodzenie nerwów obwodowych położonych tuż
pod skórą, czyli polineuropatia obwodowa. Pomocne
w zlikwidowaniu objawów

jest dbanie o dobrą kontrolę
cukrzycy. Pacjenci z cukrzycą powinni unikać bardzo
ciepłych i gorących kąpieli,
mogą one bowiem nasilać
świąd skóry. Kosmetyki używane do nawilżania skóry nie
powinny zawierać dodatków
zapachowych, ponieważ mogą
wzmagać świąd skóry. (K.K.)

Źródło: https://www.medicalnewstoday.com/articles/319922.php

Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie starszych kobiet
Czynnikami zapewniającym zdrowie są: właściwa
dieta, niepalenie papierosów,
prawidłowa kontrola ciśnienia
krwi, glikemii i cholesterolu,
aktywność fizyczna.
Bardzo ważne jest właściwe, indywidualne dostosowanie aktywności fizycznej.
Dotychczasowe badania wykazywały, że osoby praktykujące
umiarkowaną aktywność są
o 20-30% mniej zagrożone

zgonem w porównaniu z osobami prowadzącym siedzący
tryb życia.
Naukowcy z Harvard Medical School w Stanach Zjednoczonych, dr I-Min Lee i wsp.
w artykule Accelerometer-Measured Physical Activity and
Sedentary Behavior in Relation
to All-Cause Mortality: The
Women’s Health Study opublikowanym w listopadzie
2017 r. na łamach „Circulation”

wykazali, że warunkiem uzyskania dobrego efektu jest
odpowiednia intensywność
wysiłku fizycznego.
W badaniu uczestniczyło
17 700 kobiet (średni wiek
72 lata), których aktywność
fizyczną mierzono za pomocą
przypiętego do ciała przyrządu
(przyspieszomierz trójosiowy).
Kobiety były obserwowane
przez 2,5 roku. Oceniono, że
u kobiet, których aktywność

fizyczna była intensywna lub
bardzo intensywna, nastąpiła znaczna redukcja ryzyka
zgonu.
Zalecana dawka aktywności fizycznej to 150 minut
wysiłku umiarkowanego lub
75 minut wysiłku intensywnego na tydzień. Szacuje się,
że brak aktywności fizycznej
powoduje na całym świecie
podobną liczbę zgonów jak
palenie papierosów.
(K.K.)

Źródło: https://newsroom.heart.org/news/more-physical-activity-and-higher-intensity-physical-activity-may-significantly-reduce-risk-of-death-in-older-women-in-the-short-term?preview=44c4

Działania niepożądane przy leczeniu metoforminą
Objawy niepożądane ze
strony przewodu pokarmowego, takie jak utrata apetytu,
nudności, wymioty, biegunki,
bóle brzucha są dość często
spotykane na początku kuracji
tym lekiem. W efekcie 30%
pacjentów podejmujących kurację metforminą rezygnuje
z leczenia. Przypuszcza się, że

objawy powstają w wyniku
negatywnego wpływu metforminy na florę bakteryjną
przewodu pokarmowego, czego efektem jest zmniejszenie
wchłaniania kwasu foliowego, który odgrywa ważną rolę
w prawidłowym funkcjonowaniu przewodu pokarmowego.
Jego obniżony poziom sprzyja

występowaniu stanów zapalnych jelit.
Na łamach „Medical Hypotheses” A. Olgun opublikował artykuł zatytułowany
Metformin- resistant folic acid
producing probiotics or folic acid
against metformin’s adverse effects like diarrhea. Autor stawia
tezę, że działania niepożądane

mogą być zlikwidowane za
pomocą specjalnego probiotyku, który ma właściwości pobudzania produkcji kwasu foliowego.
(K.K.)
Źródło: http://www.diabetes.
co.uk/news/2017/oct/Folate-producing-probiotics-may-help-withgastrointestinal-side-effects-ofmetformin-93014683.html

Wyniki kampanii Servier dla Serca
Podczas obchodzonej w tym roku 15.
edycji kampanii Servier dla Serca oferowano pacjentom nie tylko badania kardiologiczne, ale także miejsca do ćwiczeń
sportowych i materiały edukacyjne. Przebadano 1388 osób, w tym 600 mężczyzn i 788

kobiet. Średnia wieku pacjentów wynosiła
58 lat. Z konsultacji kardiologicznych połączonych z wykonaniem ekg skorzystały
392 osoby. U 24% przebadanych stwierdzono podwyższone wartości ciśnienia
krwi, u 67% podwyższony wskaźnik BMI,

u 57% podwyższone stężenie cholesterolu
we krwi, u 9% podwyższone stężenie glukozy we krwi.
W ciągu 15 lat przebadano 44 000 pacjentów oraz rozdano 152 000 materiałów
edukacyjnych.
(K.K.)
Źródło: materiały prasowe
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Nowości
Trzeba zrealizować Narodowy
Program Prewencji i Leczenia
Niewydolności Serca
Liczba osób z niewydolnością serca sięga w naszym kraju
1 miliona. Co roku umiera ponad 60 tysięcy z nich. 4 listopada 2017 r. w Krakowie podczas VII Szczytu Narodowych
Asocjacji Niewydolności Serca
Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego (Heart Failure Association, European
Society of Cardiology) ogłoszono deklarację polskiego
środowiska medycznego

wskazującą na konieczność
realizacji Narodowego Programu Prewencji i Leczenia Niewydolności Serca. Działania
ujęte w ramach Narodowego
Programu Prewencji i Leczenia Niewydolności Serca
obejmują zapobieganie, wczesną diagnostykę, nowoczesne
leczenie oraz kompleksową
opiekę nad pacjentem i jego
rodziną.
(K.K.)
Źródło: materiały prasowe

Prognozowana
długość życia w Europie
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Nowości

LifeVac – skuteczna pomoc przy zakrztuszeniu
Krystyna Knypl

Niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym jest stanem zagrożenia życia. W Stanach Zjednoczonych umiera każdego roku około 4000 osób z powodu zadławienia się, a około 100 000 osób zgłasza się z tego
powodu na szpitalne izby przyjęć. W 41% przyczyną zakrztuszenia się jest spożywany pokarm, w 59% innego
rodzaju ciała obce.

O

fiarami zakrztuszenia są najczęściej dzieci do 2. roku życia
oraz osoby w starszym wieku, w szczególności cierpiące
na schorzenia neurologiczne, takie jak udar mózgu czy choroba
Parkinsona, a także inne schorzenia powodujące zaburzenia
połykania.

Celebryta dr Heimlich v. fakty
naukowe

Doktor Henry J. Heilmlich był amerykańskim torakochirurgiem pracującym w Cincinnati, który w 1974 r. opublikował
na łamach JAMA artykuł A Life-Saving Maneuver to Prevent
Food-Choking, w którym opisał metodę udzielania pierwszej
pomocy w przypadku zakrztuszenia. Do 2006 roku była to
metoda znana jako manewr Heimlicha, rekomendowana przez
Amerykański Czerwony Krzyż i American Heart Association.
Duża w tym była zasługa samego dr. Heimlicha, znanego
ze skutecznego promowania
swojego manewru.
Jednakże medycyna to nauka oparta na faktach, a tych
brakowało, jeśli chodzi o realną skuteczność manewru
Heimlicha. W zasobach
PubMed są natomiast opisy
powikłań po nieumiejętnym
zastosowaniu tego manewru,
takich jak złamanie żeber, pęknięcie żołądka lub przełyku,
uraz krezki, pneumomediastinum, pneumopericardium,
a nawet nasilenie zakrzepicy
w tętniaku aorty brzusznej czy
pęknięcie śledziony. Dr Heimlich odrzucał te informacje, co
więcej, energicznie krytykował
zasadę 5 uderzeń w plecy jako
pierwszy krok przy udzieleniu
pomocy osobie z zakrztuszeniem, sugerując, że uderzenia
takie mogą zagrażać życiu.

6

Jednakże fakty spowodowały, że w 2006 roku wytyczne Amerykańskiego Czerwonego Krzyża na temat udzielania pierwszej
pomocy ofiarom zakrztuszenia uległy zmianie i obecnie zaleca
się rozpoczynanie pomocy od 5 uderzeń w plecy, następnie
5 skierowanych ku górze ucisków w okolicy nadbrzusza. Pojawiły
się też nowe sposoby.

Na scenę wkracza LifeVac
Niedawno została dopuszczona do użytku ssawka reanimacyjna o nazwie LifeVac. Ma ona rejestrację amerykańskiej
agencji FDA, czyli Food and Drug Administration (U.S. FDA
Registration No.: 3011053282), przeszła liczne testy laboratoryjne oceniające siłę ssania oraz skuteczność ewakuacji z dróg
oddechowych ciał obcych o różnych kształtach i rozmiarach.
Testy przeprowadzone w Retlif Testing Laboratories wykazały
siłę ssania do 300 mmHg.
Podczas kongresu American College of Emergency
Physicians (listopad 2017)
dr Lih-Brody i wsp. w doniesieniu Lifevac: A Novel Device for the Resuscitation of the
Adolescent Choking Victim
przedstawili podsumowanie
wyników testów oraz postępowania symulacyjnego na
modelu człowieka poddanemu zadławieniu kawałkiem
parówki.
Przy pierwszych testach
ssawki LifeVac udało się usunąć fragment parówki blokującej drogi oddechowe w 472
z 500 przypadków, a w drugiej serii testów blokadę dróg
oddechowych usunięto we
wszystkich przypadkach. Konstruktorzy podają, że dzięki
zastosowaniu ssawki reanimacyjnej LifeVac uratowano już
9 osób, u których wystąpiło
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Nowości
Hemilicha, standardowe uciśnięcia klatki piersiowej wykonywane podczas symulacji reanimacji oraz LifeVac. Uzyskano
następujące wyniki:
• średnie ciśnienie uzyskiwane przy zastosowaniu manewru
Heimlicha wynosiło 26,4 ± 19,8 cm H2O
• średnie ciśnienie przy zastosowaniu ucisku na klatkę piersiową
wynosiło 40,8 ± 16,4 cm H2O
• średnia siła ssania przy zastosowaniu LifeVac wynosiła
233,2 cm H2O (testowano 12 ssawek, wykonując po 5 testów
każdej).
Wyniki te jednoznacznie wykazują, że największą skuteczność
zadławienie. Podczas kongresu World Conna
zastosowanie ssawki reanimacyjnej LifeVac.
gress of Gastroenterology w Orlando (październik 2017) prezentacja o LifeVac została
wyróżniona (http://www.annemergmed.com/ Zasada stosowania LifeVac
Instrukcja posługiwania się Life Vac w języku angielskim
article/S0196-0644(17)31252-0/fulltext).
sprowadza
się do trzech P, czyli PLACE – PUSH – PULL.
Przeprowadzono testy symulacyjne
W
języku
polskim
możemy to określić jako: PRZYŁÓŻ – PRZYoceniające skuteczność siły ssącej LifeVac
CIŚNIJ
–
POCIĄGNIJ,
czyli przyłóż maskę do twarzy osoby
w wypadku ciał obcych o różnej konsyratowanej,
tak
aby
szczelnie
obejmowała usta i nos, przyciśnij
stencji, kształcie i położeniu w drogach
ssawkę
(kulkowy
zaworek
zwrotny
zapobiegnie wpompowaniu
oddechowych. Testy z użyciem kawałka
powietrza
do
dróg
oddechowych),
po czym przytrzymując
parówki wykazały 100% skuteczność ssania,
maskę
pociągnij
uchwyt
ssawki
ku
górze.
gdy ciało obce było ułożone wzdłużnie
w drogach oddechowych. Gdy kawałek
PRZYŁÓŻ
PRZYCIŚNIJ
POCIĄGNIJ
parówki przylegał do ściany modelu, skuteczność wynosiła 80%. W wypadku pojedynczego winogrona skutecznie usunięto
je z dróg oddechowych w 79% prób, tj.
w 15 na 19 prób.

Od czego zależy
skuteczność zabiegów
odblokowujących drogi
oddechowe?
Czynników od których zależy skuteczność przywrócenia drożności jest kilka
– wielkość i kształt ciała obcego, jego konsystencja, położenie w drogach oddechowych,
umiejętności ratownika, a także siła ssąca
lub tłocząca zastosowanej metody udrażniana dróg oddechowych.
Z doniesienia Airway pressure with chest
compressions versus Heimlich manoeuvre
in recently dead adults with complete airway obstruction autorstwa A. Langhelle
i wsp. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10767497) dowiadujemy się szczegółowych danych na temat siły ssącej przy
zastosowaniu różnych metod udrażniania
dróg oddechowych. Porównywano manewr

7

Długofalowym celem konstruktorów ssawki reanimacyjnej
LifeVac jest wprowadzenie tego bardzo cennego akcesorium do
protokołów podstawowych zabiegów reanimacyjnych, czyli BLS
(ang. Basic Life Support).

Rekomendowana lektura
• Film instruktażowy o udzielaniu pierwszej pomocy przy
zakrztuszeniu, https://www.youtube.com/watch?v=jQuImEBi0MA.
• Pierwsza pomoc. Zadławienie. „Medycyna Praktyczna”, http://
www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77737,zadlawienie.
• Artykuł Udzielanie pierwszej pomocy w miejscu publicznym,
autorstwa dr Beaty Wudarskiej, chirurga dziecięcego i specjalisty
w zakresie medycyny ratunkowej, https://gazeta-dla-lekarzy.com/
index.php/wybrane-artykuly-1/artykuly-pogladowe/542-udzielaniepierwszej-pomocy-w-miejscu-publicznym.
Krystyna Knypl
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Do i od redakcji
Kardiolog biegnie w maratonie
Nasz znakomity korespondent z Cannes, dr Michał Galewicz, kardiolog, autor między innymi artykułu
o rezydenturze we Francji
(http://gazeta-dla-lekarzy.com/
index.php/wybrane-artykuly-3/

emigracja/411-la-vie-en-roseczyli-rezydentura-we-francji),
cieszącego się największym
zainteresowaniem czytelników
w dziale „emigracja”, uczestniczył w maratonie w Cannes
i bieg ukończył, jak pisze, „nie

jako ostatni”. Gratulujemy
i podziwiamy!
Kto jeszcze startował
w tym biegu, można obejrzeć pod adresem http://
www.marathon06.com/2017/.
Redakcja

„Kardiolog w Afryce”
pozdrawia

Dziękujemy
za pamięć
i odwzajemniamy
pozdrowienia.
Czekamy na
obszerniejszą
relację.
Redakcja

8
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Do i od redakcji

– napisała do redakcji, po obejrzeniu
okładki GdL 9/2017, Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk, redaktor naczelna miesięcznika PULS wydawanego przez
Okręgową Izbę lekarską w Warszawie.
Trochę trwało przeglądanie archiwów
domowych i lokalizowanie pamiątkowej fotki, ale jest! Pokazujemy ją.
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Też mam takie zdjęcie!
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I ja mam takie zdjęcie – powiedział dr Jan
T. Landowski, autor artykułu o swoim ojcu,
dyrektorze warszawskiego zoo. – Chyba to rok
1956, siedzę na słoniu „Partyzancie”.
Ten indyjski słoń urodził się w Kambodży
około 1920 roku i był podarunkiem rewolucjonistów wietnamskich w podziękowaniu za
służbę transportową statku MS Kiliński, który
przewiózł ponad 100 tysięcy ludzi z południa
na północ Wietnamu tuż przed wybuchem
wojny wietnamskiej (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Partyzant_(s%C5%82o%C5%84).

9

Za nadesłane fotografie dziękujemy! Jeżeli ktoś z Czytelników ma podobne
zdjęcia z dawnych lat pokazujące warszawskie zoo, zachęcamy do zeskanowania
i przesłania do nas.

Redakcja
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10. Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Ludzie, antybiotyki
i bakterie
Krystyna Knypl

Rosnąca oporność na antybiotyki jest konsekwencją wielu nierozsądnych decyzji i złych obyczajów, z którymi trzeba skończyć.
Nierozsądne zachowania w sprawie antybiotyków to ich nadmiernie częste ordynacje bez wskazań, uleganie naleganiu pacjentów na wypisanie recepty
na antybiotyk w wypadku infekcji wirusowych, zbyt szerokie stosowanie antybiotyków w lecznictwie weterynaryjnym i przemyśle spożywczym. Nową plagą są antybiotyki dostępne bez recepty, kupowane przez internet, których głównym dostawcą jest
prężny biznes generyków ulokowany w Indiach i Chinach.

S

Fot. Krystyna Knypl

zacuje się, że w krajach Unii Europejskiej oporność na
leki przeciwdrobnoustrojowe generuje rocznie koszty
sięgające 1,5 mld euro i jest przyczyną 25 tysięcy zgonów.
Jeżeli natychmiast nie zostaną podjęte działania na rzecz
racjonalnego stosowania antybiotyków, to w 2050 roku

10

liczba zgonów z powodu antybiotykooporności będzie
większa niż z powodu schorzeń nowotworowych.
15 listopada 2017 w Brukseli odbyła się konferencja European Anitbiotic Awareness Day. Omawiano sposoby naprawy zaistniałej sytuacji, podkreślono
znaczenie edukacji zarówno pracowników
ochrony zdrowia, jak i pacjentów.
Dr Vytenis Andriukaitis, komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności
w Komisji Europejskiej, otwierając konferencję powiedział, że wszyscy powinniśmy
brać przykład z bakterii: lekarze wykazując
oporność na nieuzasadnione merytorycznie
prośby o receptę na antybiotyk, pacjenci – na
samoleczenie każdej infekcji za pomocą antybiotyku, przemysł rolno-spożywczy – na sugestie stosowania larga manu antybiotyków
w procesie hodowlanym i produkcyjnym.
Jednym słowem nie zawsze trzeba
szybko sięgać po antybiotyk, czasem wystarczy
pomyśleć, czy jego
użycie jest uzasadnione wskazaniami. ■
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Oporność na antybiotyki
w Unii Europejskiej
Prezentowane dane zostały zebrane przez Europejską Sieć Monitorowania Oporności na Antybiotyki (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network, EARS-Net), koordynowaną przez ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób). Dane z 2014 roku
zostały nadesłane do EARS-Net przez 29 krajów, w tym kraje członkowskie Unii Europejskiej,
z wyjątkiem Polski, oraz dwa kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia i Norwegia). Więcej informacji o EARS-Net, wynikach monitorowania oraz o metodologii badań
można znaleźć w raporcie EARS-Net Annual Report 2014 i interaktywnej bazie danych EARS-Net
(http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/database/Pages/database.aspx).
Klebsiella pneumoniae
jest częstym czynnikiem etiologicznym zakażeń
dróg moczowych i dróg oddechowych oraz zakażeń
łożyska krwi. Może się łatwo przenosić między pacjentami w zakładach opieki zdrowotnej i jest częstą
przyczyną wystąpienia ognisk epidemicznych.

Średnia ważona oporności K. pneumoniae na
fluorochinolony, cefalosporyny trzeciej generacji, aminoglikozydy oraz oporności jednocześnie na te trzy
grupy leków znacząco wzrosła w latach 2011-2014.
Wzrost oporności jednocześnie na fluorochinolony,
cefalosporyny trzeciej generacji i aminoglikozydy

Ilustracja 1. Klebsiella pneumoniae: odsetek izolatów z zakażeń inwazyjnych z jednoczesną opornością na cefalosporyny trzeciej generacji,
fluorochinolony i aminoglikozydy; kraje europejskiego obszaru gospodarczego (EU/EEA), lata 2011 i 2014
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Ilustracja 2. Klebsiella pneumoniae: odstek izolatów z zakażeń inwazyjnych opornych na karbapenemy; kraje europejskiego obszaru
gospodarczego (EU/EEA), lata 2011 i 2014

z 16,7% w roku 2011 do 19,4% w roku 2014 (ilustracja 1) oznacza, że dla pacjentów zakażonych takimi
wieloopornymi bakteriami pozostaje jedynie kilka
opcji terapeutycznych. W tej grupie antybiotyków są
również karbapenemy, leki ostatniej szansy.
Odsetek oporności na karbapenemy pozostawał
w 2014 roku na niskim poziomie w większości krajów
(ilustracja 2), ale nastąpił wzrost z 6,0% średniej ważonej dla populacji europejskiej w 2011 roku do 7,3%
w 2014 roku. Oporność na karbapenemy K. pneumoniae izolowanych z zakażeń krwi była częściej
obserwowana w krajach Europy południowej i południowo-wschodniej niż w pozostałych rejonach Europy.
Dla pacjentów zakażonych wieloopornymi
szczepami K. pneumoniae z opornością dodatkowo
na karbapenemy pozostaje niewiele opcji terapetycznych i są one często ograniczone do terapii skojarzonej
i terapii z użyciem starszych antybiotyków, takich jak
polimyksyny. Wprawdzie dane o oporności na polimyksyny w obserwacjach sieci EARS-Net są niepełne,
to fakt, że w niektórych krajach, zwłaszcza już obecnie
obserwujących wysoki odsetek szczepów opornych na

12

karbapenemy, stwierdzana jest wysoka liczba izolatów
opornych na polimyksyny, wskazuje, że w przyszłości
możliwa jest dalsza utrata skutecznych opcji terapii
zakażeń wywoływanych przez bakterie Gram-ujemne.
Escherichia coli
jest jedną z najczęstszych przyczyn zakażeń łożyska krwi oraz pozaszpitalnych i szpitalnych zakażeń
dróg moczowych na całym świecie. Należy bacznie
śledzić oporność E. coli na antybiotyki, ponieważ w całej
Europie nadal wzrasta odsetek izolatów opornych na
powszechnie stosowane antybiotyki. Więcej niż połowa
izolatów zgłaszanych do EARS-Net charakteryzowała
się opornością na co najmniej jedną z monitorowanych
grup antybiotyków.
Szczególnie niepokojący jest wzrost oporności na
cefalosporyny trzeciej generacji (ilustracja 3), dla której
średnia ważona wzrosła z 9,6% w 2011 do 12,0%
w 2014, oraz jednoczesna oporność na cefalosporyny
trzeciej generacji, fluorochinolony i aminoglikozydy
(ilustracja 4), dla której średnia ważona wzrosła z 3,8%
w 2011 roku do 4,8% w 2014 roku. Wiele krajów
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Ilustracja 3. Escherichia coli: odsetek izolatów z zakażeń inwazyjnych opornych na cefalosoryny trzeciej generacji; kraje europejskiego
obszaru gospodarczego (EU/EEA), lata 2011 i 2014
Ilustracja 4. Escherichia coli: odsetek izolatów z zakażeń inwazyjnych z jednoczesną opornością na cefalosporyny trzeciej generacji,
fluorochinolony i aminoglikozydy; kraje europejskiego obszaru gospodarczego (EU/EEA), lata 2011 i 2014
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obserwowało znaczącą statystycznie tendencję wzrostową
tych typów oporności w latach 2011-2014.
Oporność E. coli na karbapenemy pozostaje w Europie na niskim poziomie.
Pałeczki z rodzaju Acinetobacter
Pałeczki z rodzaju Acinetobacter wywołują głównie zakażenia związane z opieką zdrowotną, takie jak
zapalenie płuc i zakażenia łożyska krwi, oraz są często
przyczyną ognisk epidemicznych w szpitalach.
Oporność Acinetobacter spp. na antybiotyki wykazuje duże zróżnicowanie w poszczególnych krajach
Europy, z najczęściej bardzo wysokim odsetkiem oporności obserwowanym w krajach bałtyckich, krajach
Europy wschodniej i południowo-wschodniej. Jednoczesna oporność na fluorochinolony, aminoglikozydy
i karbapenemy była najczęściej stwierdzanym fenotypem oporności w 2014 roku, zgłaszanym dla niemal
połowy izolatów. W ośmiu z 25 krajów zgłaszających
Ilustracja 5. Acinetobacter spp.: odsetek izolatów z zakażeń
inwazyjnych z jednoczesną opornością na cefalosporyny trzeciej
generacji, fluorochinolony i aminoglikozydy, kraje europejskiego
obszaru gospodarczego (EU/EEA), lata 2011 i 2014

oporność dla 10 lub więcej izolatów stwierdzono ten typ
jednoczesnej oporności na antybiotyki 50% lub więcej
izolatów, co wskazuje na bardzo poważne ograniczenie
możliwości leczenia pacjentów zakażonych Acinetobacter
spp. (ilustracja 5).
Oporność na polimyksyny stwierdzono u 4%
izolatów, w większości zgłaszanych z Europy południowej. Wynik ten należy traktować z ostrożnością,
ze względu na niewielką liczbę badanych izolatów oraz
różnice w metodyce oznaczania lekowrażliwości między
laboratoriami. Jednakże obserwowany w krajach Europy
wysoki poziom oporności na wiele antybiotyków jest
niepokojący, zwłaszcza że już obecnie notowany jest
wysoki odsetek oporności na karbapenemy i zaczyna
być stwierdzana oporność na polimyksyny.
Staphylococcus aureus oporny na
metycylinę (MRSA)
jest jednym z najczęstszych na świecie czynników
etiologicznych zakażeń związanych z opieką zdrowotną,
wywoływanych przez drobnoustroje oporne na antybiotyki. Ponadto w wielu regionach świata, włączając Europę,
obserwuje się wzrost liczby zakażeń pozaszpitalnych
wywoływanych przez MRSA.
Podobnie jak w poprzednich latach,
w 2014 roku występowały duże różnice odsetka MRSA w poszczególnych krajach Europy, w zakresie od 0,9 do 56% (ilustracja 6).
Średnia ważona spadła z 18,6% w 2011 roku
do 17,4% w 2014 roku, ale spadek ten był
mniejszy niż w latach 2009-2012.
Niezbędne pozostają powszechnie
stosowane strategie ukierunkowane na ograniczenie występowania MRSA we wszystkich
sektorach opieki zdrowotnej (szpitale, domy
opieki, opieka ambulatoryjna).
Oprac. K.K.

Źródło: European Centre for Disease Prevention
and Control. Summary of the 2014 data on antibiotic resistance in European Union – EARS-Net
surveillance data. Stockholm: ECDC; 2015.
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Ilustracja 6. Staphylococcus aureus: odsetek izolatów inwazyjnych opornych na metycylinę (MRSA), kraje europejskiego obszaru gospodarczego
(EU/EEA), lata 2011 i 2014

Poważne zagrożenie
• Oporność na antybiotyki stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego
w Europie, prowadzi do zwiększenia
kosztów opieki zdrowotnej, wydłużenia
czasu pobytu pacjenta w szpitalu, niepowodzeń terapeutycznych, a czasem
zgonu.
• Według danych z lat 2011-2014 w krajach Unii Europejskiej znacznie wzrósł
odsetek K. pneumoniae opornych na
fluorochinolony, cefalosporyny trzeciej
generacji i aminoglikozydy.

looporne pałeczki Gram-ujemne, takie
jak K. pneumoniae i E. coli. Wprawdzie
oporność na karbapenemy pozostaje
na stosunkowo niskim poziomie, ale
znaczny wzrost oporności K. pneumoniae jest niepokojący i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa
pacjentów.

• W tym samym czasie wzrosła oporność
E. coli na cefalosporyny trzeciej generacji
oraz fluorochinolony, aminoglikozydy
i cefalosporyny trzeciej generacji.

• Stwierdzono duże różnice oporności
Acinetobacter spp. na antybiotyki pomiędzy poszczególnymi krajami. Wysoki
odsetek izolatów opornych jednocześnie
na fluorochinolony, aminoglikozydy
i karbapenemy obserwowano w krajach
bałtyckich oraz Europie wschodniej
i południowo-zachodniej.

• Karbapenemy stanowią ważną grupę
leków ostatniej szansy w terapii poważnych zakażeń wywoływanych przez wie-

• W krajach o wysokim odsetku izolatów
wieloopornych, włączając oporność na
karbapenemy, pozostaje jedynie kilka

15

opcji terapeutycznych, np. polimyksyny.
Jednak występowanie w tych krajach
dużej liczby izolatów opornych na polimyksyny stanowi poważne ostrzeżenie,
że możliwości terapeutyczne są coraz
bardziej ograniczone.
• Odsetek Staphylococcus aureus opornych na metycylinę wykazywał tendencję spadkową w latach 2011-2014,
ale w mniejszym stopniu niż w okresie
2009-2012.
• Rozważne stosowanie antybiotyków oraz
powszechne przestrzeganie zasad kontroli i profilaktyki zakażeń we wszystkich
sektorach opieki zdrowotnej (szpitale,
domy opieki, opieka ambulatoryjna)
stanowi podstawę zapobiegania rozprzestrzenianiu bakterii opornych na
antybiotyki.
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Niebezpieczne szczepy pałeczek
z rodziny Enterobacteriaceae
wytwarzające karbapenemazy
Szybkie rozprzestrzenianie się na całym świecie pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae
wytwarzających karbapenemazy (CPE) stanowi jeden z najpoważniejszych problemów opieki zdrowotnej. Oprócz bezpośredniego zagrożenia powoduje wzrost kosztów
leczenia, wydłużenie okresu hospitalizacji, niepowodzenia terapeutyczne, a nawet prowadzi do śmierci pacjenta.

K

arbapenemy są uznawane za tzw. leki ostatniej
szansy w terapii zakażeń wywołanych przez wielooporne bakterie Gram-ujemne, w tym pałeczki z rodziny
Enterobacteriaceae (m.in. Klebsiella pneumoniae). Jednak
szczepy CPE są niewrażliwe na działanie karbapenemów, gdyż wytwarzają inaktywujące je enzymy zwane
karbapenemazami.
Pacjentom zakażonym CPE pozostaje niewiele
możliwości leczenia: terapia skojarzona oraz powrót
do starszych antybiotyków, takich jak polimyksyny (np.
kolistyna). Jednak obserwuje się coraz większą liczbę
szczepów opornych również na kolistynę [4], co jeszcze
bardziej ogranicza możliwości terapeutyczne.
Jedynie wzmożenie środków kontroli zakażeń
z równoczesną dbałością o racjonalne stosowanie
antybiotyków ograniczyć rozprzestrzenianie się CPE

w szpitalach. W przeciwnym razie Europa może stanąć
w obliczu epidemii szpitalnych wywoływanych przez
szczepy Enterobacteriaceae o rozszerzonej wielooporności
(extensively drug-resistant, XDR) albo nawet szczepów
całkowicie opornych (pandrug-resistant, PDR).
Jak jest w Europie?
Sytuacja w zakresie występowania i rozprzestrzeniania się CPE w Europie pogorszyła się. W 2013 roku
łącznie 6 krajów (15%) zgłosiło rozprzestrzenienie międzyregionalne1 lub sytuację endemiczną2 występowania
Rozprzestrzenienie międzyregionalne – wystąpienie ognisk
epidemicznych powiązanych ze sobą epidemiologicznie w szpitalach położonych w różnych regionach danego kraju; przeniesienie CPE wraz z pacjentami do ośrodków medycznych
zlokalizowanych w różnych regionach kraju.

1

EuSCAPE
Raport Europejskiego
Centrum Kontroli Chorób
(European Centre for Disease
Control, ECDC) wskazuje
priorytety w zwalczaniu rozprzestrzeniania się w Europie
szczepów pałeczek z rodziny
Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy (carbapenemase-producing Enterobacteriaceae, CPE). Wykorzystano
dane zgłoszone do ECDC
przez 38 krajów europejskich
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uczestniczących w EuSCAPE
(European survey of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae, Europejskie
badanie szczepów z rodziny
Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy). Celem
było uzyskanie kompleksowego obrazu występowania i rozprzestrzeniania się CPE oraz
zbudowanie zaplecza laboratoryjnego umożliwiającego
szybką identyfikację i nadzór.

W 2013 roku ECDC
opublikowało wstępne wyniki
EuSCAPE opracowane przez
ekspertów krajowych, odnoszące się do rozprzestrzeniania się CPE oraz możliwości
ograniczenia występowania
CPE: w zakresie nadzoru, potencjału laboratoryjnego, usług
referencyjnych i kontroli zakażeń [1,2]. W ramach EuSCAPE
przeprowadzono szkolenia laboratoryjne, a także zewnętrzny

sprawdzian umiejętności wykrywania CPE oraz zgromadzono i scharakteryzowano CPE
pochodzące ze szpitali w krajach europejskich biorących
udział w tym przedsięwzięciu.
W 2015 roku EuSCAPE
opracowało kolejny raport [3],
w którym znalazły się dane
o stanie rozprzestrzeniania się
CPE, a także ocena działań podjętych od 2013 roku na rzecz
ograniczenia tego zjawiska.
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Ilustracja 1. Sytuacja epidemiologiczna
występowania CPE w 38 krajach
europejskich w 2013 i 2015 r.

2013

Ilustracja 2. Zmiana sytuacji epidemiologicznej
rozprzestrzenienia CPE między 2013 a 2015 r.

2015

CPE, natomiast w 2015 roku – już 13 krajów
(34%) (ilustracje 1 i 2). W 2015 roku cztery
kraje zgłaszały endemiczną sytuację występowania CPE, dziewięć krajów – międzyregionalne rozprzestrzenienie tych szczepów.
Szczepy NDM CPE3 (New Delhi CPE)
szybko się rozprzestrzeniają w szpitalach
europejskich. Ponieważ pierwsze doniesienie
o identyfikacji tych szczepów zostało opublikowane w 2009 roku, liczba zgłoszonych przez
większość krajów europejskich przypadków
CPE NDM początkowo była stosunkowo
niska w porównaniu z innymi CPE. W 2013
roku tylko Włochy i Wielka Brytania zgłaszały
wystąpienie pojedynczych szpitalnych ognisk
epidemicznych4 wywołanych przez NDM CPE.
Sytuacja endemiczna – w większości szpitali
w danym kraju wielokrotnie występowały ogniska
epidemiczne wywołane przez CPE.
2

3
NDM CPE – metalo-β-laktamaza New Delhi
wytwarzana przez szczepy CPE (New Delhi metallo-beta-lactamase-producing CPE).
4
Sporadyczne szpitalne ogniska epidemiczne –
wystąpienie więcej niż jednego ogniska epidemicznego w danym szpitalu; wszystkie ogniska
są niepowiązane ze sobą epidemiologicznie lub są
spowodowane przez różne klony szczepów (brak
transmisji międzyinstytucjonalnej).

17

12_2017

grudzień

Kongresy, konferencje, raporty

Ilustracja 3. Porównanie
ogólnokrajowego rozprzestrzenienia
szczepów NDM CPE w 2013 i 2015 r.

2013

2015

Sytuacja zmieniła się w roku 2015, w którym
już pięć krajów zgłaszało wystąpienie pojedynczych
szpitalnych ognisk epidemicznych wywołanych przez
NDM CPE, a siedem krajów zgłosiło rozprzestrzenienie regionalne5 i międzyregionalne tych szczepów
(ilustracja 3).
Szczepy OXA-48 CPE6 szybko się rozprzestrzeniają w szpitalach europejskich. Od czasu
pierwszego opisanego przypadku w Turcji w 2003
roku OXA-48 CPE rozprzestrzeniły się na całym
świecie i są obecnie powszechne w Europie. W 2013
roku tylko jeden kraj zgłaszał endemiczną sytuację
występowania OXA-48 CPE; w żadnym kraju nie
doszło do międzyregionalnego rozprzestrzenienia
się tych szczepów.
W 2015 roku już dwa kraje zgłaszały endemiczną sytuację występowania OXA-48 CPE, a cztery
kraje zgłosiły międzyregionalne rozprzestrzenianie
tych szczepów (ilustracja 4).
Główne wnioski i zadania
Podstawą skutecznego zapobiegania występowaniu CPE i zwalczania jest powołanie krajowego
systemu nadzoru nad szczepami CPE. Jego działanie
opierałoby się na powiadamianiu władz w dziedzinie
ochrony zdrowia, które dzięki wsparciu laboratorium referencyjnego potwierdzałyby i identyfikowały
przypadki wystąpienia CPE oraz wdrażały środki
kontroli zakażeń.
W ciągu ostatnich dwóch lat wiele krajów
europejskich opracowało krajowy system nadzoru
nad szczepami CPE, wyznaczyło laboratoria referencyjne, które nadzorowałyby obowiązek zgłaszania wszystkich przypadków wystąpienia CPE oraz
starałyby się kontrolować rozprzestrzenienie CPE.
Rozprzestrzenienie regionalne – wystąpienie ognisk epidemicznych powiązanych ze sobą epidemiologicznie w kilku
szpitalach regionu; przeniesienie CPE wraz z pacjentami
do różnych ośrodków medycznych zlokalizowanych w tym
samym regionie kraju.
5

OXA-48 CPE – hydrolizująca karbapenemy oksacylinaza-48
wytwarzana przez szczepy CPE (oxacillinase-48-producing
CPE).
6
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Ilustracja 4. Porównanie ogólnokrajowego
rozprzestrzenienia szczepów
OXA-48 CPE w 2013 i 2015 r.

2013

Ilustracja 5. Posiadanie lub brak rekomendacji krajowych
dotyczących środków kontroli zakażeń, mających na celu
ograniczenie rozprzestrzeniania się CPE, maj 2015

2015

Jednak nie wszędzie od razu wdrożono te systemy
(ilustracja 5).
Zaniedbań jest wiele. Cztery kraje nie mają
krajowego laboratorium referencyjnego mogącego
wykrywać CPE. Siedem krajów nie ma krajowego
systemu nadzoru CPE. Dziesięć krajów nie ma systemu powiadamiania władz w dziedzinie ochrony
zdrowia o przypadkach wystąpienia CPE. Czternaście
krajów nie opracowało krajowych rekomendacji dotyczących zapobiegania i kontroli CPE. Dwadzieścia
siedem krajów nie ma krajowego planu ograniczenia
występowania CPE.
Co można zrobić?
Możliwe działania decydentów w ochronie zdrowia
mające na celu zapobieganie i kontrolę rozprzestrzeniania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy, wynikające
z wyników uzyskanych w ramach EuSCAPE, są
następujące:
• Powołanie krajowego systemu nadzoru nad szczepami CPE.
• Stworzenie systemu monitorowania rozprzestrzeniania się CPE.
• Utworzenie laboratorium referencyjnego zajmującego się drobnoustrojami opornymi na leki, w tym
szczepami CPE.
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• Wprowadzenie obowiązkowego powiadamiania laboratorium referencyjnego przez szpitalne laboratoria
mikrobiologiczne o pojawieniu się CPE.
• Wdrożenie powiadomiania władz w dziedzinie ochrony
zdrowia o przypadkach wystąpienia CPE.
• Wdrożenie krajowych rekomendacji dotyczących środków kontroli zakażeń prowadzących do ograniczenia
rozprzestrzeniania się CPE.
Środki, których wdrożenie zapobiegnie epidemii
pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających
karbapenemazy w szpitalach i innych placówkach
opieki zdrowotnej
Przedstawiono środki zidentyfikowane przez
ECDC podczas systematycznego przeglądu procedur
oraz oceny grup ryzyka [5, 6]. Poczynione obserwacje
wskazują, że środki te są skuteczne, gdy są stosowane
jednocześnie.
Aktywny nadzór
• Identyfikacja pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia CPE, w tym pacjentów mających za sobą
podróże zagraniczne.
• Prowadzenie badań na nosicielstwo, badań przesiewowych u pacjentów tzw. na wejściu w kierunku CPE,
szczególnie u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka.
• Izolacja pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia
CPE.
• Wykonywanie dodatkowych badań przesiewowych
w kierunku wykrycia CPE podczas epidemii.
• Szybka diagnostyka i terminowe przekazywanie wyników badań przesiewowych przez laboratorium szpitalne
na oddział i do zespołu kontroli zakażeń.
Izolacja i zalecenie używania osobistych środków ochronnych
• Izolacja pacjentów (ograniczenie kontaktu) oraz zalecanie używania osobistych środków ochronnych
(rękawice i fartuchy) przy opiece nad wszystkimi
pacjentami, od których izolowano CPE.
• Przydzielenie odrębnego personelu (pielęgniarki)
grupom pacjentów, od których izolowano CPE.
• Rozważenie przestrzennej izolacji grupy pacjentów,
od których izolowano CPE.
• Kontrola przestrzegania powyższych zaleceń.
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Środki higieny
• Mycie i dezynfekcja rąk.
• Dezynfekcja środowiska (otoczenia) pacjenta.
Edukacja pracowników
• Szkolenia dotyczące przestrzegania powyższych procedur.
Racjonalna antybiotykoterapia
• Racjonalne stosowanie antybiotyków, w tym ograniczenie niektórych antybiotyków lub ich grup, np.
karbapenów, fluorochinolonów.
Więcej informacji, w tym rekomendacje krajowe,
można znaleźć w internecie [7].
Oprac. K.K.
Źródło: Raport Europejskiego Centrum Kontroli Chorób
(European Centre for Disease Control, ECDC)
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Tożsamość lekarza

Milczenie kury,
czyli jak pozostać
lekarzem
i nie zwariować
Izabela Ociepa-Wierus

P

odobno albo się jest lekarzem, albo się nim nie jest.
Nie ma nic pośredniego. Nie można nim być tylko
trochę, bo wtedy jest tylko udawanie lekarza. Wielu
kolegów odgrywa taką farsę, ale efekty zwykle są żałosne. Często nawet dla nich samych, choć oni ostatni
to zauważają.

Nieco inaczej wyobrażałam sobie
swoją pracę
I wcale nie chodzi o to, że widziałam ją w różowych barwach. Znałam blaski i cienie tej profesji, bo
jestem dzieckiem chirurga, który większość życia spędzał
w szpitalu. Widziałam ogromne zmęczenie ojca, który
po ostrym dyżurze i kolejnym przepracowanym dniu
wracał do domu. Ten aspekt pracy lekarza obserwowałam
aż nazbyt często.
Z drugiej strony były takie uczucia jak ogromna satysfakcja z uratowania komuś zdrowia lub życia
i prawdziwa wdzięczność pacjentów. Wdzięczność

21

Rys. Alicja Wierus

Byłam lekarzem, jestem nim i do końca życia będę.
Tak już jest. Czy tego chcę, czy nie. Obecnie muszę
przyznać, że trochę mniej chcę. Mam jednak nadzieję,
że brak entuzjazmu jest tylko chwilowy, bo odwrotu
nie ma. Żebym nie wiem jak próbowała stłamsić lekarza w sobie – on zawsze wychodzi na wierzch. Czasem
w najmniej oczekiwanym momencie, co psuje czasem
otoczeniu zabawę. Może to jednak uratować komuś
życie, ale dopóki się tak nie stanie, nikt tego nie doceni.
Nie mam złudzeń.
przybierająca oprócz słownych podziękowań różne
formy. Na pieczątce taty umieszczony był nasz adres
domowy, więc nie było tajemnicą, gdzie mieszkamy.
Nierzadko po otwarciu drzwi stawaliśmy oko w oko
z babiną w chuście z wielkim koszykiem jajek, grzybów
czy innych wiktuałów. Pamiętam osłupienie, w jakie
wprawiła mnie pani, która powiedziała: „Niech będzie
pochwalony! To dla pana doktora!”, wcisnęła mi w ręce
żywą kurę ze skrępowanymi nogami, odwróciła się na
pięcie i uciekła pędem, nie mówiąc nawet jak się nazywa. Miałam jakieś 7 lat i doświadczenia z drobiem
(zwłaszcza żywym) żadnego. Wsadziłam biednego
ptaka do wanny i poszłam odrabiać lekcje. Dalszy los
kury i wygląd łazienki wyparłam z pamięci, natomiast
do dziś pamiętam gdakanie zza drzwi.
Nie tęsknię bynajmniej za „dowodami wdzięczności”. Tęsknię za wdzięcznością. Taką prawdziwą. Słowo
„dziękuję” jest wbrew pozorom bardzo ważne. Sprawia, że
widzimy sens tej pracy. Jest trochę jak oklaski dla aktora.
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Tożsamość lekarza
Wyrosłam w atmosferze szacunku
i ogromnej pokory do tego zawodu
Zarówno ze strony lekarzy, których znałam, jak i ze
strony pacjentów. Teraz bardzo mi tego brakuje. Pamiętam sposób, w jaki sąsiedzi i pacjenci zwracali się do taty.
Czułam, że jest kimś ważnym, mimo że tego nie okazywał.
Prawdziwy lekarz nie musi nikomu udowadniać,
że zasługuje na szacunek. On po prostu ten szacunek
wzbudza. Całym sobą – kulturą osobistą, życzliwością,
spokojem. Gdy byłam małą dziewczynką, tato jawił mi się
jako władca życia i śmierci pacjentów. Będąc chirurgiem
urazowym niejedno życie i zdrowie na pewno uratował.
Była w tym dla mnie (i jest nadal) jakaś magia. Też tak
chciałam. Wybierając zawód nie przewidziałam jednak
zmian, jakie nastąpią dokoła. I mam za swoje.
Zamiast satysfakcji z pracy –
zniechęcenie. Zamiast szacunku
pacjentów – nienawiść
Odnoszę coraz częściej wrażenie, że lekarz jest
wrogiem publicznym numer 1. Grzechów lekarza jest
wiele.
Po pierwsze: wykształcił się za pieniądze obywatela i nie wykazuje chęci do oddania tych pieniędzy
obywatelowi.
Po drugie: ma czasem trochę lepszy samochód
niż pacjent. Takich rzeczy pacjent nie wybacza nigdy.
Gdyby jednak lekarz przyjechał do pracy gorszym
samochodem, będzie się jawił w oczach pacjenta jako
nieudacznik, który nie umie zarobić na porządne auto.
Po trzecie: lekarz za dużo pracuje. Jest tak
pazerny na pieniądze, że pracuje na kilku etatach i dodatkowo w prywatnym gabinecie. Gdyby doba była

dłuższa, na pewno pracowałby jeszcze więcej, bo wiecznie
mu mało.
Po czwarte: lekarz nie chce pracować. Nie
zgadza się na pracę ponad 48 godzin tygodniowo. Jest
bezdusznym leniem gotowym opuścić chorych, bo jest
„trochę” zmęczony. A przecież przysięgał „na Hipokratesa”.
Sprzeczności między punktem trzecim i czwartym obywatel nie zauważa.
Po piąte: lekarz jest rozlazły i bardzo powoli
przyjmuje pacjentów, co stwarza kolejki w korytarzu
przychodni. Tak twierdzi pacjent w poczekalni. Ocena
ta diametralnie zmienia się z chwilą przekroczenia progu
gabinetu, bo wtedy nagle okazuje się, że:
Po szóste: lekarz tak się spieszy, że obywatel
nie zdąży opowiedzieć o swoich dolegliwościach na tyle
dokładnie, na ile by chciał. Wprawdzie opowie, że spadł
z roweru, ale nie zdąży dodać, w której części miasta się
to stało. No i lekarz nie będzie też wiedział, że pacjent
wracał wtedy z działki.
Po siódme: lekarz nie chce przepisać antybiotyku, a katar nie mija już drugi dzień.
Po ósme: lekarz na wszystko daje antybiotyk,
bo nie ma innego pomysłu na leczenie.
I tak dalej... I tak dalej...
Miało być inaczej
Daliśmy się wpędzić w spiralę wzajemnie wykluczających się oczekiwań. Zapanował totalny chaos
i odwrócenie wartości. Nigdy nie było idealnie, ale
przynajmniej byliśmy na szczycie drabiny społecznej.
Teraz ta drabina nas przygniotła. Bo na to niestety
pozwoliliśmy.
Izabela Ociepa-Wierus
lekarz, po prostu lekarz

Nowości
Depresja czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej
Do listy powszechnie „European Heart Journal
znanych czynników ryzyka, Quality of Care and Clinitakich jak nadciśnienie tętni- cal Outcomes” ukazało się
cze, palenie papierosów czy doniesienie H.T. May i wsp.
hipercholesterolemia należy The association of depression
dodać depresję. Na łamach at any time to the risk of death
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following coronary artery disease diagnosis omawiające to
zagadnienie. Analiza historii chorób 24 137 pacjentów
z chorobą wieńcową wykazała,
że depresja występuje częściej

u osób młodszych, głównie
kobiet, u których często współistnieje cukrzyca.
(K.K.)
Źródło: https://academic.
oup.com/ehjqcco/article/3/4/296/4036401
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Barwy miłości

Samokształcenie
z dwulatkiem u boku…
Barbara Iwanik

Jednym z obowiązków lekarza rezydenta jest uczestnictwo w kursach specjalizacyjnych. W moim wypadku większość z nich odbywa się poza miejscem zamieszkania.
Kiedyś wyjazd na kurs był dla mnie relaksem, ucieczką od codzienności. Po wielogodzinnych wykładach spędzałam czas leniwie, pijąc kawę i włócząc się po mieście,
spotykałam wielu znajomych, a rozmowy rzadko kończyły się przed północą.

W

tym roku moja rodzina stanęła przed zadaniem
zorganizowania wyjazdu na kurs w towarzystwie
dwuletniej córki. Wiem, że zostawienie jej w domu byłoby łatwiejsze logistycznie, jednak nie byłam gotowa
na tak długą rozłąkę.
Kurs specjalizacyjny jest obowiązkiem młodego lekarza, ale uzyskanie pozwolenia na opuszczenie
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szpitalnego oddziału bywa problemem. Wiele szpitali nie
dofinansowuje wyjazdów na kursy, a koszty transportu
oraz zakwaterowania całej rodziny w stolicy potrafią
niemile zaskoczyć.
Po dopełnieniu formalności u pracodawcy zaczęłam przygotowania do wyjazdu. Najpierw zarezerwowałam nocleg i zorganizowałam opiekę nad naszym
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Barwy miłości
psem (dziękuję, mamo!). Następnie zaczęliśmy z mężem
roztrząsać wiele na pozór błahych tematów: co jeść przez
10 dni, żeby nie zbankrutować, jak zmieścić się w trójkę
na dwóch tapczanach, jak spędzać czas w obcym mieście
podczas deszczu oraz wichury, w co zapakować wszystkie
potrzebne rzeczy (ostatniego dnia pożyczaliśmy walizki
od znajomych).
W końcu, po wielu przygotowaniach, wyruszyliśmy do Domu Nauki CMKP w Warszawie. Po
drodze odśpiewaliśmy wszystkie znane nam piosenki
dla dzieci oraz wysłuchaliśmy ponadczasowej Chatki
Puchatka. Na miejscu czekał na nas przyjazny pokój,
który nasza córka oceniła jako „przepiękny”. Pani recepcjonistka trochę się zdziwiła, gdy zobaczyła nasze
pudło pełne zawekowanego jedzenia (poczułam się

prawdziwym „słoikiem”!), ogromny dmuchany materac
i kilkanaście książek dla dzieci. Córka w Domu Nauki
poczuła się jak ryba w wodzie. Bez problemu zasypiała
na skrzypiących tapczanach, chętnie zjadała domowe
zupy odgrzewane w aneksie kuchennym oraz ciągle
chciała się kąpać w kabinie prysznicowej. Podczas
gdy ja uczestniczyłam w kursie, mój mąż każdego
dnia organizował ciekawe wycieczki po Warszawie.
Popołudnia i długie wieczory spędzaliśmy razem na
wspólnej zabawie i czytaniu.
Nie żałuję, że pojechaliśmy na kurs całą rodziną.
Tekst i zdjęcia
Barbara Iwanik
młodszy asystent na oddziale chemioterapii
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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
Lektury
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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4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być
wysokiej rozdzielczości (jak do druku
na papierze).
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Fot. Katarzyna Kowalska

Przeziernoś� czasu

