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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,

M

imo postępu w wielu dziedzinach życia współczesne oblicze medycyny
nie zachwyca ani lekarzy, ani pacjentów. Tradycyjnie niezadowolenie
wykazują także organizatorzy ochrony zdrowia.

D

laczego tak się dzieje?

Stare angielskie przysłowie mówi, że dwoje to towarzystwo, a troje to
tłum. Regułę tę możemy odnieść także do medycyny – lekarz i pacjent to
odpowiednie dla siebie towarzystwo, dodatkowe osoby czynią tylko tłum
otaczający medycynę.

D

alszy, harmonijny rozwój jest zaburzony przez nadmierne wpływy
owego tłumu osaczającego medycynę, bombardowaną podszeptami
fałszywie zatroskanych pośredników, którzy reprezentują jedynie interesy
swoich mocodawców, nigdy pacjentów. Pamiętajmy, że interes tłumu nigdy
nie jest korzystny dla jednostki.

R
C

elacja lekarza z pacjentem staje się odległa, chłodna, zakłócona przez
wybujałe procedury kontrolne i sprawozdawcze.

oraz bardziej powszechna digitalizacja i komputeryzacja życia codziennego wkroczyła także do medycyny. Kiedyś mówiono Straßendiagnose,
dziś mamy computer diagnosis. Wszelkiego rodzaju nowoczesne badania,
zwłaszcza obrazowe, wypierają ocenę stanu zdrowia pacjenta dokonywaną
przez badanie podmiotowe i przedmiotowe.

Z

mienia się także nastawienie pacjentów, którzy chcą być klientami
decydującymi o wyborze i zakresie leczenia. Pseudowiedza medyczna
nabyta z internetu i amatorska interpretacja przeczytanych bez należytego
zrozumienia opisów wydaje się im jedynie słuszną.

N

a współczesną medycynę działa zbyt wiele negatywnych czynników,
aby można było wróżyć jej pomyślną przyszłość.
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W numerze

Statut „Gazety dla Lekarzy”

Nowości .................................................... 4, 5, 6, 7, 8, 10

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.

Do i od redakcji ........................................................ 8

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
Motto:
Smoka pokonać trudno, ale starać się trzeba
Ks. Benedykt Chmielowski Nowe Ateny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/0/0f/Smok.png

ga=2.196504876.1844847060.1512053572375723861.1510405371).
Autorzy ministerialnego testu tak
w istocie pytają o:
źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Ateny
A – czy masz nadciśnienie 1 stopnia?
B – czy masz nadciśnienie 2 stopnia?
Nowe Ateny 2.0 albo
C – nie wiem, jakie mam ciśnienie
jakie Ministerstwo Zdrowia jest,
A chyba nie o to chcieli zapytać!
każdy widzi
Skoro już wiemy, jakie ciśnienie krwi
jest prawidłowe, to wyjaśnijmy ciekawe
Po figlarnych zajączkach, które miały namawiać młode pokolenia do
i wielowiekowe związki konia z tym pawzmożonej aktywności prokreacyjnej, na scenę wkroczył Koń Polski
rametrem hemodynamicznym. Otóż
i zarżał: Profilaktyka, człowieku! (http://profilaktykaczlowieku.pl/).
w 1773 roku wielebny Stephen Hales
a stronie internetowej promują- najwyraźniej uważa, że 139/89 mmHg dokonał pierwszego pomiaru ciśnienia krwi u konia, wkładając miedziacej tę akcję Ministerstwa Zdro- to wartości prawidłowe!
Dla wzmocnienia swoich domnie- ną rurkę do tętnicy szyjnej zwierzęcia.
wia czytamy, że ma ona na celu „przekonać Polaków do wykonywania ba- manych kompetencji merytorycznych
dań profilaktycznych i wyrabiania na- podpiera się logotypami Towarzystwa
wyków, które pozytywnie wpływają Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Kolegium
na zdrowie”.
Minister nawiązując do modnego Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
trendu telemedycyny, na początek proponuje czytelnikom portalu rozwiązanie
prostego testu, który odpowie na pytanie, czy jesteśmy zdrowi, trochę zagrożeni chorobami cywilizacyjnymi czy
bardzo zagrożeni.
W pytaniu nr 8 „Twoje ciśnienie”
mamy do wyboru:
A – Nie przekracza żadnej z podanych
wartości 139 / 89
B – zwykle wynosi 140/90 lub więcej
C – Nie mierzę sobie ciśnienia.
Oto corpus delicti!

Lektura tego pytania spowodowała,
że moje ciśnienie mocno podskoczyło! Dlaczego?
Otóż nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi, że rozwiązujący test
ma ciśnienie prawidłowe, czyli poniżej
120/80 mmHg. Co więcej, autor testu
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Panie Ministrze Zdrowia!
Proszę pilnie nakazać przeredagowanie pytania nr 8 – jego obecna
treść dezinformuje czytelnika i szkodzi jego zdrowiu.
Jeżeli Pan tego nie zrobi w trybie
natychmiastowym, za kilka lat będziemy mieli epidemię powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego jeszcze
większą, niż mamy obecnie.
Poglądy na temat tego, jakie wartości
ciśnienia krwi należy uważać za prawidłowe, zmieniały się na przestrzeni lat
– pisałam o tym na łamach „Gazety dla
Lekarzy” 2017, nr 5 s. 21.
Temat jest bardzo aktualny, bo 13 listopada 2017 r. „Journal of the American College of Cardiology (ACC)” opublikował nowe stanowisko w tej sprawie.
Przytoczmy w oryginale, jaka jest klasyfikacja wartości ciśnienia krwi w świecie, w którym obowiązują kompetencje
merytoryczne:
BP should be categorized as normal,
elevated, or stages 1 or 2 hypertension to
prevent and treat high BP. Normal BP is
defined as <120/<80 mm Hg; elevated BP
120-129/<80 mm Hg; hypertension stage 1 is 130-139 or 80-89 mm Hg, and hypertension stage 2 is ≥140 or ≥90 mm Hg
(http://www.onlinejacc.org/content/early/2017/11/04/j.jacc.2017.11.006?_

http://www.epi.umn.edu/cvdepi/wp-content/uploads/2011/05/Hales-Horse.jpg

N

W trakcie eksperymentu zaobserwował on, że krew wznosi się ku górze na
8 stóp i 3 cale zgodnie z rytmem serca
zwierzęcia.
W podobnym czasie, bo w 1775 roku
ks. Benedykt Chmielowski w pierwszej
polskiej encyklopedii Nowe Ateny napisał słynne zdanie – Jaki koń jest, każdy widzi.
Obaj cytowani duchowni tworzyli
swoje dzieła w okresie Oświecenia, zwanego epoką rozumu. Jaka szkoda, że ta
piękna epoka przeminęła…
Dr n. med. Krystyna Knypl

hipertensjolog,
specjalista European Society of
Hypertension
laureatka 2014 World Hypertension
League Award for Notable Achievement
in Dietary Salt Reduction at the
Population Level
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Nowości
Mitomycyna C w leczeniu nawracającego zwężenia przełyku
Na łamach „European
Journal of Pediatric Surgery” ukazało się doniesienie
Topical Mitomycin C Application in Pediatric Patients
with Recurrent Esophageal
Strictures-Report on Unfavorable Results autgorstwa
O. Madadi-Sanjani i wsp. na
temat zastosowania mitomycyny C w leczeniu zwężenia

przełyku, podsumowujące
doświadczenia dwóch niemieckich ośrodków chirurgii
pediatrycznej (Lipsk i Hanower). Analizowano losy
11 pacjentów leczonych w latach 2008-2015.
Siedmioro dzieci (64%)
miało zwężenie w przebiegu
atrezji przełyku typu C, dwoje
w przebiegu atrezji przełyku

typu A i dwoje w przebiegu
oparzenia przełyku substancją żrącą. Czas obserwacji
wynosił średnio 34 miesiące,
podczas którego wykonano
średnio 3,0±2,5 poszerzenia
przełyku u pacjentów leczonych dodatkowo mitomycyną C. W 6 przypadkach
uzyskano poszerzenie przełyku, natomiast u 5 pacjentów

nie obserwowano efektów
leczenia mitomycyną C i konieczne było zastosowanie
chirurgicznego leczenia zwężenia przełyku.
Autorzy uważają, że ocena przydatności mitomycyny
wymaga badań randomizowanych.
(K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/29270948

Aktywności społeczne a cukrzyca typu 2
Na łamach „BMC Health” ukazało autorstwa S. Brinkhues i wsp., w którym Wykazano, że osoby które zachorowały
się doniesienie Socially isolated indi- wykazano, że osoby aktywne społecz- na cukrzycę miały mniejsze wsparcie
viduals are more prone to have newly nie są w mniejszym stopniu zagrożone psychologiczne w rozwiązywaniu prodiagnosed and prevalent type 2 dia- zachorowaniem na cukrzycę typu 2. blemów związanych z pracą i relacjami
betes mellitus – the Maastricht study W badaniu uczestniczyło 2861 osób. społecznymi.
(K.K.)
Źródło: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4948-6

Cukrzyca typu 1 zwiększa ryzyko zachorowania na astmę
Na łamach „International Journal of Epidemiology”
w doniesieniu The association
between asthma and type 1
diabetes: a paediatric case-cohort study in Finland, years
1981-2009 opublikowanym

2 grudnia 2017 r. J. Metsälä
i wsp. analizują, czy istnieje
związek zachorowania na cukrzycę typu 1 z zagrożeniem
astmą oskrzelową.
Analizę przeprowadzono na podstawie danych

dotyczących grupy 171 138 że zachorowanie na astmę
dzieci urodzonych w Fin- zwiększało o 41% ryzyko
landii w okresie 1 stycznia zachorowania na cukrzycę
1981 – 31 grudnia 2008. typu 1.
(K.K.)
Astmę rozpoznano u 81 473
Źródło: https://academic.oup.
dzieci, a cukrzycę typu 1
com/ije/advance-article-abstract/
doi/10.1093/ije/dyx245/4683655
u 9541 dzieci. Stwierdzono,

Hydrochlorotiazyd zwiększa ryzyko zachorowania na raka skóry
Na łamach „Journal
of American Academy of
Dermatology” 4 grudnia
2017 r. ukazało się doniesienie S. Arnspang i wsp. Hydrochlorothiazide use and

risk of non-melanoma skin hydrochlorotiazydem. Aucancer: A nationwide case- torzy przeanalizowali dane
-control study from Denmark z The Danish Cancer Regina temat zwiększonego ry- stry za okres 2004-2012. Okazyka zachorowania na raka zało się, że długotrwałe stoskóry u osób leczonych sowanie hydrochlorotiazydu

zwiększa zagrożenie zachorowaniem na raka skóry zarówno podstawnokomórkowego
(1,29-krotnie), jak i kolczystokomórkowego (3,98-krotnie).
(K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29217346

Kardiologiczne czynniki ryzyka wzrastają
Na łamach „Cleveland
Clinic Journal of Medicine”
S. Kapadia opublikował dane
na temat częstości występowania czynników ryzyka
u pacjentów z zawałem serca.
W grupie pacjentów z uniesieniem odcinka ST było

5

w 2003 roku 30% palaczy
papierosów, a w 2013 roku
47%. Także w grupie pacjentów bez uniesienia odcinka
ST stwierdzono wzrost liczby osób palących papierosy
z 20 do 39%. Również wśród
pacjentów z udarem mózgu

wzrósł odsetek palaczy z 14
do 31%. Podobnie obserwowano wzrost liczby osób
z otyłością we wszystkich
grupach pacjentów (4-7%
w 2003 roku, 11-17% w 2013
roku). Wzrosła także częstość
występowania nadciśnienia

tętniczego (50-72% w 2003
roku, 65-83% w 2013 roku)
oraz cukrzycy (o kilka procent ) i hiperlipidemii (2637% w 2003 roku, 57-65%
w 2013 roku).
(K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/29281605
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Szczelina tchawiczo-przełykowa towarzysząca atrezji przełyku
Szczelina tchawiczo-przełykowa (ang.
laryngeal cleft) jest wadą wrodzoną
charakteryzującą się nieprawidłowym
tylnym strzałkowym połączeniem między krtanią i gardłem, które niekiedy
może rozszerzać się w dół na tchawicę i przełyk. Wada występuje w 1 na
10 000…20 000 żywych urodzeń, co
stanowi 0,2…1,5% wrodzonych wad
krtani. Faktyczna częstość występowania wady może być większa z powodu
trudności diagnostycznych w łagodnych postaciach i wysokiej śmiertelności
w ciężkich postaciach.
Szczelina tchawiczo-przełykowa występuje nieco częściej u chłopców niż
u dziewczynek. Objawy to świst krtaniowy (stridor), ochrypły płacz, trudności
w połykaniu, zachłystywanie się, kaszel,
duszność, sinica.
Szczelinie tchawiczo-przełykowej
często towarzyszą inne wrodzone wady,

takie jak wiotkość krtani (laryngomalacja), dyskineza tchawiczo-oskrzelowa,
tracheobronchmalacja, zespoły VACTERL, VATER, CHARGE oraz refluks
żołądkowo-przełykowy (GERD).
Rozszczepy krtani są spowodowane
niezrośnięciem się tylnej blaszki pierścieniowatej i nieprawidłowym rozwojem przegrody tchawiczo-przełykowej.
Przyczyny nieprawidłowego rozwoju
embrionalnego nie są znane, ale przypuszcza się, że wywołuje je wiele czynników. Rozpoznanie stawiane jest na podstawie objawów klinicznych i wyników
badań, takich jak endoskopia, RTG, tomografia komputerowa, wykonywanych
ze względu na inne choroby. Diagnostyka
różnicowa obejmuje przetokę tchawiczo-oskrzelową, refluks żołądkowo-przełykowy oraz neurologiczne zaburzenia
przełykania, takie jak laryngomalacja
i porażenie nerwu krtaniowego.

Na łamach „JAMA Otolaryngology
– Head & Neck Surgery” 28 grudnia
2017 r. ukazało się doniesienie Prevalence of Laryngeal Cleft in Pediatric
Patients With Esophageal Atresia autorstwa M. Londahl i wsp. poświęcone
retrospektywnej analizie przypadków
tej wady leczonych w The Esophageal
and Airway Treatment (EAT) Center
at Boston Children’s Hospital, Boston,
Massachusetts, w okresie od sierpnia
2009 do sierpnia 2016. Spośród 270
przypadków atrezji przełyku szczelinę
rozpoznano u 53 dzieci (19,6%), nieco
częściej szczelina dotyczyła chłopców
(51%); średni wiek, w którym postawiono rozpoznanie dodatkowej wady
wynosił 1,1 lat (0,6-2,8 lat). Najczęściej
waga towarzyszyła typowi C atrezji przełyku (57%).
(K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29270628

Okres świąt i masa ciała przedmiotem badań naukowych
Chociaż różne kraje obchodzą różne święta, to łączy
je jedna wspólna cecha – obywatele po świętach ważą więcej niż przed świętami. Obserwacja ta jest udowodniona naukowo, a w zasobach PubMed
znajdujemy kilka ciekawych
opracowań na ten temat.
W badaniu Weight Gain
over the Holidays in Three Countries, którego wyniki opublikowali E.E. Helander i wsp.
na łamach „New England Journal of Medicine” w 2016 r.,
porównywano masę ciała
mieszkańców Stanów Zjednoczonych w okresie Dnia
Dziękczynienia, mieszkańców Niemiec w okresie
świąt Bożego Narodzenia
oraz mieszkańców Japonii
w okresie długiego majowego
weekendu (przełom kwietnia

i maja, gdy wypadają tam
cztery różne święta) – czas
ten jest też zwany Złotym Tygodniem. Badaniem objęto
1781 mieszkańców Stanów
Zjednoczonych (średni wiek
42,2 lat, średnie BMI 27,7),
760 mieszkańców Niemiec
(średni wiek 42,9 lat, średnie
BMI 26,6) oraz 383 mieszkańców Japonii (średni wiek
41,6 lat, średnie BMI 24,7).
W badanej grupie otyłość
stwierdzono u 24% mieszkańców Stanów Zjednoczonych, 19% mieszkańców
Niemiec i 11% mieszkańców Japonii. Oceniano masę
dwukrotnie: 10 dni przed
świętami i 10 dni po nich.
Masa wzrosła u mieszkańców Stanach Zjednoczonych
o 0,4%, u mieszkańców Niemiec o 0,6%, u mieszkańców

Japonii o 0,5%. Wzrost ten
był we wszystkich krajach
statystycznie znamienny.
W artykule Holiday weight
gain: fact or fiction? opublikowanym na łamach „Nutrition
Reviews” w 2000 r. S.B. Roberts i J.Mayer obserwowali
195 mieszkańców Stanów
Zjednoczonych w okresie
od Święta Dziękczynienia
(ostatni czwartek listopada)
do Nowego Roku. Masa ich
ciała wzrosła w tym okresie
średnio o 0,37 kg, co ciekawe
większy przyrost masy ciała
stwierdzono u osób z nadwagą i otyłością – w tej grupie
średni przyrost masy wynosił
ponad 2,3 kg.
W doniesieniu A Prospective Study of Holiday Weight Gain opublikowanym
na łamach „New England

Journal of Medicine” w 2000
r. J.A. Yanowski i wsp. stwierdzili, że przyrost masy ciała
w okresie Święta Dziękczynienia wynosił średnio 0,37 kg.
Z kolei badanie z 2006 r.
opisane na łamach „Nutrition Journal” w artykule
The effect of the Thanksgiving Holiday on weight gain
autorstwa H.R. Hull i wsp.
wykazało, że także amerykańscy studenci w okresie Święta
Dziękczynienia przybierali na
wadze ze średnio 72,1 kg do
72,6 kg, a przyrost masy ciała
był statystycznie znamienny.
Mężczyźni przybierali na wadze średnio 0,6 kg, a kobiety
średnio 0,4 kg.
Wniosek z badań jest oczywisty: dla naszej masy ciała
lepsze są dni powszednie niż
świąteczne!
(K.K.)

Źródło: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1602012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11206847?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4336296/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1660573/
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Nowości
Mikrobiota a osobowość
Flora bakteryjna przewodu pokarmowego jest
przedmiotem intensywnych
badań, a jej wpływ na różne
aspekty zdrowotne dopiero
odkrywany. Skład mikrobioty bakteryjnej jelit zmienia
się pod wpływem różnych
czynników, takich jak rodzaj
porodu (siłami natury czy
przez cięcie cesarskie) pożywienie, hormony, środowisko,
przyjmowanie antybiotyków

i innych leków, wiek, stres,
choroby współistniejące.
Największą aktywność,
liczebność i zróżnicowanie wykazuje mikrobiota
zamieszkująca jelito grube.
Szacuje się, że występuje tam
od 500 do 1000 gatunków
należących do 45 rodzajów
i 17 rodzin drobnoustrojów,
które stanowią 80% suchej
masy kału.
Międzynarodowy zespół

naukowców ze Stanów Zjednoczonych i Korei badał
zależność między składem
flory bakteryjnej przewodu
pokarmowego a osobowością. Wyniki H.N. Kim i wsp.
opublikowali na łamach „Brain, Behavior and Immunity” w artykule Correlation
between gut microbiota and
personality in adults: a crosssectional study. Badaniem
objęto 672 osoby, a ocenę

psychologiczną przeprowadzono za pomocą specjalnego
kwestionariusza osobowości.
Stwierdzono, że wysoki poziom neurotyczności i niskiej
świadomości był skorelowany
z wysoką liczebnością Gammaproteobacteria i Proteobacteria. Z kolei u osób o dużej
sumienności stwierdzono
zwiększoną ilość bakterii produkujących maślany, w tym
Lachnospiraceae.
(K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29278751

Wsparcie dla dzieci z atrezją przełyku
w okresie przedszkolnym i szkolnym
Na łamach „Journal of Perdiatric Surgery” 28 listopada
2017 r. ukazało się doniesienie M. Delllenmark-Blom
i wsp. Clinical predictors
and prevalence of receiving
special preschool/school support in children with repaired
esophageal atresia opisujące

wsparcie dla dzieci z atrezją
przełyku w okresie przedszkolnym oraz pierwszych
klasach szkoły podstawowej.
Analizą objęto 119 dzieci w wieku od 2 do 17 lat
z atrezją przełyku i współistniejącą przetoką tchawiczo-przełykową. 35,3% dzieci

otrzymało specjalne wsparcie
w okresie przedszkolnym
i wczesnoszkolnym; 26,8%
dzieci otrzymało wsparcie
edukacyjne; 21,8% wsparcie
w związku ze spożywaniem
posiłków; 13,4% oba rodzaje
wsparcia. Edukacyjne wsparcie otrzymały dzieci z niską

wagą urodzeniową (< 2500
g) oraz innymi, współistniejącymi wadami wrodzonymi.
Wsparcie przy spożywaniu
posiłków otrzymały dzieci,
które miały gastrostomię
lub inne dodatkowe zabiegi
chirurgiczne w obrębie przewodu pokarmowego. (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29273218

Pogorszenie kontroli glikemii w Stanach Zjednoczonych
Dobra kontrola glikemii wymaga
zaangażowania ze strony zarówno lekarza zlecającego terapię, jak i pacjenta
z cukrzycą stosującego się do otrzymanych zaleceń.
Na łamach „Diabetes Care” opublikowano nowe dane z zakresu epidemiologii

cukrzycy w Stanach Zjednoczonych.
Okazuje się, że w ciągu minionych kilkunastu lat pogorszyła się kontrola cukrzycy w amerykańskim społeczeństwie.
W latach 2003-2006 odsetek pacjentów
z HbA1c<7% wynosił 56,8% w grupie
objętej badaniem epidemiologicznym

National Health and Nutrition Examination Survey, natomiast w latach
2011-2014 roku zmniejszył się do 50%.
Ponadto 4-krotnie wzrosła liczba osób
chorujących na cukrzycę. W roku 1980
było ich 5,5 mln, a w roku 2014 już
22 mln.
(K.K.)

Źródło: http://care.diabetesjournals.org/content/40/11/1425

Mechanizmy immunologiczne w niewydolności krążenia
Y. Zhang i wsp. „European Journal of z ciężkością niewy- oraz pentoksyfiliny
Także wysiłek fiw artykule Immune Heart failure” piszą, dolności krążenia.
w leczeniu zaburzeń zyczny powoduje
mechanisms in heart że podwyższony poProwadzone są ba- immunologicznych zmniejszenie poziomu
failure opublikowanym ziom prozapalnych dania kliniczne nad pacjentów z niewy- prozapalnych marke11 września na łamach markerów koreluje zastosowaniem statyn dolnością krążenia.
rów.
(K.K.)
Źródło: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejhf.942/full?utm_medium=Email&utm_source=Email&utm_date=12/19/2017&utm_subscriber=003D000001ShziIIAR&utm_campaign=ESC-newsletter-2017-week-51
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Nowości
Skuteczność zabiegu fundoplikacji w leczeniu refluksu żołądkowoprzełykowego u dzieci z atrezją przełyku
Zabieg fundoplikacjii metodą Nissena polega na wytworzenie mankietu
z przedniej i tylnej ściany żołądka, a następnie przyszyciu tego mankietu wokół
dolnej części przełyku. Zabieg jest stosowany, gdy leczenie farmakologiczne
refluksu żołądkowo-przełykowego jest
nieskuteczne.
A.I. Koivusalo i wsp. na łamach „Journal of Pediatric Surgery” w listopadzie

2017 r. opublikowali doniesienie Out- przełyku nasilające się pod wpływem
comes of fundoplication in oesophageal refluksu (48%) oraz objawy ze strony
atresia associated gastrooesophageal dróg oddechowych wynikające z istreflux disease, w którym przedstawili nienia refluksu (19%).
wyniki leczenia 262 pacjentów z atrezją
Fundoplikacja była nieskutecznym
przełyku przeprowadzonego w latach zabiegiem u 31% leczonych, najczęściej
1980-2016. Średni czas obserwacji wy- byli to pacjenci z długoodcinkową atrenosił 7,5 lat. Najczęstszym wskazaniem zją przełyku.
(K.K.)
do przeprowadzenia zabiegu było zwęŹródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubżenie w miejscu zespolenia odcinków
med/29229483

Nasze aktywności redakcyjne w 2017 roku
To był pracowity i bogaty
w różne aktywności rok!
• Zaczęliśmy elegancko, od
premiery prasowej Sztuki kochania – film bardzo nam się
podobał, szkoda że nie towarzyszyła mu szersza dyskusja
w przestrzeni publicznej.
• Pozostając w nastroju imprezowym uczestniczyliśmy
w spotkaniu noworocznym
zorganizowanym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Udany wieczór, dużo
dawnych znajomych, wspomnienia…
• Byliśmy na kilku krajowych konferencjach prasowych, między innymi

w Centrum Zdrowia Dziecka
w związku z przeprowadzeniem 1000 zabiegów ablacji
przez kardiologów tej placówki.
• Zaprosili nas także autorzy nowych wytycznych
leczenia hiperurikemii, kardiolodzy interwencyjni oraz
laryngolodzy. Ciekawa była
konferencja poświęcona
szkoleniu w medycynie.
• Drugi dział naszej aktywności to akredytacje prasowe
na konferencjach organizowanych przez Komisję Europejską – w Leuven o Europejskich Sieciach Referencyjnych, w Madrycie o nowych

zadaniach dla zdrowia publicznego, a także dwóch
konferencjach w Brukseli na
temat zdrowia uchodźców
i antybiotykooporności.
• Poza macierzystymi
łamami redaktor naczelna
kontynuowała pisanie felietonów na Sermo, z których
największym powodzeniem
cieszył się przewodnik po
starzeniu się.
• Ilustrowaną wersję aktywności redakcyjnych można znaleźć na www.photoblog.
com/mimax2, a tam m.in. komentarze medyczne na zaproszenie Polskiego Radia 24,
np. https://www.photoblog.com/

mimax2/2017/02/03/3022017-komentarz-telefoniczny-w-pr-24-o-grypie/.
• Poza tym wydrukowaliśmy Maść tygrysią – wydanie trzecie uzupełnione
oraz Atrezję przełyku – 101
pytań i odpowiedzi – wydanie
pierwsze. Obie książki są dostępne w całości w formacie
PDF pod adresem http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.
php/modne-diagnozy.
• Internetowe strony GdL
odwiedziło ponad 23 tysiące
czytelników, składając ponad
38 tysięcy wizyt.
• Dziękujemy wszystkim
za współpracę!
Redakcja

Do i od redakcji
Research on bed bugs, czyli jeszcze o wstydliwym problemie łóżkowym
From: Jen Miller
Sent: Wednesday, November 29, 2017 5:09 PM
To: krystyna.knypl@gazeta-dla-lekarzy.com
Subject: Research on Bed Bugs
Dear Editor,
My name is Jen and I’m a writer at Jen Reviews. I was
doing research on bed bugs and just finished reading your
wonderful blog post: http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
wybrane-artykuly-1/artykuly-pogladowe/493-wstydliwy-problem-lozkowy.
In that article, I noticed that you cited a solid post that
I’ve read in the past: http://bedbugger.com/.
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I just finished writing a guide that is even more detailed,
updated and comprehensive on what to do if you have bed
bugs. It is over 7,000 words and packed with practical tips
and advice. You can find it here: https://www.jenreviews.com/
bed-bugs/.
If you like the guide we’d be humbled if you cited us in
your article. Of course, we will also share your article with
our 50k newsletter subscribers and followers across our
social platforms.
Either way, keep up the great work!
Warmly,
Jen
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Artykuł poglądowy
Nadciśnienie tętnicze

Nowe wytyczne
American College of Cardiology
i American Heart Association
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/The_Doctor_by_Luke_Fildes.jpg

Krystyna Knypl

Granica między ciśnieniem prawidłowym a nadciśnieniem była przez naukę badana długo,
a zdanie zmieniano często. Pisałam o tym w artykule Zmienne i trudne cele leczenia hipotensyjnego (https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-1/artykuly-pogladowe/646zmienne-i-trudne-cele-leczenia-hipotensyjnego).

G

ranice tę można przyrównać do zmieniających
W Stanach Zjednoczonych powstał The Joint
się granic państwowych – linia podziału za- National Committee on Detection, Evaluation, and
leży od tego, kto interpretuje fakty. Do lat 70. XX Treatment of High Blood Pressure – komitet, który
wieku poglądy na temat granicy między ciśnieniem przez 27 lat publikował wytyczne na temat diagnostyki
prawidłowym i nadciśnieniem wyrażali pojedynczy i leczenia nadciśnienia tętniczego. Opracowano 7 ralekarze zajmujący się tym zagadnieniem. Jednak portów określanych skrótem JNC. Raporty powstawały
epoka poglądów wyrażanych przez pojedyncze kolejno w latach: 1977 – JNC 1; 1980 – JNC 2; 1984
osoby minęła i nastała era zbiorowej mądrości – JNC 3; 1988 – JNC 4; 1993 – JNC 5; 1997 – JNC 6;
2003 – JNC 7.
komitetów.
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Sprawa zacięła na JNC 8 – autorzy raportu lekko
zagubili się w wytyczaniu skomplikowanej granicy
między normą a chorobą. Co więcej, stracili patronat
National Heart, Lung and Blood Institute. Koniec końców w 2014 roku opublikowano wysoce kontrowersyjny
dokument (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1791497), który spotkał się z ostrą krytyką wielu
środowisk lekarskich (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/
index.php/wybrane-artykuly-1/artykuly-pogladowe/647dziwna-zbiorowa-madrosc-komitetow).

N

atura nie lubi próżni i w 2017 roku powstały
kolejne wytyczne. Ich pełna nazwa to 2017 ACC/
AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/
NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection,
Evaluation, and Management of High Blood Pressure in
Adults (http://www.onlinejacc.org/content/early/2017/11/04/j.
jacc.2017.11.006?_ga=2.196504876.1844847060.1512053572375723861.1510405371).
Teraz mamy więc następujące kategorie ciśnienia:
• ciśnienie prawidłowe: mniej niż 120/80 mmHg
• ciśnienie podwyższone: skurczowe w zakresie
120-129 mmHg i rozkurczowe poniżej 80 mmHg
• nadciśnienie tętnicze 1 stopnia: skurczowe między
130-139 mmHg lub rozkurczowe między 80-89 mmHg
• nadciśnienie tętnicze 2: skurczowe co najmniej
140 mmHg lub rozkurczowe co najmniej 90 mmHg
• przełom nadciśnieniowy: skurczowe powyżej
180 mmHg i/lub rozkurczowe powyżej 120 mmHg
– pacjent z takimi wartościami wymaga szybkiej mo- z nią zapoznać pod adresem: https://play.google.com/store/
dyfikacji leczenia, a jeżeli występują objawy ostrego apps/details?id=com.bbi.accorg.cardiosource.american_coluszkodzenia narządów wewnętrznych, to leczenie lege_of_cardiology&hl=en. Jak to współcześnie bywa
– dużo klikania, zero myślenia klinicznego. Korzystne
powinno odbywać się w warunkach szpitalnych.
Wytyczne są jest dziełem 21 naukowców, któ- jest przywrócenie górnej granicy normy 120/80 mmHg
rzy stworzyli je po zapoznaniu się z 900 artykułami jako ciśnienia prawidłowego.
o nadciśnieniu tętniczym. Zgodnie z duchem czasów
Krystyna Knypl
opracowano także aplikację na smartfon. Można się
internista hipertensjolog

Nowości
Kwas moczowy markerem dla niewydolności krążenia
Na łamach „International Journal dowiadujemy się, że podwyższony moczowym ryzyko wystąpienia nieof Cardiology” ukazało się doniesienie poziom kwasu moczowego może być wydolności krążenia było 2,26-krotnie
Serum uric acid as a potential mar- czynnikiem ryzyka rozwoju niewy- większe niż w grupie z prawidłowym
ker for heart failure risk in men on dolności krążenia u mężczyzn z nad- stężeniem kwasu moczowego. (K.K.)
antihypertensive treatment: The Bri- ciśnieniem tętniczym.
Źródło: http://www.internationaljournalofcartish Regional Heart Study autorstwa
Badaniem objęto 260 mężczyzn.
diology.com/article/S0167-5273(17)35928-4/
fulltext
S. Goya Wannamette i wsp., z którego W grupie z podwyższonym kwasem
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http://www.acc.org/~/media/Non-Clinical/Images/Tools%20and%20Practice%20Support/Mobile%20Resources/Guideline%20Clinical%20App/Guideline%20Clinical%20App%201.png?la=en

Artykuł poglądowy

Barwy miłości

Czy jeden etat to dużo?
Barbara Iwanik

Dzięki urlopowi wychowawczemu oraz mojej działalności w grupie wsparcia laktacyjnego
poznałam bardzo dużo mam małych dzieci. Każda z nich ma inną, niepowtarzalną historię. Poznałam matki samotne, mamy wielodzietne, mamy studentki oraz dojrzałe mamy
po czterdziestce. To, co mnie w nich zachwyciło, to fakt, że nie ukrywają, jak bardzo macierzyństwo wpłynęło na ich podejście do życia zawodowego. Wiele z nich po urodzeniu
dziecka zmieniło sposób zatrudnienia – przeszły na część etatu lub elastyczne godziny pracy. Nie wstydzą się mówić, że jeden etat to dla nich, przy dziecku, (za)dużo. Nieliczne zdecydowały się na pracę w pełnym wymiarze godzin, ale przyznają, że jest to bardzo trudne.
Z wielkim smutkiem
przyglądam się temu, co się dzieje w naszym
kraju: podczas gdy wiele pracujących matek decyduje
się na zmniejszenie wymiaru godzin lub elastyczny czas
pracy, młodzi lekarze (a wśród nich młodzi rodzice)
muszą walczyć o prawo do pracy na jednym etacie,
o prawo do pracowania „jedynie” 48 godzin w tygodniu.
I nie chodzi o prawo w dosłownym znaczeniu, wszak
kodeks pracy jest po stronie młodych lekarzy. Chodzi
o przyzwolenie społeczne na to, by lekarz pracował
w jednym miejscu, 48 godzin tygodniowo. Niestety
tego przyzwolenia brak. Wielu pacjentów oczekuje, że
lekarz będzie zawsze dostępny, uśmiechnięty i wypoczęty.
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Politycy szantażują młodych lekarzy, obarczając ich
winą za niedomogi systemu ochrony zdrowia. A co
mnie osobiście boli najbardziej, wielu starszych stażem
lekarzy specjalistów traktuje wypowiadanie klauzuli
opt-out przez rezydentów jako przejaw roszczeniowości
i lenistwa młodego pokolenia… Oni wracali na dyżury mając malutkie dzieci, pracowali ponad siły i tego
samego oczekują od młodych lekarzy.
Są wokół mnie mamy lekarki,
które pracując grubo ponad 48 godzin w tygodniu, czerpią radość z życia i rodzicielstwa, chwała im
za to. Niestety ogromna liczba młodych lekarek robi
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Barwy miłości
dobrą minę do złej gry. W dzień troskliwie zajmują się
pacjentami, w domu resztkami sił bawią się z dziećmi,
a wieczorami płaczą ze zmęczenia. Z moich rozmów
z rówieśnikami wyłania się bardzo smutny obraz lekarskiej rodziny. Często tato lekarz albo dyżuruje, albo
odsypia dyżur, albo jest tak rozdrażniony i zniecierpliwiony, że lepiej, by nie zajmował się w tym czasie pełnym
emocji dwulatkiem. Matka jest przemęczona i próbuje
złapać oddech między niekończącymi się naciskami
szefa, żeby wzięła więcej dyżurów, gdyż na oddziale
znów nie domyka się grafik, a oczekiwaniami dzieci,
które chcą spędzić jak najwięcej czasu z uśmiechniętą,
wypoczętą, chętną do zabaw mamą.
Mam wrażenie, że w świecie lekarskim wyjątkowo trudno przyznać się do tego, że nawet ten jeden
etat w tak odpowiedzialnej pracy to po prostu dużo…
W środowisku lekarskim króluje obraz lekarza, który
biegnie z pracy do pracy, z dyżuru do przychodni, z gabinetu do szpitala – i tak w kółko, przez cały tydzień
i cały rok. Gdy mówię kolegom po fachu, że pracuję
tylko w jednym miejscu – spoglądają podejrzliwie.
Nielicznym przyznaję się, że to dla mnie i tak bardzo
dużo. Zdarza się, że moja szczerość otwiera puszkę

12
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Pandory… koleżanki opowiadają mi, jakim koszmarem jest dla nich budzenie dzieci o 6.00, by na 7.00
zostawić je w żłobku, a o 7.30 stawić się na odprawie
w makijażu i wyprasowanym fartuchu. Jak trudno im
świecić oczami przed nianią, że znowu się spóźniły, bo
szef kazał zostać po godzinach. Wywiadówki szkolne
i przedszkolne złośliwie wypadają w dni dyżurowe,
a na plastykę ciągle trzeba przynosić akcesoria,
które trudno kupić po 18.00. Dzieci proszą św.
Mikołaja, by mamusia mniej pracowała i tato
nie miał dyżuru w święta, a przełożeni dokręcają śrubę, bo rąk do pracy wszędzie brakuje.
Wiele moich koleżanek
rezydentek
ubolewa nad tym, że rezydentura jest
tworem nieelastycznym, że wymaga konkretnej
liczby godzin pracy w tygodniu. Wiele z nich
wolałoby robić specjalizację dłużej, ale w mniejszym wymiarze godzin… większość nie ukrywa,
że po specjalizacji będzie pracować mniej, by
mieć więcej czasu dla dzieci. Nie chcą ciągle
słuchać medialnego przekazu, że wybierając
swoją rodzinę, krzywdzą polskich pacjentów.
Dla mnie również jeden etat
to dużo.
Niektórzy nazwą to lenistwem, inni
brakiem organizacji. Nauczyłam się nie słuchać tych głosów. Pracuję w pełnym wymiarze
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godzin, bo chcę się szkolić i kontynuować interesującą
mnie specjalizację, ale koszt tego jest ogromny. Mam
wrażenie, że moje życie to balansowanie na linie i nie
wstydzę się tego. Ledwo zwlekam się z łóżka o 6 rano,
a po pracy każdą chwilę spędzam z rodziną. Często
zamawiamy jedzenie na wynos albo jemy na obiad
kanapki, bo nie dajemy rady gotować, mamy wieczny
bałagan i zaległości w załatwianiu spraw urzędowych,
spóźniamy się w wiele miejsc
i nie nadążamy z opróżnianiem pralki.
Z okazji Nowego
Roku
chciałabym życzyć
wszystkim lekarzom, którzy
mają małe dzieci, żeby mieli odwagę pracować tyle, ile
naprawdę chcą i potrzebują. Żeby nie zostawiali całej
swojej energii życiowej, entuzjazmu i sił w szpitalnych
murach, tylko przynosili ją
do domów, gdzie są naprawdę
niezastąpieni!
Tekst i zdjęcia
Barbara Iwanik
młodszy asystent na oddziale
chemioterapii
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Komentarz redaktor naczelnej
Bardzo nas w redakcji ucieszył apel zawarty w artykule dr Barbary Iwanik do młodych
lekarek będących matkami małych dzieci. W pełni popieramy i identyfikujemy się ze stanowiskiem wyrażonym przez autorką.
Co więcej, swoje poglądy co do właściwych i całkiem spora rzesza z zagranicy – z powodu mojej
proporcji między pracą lekarską a macierzyństwem działalności dziennikarskiej.
przekułam swego czasu w czyny, udając się w 1981 roku
To miłe być znaną, ale moją największą dumą jest
na blisko czteroletni urlop wychowawczy.
córka, a zwłaszcza to, na jaką znakomitą kobietę wyrosła
To była sensacja lat 80. – dłuższe urlopy wy- i jak wspaniałą matką jest dla swoich dzieci. Dumna
chowawcze dopiero wchodziły w życie i nie słyszano jestem też z tego, że nie namawiałam jej na studiowanie
w akademickich sferach naukowych, w których wówczas medycyny, dzięki czemu nie musi przeżywać rozterek
bawiłam, aby lekarka pracująca w szpitalu klinicznym „medycyna czy rodzina?”
zajmowała się czymś innym niż Wielka Nauka Medyczna.
Co wybrać jako najważniejszy cel w życiu ? OczyŚmieję się do dziś z prognozy jednej z tzw. ko- wiście, że rodzinę! Wypełnienie obowiązków wycholeżanek, którą streściła w słowach: Idziesz na urlop wawczych wobec dzieci jest możliwe tylko w jednym
wychowawczy? Zgłupiejesz i NIKT CIĘ NIE BĘDZIE czasie – gdy one są małe. Zrobienie zaś kariery możliwe
ZNAŁ!!!!
jest w każdym czasie. Gdy bowiem kariera jest komuś
Głupota mnie nie zaatakowała, a kariera i ow- sądzona, to go nie minie.
Krystyna Knypl
szem.;) Zna mnie większość kolegów lekarzy z kraju
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Gułagi lokalizowano w całym Kazachstanie

Święta bez choinki
Alicja Barwicka

Minęły kolejne święta. Już na szczęście za nami zakupowa gorączka. Dopiero co oglądaliśmy sklepy pełne towaru, w tym również zupełnie niepotrzebnego, który jednak w przedświątecznych „okazjach” dało się wcisnąć klientowi, a ten z kolei szybko go przemienił
w nikomu niepotrzebny podchoinkowy prezent. Wydawać by się mogło, że ten swoisty
szał istniał w naszej kulturze zawsze. Nieprawda. To nasza wybiórcza pamięć eliminująca
trudne obrazy pozwala nam tkwić w przekonaniu, że okres przedświąteczny i same święta
składają się głównie z pośpiesznych zakupów, zastawionych obficie stołów, co roku tych
samych filmów w TV, no i oczywiście z choinki lub drzewka i zwyczaju łamania się opłatkiem.
To nie było tak dawno,
nasze babcie były dziewczynkami, może nastolatkami, niektóre młodymi kobietami. Miały mnóstwo
planów i marzeń. Być może także oczekiwały wspaniałych prezentów pod choinką. Zamiast tego miały pecha,
bo nie tylko przyszło im żyć w okropnych czasach, ale
jeszcze z góry założono, że nikt przez dziesiątki lat
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o ich los się nie upomni. Mieszkały na wschodnich
terenach RP. To wystarczyło. W ich domach nocą lub
o świcie zjawiali się umundurowani lub nie przedstawiciele jedynej i nieomylnej władzy. Na spakowanie
dobytku było średnio 15…30 minut. Potem, podczas
podróży do nieznanego miejsca w strasznych warunkach
sanitarnych, stłoczonym w bydlęcych wagonach czas już
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tylko się wydłużał i wlókł
niemiłosiernie. Część
podróżujących nigdy
na miejsce nie dojechała.
Pierwsze
wywózki
w ramach akcji
rozkułaczania, czyli likwidacji warstwy bogatego chłopstwa przeprowadził Stalin w początkach
Wagon, który budził przerażenie
lat trzydziestych XX wieku. Polacy byli pierwszą mniejszością narodową w ZSSR,
którą poddano grupowym represjom w latach 1935-1938.
Kierowano się konkretnym i niepodlegającym dyskusji
stwierdzeniem, że Polak to wróg narodu. To był jedyny,
ale też wystarczający powód masowych wysiedleń z terenów zachodnich ZSRR do części azjatyckiej, głównie do
Kazachstanu. Problem dotyczył też innych mniejszości
narodowych, głównie Niemców, Ukraińców, Białorusinów i Żydów, ale wśród „wrogów narodu” zdecydowanie dominowali Polacy. W tym okresie wysiedlano

całe rodziny. Tylko z terenu utworzonego w 1932 roku
polskiego regionu narodowościowego, tzw. Dzierżyńszczyzny, począwszy od wiosny 1938 roku wywieziono
do Kazachstanu prawie całą ludność polską, tj. około
20 tys. osób. Polaków wywożono i pozostawiano w terenie niezamieszkałym, na zupełnym pustkowiu, ale na
wszelki wypadek teren szybko grodzono. Mimo braku
możliwości ucieczki osadników poddawano surowemu
reżimowi, ograniczeniu wolności osobistej, wprowadzając zakaz swobodnego poruszania się i obowiązek
cyklicznego meldowania u komendanta. Zabroniono
korespondencji z najbliższymi. Zaopatrzenie w żywność było co najmniej iluzoryczne, nawet chleb był
dostarczany bardzo nieregularnie. W odróżnieniu
od równie dramatycznych problemów dotyczących
zesłańców syberyjskich, na kazachskim stepie nie było
drzew, stąd zdobycie drewna na opał było praktycznie
niemożliwe. Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne
z zimowymi spadkami temperatury do -50°C, był to
podstawowy problem. Nawet społeczności koczownicze
pozbawione swojego ruchomego dobytku nie mogły się
zaadaptować do warunków przymusowego wysiedlenia. Na szczęście nie wszyscy ginęli z rozpaczy, głodu
Wywózki dotyczyły różnych narodowości,
w tym społeczeństw koczowniczych
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Niedożywione dzieci nie miały szans na przetrwanie

i zimna. Ci, którym udało się przeżyć, wytrwali dzięki
olbrzymiemu hartowi ducha i pomocy Kazachów, którzy
mając wpojone od wieków zasady stepowej gościnności,
dzielili się z zesłańcami wszystkim, co mieli, oddając
w szczególności ciepłą odzież i chleb. Na wagę przeżycia
była zdobywana od tubylców wiedza, jak sobie radzić
w surowym, stepowym klimacie.

Ser, który przeszedł do historii
By przemycić odrobinę żywności, trzeba się było
wykazać niezwykłym sprytem. Zamieszkujący stepy
Kazachstanu od wieków produkowali pewien gatunek
sera. To w tradycji kulinarnej nadal bardzo popularna
przekąska, którą się żuje ze smakiem między posiłkami
lub oczekując głównego dania. Ma słonokwaśny smak,
jest bardzo twardy i ma postać niewielkich białożółtych grudek. Deportowane kobiety pędzone do łagru
Jak żyć, by przeżyć?
Żywność wydawano tylko tym, którzy pracowali. AŁŻIR przeraziły się, że okoliczna ludność rzuca w nie
Wielkość racji zależała od zakresu wykonania „normy”. kamieniami. Po pewnym czasie odkryły, że to bogaty
Najbardziej wydajni robotnicy otrzymywali dziennie nie- w białko i tłuszcz ser. Na szczęście nie wiedzieli o tym
co ponad kilogram chleba, mniej wydajni – 800 gramów; pilnujący obozu strażnicy NKWD, więc na taką formę
pracującym dzieciom wydawano 300 gramów. Czasami przemycania jedzenia nie reagowali.
dostarczano wodnistą zupę z odrobiną mąki. Zesłańcy
uzupełniali dietę, zbierając grzyby i owoce leśne. Racje
żywnościowe ledwie wystarczały na utrzymanie przy
życiu i nie mogły zaspokoić potrzeb ciężko pracującego
człowieka. Zbyt młodzi, zbyt starzy lub zbyt chorzy by
pracować, polegali wyłącznie na podziale skromnych
racji członków najbliższej rodziny. Pierwsi umierali
starsi i małe dzieci oraz zesłańcy pozbawieni rodzin czy
przyjaciół, którzy mogliby się podzielić z nimi jedzeniem.
Biedni, ale życzliwi
Okoliczna ludność borykała się z ogromną biedą,
a jej warunki bytowania nie były wiele lepsze od tych,
w jakich znaleźli się zesłańcy. Jednak tubylcy przez kolejne pokolenia adaptowali się do surowego stepowego
klimatu, a dzięki wypracowanym przez wieki metodom
walki z wrogą przyrodą mieli znacznie większe szanse
przeżycia. Doskonale zdawali sobie sprawę z położenia
zesłańców, ale po pierwsze nie bardzo było się czym
dzielić, a po drugie pomoc „wrogom ludu” była surowo
karana. Pomimo to starano się pomagać. Przemycano
chleb, cieplejszą odzież, a nawet absolutnie deficytowy
towar, jakim były… deski na trumny.

17

Te serowe „kamienie” mogły uratować niejedno istnienie

W stepie lub w pałacu
Obozy pracy w sowieckim Kazachstanie miały
swoją specyfikę. Część lokowano w stepie, bez jakichkolwiek zabudowań, przy czym zesłańcy musieli najpierw zadbać o lokum dla swoich oprawców, budując
prowizoryczne schronienia, a dopiero później (jak już
raczej nie było żadnego przydatnego budulca) szukać
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Część gułagów lokalizowano w stepie, część w zabudowie miejskiej

schronienia dla siebie. Kończyło się to zazwyczaj wykopaniem dołów w ziemi zabezpieczonych od góry czym
się dało. Z czasem z nawozu zwierząt produkowano
coś w rodzaju termoizolacyjnego budulca i stawiano
„gliniane” chatki. Kiedy na lokalizację obozu wybierano
okolicę lub nawet samo miasto, kierownictwo wraz
z aparatem nadzorująco-represyjnym mogło mieć
zupełnie przyzwoite warunki lokalowe, mieszkając
w cieple i pod dachem. Cele wrogów ludu i zdrajców

ojczyzny mieściły się wówczas w zimnych, brudnych,
zawilgoconych i pełnych robactwa piwnicach. Były
obozy pracy, w których przebywały prawie wyłącznie
kobiety i dzieci, były też obozy koedukacyjne. O rodzaju
obozu i charakterze osadzonych decydował odpowiedni
dekret uwzględniający miedzy innymi charakter prac,
jakie na tym terenie były do wykonania. Niezależnie od
rodzaju obozu panujące tam warunki życia uwięzionych
urągały wszelkim aspektom godności człowieka.

AŁŻIR dzisiaj

Wystarczyło być żoną
AŁŻIR – Akmolinskij Łagier Żen Izmiennikow
Rodiny (Akmoliński Obóz Żon Zdrajców Ojczyzny)
położony jest niedaleko dzisiejszej stolicy Kazachstanu. Łatwo było tu trafić. Nie trzeba było nawet być
przeciwnikiem politycznym czy ofiarą przymusowego
wysiedlenia całych wsi. Wystarczyło, że aparat NKWD
oskarżył i zaaresztował męża. Automatycznie wrogiem
stawała się jego żona. Trzeba było ją odizolować, by nie
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Trafiały tu kobiety z różnych stron świata: Polki i nie tylko

zagrażała imperium. To samo dotyczyło dzieci. Te nieliczne, którym jakimś cudem udało się przeżyć, z urzędu
stawały się synem lub córką zdrajcy ojczyzny, więc co
najmniej edukacja, a w konsekwencji i późniejsza droga
do podjęcia zatrudnienia szczelnie się przed nimi zamykały. Taka podejrzana żona czekająca na powrót męża
lub przynajmniej na informację, gdzie ten przebywa i czy
jeszcze żyje – była oczywiście inwigilowana, a po pewnym
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czasie, zwykle po kilku latach od stracenia męża (o czym
przecież nie miała pojęcia) dostawała urzędowe pismo
zezwalające na odwiedziny u męża osadzonego np. 1000
km dalej gdzieś w stepie w nikomu nieznanej osadzie.
Trzeba pamiętać, że nie było możliwości sprawdzenia
takiej informacji. Zdesperowana kobieta wiedziała jednak,
że druga szansa spotkania się z mężem, udzielenia mu
jakiejś pomocy i poznania jego dotychczasowego losu
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Do dawno już osądzonych
zesłańców jechały żony,
stając się automatycznie
więźniarkami

może się już nie powtórzyć i podejmowała trud
nieraz wielotygodniowej
podróży. U celu zamiast
spotkania z mężem czekało ją uwięzienie jako
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żony zdrajcy ojczyzny. Zasilała w ten sposób siłę roboczą,
która w AŁŻIR składała się w różnym okresie średnio z 8
tysięcy więźniarek pracujących na 30 tysiącach hektarów
terenu, z czego część stanowiły pola uprawne, a część
sady. Wśród osadzonych większość stanowiły kobiety
wykształcone, między innymi lekarki, nauczycielki,
inżynierowie, kadra naukowa wyższych uczelni, w tym
większość zespołu kobiecego naukowców ówczesnego
uniwersytetu leningradzkiego, a także duża część zespołu Opery Charkowskiej. AŁŻIR założono jeszcze
przed wojną na niezamieszkałych terenach stepowych
północnego Kazachstanu. W lipcu 1937 r. szyfrogram
nadany przez Matwieja Bermana, szefa Głównego
Zarządu Obozów (Gułagu) donosił: W najbliższym
czasie zostaną osądzone i powinny zostać izolowane
w szczególnie zaostrzonych warunkach rodziny rozstrzelanych trockistów i prawicowców, w liczbie około 6-7
tysięcy ludzi; głównie kobiety i niewielka liczba starców.
Z nimi zostaną wysłane dzieci w wieku przedszkolnym.
Dla ich przetrzymywania konieczna jest organizacja
dwóch obozów koncentracyjnych, w przybliżeniu po trzy
tysiące ludzi, z zaostrzonym reżimem i wzmocnioną

ochroną. Ostatecznie powstał tylko jeden z zaplanowanych obozów. Dziś jest tu wstrząsające w swojej
wymowie muzeum ze ścianą pamięci 7250 więźniarek,
w tym 173 narodowości polskiej. W okresie działania
obozu urodziło się tu 1507 dzieci w następstwie gwałtów
dokonanych przez strażników.
Karłag – precyzja systemu opresji
Ogromnych rozmiarów obozem pracy o charakterze koedukacyjnym był położony ok. 30 km od
Karagandy Karłag, zwany przez miejscowych Dolinką
od nazwy tutejszej osady. Okolice Karagandy, obecnie
jednego z największych ośrodków przemysłu węglowego
i metalurgicznego, zapisały się trwale w niechlubnej
historii sowieckich łagrów, ponieważ rozwój Karagandyjskiego Zagłębia Węglowego przez lata w dużej mierze
opierał się na przymusowej pracy więźniów. Przesiedlano
tu tysiące ludzi wielu narodowości, w szczególności
Niemców, Koreańczyków, Litwinów, Łotyszy, Ukraińców, Białorusinów i aż 75 tysięcy Polaków. Lokalizacji
obozu sprzyjała duża odległość od Moskwy i linii
frontu, a także bardzo ciężkie warunki klimatyczne

Aparat nadzorująco-opresyjny miał doskonałe warunki bytowe
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Przesłuchiwanym odbierano dokumenty

Nie zapominano o podstawach ideologicznych

utrudniające zdobywanie dobrowolnej siły roboczej.
Zimą temperatura w Karagandzie może obniżyć się
do -40ºC, natomiast podczas letnich upałów dochodzi
do +40ºC. Karagandyjski Łagier (Karłag) funkcjonował
w latach 1930-1959 i był jednym z największych i najważniejszych w ówczesnym systemie represji. W 1936
roku liczba więźniów przekraczała 38 tysięcy, w 1944
roku było ich już 50 tysięcy, natomiast piąć lat później blisko 66 tysięcy. Podczas wojny Karagandyjskie

Zagłębie Węglowe dostarczało surowca dla sowieckiego
przemysłu ciężkiego na Uralu. Znaczenie położonych
tu kopalń dodatkowo wzrosło po zajęciu przez Niemców Doniecka. W 1946 roku przy wydobyciu węgla
pracowało 17,5 tysiąca więźniów, równie duża grupa
przy budowie kolei, w fabrykach zbrojeniowych oraz
w przemyśle metalurgicznym. Kobietom i dzieciom
przydzielano pracę w wielohektarowym gospodarstwie,
gdzie główne uprawy stanowiły zboża i ziemniaki,

Naukowcy mieli swoje zadania...
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... szewcy i tkaczki swoje, a nieefektywni lekarze swoisty kodeks etyki

a w prowadzonej hodowli dominowało bydło mlecz- Skąd się brali polscy zesłańcy?
Wraz z wybuchem wojny zwiększyły się możline. Wykorzystywano wszelkie umiejętności więźniów.
Naukowcy mieli pracować nad zleconymi zadaniami, wości deportowania niepokornych Polaków i ich rodzin
lekarze leczyć (oczywiście leków nie było), artyści opra- w głąb imperium sowieckiego. Po 17 września 1939 roku
cowywać właściwe tematycznie programy artystyczne, ludności Kresów nakazano wyrzec się obywatelstwa
bo tygodniowy harmonogram pracy przewidywał polskiego i przyjąć obywatelstwo radzieckie, co spotkało
również godziny poświęcane „kulturze” (oczywiście się z dużym oporem, zwłaszcza ze strony uchodźców
w formie narzuconej przez ideologię). Część więźniów z niemieckiej strefy okupacyjnej. To był jeden z powomieszkała w wilgotnych zimnych piwnicach, część dów przeprowadzenia przez władze radzieckie w latach
w lepiankach rozsianych na obozowym terenie. Obec- 1940-1941 czterech wielkich operacji deportacyjnych
nie w głównym obozowym budynku, gdzie siedzibę z okupowanych ziem polskich. Wśród pierwszej grupy
miało kierownictwo obozu, znajduje się bogate we wywiezionych w lutym 1940 roku znajdowała się duża
wstrząsające eksponaty muzeum. Ogromne wrażenie liczba chłopów i robotników leśnych, przywykłych do
robi niewielki obozowy cmentarz. Pochowano na nim ciężkich prac fizycznych. Dlatego odsetek ocalałych
razem więźniów różnych wyznań: prawosławnych, ka- był w niej nieco wyższy niż w pozostałych wywózkach.
tolików, żydów i muzułmanów. Ciężkie warunki były Jednak już kolejne deportowane grupy składały się
przyczyną wysokiej śmiertelności. Zmarła zdecydowana głównie z kobiet i dzieci, skazywanych na wygnanie
większość dzieci urodzonych przez więźniarki, stąd ich zgodnie z artykułem 59 ówczesnego radzieckiego koliczne maleńkie groby.
deksu karnego, na mocy którego do łagrów trafiały
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Człowieczy los

Zadbano też o (ściśle nadzorowane) „zajęcia kulturalne”

To była grupa szczególnie silnie
związana z państwowością polską, kultywująca hasła patriotyczne i polską kulturę. Dodatkowo składała się z osób jak na
tamtejsze warunki stosunkowo
zamożnych i w dużej części politycznie i społecznie aktywnych.
#
Więzieni w sowieckich łagrach zarówno na Syberii, jak i na
stepach Kazachstanu czekali na
każdy nowy dzień z nadzieją, że
może jednak uda się go przeżyć,
a może nawet przyniesie jakąś
poprawę losu. Były też dni świąteczne, na które czekano w szczególny sposób i właśnie
one były dla polskich zesłańców najtrudniejsze. Najmniejszym problemem był wówczas brak świątecznej
choinki i złożonych pod nią prezentów, natomiast
tęsknota za krajem i rodziną w okresie świątecznym
dawała o sobie znać ze znacznie większą siłą. Pamiętajmy o naszych rodakach, którym przyszło zmierzyć się
z tak okrutnym losem. Przekazujmy dzieciom wiedzę
o czasach, w których ich polscy rówieśnicy nie marzyli
o kolejnym pudełku klocków LEGO, ale o kawałku
suchego chleba, przy czym ten wymarzony prezent
pozostawał często jedynie marzeniem.

kobiety uznane za „członka rodziny zdrajcy ojczyzny”.
W kontroli okupowanych ziem polskich terror odgrywał olbrzymią rolę, spełniając zarówno funkcje represyjne, jak i prewencyjno-zastraszające. Od początku
radzieckiej okupacji rozpoczęły się szeroko zakrojone
aresztowania. Za szczególnie niebezpiecznych wrogów
władzy radzieckiej uznawano oficerów, funkcjonariuszy
policji, wywiadu i żandarmerii wojskowej, obszarników,
fabrykantów i urzędników, członków patriotycznych
organizacji oraz osoby uznane za „element kontrrewolucyjny”. Ci właśnie ludzie w pierwszej kolejności
zapełnili radzieckie więzienia. To jednak była zbyt
mała (jak na potrzeby sowieckie) grupa. Świadczy
o tym przygotowywana od jesieni 1939 roku przez
NKWD ewidencja grup polskiej ludności będących
przedmiotem szczególnego zaDla niepokornych zawsze pozostawał karcer
interesowania właściwych służb.
Miała ona obejmować wszystkie
osoby, które z powodu ich społecznego lub politycznego zaplecza, narodowoszowinistycznych
lub religijnych przekonań oraz
moralnej lub politycznej chwiejności są przeciwne porządkowi
socjalistycznemu i dlatego mogą
być użyte w celach antysowieckich
przez wywiady obcych krajów
lub przez ośrodki kontrrewolucyjne. Do elementów wrogich
i niebezpiecznych zaliczano m.in.
polskich osadników wojskowych
(dawnych żołnierzy z okresu
wojny polsko-bolszewickiej).
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Lektura na każdą porę roku
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich
rodzin.

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.

1.1. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych. 1.7. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu
przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję
1.2. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię,
zmian.
rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich. 1.8. Materiał prasowy może być opublikowany pod
imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem.
1.3. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno
W razie sygnowania materiału pseudonimem imię
zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe
i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości
nie są przyjmowane.
redakcji.
1.4. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia ma1.9. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania
teriału prasowego bez podania przyczyny.
materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym
1.5. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi speł- dla „Gazety dla Lekarzy”.
niać podane dalej wymogi edytorskie.
1.10. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla
1.6. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie
redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym, lub w internecie, informując o takim zamiarze rejak i poprawności językowej. Niejasności i wątpliwości daktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu
mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja pierwszej publikacji musi zostać poinformowana
czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do
długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu
GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej
artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku (elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie
PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.
etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych gazeta-dla-lekarzy.com.

2. Odpowiedzialność i prawa autorskie
2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści
w nim zawarte.

2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy”
odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

3. Status współpracownika
3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech
artykułów autor zyskuje status współpracownika i może
otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy”
ważną przez rok.
3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła
legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne
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zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na
konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do
napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia
kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania
go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”

4. Wymogi edytorskie dotyczące materiałów prasowych
4.1. Teksty
4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie
elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).
4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach
informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.
4.2. Ilustracje
4.2.1. 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.

4.2.1.5. 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.
4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być na- W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do
desłane w oryginalnej rozdzielczości, bez zmniejszania. uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie
4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być wysokiej roz- w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy
dołączyć jej adres internetowy.
dzielczości (jak do druku na papierze).
5. Uwagi
5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

Rys. Zen

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

Nowości

Niech każda chwila będzie
lepsza od poprzedniej!
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