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eszcze tylko brakuje duszności i będziemy jak ten
pacjent obok, bo głowa boli gdy uświadomimy
sobie, że straty skarbu państwa czyli nas wszystkich,
z tytulu FOZów, Orlenów czy PZU wielokrotnie
przekraczają budżet służby zdrowia i nauki razem
wzięty, a nasi posłowie dyskutują czy składkę
ubezpieczeniową zwiększyć o 0,5 czy może o 1%,
zamiast wprowadzić regulacje, które w przyszłości
uniemożliwi tego typu przekręty. Wszyscy, poza nimi
wiedzą, że nie byłoby afery paliwowej jeśli byłaby
jednolita stawka VAT na wszystkie paliwa, nie byłoby
afer z zakładami pracy chronionej gdyby nie specjalne
ulgi podatkowe tym zakładom przyznane itd.
Jeśli prawdą jest, jak twierdzi Krzysztof Piasecki, że
chorobom winien jest stres, to niech oni dalej radzą,
a my z Witkiem Beresiem zapraszamy na spotkanie
z Aniołem Giordano, czy z Krzysztofem Jasińskim
do Teatru STU do Krakowa, uwierzcie mi — warto!
Życzę Państwu Pogodnych i Radosnych Świąt
Wielkiej Nocy.
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FINANSE

Uproszczona procedura akceptacji
zdolności kredytowej klienta medycznego
TOMASZ
KUKULSKI
Zastępca
Dyrektora
ds. Sprzedaży
Siemens Finance
Sp. z o.o.

P

oziom usług medycznych w naszym
kraju powinien jak najszybciej osiągnąć
standard krajów Unii Europejskiej. Co do tego
nie mają wątpliwości ani lekarze, ani pacjenci.
Jednym ze środków osiągnięcia tego celu jest
inwestowanie w zaawansowaną aparaturę
medyczną. Tę konieczność rozumieją doskonale przedsiębiorcy-lekarze, którzy działają
w najbardziej konkurencyjnym i jednocześnie
najszybciej rozwijającym się sektorze usług
zdrowotnych – sektorze prywatnym. W sukurs
ich potrzebom przychodzi spółka Siemens
Finance ze swoją ofertą akceptacji ryzyka finan-

sowania, która adresowana jest zarówno do lekarzy prowadzących praktyki prywatne jak i do
spółek prawa handlowego. Wspomniana oferta
akceptacji charakteryzuje się minimalnymi wymaganiami dokumentacyjnym oraz szybkością
wydawanej decyzji. Jakie są szczegóły tej oferty
dla poszczególnych grup klientów?
Dla klientów z grupy prywatnych praktyk lekarskich oraz dla tych spółek lekarskich prawa
handlowego, w których występuje poręczenie
lekarza-udziałowca, procedura akceptacji jest
maksymalnie uproszczona do kwoty 100.000
Euro (400.000 PLN) zaangażowania. W tej
procedurze lekarz przedstawia tylko dyplom
lekarski oraz potwierdzenie uzyskania pierwszej specjalizacji. Jeżeli od czasu uzyskania
specjalizacji minęło przynajmniej dwa lata,
to akceptacja ryzyka dla takiego klienta jest
natychmiastowa.
Nieco inaczej Siemens Finance ocenia spółki
prawa handlowego bez poręczenia lekarza-udziałowca. W takim przypadku potrzebne są już podstawowe dane finansowe w postaci sprawozdań
podatkowych za pełne ostatnie dwa lata oraz
ostatnie sprawozdanie podatkowe śródroczne

oraz wypełniony rozszerzony wniosek leasingowy,
w którym klient określa wysokość majątku spółki
oraz poziom zadłużenia. Po uzyskaniu tych informacji decyzja o przyznaniu finansowania, również
do kwoty 100.000 Euro zaangażowania jest podejmowana w przeciągu tego samego dnia.
Przedstawione uproszczone procedury
akceptacji ryzyka finansowania, zarówno dla
prywatnych praktyk lekarskich oraz spółek prawa handlowego, wymagają z jednej strony minimalnej dokumentacji, z drugiej zaś pozwalają
uzyskać odpowiedź praktycznie natychmiast.
Procedury Siemens Finance są zatem dopasowane do wymagającego rynku medycznego,
który charakteryzuje się potrzebą ciągłego
inwestowania w nowoczesny sprzęt medyczny
w sposób zapewniający maksymalną efektywność podejmowanych działań inwestycyjnych.

www.siemens-finance.pl

Fundusze Unii Europejskiej
dla sektora medycznego
P

lanując inwestycje, każdy zastanawia się
nad możliwymi źródłami jej sfinansowania. Tych możliwości jest obecnie wiele, a duża
ich część jest związana z funduszami Unii Europejskiej. Sektor medyczny jest w tym względzie
szczególnie uprzywilejowany – może korzystać
zarówno z różnorakich dotacji skierowanych do
przedsiębiorców, jak i środków przeznaczonych
dla jednostek służby zdrowia, które nie działają
w celu osiągnięcia zysku.
Fundusze dla przedsiębiorców — czyli
prywatnych klinik i szpitali, Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz lekarzy
prowadzących indywidualną praktykę – to po
pierwsze środki przedakcesyjne (kolejne edycje
programu Phare) oraz, uruchomione niedawno,
fundusze strukturalne. W ramach programu
Phare – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
— można otrzymać zwrot aż do połowy kosztów
netto zakupu nowego wyposażenia, aparatów,
sprzętu laboratoryjnego, medycznego oraz
komputerowego wyprodukowanego w krajach Unii Europejskiej. Przyznawane dotacje
wynoszą od 2 do 50 tysięcy euro. Fundusze
Strukturalne dają znacznie szersze spektrum
możliwości – w ramach Sektorowego Progra-
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mu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw (SPO WKP), działania 2.3.
dofinansować można 30-50% tzw. kosztów
kwalifikowanych, którymi są m.in. zakup
(i leasing) nowych i używanych środków trwałych, zakup gruntów, nieruchomości zabudowanych oraz robót i materiałów budowlanych.
Dofinansowanie jest znacznie wyższe, niż
w przypadku Phare i wynosi od 10 tys do 1.250
tys. złotych. Niestety z tego programu nie mogą
skorzystać tzw. „mikroprzedsiębiorstwa”, czyli
ci lekarze, którzy zatrudniają mniej niż 10 osób
lub założyli swoją działalność nie wcześniej niż
trzy lata temu, chyba, że podejmują działalność
opartą na zaawansowanych technologiach.
Do mikroprzedsiębiorców skierowany jest
specjalny program – działanie 3.4. w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(ZPORR), które umożliwia
dofinansowanie (do 50 tys. Euro) maksymalnie
połowy kosztów nabycia gruntów, środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Najwyższe dofinansowanie — bo aż do 85%
kosztów kwalifikowanych — otrzymują beneficjenci innych programów związanych z roz-

www.consultronix.com.pl
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wojem regionalnej i lokalnej infrastruktury
ochrony zdrowia (odpowiednio poddziałania
1.3.2 i 3.5.2 ZPORR). Środki przeznaczone są
na przebudowę, modernizacje i wyposażenie
obiektów służby zdrowia, z wyłączeniem kosztów, które wiążą się z bieżącą eksploatacją
budynków i aparatury medycznej.
Jeśli są Państwo zainteresowani bliższymi
szczegółami związanymi z opisanymi powyżej
programami, potrzebują rady lub pomocy w wypełnianiu aplikacji, prosimy o kontakt.

www.parp.gov.pl
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Dlaczego wniosek o dotację został odrzucony
czyli najczęściej popełniane błędy formalne
w programie SPO-WKP

P

oprawne pod względem formalnym
przygotowanie wniosku jest pierwszym
krokiem do sukcesu, – czyli otrzymania dotacji z funduszy unijnych. Wbrew pozorom,
nie jest to wcale takie proste – przepisy
zmieniają się niemalże co tydzień, procedury
są niejasno sformułowane i bardzo rozbudowane. Wystarczy spojrzeć na statystykę dotyczącą oceny formalnej wniosków złożonych
w pierwszym terminie – 2 grudnia 2004 r.
– ponad 40% wniosków zostało odrzuconych
formalnie, mimo, iż wymogi formalne są dostępne dla wszystkich zainteresowanych na
stronach internetowych.
Jakie były najczęstsze przyczyny odrzucania
wniosków? Można je podzielić na dwie grupy
– do pierwszej należą uchybienia związane z samym wnioskiem:
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• przygotowanie wniosku w tzw. Generatorze
Wniosków, zamiast w formacie Word,
• część rubryk wniosku nie została wypełniona,
• uwzględnianie w budżecie kosztów niekwalifikowanych (np. szkoleń pracowników),
• niezgodny z przepisami okres realizacji
projektu,
• wniosek podpisany przez osobę/ osoby,
które nie są upoważnione do reprezentowania
Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentem rejestrowym).
Druga grupa błędów dotyczy załączników do
wniosku:
• brak obowiązujących załączników,
• brak oryginałów dokumentów w sytuacji,
gdy są one wymagane (ta uwaga dotyczy dokumentu rejestrowego i zaświadczeń o niezaleganiu z należnościami względem ZUS i US)

www.consultronix.com.pl

• nieprawidłowe potwierdzanie „za zgodność
z oryginałem” kopii dokumentów,
• brak kopii deklaracji CIT/PIT i VAT za odpowiedni okres,
• brak pieczątek banku na kopiach dokumentów
w przypadku, gdy wymagana jest promesa kredytowa (jeśli dotacja przekracza 125 tys. zł).
Należy pamiętać, że złożenie wniosku na
7 dni przed wyznaczonym terminem daje
Wnioskodawcy prawo do skorzystania z tak
zwanej „procedury uzupełnień” – w razie
stwierdzenia uchybień formalnych Regionalna Instytucja Finansująca musi wezwać do
ich uzupełnienia w ciągu trzech dni, co daje
znacznie większe szanse na ostateczną pozytywną ocenę wniosku na etapie weryfikacji
formalnej.
Jacek Świtała
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OKULISTYKA — zdaniem eksperta

Uraz tępy oka
a odwarstwienie siatkówki
Z
drowe oko jest odporne na większość
urazów, jakie mogą zdarzyć się każdemu
z nas. Mechanizmy chroniące siatkówkę są
doskonałe, ale do czasu!
Co może doprowadzić do odwarstwienia?
Urazy tępe o dużej sile, na przykład uderzenie
w oko twardym przedmiotem, kantem szafki,
piłką, pięścią, uderzenie głową podczas upadku,
itp. Słabe urazy, wysiłek fizyczny, kaszel, też
mogą spowodować odwarstwienie siatkówki,
ale w oku już do tego predysponowanym.
Na pytanie jak powinien zachować się pacjent
po urazie oka można odpowiedzieć:
Powinien ocenić siłę uderzenia i ostrość
wzroku poszkodowanego oka. Jeżeli nie ma
zaburzeń widzenia może czekać i obserwować
sytuację. Natomiast, jeśli nastąpił uraz oka już
wcześniej operowanego, oka które przebyło
stany zapalne, oka z krótkowzrocznością, bezpieczniej będzie zgłosić się do specjalisty.
Okulista badając chorego przeprowadza wnikliwy wywiad dotyczący urazu jak i objawów
choroby zauważanych przez chorego.
Najczęstsze objawy odwarstwienia to błyski, obecność zasłony, pajęczyny i wyraźny,
postępujący spadek ostrości wzroku. Trzeba
pamiętać, że dzieci, młodzież często ignorują te
dolegliwości.
Podczas badania dna oka okulista łatwo
zauważa uniesioną siatkówkę, obraz chorobo-
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wy jest charakterystyczny. Trudno niekiedy
znaleźć miejsce przerwania, czyli otwór. Te
trudności pokona okulista specjalizujący się w
operacjach siatkówki.
Prof. ndzw. Krystyna Raczyńska

Mistrzem Polski
firm
farmaceutycznych
w narciarstwie
alpejskim został
Rafał Głowacki,
Consultronix SA

www.consultronix.com.pl
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Nowości

Reichert ATP
Tonometr bezkontaktowy z pachymetrem jest to pierwsze w pełni zintegrowane urządzenie, które łączy pomiar
zarówno ciśnienia wewnątrzgałkowego jak i grubości rogówki.
Instrument ten jest łatwy w obsłudze, wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD oraz wbudowaną drukarkę.
Liczne badania kliniczne wskazywały na konieczność stworzenia urządzenia, które łączyłoby w sobie możliwość
pomiaru zarówno grubości rogówki jak i ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz korelacji uzyskanych danych.
Reichert ATP ma prosty w użyciu system operacyjny oparty na widocznych na monitorze czytelnych ikonach,
który pozwala użytkownikowi już na samym początku wykonanie poprawnych pomiarów.
Ekran aparatu jest aktywowany poprzez naciśnięcie guzika i prowadzi operatora krok po kroku poprzez cały
proces pomiarowy od początku do końca. Wszystkie pomiary są wyświetlone na ekranie.
ATP ma wbudowany nomogram do automatycznego kalkulowania ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas
pomiaru grubości rogówki.
Aparat ten przy pomiarze ciśnienia wewnatrzgałkowego wykorzystuje najdelikatniejszy podmuch powietrza
ze wszystkich dostępnych na rynku tonometrów bezkontaktowych.

Ewa Wesołowska

ewesolowska@
consultronix.com.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA The Reichert ATP
TONOMETR BEZKONTAKTOWY ATP
Producent: Reichert Ophtalmic Instruments, U.S.A.
Informacje ogólne dotyczące tonometru
- Sterowanie mikroprocesorem
- Minimalne ciśnienie powietrza
- Zakres pomiaru ciśnienia 0 - 60 mmHg przełączany automatycznie
- Rozdzielczość 1 mmHg
Informacje ogólne dotyczące pachymetru
- Zakres pomiaru pachymetrii 200-999 um
- Rozdzielczość sondy 20 Mhz
- Dokładność +/- 5 um
- Do wybory sonda prosta lub zagięta
Monitor: LCD
Drukarka: Termiczna
Zasilanie: 100-240 V, 50/60Hz
Wymiary urządzenia / ciężar: 430x240x340mm / 13,6 kg
Cena netto: 32 979 zł

Lampa
z zestawem
do archiwizacji
Lampa szczelinowa YZ5F1 z 5 powiększeniami wyposażona w aparat cyfrowy Nikon D70 o matrycy
6,1 mln pixeli ze specjalistycznym
oprogramowaniem do rejestracji
oraz analizy obrazów. Lampa
zamontowana na stoliku elektrycznym. W zestawie komputer klasy
PC z drukarką atramentową i monitorem LCD.
cena netto zestawu: 29,854 zł

Oferta specjalna
Bezkontaktowe soczewki do lamp szczelinowych.
Uniwersalne, zapewniające bardzo wygodną manipulację
i doskonałą widoczność zarówno w trakcie interwencji
chirurgicznych, jak i obserwacji pooperacyjnych

VOLK 78D
VOLK 90D
cena netto 499 zł

Superfield
cena netto 699 zł

CX NEWS nr 1/14/2005
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Precyzja i niezawodność – lasery Laserex
Integre® SP jedyny w pełni zintegrowany
z lampą szczelinową laser KTP 532nm. Zdublowany panel sterowania i rozmieszczenie
manipulatorów zapewniają wysoką ergonomię
obsługi.
Wszystkie światłowody i kable poprowadzone są wewnątrz korpusu lampy szczelinowej co
podnosi trwałość urządzenia.
System SuperParfocal™ - zapewnia wysoką
precyzję wykonywania zabiegów
Super Q ® jedyny laser Nd:YAG 1064nm zbudowany w oparciu o aktywny Q-switch co zapewnia
5 krotnie dłuższą żywotność głowicy w stosunku
do urządzeń z Q-switch’em pasywnym.
Tango™ laser dedykowany do leczenia jaskry. Zintegrowanie laserów: Q-switch 532nm
i Q-switch 1064 nm w jednym urządzeniu umożliwia wykonanie trzech rodzajów zabiegów:

Microvisc

Od

kilku miesięcy używam, w trakcie operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, preparatów Microvisc
1%, 1,4% i 2,4%. Na podstawie obserwacji
około dwustu operowanych oczu uważam,
że preparaty te skutecznie chronią śródbłonek rogówki. W zależności od stosowanej gęstości, umożliwiają zachowanie
bezpiecznych warunków anatomicznych
przedniego odcinka oka w czasie przeprowadzanej operacji.
Po wprowadzeniu soczewki sztucznej,
1% preparat łatwo daje się aspirować
z wnętrza oka. Ewentualne przypadki
wzrostu ciśnienia występują rzadko. Szybko też ustępują.
1% Microvisc używam również do
wypełniania akcesoriów umożliwiających
wprowadzenie implantu przez cięcie
o średnicy mniejszej niż 3,2mm.
Lek. Piotr Gołębiowski

Piotr Nowak
pnowak@
consultronix.com.pl

- SLT (Selected Laser Trabeculoplasty)
- irydotomia
- tylna kapsulotomia
Solitaire™ przenośny laser KTP 532 nm
o mocy do 2 W i wadze 7,8 kg wyposażony
w dwa porty do podłączenia: lampy szczelinowej,
oftalmoskopu laserowego lub końcówek endo.

Nowe oprogramowanie
perymetru AP 100

P

rzedstawiam Państwu nowe oprogramowanie do perymetru
komputerowego AP 100. Zostało ono rozbudowane o szereg
funkcji ułatwiających analizę wyników badań. Poprawione zostały
wydruki, zwiększono bezpieczeństwo zgromadzonych danych.
Interfejs użytkownika został uproszczony tak, aby poruszanie się po
opcjach programu odbywało się w sposób całkowicie intuicyjny.
Agnieszka
Do programu wprowadzono:
Sotoła
• analizę regresji - postęp wady w czasie
asotola@
• nowe rodzaje wydruków standard, combo, single, crossection,
consultronix.com.pl
multiview
• możliwość konfiguracji wydruków
• dodatkowe skale kreślenia map - kropkowa oraz kolorowa
• zmiana silnika bazy danych na bezpieczne i wydajne rozwiązanie SQL oparte na architekturze klient-serwer umożliwiające pracę w sieci i składowanie wyników na zdalnym komputerze (serwerze)
• możliwość eksportowania wyników do zewnętrznych plików
• możliwość wykonywania archiwizacji na serwerze lub dowolnej innej lokalizacji
• możliwość zapisania wyniku badania w formacie HTML który można przeglądać używając
dowolnej przeglądarki internetowej
• możliwość zapisu wyniku badania w formacie pliku graficznego „.jpg” lub „.bmp”
• nowe parametry i wskaźniki diagnostyczne
• ulepszone działanie eye-trackera
• pomiar automatyczny i ręczny średnicy źrenicy
• możliwość określania praw dostępu dla różnych
użytkowników.
Mamy nadzieję, że wszystkie te zmiany zwiększą
Państwa komfort pracy i ułatwią diagnostykę.
Jednocześnie informujemy o możliwości
rozbudowy starszych perymetrów do nowej
wersji oprogramowania (możliwość upgradu
oprogramowania on line). Szczegółowych informacji
na ten temat udzieli Państwu Agnieszka Sotoła.

CX NEWS nr 1/14/2005
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System Radiografii Cyfrowej
Direct View CR 500 Firmy KODAK
Leszek
Piątek
lpiatek@
consultronix.
com.pl

Nowość

U

cyfrowienie zakładu radiologii metodą pośrednią radiografii cyfrowej CR
polega na zastąpieniu tradycyjnych filmów, kaset i urządzeń
wywołujących skanerem płyt
fosforowych. Obraz z kasety
jest odczytywany w skanerze,
a następnie udostępniany w
celach diagnostycznych na
komputerowych stacjach roboczych.
Kaseta jest wielorazowa.
Po odczytaniu z niej obrazu
jest automatycznie kasowana
i nadaje się do powtórnego
użycia. Obrazy w postaci
plików przechowywane są w
komputerowych systemach
archiwizujących. Badania mogą być udostępniane do innych stacji roboczych w sieci
lokalnej i rozległej (teleradiologia). Mogą być
też wydawane pacjentom na płytach CD lub
drukowane na sieciowej kamerze laserowej.
System cyfrowej radiografii CR 500 składa
się ze skanera kaset, komputera zarządzającego
przepływem obrazów i danych pacjenta, monitora CRT 17” (1200x1600 pikseli) lub LCD
15’’(1024x768 pikseli), myszki, klawiatury,
czytnika kodów kreskowych i UPS. Dodatkowo
jako opcja panel dotykowy ROP oraz kamera
laserowa.

System CR 500 jest w stanie zeskanować
do 60 kaset na godzinę, pozwala na pracę w
świetle dziennym oraz przechowuje czasowo
do 1500 bezpośrednio dostępnych obrazów.
Trwałe i lekkie kasety są łatwe w ładowaniu,
wyładowywaniu i czyszczeniu. System współpracuje z następującymi formatami kaset:
35x43cm, 35x35cm, 24x30cm, 18x24cm,
15x30cm.
Jednokasetowy CR 500 może pracować jako
system główny w mniejszych szpitalach czy
ośrodkach zdrowia lub jako system dodatkowy
w dużych placówkach.

Dozymetria
w radiologii
Z

godnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2003 r.,
od 1 stycznia 2005 zestawy rentgenowskie używane w radiologii
interwencyjnej i zabiegowej powinny być wyposażone w rejestrator
Izabela
dawki promieniowania.
Pytko
Consultronix S.A. współpracuje z firmą VacuTec z Niemiec
ipytko@
- renomowanym dostawcą systemów dozymetrycznych do
consultronix.com.pl
pomiaru wielkości dawki promieniowania emitowanej przez aparat
rentgenowski podczas badania.
Systemy VacuDAP dostępne są w wielu opcjach :
- z pojedynczą lub podwójną komorą jonizacyjną
- z wyświetlaczem do wbudowania w aparat lub do zawieszenia na ścianie
- do aparatów typu ramię C
- do aparatów typu przewoźne i stacjonarne Rtg.
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Nowość
Myjnie-dezynfektory
firmy Tuttnauer
- przeznaczone do automatycznego mycia
i dezynfekcji termicznej szerokiej gamy
sprzętu medycznego i laboratoryjnego
- sterowane mikroprocesorowo
- jedno i dwudrzwiowe (przelotowe)
- szeroka gama wyposażenia dodatkowego

CX NEWS nr 1/14/2005

Sterylizacja „podręczna”
C

oraz częstsza staje się w polskich placówkach służby zdrowia praktyka odchodzenia
od sterylizacji w centralnych sterylizatorniach,
na rzecz sterylizacji „podręcznej” prowadzonej
na oddziałach lub przy blokach operacyjnych.
Za takim rozwiązaniem przemawia głównie
możliwość sterylizowania narzędzi na bieżąco,
po każdym zabiegu. Nie jesteśmy wówczas
uzależnieni od „dobowego” cyklu centralnej
sterylizatorni.
System sterylizacji „podręcznej” daje możliwość lepszej kontroli procesu sterylizacji.
Unikamy więc przypadkowego
uszkodzenia narzędzi. W dłuższej perspektywie pozwoli
to na:
— redukcję ilości narzędzi,
które niezbędne są do zabiegów operacyjnych w ciągu
dnia
— zmniejszenie kosztów
związanych z naprawą uszkodzonych narzędzi.
Wspólnie z firmą Tuttnauer
wyposażamy oddziały i bloki
operacyjne w autoklawy do-

www.consultronix.com.pl

stosowane do Państwa potrzeb oraz możliwości
finansowych. Najczęściej jako „podręczne”
instalowane są autoklawy o pojemności 23 litry
lub 85 litrów.
Consultronix oferuje także autoklawy wielkogabarytowe dla centralnych sterylizatorni
(pojemność do 17 000 litrów), a także niezbędne
akcesoria: wózki transportowe i załadowcze,
zgrzewarki, destylarki, myjki ultradźwiękowe
oraz myjnie jedno i dwudrzwiowe (przelotowe).
Izabela Pytko
ipytko@consultronix.com.pl
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Aparat ESWL na Oddziale Urologii Jednego Dnia

W

NZOZ Specjalista na Oddziale Urologii Jednego Dnia w Kutnie od 2001
wykonywane są zabiegi kruszenia kamieni
nerkowych i moczowodowych metodą ESWL
przy użyciu aparatu ECONOLITH 2000. Metoda ta jest alternatywną metodą do PCNL,
URS i zabiegów klasycznych oczywiście w
wybranych przypadkach. Zabiegi tego typu
stosowane są od 25 lat, co pozwoliło na
udoskonalenie sprzętu i uczyniło tą metodę
bardziej przyjazną dla pacjenta. Ograniczenie
znacznym stopniu czasu hospitalizacji przy
dużym marginesie bezpieczeństwa umożliwiło
zastosowanie metody ESWL w oddziałach
urologii jednego dnia. Prostota obsługi oraz
wyeliminowanie w znacznym stopniu bólu
towarzyszącego zabiegowi pozwoliły skrócić
czas zabiegu do około 40 minut.
W okresie czterech lat eksploatacji aparatu ECONOLITH 2000 wykonaliśmy 3027
zabiegów kruszenia kamieni. Dotychczasowe
doświadczenie pozwala określić skuteczność
zabiegów na około 70 %. Oczywiście w
znacznej mierze zależy to od odpowiedniej

kwalifikacji pacjenta i doświadczenia personelu. Kamienie, które kwalifikujemy do zabiegu
nie przekraczają średnicy 25 mm, aczkolwiek
zdarzyło się skuteczne kruszenie złogu z
całkowitym oczyszczeniem nerki po dwóch
zabiegach przy średnicy kamienia 30 mm.
W przypadku kamicy moczowodowej skuteczność zabiegów ESWL obniża się wprost
proporcjonalnie do czasu, jaki upłynął od
pierwszej kolki. Związane jest to z narastającym obrzękiem śluzówki moczowodu. W większości przypadków zabiegi wykonywane są bez
znieczulenia, sporadycznie podajemy dożylnie
leki przeciwbólowe. Najmłodszym pacjentem
w naszej pracowni ESWL był czteroletni chłopiec, u którego wykonaliśmy zabieg kruszenia
złogu w prawej nerce bez stosowania środków
znieczulających.
Biorąc pod uwagę bezpieczny poziom energii fali terapeutycznej aparatu ECONOLITH
2000, odpowiedni rozmiar ogniska, łatwość
obsługi, skuteczność kruszenia kamieni oraz
niski poziom doznań bólowych w trakcie
zabiegu ta metoda leczenia kamicy nerkowej

Andrzej
Menduś
Specjalista Urolog
NZOZ Specjalista
w Kutnie

wydaje się być godna polecenia w Oddziałach
Urologii Jednego Dnia.
Aspekt ekonomiczny zakupu oraz niski koszt
eksploatacji powodują, iż aparat ten może być
atrakcyjną propozycją przy obecnym poziomie
finansowania procedur medycznych przez NFZ.
Aparaty ECONOLITH funkcjonują również
w Oddziałach Urologii Jednego Dnia w Warszawie, Koszalinie, Zielonej Górze i Kielcach.

www.specjalista.home.pl

Europejska
premiera
Econolith
3000
28

stycznia 2005 roku odbyło się w Warszawie otwarcie Centrum Medycznego
Wola. Consultronix SA wyposażył Ośrodek
w nowej generacji aparat ESWL — Econolith
3000 firmy Medispec. Jest to pierwsza europejska instalacja tego aparatu!
Przy zabiegach endoskopowych wykorzystywany będzie dostarczony także przez naszą firmę
aparat Rtg z ramieniem C Radius R firmy I.M.D.
Centrum świadczy bezpłatne świadczenia
medyczne dla ubezpieczonych w Narodowym
Funduszu Zdrowia.
Życzymy sukcesów!!!

Oficjalne otwarcie: od prawej prof. A.Borówka, dr I. Mor, dr J. Judycki

NZOZ Centrum Medyczne Wola
01-432 Warszawa, ul. Ciołka 30,
tel. 022 / 837-83-07
e-mail: cmw@cmw.med.pl
www.cmw.med.pl
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MICROFLO®
automatyczny,
cyfrowy
urolowmetr

U

roflowmetr MICROFLO® wyposażony
jest w procesor o wysokiej wydajności
oraz zintegrowaną drukarkę termiczną. Panel
LCD jest niezwykle prosty w obsłudze, zaledwie kilka sekund zajmuje wprowadzenie danych
pacjenta. Niezwykle istotną zaletą urządzenia
jest oprogramowanie w języku polskim.

Kursy i szkolenia
OKULISTYKA
23.04
22.05
18.06
28.05

Ultrasonografia trójwymiarowa w okulistyce
CX Kraków, dr Paweł Lewandowski
Perymetria komputerowa, CX Kraków
dr n. med. Henryk Kozioł
Angiografia fluoresceinowa
dr Agnieszka Kubicka-Trzaska
Lasery w leczeniu zmian cukrzycowych
CX Kraków, dr n. med. Henryk Kozioł

DERMATOLOGIA
02.04
09.04
15.04

Anna Siuda

asiuda@consultronix.com.pl

Enerpeel peeling z kwasem pirogronowym
szkolenie + warsztaty
dr Małgorzta Politowska-Bieńko, CX Kraków
Enerpeel peeling z kwasem pirogronowym, Bydgoszcz
dr n. med. Artur Markowski
Enerpeel peeling z kwasem pirogronowym, Gdynia
dr Rafał Sługocki

Life-Tech® oferuje MICROFLO® w wersji
podstawowej oraz zaawansowanej, wzbogaconej o funkcje statystyczne. Opcja ta pozwala na
porównanie wyników pacjenta z grupa referencyjną – stosownie do wieku i płci pacjenta (tzw.
nomogramy Liverpool).
MICROFLO® zapewnia bardzo dokładny
pomiar dynamiki przepływu cewkowego. Oferowany jest w zestawie zapewniającym komfortowe wykonanie badania. W skład zestawu
wchodzi moduł rejestrujący, moduł analizujący,
krzesło mikcyjne wraz z lejkiem oraz zapasowy
pojemnik na mocz.
Dominik Zacharko
dzacharko@cosultronix.com.pl
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Cyfrowa mikroskopia epiluminescencyjna
dr hab. med.
P
Piotr Ratka
rzełomem w diagnostyce dermatologicznej
było wprowadzenie dermatoskopu, urządzenia optycznego łączącego powiększenie zmiany
z dokładnym jej oświetleniem przez całą grubość
naskórka do warstwy podstawnej. Cyfrowa mikroskopia epiluminescencyjna DELM (digital
epiluminescence microscopy) połączona z komputerem jest jego rozwinięciem i dopracowaniem. Umożliwia archiwizację wprowadzonych
obrazów oraz przy użyciu dodatkowych programów ich szczegółową obróbkę (dodatkowe
powiększenie, rozjaśnienie) i ocenę.
Cyfrowa mikroskopia epiluminescencyjna jest
bardziej precyzyjna niż zwykła dermatoskopia,
gdyż daje możliwość pracy przy powiększeniu
do100x (standardowo 30x). Dodatkowo umożliwia zapisanie obrazu w formie elektronicznej, co
stanowi punkt odniesienia dla dalszych badań obserwowanej zmiany przy badaniu kontrolnym. Przy
znacznej ilości zmian istnieje możliwość stworzenia
mapy ich rozmieszczenia na skórze, co ma zasadnicze znaczenie przy dalszej obserwacji i umożliwi
wychwycenie pojawienia się nowych zmian
Cyfrowa mikroskopia epiluminescencyjna
pozwala w krótkim czasie na precyzyjne różnicowanie plam barwnikowych, naczyniowych oraz
na określenie rodzaju zmiany skórnej - czy jest łagodna, podejrzana czy złośliwa. Na tej podstawie
ustala się dalszy sposób postępowania.
Ta nieinwazyjna technika diagnostyczna jest
nieoceniona zwłaszcza w ocenie zmian nowo-

tworowych oraz w ich profilaktyce. Nowotwory
skóry są wyleczalne prawie w 100%, jeśli są
wcześnie wykryte, dlatego też decydująca jest
właściwa i szybka diagnostyka. Najgroźniejszy
nowotwór skóry o bardzo wysokim stopniu
złośliwości to czerniak, w rozpoznaniu, którego dużą rolę odgrywa doświadczenie lekarza,
a czułość diagnozy zostaje znacznie zwiększona
przy zastosowaniu DELM. Ze względu na to, że
punktem wyjścia czerniaka mogą być znamiona
melanocytowe, kluczowa jest ocena charakteru
znamion - czy należą do zmian atypowych,
a przede wszystkim czy są aktywne. Komputerowa analiza poszczególnych cech zmiany
po zarejestrowaniu jej obrazu klinicznego
dostarcza dodatkowych kryteriów przy ocenie
zmiany. Przy wykorzystaniu aparatu analizie
poddaje się asymetrię, granice, kolor, średnicę
i rodzaje struktur w obrębie zmiany. Na tej
podstawie wyliczany jest ogólny wynik dermatoskopowy - TDS (total dermatoscopy score)
informujący o potencjalnym ryzyku rozwoju
czerniaka. W oparciu o wynik podejmowana
jest decyzja o jej ewentualnym usunięciu chirurgicznym bądź dalszej kontroli i obserwacji.
Dzięki cyfrowej mikroskopii ustala się bezpieczny margines cięcia, dający dużą pewność
całkowitego usunięcia zmiany.
DELM jest również wykorzystywany od dokładniejszej obserwacji innych zmian skórnych
(naczyniowych, grzybiczych, trądzikowych, łusz-
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czycowych itp.) a zapamiętywanie pozwala lekarzowi i pacjentowi śledzić postępy w leczeniu.
Wysoką skuteczność diagnostyki za pomocą
DELM potwierdzają porównania z wynikami
histopatologicznymi.
Cyfrowa mikroskopia epiluminescencyjna
umożliwia precyzję diagnostyczną nieporównywalną z subiektywną oceną gołym okiem.
Badanie jest nieinwazyjne, w pełni bezpieczne
może być wykonywane u wszystkich również
u kobiet w ciąży. Jest to badanie pośrednie pomiędzy kliniczną oceną zewnętrzną a badaniem
histopatologicznym.
Ze względu na swoją przydatność powinien
stać się aparatem powszechnie wykorzystywanym w gabinetach dermatologicznych.
więcej na

www.teachscreen.de

Enerpeel PA — pierwszy piling z kwasem pirogronowym

P

eeling chemiczny z kwasem pirogronowym,
to kolejny krok w dziedzinie peelingów dermatologii estetycznej, która nieustannie rozwija
się i proponuje pacjentom coraz to nowe zabiegi
lecznicze.
Kwas pirogronowy należy do grupy alfa-ketonokwasów, oznacza się niskim pka równym 2,89, dla
porównania pka kwasu glikolowego wynosi 3,83,
a kwasu salicylowego 2,97. Pka to logarytm stałej
dysocjacji elektrolitycznej kwasu, określa moc
danego kwasu, to znaczy im niższe pka, tym moc
kwasu jest większa.
50% kwas pirogronowy stosowany w nowej
technologii ENERPEEL należy do kwasów
średnio-głębokich, co oznacza, że w działaniu
jest intensywniejszy od 70% kwasu glikolowego,
a podobny do TCA. Jednak efekty uboczne,
takie jak zaczerwienienie, podrażnienie i pieczenie, występujące po Enerpeelu są mniejsze.
W zależności od czasu pozostawienia kwasu
pirogronowego na skórze i ilości warstw, można
uzyskać głębszą penetrację (szybka penetracja >
rumień, silny rumień, zmrożenie „frost”).
Ciekawe działanie kwasu pirogronowego wyróżnia go spośród innych peelingów dostępnych
na rynku. Zaletami Enerpeelu jest zmniejszenie
przylegania pomiędzy korneocytami oraz szybka
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i głęboka penetracja w głąb skóry do mieszka
włosowo-łojowego, działanie komedolityczne i sebostatyczne (redukcja łoju nawet do 75%). Oprócz
tego peeling wykazuje działanie przeciwbakteryjne,
a na poziomie skóry właściwej następuje stymulacja
kolagenu elastyny i synteza glikoprotein.
Głównymi wskazaniami do wykonania
zabiegu z 50% kwasem pirogronowym są: fotostarzenie, zaburzenia pigmentacji (ostuda skóry,
pozapalna hyperpigmentacja), zmarszczki
(dynamiczne, „śpiące zmarszczki”) oraz trądzik
pospolity i zaskórnikowy, ubytki naskórka po
trądziku, płaskie brodawki.
Enerpeel wykonujemy co 2-3 tygodnie, z zaleceniem około 4-6 kuracji w serii. Przebieg zabiegu jest
podobny do innych kwasów. Jako prepeel polecam
żel przeciwtrądzikowy Aknicare General Topics
(to jedyny preparat w sprzedaży
zawierający 1% kwas pirogronowy).
Natomiast bezpośrednio po zastosowaniu neutralizatora, na twarz pacjenta nakładamy krem Terproline
face GT oraz filtr 50+ z serii
Sun Words GT.
Krem Terproline
face należy polecić
pacjentowi jako ku-

www.consultronix.com.pl

dr n. med.
Ewa Chlebus
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rację po peelingu, ponieważ dzięki swoim właściwościom ujędrniającym i uelastyczniającym, zapobiega powstawaniu zmarszczek (a istniejące stają się
mniej widoczne), pozwala zachować sprężystość,
poprawia wygląd i koloryt skóry twarzy i szyi.
ENERPEEL PA firmy General Topics to
peeling o jednorodnej dyfuzji, bardzo łatwy
w użyciu dzięki aplikatorowi, który nakręca
się na butelkę z peelingiem (nie pochłania
kwasu, tak jak pędzel). W pakiecie dostaniemy również 25 saszetek z neutralizatorem
oraz przydatne, ze względu na zapach kwasu
pirogronowego, czopki do nosa i nakładki
na oczy. Instrukcja obsługi oraz formularz
informacyjny i karta pacjenta, będące na
wyposażeniu zestawu, zawierają mnóstwo
przydatnych informacji.
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Laseroterapia — nowa era
w dermatologii i kosmetologii
W

laserze wykorzystuje się wymuszoną
emisję fotonów przez wzbudzone atomy.Einstein przewidział ten proces jeszcze
w 1917 roku rozwijając teorię kwantową,
z której wynikała koncepcja stymulowanej
emisji promieniowania, jednak dopiero
w 1954 roku Charles H.Townes i wsp. z Columbia University znależli sposób na skupienie fotonów w zwartą wiązkę konstruując
maser, który był poprzednikiem lasera. Od
1960 roku, kiedy to Maiman zbudował pierwszy laser rubinowy i opisał jego działanie
w Nature(1960,187,493-94), podejmowane
były próby zaadaptowania nowej technologii
do leczenia chorób skóry. W okresie 40 letnich doświadczeń nastąpił ogromny postęp
w zakresie technologii urządzeń laserowych
jak i techniki wykonywania zabiegów i należy stwierdzić, że laseroterapia jest obecnie
uznana za metodę z wyboru w leczeniu
wielu schorzeń, które były uznane za nieuleczalne. Współczesne lasery różnego typu,,
w których energia świetlna jest dostarczana
w formie pulsów, ciągłej lub „pseudociągłej”
dzięki szczegółowo dobranym parametrom
wchodzą w interakcję z tkanką docelową
wywołując zjawisko selektywnej fototermolizy i pozwalając osiągnąć pożądany efekt.
Wykorzystują one różnicę absorbcji światła
o pewnych kolorach w składnikach skóry lub
wprowadzanych do niej barwnikach. Dobierając kolor światła padającego na powierzchnię
skóry i jego intensywność w taki sposób, aby
było maksymalnie pochłaniane w usuwanej
zmianie skórnej, a minimalnie przez tkanki
otaczające można doprowadzić promień
lasera do wybranej jednej lub kilku struktur
i spowodować podgrzanie, aż do wywołania
rozkładu termicznego.) Redukcja łagodnych
zmian barwikowych (przebarwień posłonecznych i pozapalnych,plam soczewicowatych)
tatuaży, likwidacja zmian naczyniowych
(naczyniaków,teleangiektazji) a także innych
zmian skórnych (kępki żółte, cysty śluzowe,
brodawki,niektóre rodzaje blizn) w tym
również przednowotworowych (rogowacenie
starcze, erytroplasia Quyerata) jest możliwa
dzięki laserom, których zastosowanie spowodowało całkowitą zmianę dotychczasowych
metod leczenia.Pozwalają one przy tym
osiągnąć doskonały efekt kosmetyczny. Stosowane w praktyce od wielu lat lasery CO2,
argonowy, rubinowy, aczkolwiek nadal znajdują zastosowanie są zastępowane laserami
zupełnie nowej generacji, których największą
zaletą jest możliwość łączenia wielu funkcji do
wielu wskazań (np. likwidacja przebarwień,
zmian naczyniowych, blizn) jak również zdolność wybiórczego „odparowywania naczyń”
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różnego kalibru (od 1,0 –3,0 mm, szczególnie
naczyń niebieskich i czerwonych bez uszkodzenia naskórka i naruszenia ciągłości skóry.
Oprócz wymienionych wskazań do zabiegów
wykonywanych na skórze, bardzo atrakcyjne
są rozwijające nowe możliwości stosowania laserów w zabiegach fotoodmładzania, szczególnie metodami nieablacyjnymi. Laser Nd-YAG
1064 um z impulsem sekwencyjnym, którym
się posługuję w swojej praktyce pozwala na tak
wielokierunkowe działania.
Właściwe fotoodmładzanie polega na
naprawianiu wszystkich defektów skóry
spowodowanych działaniem światła słonecznego, tj. zmarszczek, zmian struktury (elastoza) rozszerzonych porów, nieregularnej
pigmentacji, zwiotczenia i teleangiektazji
Oznacza to zdolność indukowania efektu
regeneracyjnego skóry, wygładzenia płytkich
zmarszczek poprzez stymulujący wpływ na
fibroblasty do produkcji młodego kolagenu.
Laser stosowany w metodzie nieablacyjnej to
także impulsowy laser barwnikowy 595 um.
Promieniowanie o tej długości fali pochłaniane jest przez oksyhemoglobinę w naczyniach
skórnych, powoduje nieznaczne ogrzanie
i uszkodzenie mikrokrążenia, ale bez wynaczynień. Uszkodzenie naczyń powoduje
wzrost ekspresji śródbłonkowego czynnika
wzrostu (VEGF) i cytokin oraz stymulację
fibroblastów. Następnie dochodzi do procesu
gojenia i przebudowy kolagenu, a w efekcie
do wygładzenia zmarszczek. Promieniowanie
o tej długości fali przechodzi przez naskórek
(bez jego uszkodzenia) do warstwy brodawkowatej, która ulega maksymalnemu ogrzaniu.
Do fotoodmładzania metodą ablacyjną, zwaną też dermabrazją laserową, wykorzystuje
się impulsowe lasery CO2, Er:YAG a także
„kombajny” CO2 / Er:YAG.W metodzie ablacyjnej dochodzi do odparowania naskórka
i górnych warstw skóry pod wpływem działania wiązki laserowej, a także do płytszego lub
głębszego uszkodzenia termicznego skóry.
Energia krótkich i silnych impulsów laserowych, pochłanianych głównie przez wodę
zawartą w naskórku i w skórze, zostaje zamieniona w ciepło, które błyskawicznie odparowuje warstwę tkanek na powierzchni skóry.
Podgrzanie włókien kolagenu do temperatury
57-670C wywołuje ich ściągnięcie i skrócenie
o połowę. W temperaturze 70-900C dochodzi
do częściowej denaturacji kolagenu oraz późniejszej syntezy nowych włókien.
Silne
przegrzanie
powierzchownych
warstw skóry daje doskonały efekt wygładzenia zmarszczek i zwiększenia elastyczności
skóry, jednak inwazyjny charakter tej metody
jest również odpowiedzialny za niektóre skut-
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KapińskaMrowiecka

ki niepożądane. Niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina dermatologii — kosmetologia
stawia bardzo wysokie wymagania przed
lekarzami podejmującymi różne działania
inwazyjne w obrębie skóry. Najnowszej
generacji urządzenia laserowe znajdują
zastosowanie w redukowaniu ognisk chorobowych łuszczycy a także w indukowaniu
repigmentacji w bielactwie (308-nm excimer
laser)a wyniki są porównywalne z wynikami
fototerapii z zastosowaniem promieniowania
311 nm narrow band UVB /Wimmershoff
MB, Hintz C, Hohenleutner U, Landthaler
MDepartment of Dermatology, Regensburg,
Germany, Florencja 2004).
Zarówno pacjenci jak i lekarze wielokrotnie zadają pytanie: czy zabiegi laserowe są
bezpieczne? Laser w rękach wyszkolonego
i doświadczonego specjalisty stanowi doskonałą, nowoczesną i bezpieczną metodę
leczenia i stwarza możliwość wykonywania
niektórych zabiegów fotochirurgicznych
i kosmetologicznych z efektem nieosiągalnym innymi dostępnymi metodami. Jak wiele
działań w medycynie, laseroterapia jest sztuką, jest sumą praktycznego doświadczenia
i wiedzy zdobytej w toku profesjonalnych
szkoleń i pokazów oraz właściwej oceny indywidualnych cech skóry i istniejących zmian
chorobowych u pacjenta. Laseroterapii nie
można nauczyć się niestety z podręcznika.
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DERMATOLOGIA
Japońska marka ANNAYAKE - ekspert w pielęgnacji przeciwzmarszczkowej

Skóra bardziej jędrna i lepiej nawilżona
Source Premiere Anti-Temps Ultratime
Przeciwzmarszczkowa Emulsja
Łagodząca Ultratime

Substancja ta tworzy na powierzchni skóry
film ochronny, który zapobiega utracie wody,
chroni przed szkodliwym wpływem czynników
zewnętrznych oraz przedłuża skuteczność działania innych składników aktywnych.
Soylast: doświadczenie
Jedno włókno mięśniowe zostało zanurzone
w roztworze zawierającym elastazę, drugie zaś
w roztworze elastazy i Soylastu.
Rezultaty: włókno zanurzone w roztworze
z elastazą uległo rozciągnięciu i przerwało się
po 132 minutach. Włókno zanurzone w roztworze elastazy i Soylastu nie uległo uszkodzeniu.
Test kliniczny wykazał zwiększenie sprężystości skóry pod wpływem Soylastu.
Soylast nakładany dwa razy dziennie, na
skórę wokół lewego oka kobiety (45 lat), skóra
wokół prawego oka nie została poddana działaniu produktu. Po 14 dniach kuracji, jędrność
miejsca gdzie zaaplikowano Soylast została
zwiększona o 37%. Jędrność skóry wokół drugiego oka nie uległa zmianie.
Creme de Nuit Anti-Temps Ultratime
Przeciwzmarszczkowy Krem na Noc
Ultratime

Marka ANNAYAKE uzupełnia linię przeciwzmarszczkową Ultratime wprowadzając
emulsję Source Premičre Anti-Temps, która
sprawia, że skóra jest bardzo dobrze chroniona.
Emulsja zawiera wyselekcjonowane składniki
aktywne:
• Wyciąg z azjatyckiej odmiany mandarynki
Ponkan (patent ANNAYAKE) - antyutleniacz
ANNAYAKE odkryło wyjątkowe właściwości przeciwstarzeniowe tego owocu -zbieranego,
zanim jeszcze zdąży dojrzeć. Ma on silne właściwości antyutleniające, znacznie przewyższające działanie witaminy E. Wyciąg z Ponkan
zapobiega powstawaniu wolnych rodników na
skórze narażonej na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Wyciąg
ten zapobiega również niszczącym skutkom
utleniania, które przekształca sebum w bardzo
szkodliwe rodniki lipidowe. Rodniki lipidowe
m.in., zaburzają działanie komórek i przyspieszają proces starzenia skóry. Atakują włókna
kolagenowe i elastynę. Zaburzają pracę melanocytów i wywołują stany zapalne komórek.
• Wyciąg z soji - działanie przeciwzapalne i uelastyczniające
Składnik o nazwie „Soylast” zapobiega
zmniejszeniu elastyczności skóry, blokując
szkodliwe działanie enzymu - elastazy.
• Hydraprotector - patent (ANNAYAKE) - zapobiega wysuszaniu
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ANNAYAKE dowiodło, że jednoczesne
zawarcie trzech elementów - odżywiania, energii i pobudzania w produkcie pielęgnacyjnym
pozwala zmęczonym komórkom na właściwe
funkcjonowanie. Nazwano to Teorią Bio-aktywności. Bogactwa natury i zaawansowana
japońska technologia dostarczyły składników,
które zostały zintegrowane w formule Crčme de
Nuit Anti-Temps Ultratime.

Źródło odżywiania
Wyciąg z migdała, intensywnie nawilżający
i odżywczy, dostarcza komórkom niezbędnych
do właściwego odżywiania aminokwasów.
Źródło energii
Glikogen - wyciąg ze skorupiaków żyjących
w wodach Morza Japońskiego. Dostarcza
komórkom glukozy, która jest dla komórek
źródłem energii.
Źródło pobudzenia
Lipozom – Vitakyo – (patent ANNAYAKE).
Został zmniejszony tak, by dostarczyć do naj-

www.annayake.pl

głębszych warstw skóry kompleks niezbędnych
dziewięciu witamin (A-C-B5-B2-B6-B9-B12-EH), które nie mogą być produkowane przez
nasz organizm. To niebanalne osiągnięcie
w miniaturyzacji jest związane ze stworzeniem
aparatu do nanotechnologii.
Wyciąg z migdała, Glikogen i Vitakyo - teoria
Bio-aktywności
Glikogen - źródło energii komórkowej
Komórki skóry hodowane w różnych substancjach. Naukowcy ANNAYAKE zmierzyli
różnice pobierania tlenu przez te komórki. Na
początku przez te, których jedynym źródłem
odżywiania była substancja, w której były zanurzone, a następnie z dodatkiem coraz większych
ilości Glikogenu.
Rezultat : Im większa jest koncentracja Glikogenu, tym bardziej wzrasta pobieranie tlenu.
Glikogen to źródło energii dla komórek skóry.
Vitakyo - głęboka penetracja
• Na dwa miejsca na skórze zostały nałożone witaminy, na pierwsze witaminy chronione
przez lipozomy zawarte w Vitakyo, na drugie
„wolne” witaminy
• Specjalny plaster został trzykrotnie nałożony na testowane miejsce a następnie zdjęty.
Ta operacja została powtórzona trzykrotnie
z trzema różnymi plastrami. Każdy plaster został przeanalizowany i sfotografowany po trzech
zdjęciach, w celu zbadania obecności witamin.
Po każdym zerwaniu, plaster zawiera nową warstwę komórek skóry.
Rezultaty: 1 – na miejscu gdzie nałożone
zostały witaminy bez ochrony, witaminy zostały
usunięte przy pierwszym zerwaniu. Wniosek
- witaminy nie zostały głęboko wchłonięte i zostały na powierzchni skóry.
2 – na miejscu gdzie zostały nałożone witaminy z Vitakyo, trzeci plaster zawiera jeszcze
witaminy. Wniosek – witaminy zostały wchłonięte przez skórę.
Stopień aktywności komórek skóry hodowanych w substancji zawierającej źródło odżywiania został zmierzony po dodaniu Glikogenu,
następnie po jednoczesnym dodaniu Glikogenu
i Vitakyo.
Rezultat: Dodanie Glikogenu zwiększa stopień aktywności komórek, ale stopień ten jest
maksymalny w momencie dodania jednocześnie
Glikogenu i Vitakyo. Obecność trzech źródeł aktywacji optymalizuje aktywność komórkową.
Dodatkowe informacje dotyczące marki
można uzyskać pod adresem:
www.annayake.pl
Wyłącznym dystrybutorem marki ANNAYAKE
jest Selcos Distribution Sp. z o.o.,
02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162,
tel.: 22 501 66 20, e-mail: selcos@selcos.pl
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STYL ŻYCIA

Przyjemność z jazdy
Rozmowa z Jackiem Dębickim, naczelnikiem GOPR
To nie pierwsza Pana „przygoda” z
Subaru Foresterem Jak ten samochód
sprawuje się w górskich warunkach?

Dzięki uprzejmości Subaru Import Polska
od czterech lat każdej zimy mam możliwość
jeździć samochodem Subaru Forster. Przejechałem około 55 tysięcy kilometrów w trudnych, górskich warunkach - od Karkonoszy po
Bieszczady. Uważam, że Forester to świetny
samochód, jeżeli chodzi o drogi, które zimową
porą stają się śliskie lub mało przejezdne z
powodu opadów śniegu. Samochód spisuje się
rewelacyjnie.
Jak Pan ocenia bezpieczeństwo i dynamikę Forestera ?

Zawieszenie tego samochodu, jego prześwit, napęd na wszystkie koła AWD, mocna
konstrukcja pozwalają czuć się bezpiecznie w
każdych praktycznie warunkach. Dynamika
2–litrowego silnika jest odpowiednia. Powiedziałbym, że w terenie wręcz idealna. Natomiast na drodze, dla mnie osobiście szybkość
w granicach 150 – 160 km/h jest wystarczająca.
Forester posiada jeszcze reduktor, który dodatkowo pozwala zwiększyć moc w trudnych jazdach terenowych, zmniejszyć szybkość, co jest
też istotne przy trudnych i śliskich podjazdach
zimowych, gdzie nie można dopuścić do zerwania przyczepności kół.
Jak radziłby Pan ludziom aktywnym
używać samochodu w terenie?

W moim przypadku ten samochód służy
przede wszystkim pracy - ratownictwu górskiemu. Forester doskonale sprawdza się też w
innych zawodach, gdzie wymagany jest dojazd
w trudnych warunkach terenowych do miejsca

pracy, czy tam gdzie realizujemy
swoje hobby. Można go również
wykorzystywać jako samochód
rodzinny, bardzo wygodny,
przestronny. Na wyjazdy weekendowe poza miasto czy w teren
- oczywiście tam, gdzie jest to
możliwe i dozwolone. Na pewno można nim zajechać dalej
niż tradycyjnym samochodem.
Forester idealnie służy uprawianiu takich hobby jak myślistwo,
narciarstwo, wędkarstwo.
W góry, chcemy w góry.
Jak Pan myśli dlaczego
mają taką siłę przyciągania?

Góry stanowią wyzwanie dla każdego
człowieka. Nie wszyscy je lubią, nie wszyscy
jeżdżą w góry. Ale dla tych, którzy je poznali
stanowią wyzwanie życiowe - chęć zdobywania,
pokonywania coraz wyższych szczytów. Zawsze chcielibyśmy dojść wyżej i dalej, niż jest
to możliwe To jest pociąg do czegoś nowego, do
sprawdzenia samego siebie. Góry dają poczucie
niezależności.
Czy Pana zdaniem lekarze z racji wykonywania swojego zawodu są bardziej
rozważnymi turystami niż inne osoby?

Tak powinno być, bo zdają sobie oni sprawę,
jakie zagrożenia czekają w górach, jakie są konsekwencje wypadków górskich. W naszej organizacji pracują lekarze i często nam pomagają
w różnych trudnych akcjach ratowniczych. Na
pewno wypadki zdarzają się również w gronie
lekarzy, ale myślę, że wynikają raczej z uprawianych w górach sportów, mniej są z kolei zwią-

zane z turystycznym pokonywaniem górskich
szlaków. Ja nie spotkałem się z wypadkami z
udziałem lekarzy.
Czy Subaru Forestera można wykorzystywać w ratownictwie?

Ten samochód znakomicie ułatwia dotarcie
do poszkodowanych, nie tylko w wypadkach
górskich. Często się okazuje, że GOPR udziela też pomocy w zachorowaniach, w nagłych
wypadkach w przysiółkach, osadach wiejskich,
gdzie dojazd zwykłym autem jest niemożliwy.
Wtedy lekarze pogotowia korzystają z naszych
samochodów. Myślę, że w zawodzie lekarza,
szczególnie lekarza rodzinnego, gdzie dojazd
do pacjenta nie zawsze jest łatwy, Forester jest
idealnym samochodem.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Katarzyna Rejman

www.subaru.pl

Nawigacja GPS – rakiety balistyczne i wizyta lekarska

D

otrzeć do celu szybko i bezbłędnie. Takie
oto zadanie ma zrealizować rakieta międzykontynentalna z głowicą atomową i obudzony w środku nocy lekarz...
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Waga i cel ich misji są skrajnie różne a połączyć ich może jedno – GPS, czyli globalny
system pozycjonowania obiektów. 24 satelity
systemu GPS poruszające się po 6 ziemskich
orbitach stale transmitują sygnał pozwalający
na dokładne wyznaczenie położenia i prędkości
każdego użytkownika wyposażonego w odpowiedni odbiornik GPS.
Choć system ten funkcjonuje od ponad 10 lat
dopiero dzisiaj możemy go efektywnie wykorzystać. A to za sprawą powstania cyfrowych map
Polski, które w połączeniu z oprogramowaniem
nawigacyjnym pozwolą nam szybko odnaleźć
szukany adres i wytyczyć optymalną doń trasę.
Kompletu dopełnią polskojęzyczne komunikaty
głosowe, dzięki którym możemy skupić uwagę
na prowadzeniu samochodu.

System taki można dzisiaj zainstalować
w przenośnym palmtopie, komputerze niewiele
większym od telefonu.
Pomieści on także naszą korespondencję,
kontakty, dokumenty, przypomni o spotkaniu
oraz pozwoli szybko odebrać ważnego e-maila.
Pełni szczęścia dopełnia fakt, iż dzięki dalekowzroczności amerykańskich prezydentów
korzystanie z systemu GPS jest nieograniczone
terytorialnie i całkowicie bezpłatne.
Zatem – w drogę, prosto do celu!

www.consultronix.com.pl
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Paweł Tymkiewicz
Centrum Nawigacji Satelitarnej
www.enavigator.pl
Kraków, ul. Kalwaryjska 70
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KULTURA

40 lat Teatru STU
K

ochajcie Artystów! Kochajcie Teatr! — to słowa — apel, którym tradycyjnie Krzysztof
Jasiński kończy słynne benefisy gwiazd, realizowane przez II Program TVP w Teatrze STU
- któż ich nie zna. Benefisy te — forma podziękowania i uczczenia Wielkich polskiej sceny,
estrady, muzyki, plastyki czy literatury - to doskonała rozrywka dla widzów i telewidzów, dla
środowisk twórczych zaś — święto. Teatr STU

jest miejscem, gdzie świętowanie było i jest formą manifestacji wspólnoty, sympatii, przyjaźni
i... podziwu. Blisko 40-letnia historia teatru to
rozmaitość w jedności: klasyka i awangarda,
komedia i dramat, słowo i muzyka, prawdy
wieczne i ulotna rzeczywistość. Artyści i Przyjaciele corocznie gromadzą się przy wigilijnym
stole, od blisko 40 lat w „rodzinnym” gronie
— zawsze 20 lutego — obchodzą kolejne roczni-

ce narodzin STU, a od 15 lat otwieramy nasze
podwoje Tym, którzy u nas i z nami pragną
cieszyć się z osiągnięć własnych, swych najbliższych, swych Mistrzów.
Z myślą o naszych gościach przebudowaliśmy foyer w przytulny, kameralny salon,
w którym krzyżują się drogi i myśli twórców
kultury i jej odbiorców. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej szerokiej oferty
połączenia przyjemności uczestniczenia
w spektaklu, recitalu — z możliwością spotkania, prowadzenia rozmów towarzyskich,
okolicznościowych, biznesowych. W miejscu,
które dla Państwa stworzyliśmy, otaczamy
wszystkich wyjątkową opieką i ciepłem. Zapraszamy, zatem do współpracy i wspólnego
świętowania.
Zdjęcia: Ryszard Kornecki

www.scenastu.com.pl
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KULTURA
Najpierw 21 kwietnia - światowa prapremiera w Hollywood. Potem, 4 maja - w Krakowie. I już przez cały maj
— prawdziwy miesiąc zakochanych! - w kinach w całej Polsce będziemy mogli oglądać dalsze przygody sympatycznego
Aniola Giordano (w wykonaniu Krzysztofa Globisza) w filmie Artura Więcka „Barona” „Zakochany Aniol”.

„Zakochany Anioł”, sequel „Anioła w Krakowie”
– komedia romantyczna
Czy wygnanie z Nieba musi
oznaczać, że życie na Ziemi
będzie smutne?

Z

abawny i ciepły Anioł Giordano, znany
widzom z filmu „Anioł w Krakowie”
(Krzysztof Globisz), właśnie rozpoczął życie na poważnie w Polsce: po śmierci swej
przyjaciółki Hanki żyje sobie w Krakowie
jak u Pana Boga za piecem. Opiekuje się
więc jej dziesięcioletnim jej synem Karolem
(Kamil Bera), ciągle pomaga ludziom (bo
nadal – choć do Nieba nie może wrócić
– ma za zadanie czynić raz dziennie choć
dobry uczynek). I nawet gdy mu się coś nie
udaje, to zawsze może liczyć a to na dyskret-

ną pomoc Nieba (np. znajdując co miesiąc
portfel z pieniędzmi), a to na swój magiczny
gwiezdny pył w aerozolu, którym naprawia
to, co zepsute lub chore. Słowem – żyć nie
umierać.
Jednak Niebo, ze względu m.in. na swój
ograniczony budżet, musi zerwać kontakt
z Aniołem: nikt w niebie już nie podnosi telefonu, gdy Giordano dzwoni, kończy się aerozol
i Anioł zostaje ostatecznie wygnany z raju.
Ale najistotniejsze okazuje się nie to, co
Giordano traci, ale co zyskuje. Nagle staje
się mężczyzną – dla anioła takie odkrycie
może się skończyć tylko załamaniem nerwowym.
Bohater trafia do Warszawy, do szpitala
psychiatrycznego i wszystko wydaje się iść
w złym kierunku. Ale od czego są przyjaciele?
Krakowski kloszard Szajbus (Jerzy Trela),
zacny druh, zrobi wszystko, aby Giordano
wrócił. Z pomocą kloszarda warszawskiego
Arsena Lupin (Janusz Gajos) – wszak wiadomo, że światem rządzi spisek kloszardów
– odbija go ze szpitala.
To również dzięki przyjacielowi, Giordano
zakocha się teraz w pięknej pani psycholog
Romie (Anna Radwan), która ma pomóc mu
wyjść z dołka. A czyż jest lepszy sposób, niż

zakochać się i zacząć dbać o siebie? Lecz
choć Giordano studiuje książki o miłości,
to trudno mu zdobyć serce dziewczyny – na
szczęście raz jeszcze pomoże mu Niebo.
I tak to męskie uroki odczuwania świata zajmą miejsce anielskich atrybutów, a Giordano
zrozumie, że zakochany mężczyzna może być
na Ziemi bardziej szczęśliwy niż niejeden anioł
w Niebie.
I żyli długo i szczęśliwie!
… i co jeszcze?!?… i co jeszcze?!?
Witold Bereś

Producent wykonawczy: Bereś & Baron
Media Productions
e-mail: info@beresbaron.com
www.zakochanyaniol.com
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Andrzej Starmach

Maria Stangret,
Hommage
a Daniel Lider
M

aria Stangret-Kantor, począwszy od
końca lat osiemdziesiątych, realizowała
dzieła w hołdzie postaciom ze świata sztuki,
literatury, historii. Były to prace z serii Hommage dedykowane: S. Jesieninowi, Annie Frank,
Tadeuszowi Kantorowi
Wystawa prezentowana obecnie w galerii Starmach poświęcona jest pamięci Daniela Lidera
(1917-2002), wybitnego ukraińskiego artysty sce-

w Kijowie po wybuchu czernobylskiej elektrownii zbierano liście z drzew, żeby wywozić je z
miasta w ramach „działań zabezpieczających”.
Na środku przestrzeni stało czarne spalone
drzewko bez liści.
W galerii Starmach Maria Stangret przedstawia, zainspirowaną właśnie tą realizacja
kijowskiego artysty, całościową aranżację.
Znajdują się w jej przestrzeni przetworzone

Krzysztof Piasecki

Stres

P

nografa, z którego dziełem, Maria Stangret zapoznała się latem ubiegłego roku, podczas pobytu w
Kijowie z okazji swojej wystawy monograficznej
w Muzeum Narodowym Sztuki Ukrainy.
W 1974 roku, Lider wykonał scenograficzną
oprawę dla propagandowego widowiska „Witaj
Pripiat`” uświetniającego budowę czernobylskiej elektrowni atomowej. Już w szkicach do
projektu scenografii, Lider nakreślił to, co nie
dawało mu spokoju i w parę lat później ujął
w formie obrazu: motyw błysku od wybuchu
atomowego. Proroczy obraz artysta namalował
dwa lata przed katastrofą w Czernobylu. Obraz
ten i szkice do „Pripiati”, Lider pokazał na praskim Quadriennale Scenografii. Wszystkie szkice były zapakowane w foliowe pakiety. Przed
nimi, na podłodze stały olbrzymie foliowe
worki z suchymi liśćmi z Kijowa. Tak właśnie

w formę podartego zeszytu szkice Lidera,
nadpalona, zrolowana kartka z zeszytu,
martwe pnie drzew „wyrastające” z usłanej
suchymi liśćmi podłogi galerii.
Przyroda w dziełach Marii Stangret nie jest
jedynie tematem albo tworzywem. Artystka
prowadzi z nią niezwykle konsekwentny dialog
i grę wykraczająca poza powierzchnię obrazu.
Daniel Lider nazywał przyrodę swoim ulubionym dramaturgiem.
Starmach Gallery
ul. Węgierska 5, 30-535 Kraków
tel. 12/656-49-15, fax 12/656-55-16
galeria@starmach.com.pl

www.starmach.com.pl

odobno źródłem wszelkich chorób jest
stres. I zapewne dlatego, by dzieci
na stres uodpornić przyzwyczajamy
je do stresu od wczesnego dzieciństwa. Bez
chwili przerwy. Nawet kiedy, wydawałoby się,
dajemy dziecku odpocząć - przyzwyczajamy.
Uznajemy widać zasadę, że szczepionki nigdy
za dużo. Opowiadamy, na przykład, dziecku
bajki. I co ? To przyjemne ? Przecież te bajki to
jedno wielkie nieszczęście. Czerwony Kapturek.
Biedne niedowidzące dziecko. Bo przecież nikt
mi nie wmówi, że jeśli ktoś widzi normalnie
nie odróżni wilka od babci. Jakby ten wilk się
nie przebrał ! I to niepełnosprawne dziecko
w czerwonej czapeczce poszło może do okulisty ?
Nie ! W nagrodę za to, że źle widzi zostało przez
wilka skonsumowane. Co prawda na końcu
bajki gajowy zabił wilka i rozciął mu brzuch a ze
środka wyskoczyła babcia wraz z Czerwonym
Kapturkiem. Wyobraźcie sobie w jakim były
stanie! Nadtrawione, przesiąknięte zapachem
wilczego wnętrza. Przecież dziecko słuchające
takiej bajki jest w stałym stresie. Zresztą niczego
dobrego po bajce się nie spodziewa. Ono wie już,
że bajki są dla stresu. Opowiadano mi jak pewien
sławny aktor usypiał swego małego synka. Mówił
mu: „wyobraź sobie las. W tym lesie drzewa już
śpią, ptaszki śpią, zajączki śpią nawet wiatr
śpi, jest cichutko, cichuteńko...” a na to mały
synek: „aż tu nagle...” Dziecko wiedziało, że jak
jest cicho to tylko dlatego, żeby zaraz musiało coś
wybuchnąć. Pamiętajmy o tym przyzwyczajając
dzieci do stresu. I jeszcze jedno. Nadmiar
szczepionki może wywołać chorobę
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