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rywatyzacja czyli outsourcing. Pamiętamy jeszcze czasy gdy wszystko było państwowe, począwszy od zawsze brudnych szaletów, poprzez fundacje czy skorumpowane organizacje sportowe, a skończywszy na nieruchawych bankach. Mamy za sobą 19 lat transformacji i zaczęło być „normalnie” – np. normą stała się higiena w toaletach. Cóż się takiego stało – ano to co sprywatyzowaliśmy,
zaczęło poprawnie działać, a tam gdzie dominuje własność
państwowa, mamy ciągłe problemy. I tak sobie myślę –
dlaczego by nie pójść po bandzie i by państwo zrezygnowało z roli największego pracodawcy. Bo o tym, że prywatna służba zdrowia jest wydajniejsza, nie trzeba nikogo
przekonywać, ale jestem pewien, że firma, która wygrałaby konkurs na obsługę celną naszych granic, robiła by to
taniej, szybciej i ściągałaby większe cło do budżetu państwa. Sprywatyzowałbym – czy jak kto woli zastosowałbym outsourcing we wszystkich urzędach państwowych.
Natychmiast podniósł by się poziom obsługi, nas podatników, sprawy załatwiałoby się na ogół od ręki, a że masa
niekompetentnych urzędników straciłaby pracę – cóż…..
Podobnie rzecz się ma z więzieniami, szkołami, żłobkami,
a czemu nie z Sejmem? Przecież Sejm ma zajmować się
pracą legislacyjną – no i zleca tę pracę wybrańcom narodu
– no np ustawę o molestowaniu seksualnym byłemu posło-
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wi Łyżwińskiemu, ustawy antykorupcyjne Pęczakowi, a równości
płci Nelli Rokicie…
Jestem przekonany, że wystarczy
nam jeden poseł na pół miliona
mieszkańców, zatem Sejm liczyłby 64 posłów wybranych w okręgach jednomandatowych. Ich zadaniem byłoby formułowanie strategii państwa i sprawdzanie prac
legislacyjnych, wykonanych przez
profesjonalne firmy wyłonione w drodze przetargu na napisanie takiej czy innej ustawy. Wzorem Prezydenta
Mościckiego, który zlecił napisanie kodeksu karnego
Profesorom prawa, posłowie nie dotknęli go palcem a został wprowadzony w życie dekretem prezydenckim. Dzięki
temu mieliśmy najlepszy Kodeks Karny w ówczesnej
Europie! I pewnie taki by pozostał gdyby przez Sejm nie
był wielokrotnie nowelizowany.
Jedyną dziedziną której nie puściłbym w outsourcing to fotoradary i mandaty kredytowe – dzięki temu, że zajmuje się
tym państwowa policja skuteczność egzekucji nie sięga
30%....
Krzysztof Smolarski

W numerze:

Szkolenia

Cena 5 z∏

NEWS

P

Kàcik Pana Zbyszka

nak∏ad 17 000 egz.

str 18 - 19
str
20

ul. Rac∏awicka 58, 30-017 Kraków

FINANSE

Pieniàdze z Unii nie tylko na inwestycje
Najczęściej w tej rubryce opisujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na
inwestycje w ochronie zdrowia – zakup nowoczesnych urządzeń, czy innowacyjnych
technologii. Jednak środki pochodzące
z Unii Europejskiej to także w ogromniej
mierze pieniądze na rozwój kapitału ludzkiego, pochodzące z Europejskiego
Funduszu Społecznego. W obecnym okresie
programowania część tych środków wprost
dedykowana jest zagadnieniom związanym
z szeroko rozumianą ochroną zdrowia.
W ramach priorytetu drugiego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia
osób pracujących, wydzielono działanie
trzecie poświęcone właśnie ochronie
zdrowia.
Twórcy Programu wyszli z założenia, iż kluczowym elementem w zakresie rozwijania
potencjału adaptacyjnego osób pracujących
jest zapewnienie oraz wzmocnienie potencjału zdrowia tych osób. Wsparcie realizowane w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie
potencjału zdrowia osób pracujących
oraz poprawa jakości funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia zostanie zagwarantowane poprzez opracowanie odpowiednio przystosowanych do potrzeb pracowników programów zdrowotnych w ramach
Poddziałania 2.3.1 pn. Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych ukierunkowanych na redukcje występowania
chorób zawodowych, które niekorzystnie
wpływają zarówno na rozwój gospodarczy
kraju, jak i są powodem przerywania aktywności zawodowej pracowników. Warto zauważyć, iż Polskę cechuje najwyższy
wskaźnik (wśród krajów UE) rencistów
wśród osób aktywnych zawodowo (16 – 65
rok życia) oraz najwyższy wskaźnik wieku

osób posiadających prawo do renty – średni
wiek rencisty w Polsce to 47 lat. Wsparcie
ukierunkowane będzie zarówno na profilaktykę, jak i wsparcie osób, u których wystąpiły choroby zawodowe w powrocie na rynek
pracy, co w konsekwencji doprowadzi do
przedłużenia aktywności zawodowej.
Grupami docelowymi będą pracownicy narażeni na czynniki wywołujące choroby zawodowe, osoby nieaktywne zawodowo
z przyczyn zdrowotnych, u których warunki
pracy spowodowały wystąpienie choroby
zawodowej oraz osoby po orzeczonej długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobami paraurazowymi. Ponadto,
systematycznie odbywać się będzie inwestowanie w rozwój potencjału kadrowego służby zdrowia w ramach Poddziałania 2.3.2 pn.
Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.
Jak wynika z danych głównymi przyczynami
zgonów w Polsce są choroby układu krążenia
(w 2004 r. stanowiły 41,1% wszystkich zgonów wśród mężczyzn oraz 52,6% wszystkich zgonów wśród kobiet) oraz nowotwory
złośliwe (w 2004 r. stanowiły odpowiednio:
26,4% dla mężczyzn oraz 22,8% dla kobiet
spośród ogólnej liczby zgonów). Planowane
w ramach projektu wsparcie procesu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach kardiologii, szeroko rozumianej onkologii oraz medycyny pracy umożliwi zwiększenie liczby specjalistów, co przełoży się
na zwiększenie dostępności osób pracujących do świadczeń specjalistycznych, w tym
wczesnej diagnostyki. Poza tym w odpowiedzi na rekomendacje zawarte w Peer
Review, opracowanym przez ekspertów UE
uruchomione zostaną studia pomostowe mające na celu uzupełnienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych do poziomu wynikającego z przepisów prawa wspólnotowego. Odbiorcami tego działania będą

Grzegorz Godziek
grzegorz.godziek@interregio.pl

pielęgniarki i położne, które ukończyły pięcioletnie licea medyczne, dwuletnie medyczne szkoły zawodowe, dwu i pół letnie
medyczne szkoły zawodowe lub trzyletnie
medyczne szkoły zawodowe. Ukończenie
studiów pomostowych pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych
przez te osoby. Ważną kwestią dopełniającą
ww działania jest zwiększanie sprawności
funkcjonowania oraz jakości w zakładach
opieki zdrowotnej tzn. podnoszenie jakości
wykonywanych usług oraz jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie
procesu akredytacyjnego oraz szkolenia kadry zarządzającej w sektorze zdrowia.
Spełnienie wymogów akredytacyjnych
przedkłada się na bezpieczeństwo chorych
i personelu, ponieważ zakłady, które pomyślnie przeszły procedurę akredytacyjną
są bardziej bezpieczne, lepiej zarządzane
i prezentują wyższy poziom świadczonych
usług zdrowotnych. Podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej przyczyni się do
podwyższenia sprawności zarzadzania zakładami opieki zdrowotnej. Poddziałanie
2.3.3 pn. Podniesienie jakości zarządzania
w ochronie zdrowia ma na celu wsparcie realizacji ww. zamierzeń. Głównymi odbiorcami tej formy wsparcia będą w szczególności publiczne i niepubliczne szpitale, kadra
zarządzająca szpitalami oraz kadra zarządzająca NFZ .
Projekty realizowane w ramach działania
2.3 PO KL będą miały charakter systemowy.
Oznacza to, iż wskazane instytucje medyczne opracują i wdrożą takie programy,
a uprawnieni beneficjenci będą mogli korzystać z oferowanego systemu szkoleń.
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Wewnàtrzga∏kowe soczewki dyfrakcyjne
– HumanOptics Diffractiva
– rozwiàzania dla wymagajàcych
Agnieszka Karp

akarp@consultronix.pl

Firma HumanOptics posiada w swojej
ofercie następujące soczewki wewnątrzgałkowe:

– Aspira z akrylu hydrofilnego, asferyczne i podwójnie asferyczne,
białe i żółte.
– Secura z silikonu hydrofobowego białe i żółte,
– Torica toryczne z hydrofobowego MicroSilu, eliminujące astygmatyzm rogówkowy,
– 1CU – akomodacyjne z akrylu hydrofilnego,
– Diffractiva z hydrofobowego MicroSilu, z filtrem UV
korygujące wady refrakcji.

Linia Diffractiva zapewnia
ostre widzenie do bliży, dali,
oraz co bardzo ważne, w dystansie pośrednim, bez stosowania okularów korekcyjnych. Aby uzyskać wysoki komfort widzenia, firma HumanOptics
podczas projektowania soczewki Diffractiva wykorzystała zjawisko
dyfrakcji czyli ugięcia światła. Przechodzi ono przez 9 specjalnie zaprojektowanych pierścieni umożliwiających stopniową zmianę stref
dyfrakcji, w celu utworzenia łagodnego przejścia pomiędzy punktaNovitrex 3000 to najnowsze
dzieło inżynierów ze Szwajcarskiej
firmy
Oertli
Instruments. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych
rozwiązań, takich
jak np. lampy halogenowe źródłem światła
jest lampa metalohalogenowa. Zastosowanie lampy takiego typu ma szereg zalet.
Do najistotniejszych nale-

mi ogniskowania obrazu od dali do bliży. Przeprowadzone badania
wykazały, iż wybór 9 stref jest optymalny ze względu na komfort widzenia przy słabym oświetleniu. Soczewka współgra z reakcją źrenic
związaną ze zmianą oświetlenia, co zapewnia komfort widzenia podczas wszelkich codziennych czynności. Do wyboru mamy model
wszczepiany do torebki tylnej ‘-s‘, jak i do rowka rzęskowego – ‘sS’.
Soczewki wykonane są z najwyższej jakości materiału hydrofobowego i posiadają filtr UV. Dzięki odpowiedniej budowie implantacja
jest łatwa i przebiega bez komplikacji. Wydłużone haptyki, w kształcie litery C, doskonale stabilizują implant. Wyróżnikiem
HumanOptics jest podwójna ochrona przed PCO (360°), w postaci
ostrych krawędzi oraz podniesionego kołnierza na całym obwodzie
strefy optycznej. Dobór soczewki odbywa się indywidualnie, dla
każdego pacjenta na podstawie wyników badań i po wypełnieniu
specjalnie przygotowanego formularza który uwzględnia wszystkie
parametry operacji między innymi oczekiwany astygmatyzm pooperacyjny wynikający też z miejsca cięcia. Na tej podstawie,
HumanOptics proponuje 3
soczewki ze szczególną rekomendacją jednej z nich. Taka
forma pozwala wyeliminować błędy, oraz daje gwarancję najwyższej jakości.

Novitrex 3000 z Oertli

żą: znacznie większa wydajność (współczynnik Lumen / Watt) oraz znacznie dłuższa żywotność w porównaniu z żarówką halogenową. Mimo stosunkowo niewielkiej
mocy światło jest postrzegane jako jasne, ponieważ maksimum mocy lampy przypada na
żółto-zielony kolor (na który oko ludzkie jest
najbardziej wrażliwe). Z drugiej strony, aby
zapewnić bezpieczeństwo operatora –
w urządzenie wbudowane są filtry, usuwające światło o długości fali poniżej 435 nm.
Aby zapewnić nieprzerwaną pracę, wszystkie elementy układu oświetlającego są zdu-

blowane oraz niezależne od siebie, co
pozwala kontynuować zabieg przy użyciu drugiego portu np.
w przypadku przepalenia żarówki.
Oczywiście, poza ww. funkcjonalnością,
Novitrex 3000 posiada wszystkie cechy poprzedniego modelu tj. liniowo kontrolowaną
injekcję/ekstrakcję oleju silikonowego jak
również moduł do wymiany płynu BSS na
powietrze.

Najlepszy barwnik na rynku
MonoBlue francuskiej firmy Arcad, w porównaniu
z innymi preparatami tego typu, posiada dwa razy
więcej czynników barwiących, przez co jest skuteczniejszy w działaniu. Przedstawiony wykres obrazuje
różnicę w ilości barwników, pomiędzy MonoBlue,
a innymi czołowymi markami europejskimi, produkującymi preparaty tego typu. Ponadto biorąc pod uwagę
zawartość związków toksycznych w barwniku,
MonoBlue jest najczystszym preparatem.
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Fotel SurgiLine UFSK
Wygoda i komfort chirurgów, podczas
wykonywania operacji, stały się podstawowym celem dla konstruktorów nowego fotela SurgiLine. Przy współpracy
z wieloma lekarzami okulistami z całego
świata, powstał nowoczesny i komfortowy fotel dla operatora.
Do jego głównych zalet należą:
• profilowane siedzisko – z możliwością
regulacji pochylenia co ma szczególne
znaczenie przy długich operacjach eliminując ucisk nerwu kulszowego;
• ergonomiczne oparcie – pozycjonowane zgodnie z wygodą użytkownika
umożliwia komfortową pracę w jednej
pozycji nawet przez dłuższy czas;
• regulowane podłokietniki - stanowią
doskonałe wsparcie dla rąk. Opcjonalnie
istnieje także możliwość zamontowania
podparcia dla rąk, umieszczanego
w przedniej części fotela;
• sterowanie elektryczne – za pomocą
dwóch przełączników nożnych, które pozwalają łatwo regulować jego wysokość;

• zasilanie akumulatorowe – powala na
uniezależnienie urządzenia od sieci i wystarcza na tydzień pracy;
• mobilność – posiada specjalnie zaprojektowane, centralnie blokowane cztery
podwójne kółka, umożliwiające łatwy
transport samego fotela oraz w razie potrzeby, sprawną zmianę miejsca operatora;
• wykonanie –
podstawa fotela wykonana
jest z trwałego i lekkiego
materiału,
natomiast
siedzisko
i oparcie
obszyte są
sztuczną
skórą, przystosowaną do częstej dezynfekcji;
• akcesoria – fotel SurgiLine można
wyposażyć w dodatkowe akcesoria, które zwiększają funkcjonalność fotela.

Linia produktów UFSK to również stoły
operacyjne oraz łóżka pacjenta, które są
niezastąpione na każdej sali operacyjnej.
Szeroka gama kolorystyczna tapicerek
pozwala na dopasowanie urządzeń do nawet najbardziej wyrafinowanych gustów.

Lampa szczelinowa L-0219 Inami
– japoƒska technologia sprawdzona od lat
Pi´ç powi´kszeƒ 10x, 16x, 25x, 40x
Mo˝liwoÊç pod∏àczenia systemu cyfrowej archiwizacji obrazów
Mo˝liwoÊç pod∏àczenia tonometru aplanacyjnego i filtra ˝ó∏tego
Doskona∏a optyka umo˝liwia wspó∏prac´ z laserami
Cena promocyjna: 14 690 netto

KATENA
Narz´dzia mikrochirugiczne
najwy˝szej jakoÊci
CX NEWS nr 1/23/2008
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– diagnostyka na najwy˝szym poziomie

Ewa Wesołowska

ewesolowska@consultronix.pl

Japońska firma Tomey już od wielu lat z powodzeniem produkuje szeroką gamę diagnostycznych urządzeń okulistycznych, które niezmiennie spotykają się z Państwa uznaniem.
Jeśli pragniecie Państwo kompleksowo wyposażyć swój gabinet w urządzenia łączące w sobie jednocześnie niezawodność jak i nowoczesny wygląd to aparaty firmy Tomey są doskonałym wyborem. Aparaty diagnostyczne są wyposażone
w podwójne sterowanie z joystica oraz panela dotykowego.
Wszystkie aparaty są wyposażone w port RS232 umożliwiający transmisję danych. Wykorzystanie systemu Oculix
umożliwia zarchiwizowanie danych na dysku komputera.
Ogromną zaletą całej linii produktów firmy Tomey jest kompaktowość oraz łączenie funkcji, co pozwala zarówno na zaoszczędzenie miejsca w gabinecie jak i środków przeznaczonych na zakup urządzeń.

Do najciekawszych należą:
Tonometr bezkontaktowy FT-1000 z funkcją korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego o grubość rogówki
Ultrasonograf okulistyczny UD-6000 z biometrem i UBM
Biopachymetr AL-3000
Mikroskop spekularny EM-3000 z pachymetrią bezkontaktową
Topograf z autorefraktokeratometrem RT-7000
System do elektrofizjologii oka EP-1000 Multifocal

UD–6000
FT–1000

Tonometr bezkontaktowy
• zakres pomiaru 0-60 mm Hg z dokładnością
do 1 mm Hg,
• elektrycznie regulowany podbródek,
• możliwość korekty ciśnienia wewnątrzgałkowego o grubość rogówki,
• kontrola ruchów aparatu poprzez dotykowy,
• ekran LCD jak i joystic.

Cena specjalna: 24 970 z∏ netto

Soczewki Volk
90D

Dane techniczne:
- powiększenie: 0.76 x
- pole widzenia: 74ľ / 89ľ
- plamka lasera: 1.3 x
- dystans roboczy: 7 mm

Soczewka 90D jest soczewką przeznaczoną do generalnego
badania dna nawet oka przy użyciu lampy
szczelinowej nawet przy wąskiej źrenicy.
Niewielkie rozmiary soczewki sprawiają,
iż jest ona idealna do dynamicznego badania dna oka. Soczewka jest dostępna
w różnych kolorach.

Cena: 445 z∏ netto

6

Area
Centralis

Dane techniczne:
- powiększenie: 1.06 x
- pole widzenia: 70ľ /84ľ
- plamka lasera: 0.94 x

Cena: 1 180 z∏ netto
Soczewka Area Centralis to soczewka kontaktowa niezastąpiona przy diagnostyce i terapii bieguna tylnego. Łączy
w sobie duże powiększenie tylnego pola oraz szerokie pole
widzenia. Idealna do ogniskowego laserowania.

www.tomey.de
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Pierwszy Êwiatowy Dzieƒ Jaskry
Dzień 6 marca 2008 roku został ustanowiony Światowym
Dniem Jaskry przez Światowe Stowarzyszenie Jaskry oraz
Światowe Stowarzyszenie Pacjentów Chorych na Jaskrę.
Ustanowienie Dnia Jaskry i jego obchody na całym globie są
dowodem rangi problemu, z którym współczesna okulistyka,
mimo ogromnego postępu w diagnostyce i leczeniu, nie potrafi w zadawalający sposób sobie poradzić.
Liczne badania wieloośrodkowe wskazują, że nie zdiagnozowanych jest minimum 50% pacjentów jaskrowych. Według
niektórych doniesień tylko 1% pacjentów chorych na jaskrę
jest leczonych i prawidłowo kontrolowanych.
Jest kilka przyczyn powodujących, mimo obecności na rynku
nowoczesnej aparatury diagnostycznej, tak dużego deficytu
w diagnostyce. Są to między innymi następujące fakty:
1. Jaskra jest chorobą cichą, podstępnie, bezobjawowo przebiegającą, zwłaszcza w jej wczesnych stadiach.
2. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, będące nadal
jednym z głównych czynników ryzyka jaskry, w wielu przypadkach nie jest stwierdzane w czasie przesiewowych badań
diagnostycznych.
3. Wczesne zmiany w polu widzenia pozostają niezauważalne
dla pacjenta. Dopiero zaawansowany ubytek w polu, z nieodwracalnym uszkodzeniem nerwu wzrokowego, powoduje
znaczne pogorszenie orientacji przestrzennej.
4. Nawet zaawansowane postacie jaskry mogą zostać przeoczone, zwłaszcza, gdy pacjent jest rzadko kontrolowany i nie
jest przeprowadzane pełne badanie okulistyczne (np. przychodzi „tylko po okulary”).
5. Duża część niezdiagnozowanych pacjentów z jaskrą ma
w badaniu dna oka mały stosunek c/d i obraz tarczy jest uznawany za prawidłowy. Dzieje się tak, gdy nie bierzemy pod
uwagę innych charakterystycznych dla wczesnej jaskry
zmian, mogących wyprzedzać poszerzenie zagłębienia, tj.:
ścienienia rąbka, obecności tzw. „notch”, krwotoczków na
brzegu tarczy, ogołoconych naczyń.
Ideałem byłaby możliwość wykrycia jak największej liczby
osób z niewielkimi zmianami strukturalnymi n. II, wyprzedzającymi najczęściej ubytki funkcjonalne (jaskra preperymetryczna).
Pod koniec lat 90. XX wieku zostały wprowadzone do leczenia jaskry trzy nowe grupy leków: prostaglandyny, inhibitory
anhydrazy węglanowej i agoniści receptorów alfa adrenergicznych. Są to nowoczesne preparaty, działające w różnych
mechanizmach, zarówno hamując wytwarzanie cieczy wodnistej jak i poprawiając jej odpływ drogą niekonwencjonalną.
Prostaglandyny od 2003 roku są rekomendowane przez
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Europejskie Towarzystwo Jaskrowe jako lek pierwszego wyboru, obok beta blokerów, w leczeniu jaskry pierwotnej otwartego kąta.
Preparaty z powyższych grup są powszechnie stosowane
w większości krajów europejskich i w USA. Ze względu na
ich wysoki profil bezpieczeństwa i dużą skuteczność są objęte
refundacją dla pacjentów.
W Polsce dostępne są preparaty wszystkich nowoczesnych
grup leków. Natomiast do niedawna dużą barierą w ich stosowaniu była cena. W chwili obecnej możemy mówić o dużym
sukcesie. Po kilkuletnim okresie starań wszystkie nowoczesne
leki zostały umieszczone na liście leków refundowanych.
Miejmy nadzieję, że dalsze zmiany w powyższym wykazie leków uwzględnią w nim również preparaty łączone.
Duży nacisk w leczeniu choroby przewlekłej, jaką jest jaskra,
jest kładziony na komfort życia pacjenta oraz jego możliwości
współpracy z lekarzem. Coraz więcej dostępnych na rynku
jest preparatów łączonych, o dużej sile działania i korzystnym
dawkowaniu – 1 x dz. - DuoTrav, Xalacom, Ganfort lub 2 x
dz. – Cosopt, Combigan.
Większe możliwości leczenia zachowawczego znajdują odzwierciedlenie przede wszystkim w statystykach dotyczących
ilości wykonywanych rocznie trabekulektomii. Od kilku lat
zarówno notowany jest znaczący spadek ilości wykonywanych zabiegów przeciwjaskrowych. Szacuje się, że liczba operacji obniżyła się o 30% do nawet 60% w stosunku do wartości z końca lat 90.
Wzrosła natomiast liczba pacjentów leczonych przewlekle
wieloma preparatami. Z jednej więc strony odsuwamy od nich
groźbę szybkiej operacji, z drugiej jednak narażamy na: pogorszenie komfortu życia, wystąpienie różnorodnych działań
ubocznych stosowanych kropli oraz spore comiesięczne koszty politerapii.

Dla zminimalizowania tempa postępu uszkodzenia jaskrowego n. II istotne znaczenie ma także unikanie wahań dobowych
ciśnienia wewnątrzgałkowego. Grupa preparatów prostaglandyn znajduje tu szczególne zastosowanie, ze względu na połączenie silnego obniżania ciśnienia z długim efektem działania po zastosowaniu 1 kropli dziennie.
Jaskra jest chorobą przewlekłą, której na obecnym poziomie
wiedzy medycznej nie jesteśmy w stanie wyleczyć, a jedynie
dążymy do zminimalizowania uszkodzeń narządu wzroku,
które mogą powstać w jej wyniku. Przyszłością jaskry stają
się więc metody zapobiegające apoptozie komórek zwojowych, czyli leczenie neuroprotekcyjne.

www.consultronix.pl
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Marsza∏ek Pi∏sudski u lekarza
„…We wczorajszych sanacyjnych dziennikach, ukazał się artykuł marszałka Piłsudskiego, pt. „Dno oka, czyli wrażenie
człowieka chorego z sesji budżetowej w sejmie”, które podajemy w obszernym streszczeniu.

W zeszłym roku, gdy zapadłem na niewyjaśnioną dotąd chorobę i gdy grupa lekarzy badała mnie ze wszystkich stron, jeden z nich zawołał:
– Oto zapomnieliśmy, trzeba jeszcze Panu Marszałkowi zbadać dno oka, zrobimy to jutro.
Wyznam, że struchlałem, powiedzmy otwarcie stchórzyłem,
nie wiedziałem, że oko ma jakieś dno. Było to może dziecinne i śmieszne, lecz niestety tak było.
Nazajutrz już rano miałem to badanie. Przyszedłem na to badanie cały spotniały, spotkałem zaś tak miłego doktora w wojskowym mundurze, gdyż badanie odbywało się w szpitalu

8

Ujazdowskim, że to nieco mnie uspokoiło, gdy sobie powiedziałem, że wreszcie w ostateczności strachu mogę tego doktora postawić na baczność i nie pozwolę mego oka ruszyć.
Nadzwyczajnie miłe i serdeczne ujęcie sprawy przez doktora
i brak jakichkolwiek ostrych instrumentów, co od razu sobie
zanotowałem po obejrzeniu gabinetu, zaczęło mnie uspokajać
do tego stopnia, że już bardziej odważnie siadłem na wskazanym mi fotelu, a z zupełnem już i ulgą usłyszałem wyjaśnienie, że zostawia mnie w zupełnej ciemności z jedynym obowiązkiem nacelowania oka w jednym tylko kierunku i patrzenia przez pewien czas w jakieś śmieszne aparaty, przypominające aparat fotograficzny. „To, to potrafię”, pomyślałem już
z zupełnym spokojem i po kilku chwilach patrzenia w jakieś
światełka, operacja została zakończona...”
(źródło: Rzeczpospolita, 8.IV.1929 r.)

www.consultronix.pl
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Sprostowanie. Informujemy, ˝e w nr 22 CX-News ukaza∏ si´ artyku∏ na temat tràdziku ró˝owatego, którego autorstwo omy∏kowo przypisaliÊmy,
dr n. med. Ma∏gorzacie Soko∏owskiej-Wojdy∏o.
W z wià zk u z t ym P a ni à d ok to r s erd ec z nie pr ze pr as za m.
Szymon Faliszewski - Dyrektor ds. Sprzeda˝y i Marketingu

Najtaniej w Polsce
www.generaltopics.pl/sklep
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LASEROWE USUWANIE TRÑDZIKU
od d∏ugoÊci Êwiat∏a 420 nm po 2940 nm
Trądzik zwykły (Acne vulgaris),
zwany młodzieńczym, to choroba
Marta Klimek
skóry mająca początek w wieku pomklimek@consultronix.pl
kwitania, kiedy pod wpływem
zmian hormonalnych dochodzi do
nadmiernego pobudzenia gruczołów łojowych. Niewłaściwy proces rogowacenia komórek ujść mieszków włosowych prowadzi do tworzenia
się mikrozaskórników. Co ciekawe, w ostatnich latach obserwuje sie
nawroty trądziku u osób dorosłych, zwłaszcza kobiet po trzydziestce,
które często nie miały trądziku jako nastolatki. Zjawisko to, zaliczane
do chorób cywilizacyjnych związanych ze stresem, zbyt szybkim tempem życia, stosowaniem hormonów, określa się jako trądzik dorosłych.
Dotychczas walka z trądzikiem opierała się głównie na leczeniu farmakologicznym. Antybiotyki, ze względu na działanie przeciwbakteryjne,
w zastosowaniu miejscowym są szczególnie wskazane w przypadku
trądziku grudkowo-krostkowego, choć ograniczeniem antybiotykoterapii jest stosunkowo częsta oporność bakterii oraz reakcje alergiczne.
Coraz częściej stosowane w terapii trądziku przewlekłego oraz mającego skłonność do nawrotów, są retinoidy. Ich działanie polega na normalizacji różnicowania nabłonka ujścia mieszka włosowego oraz silnym zmniejszeniu produkcji łoju. Pochodne witaminy A – poza działaniem keratolitycznym i przeciwłojotokowym, wywierają efekt przeciwzapalny oraz przeciwbakteryjny. Ich skuteczność jest bardzo wysoka,
jednakże w związku z możliwością wystąpienia poważnych działań
niepożądanych terapia wymaga szczególnego rygoru.
Leczenie farmakologiczne choć znane od lat, wobec wielu przypadków
nie znajduje zastosowania. Najbardziej skuteczne metody przeciwtrądzikowe silnie podrażniają lub uszkadzają narządy wewnętrzne. Z kolei stosowanie leków wyłącznie na powierzchnię skóry, nie zapewnia
dostatecznej, wgłębnej penetracji. Alternatywą wobec takiego stanu
rzeczy jest terapia światłem. Bakteriobójcze, obkurczające pory, sebostatyczne, działanie światła wykorzystywane jest ostatnio w leczeniu
trądziku i zmian powstałych po jego ustąpieniu. Do dyspozycji mamy
światło IPL'owe (420 nm), rozpoczynające kurację w przypadku dużych zmian zapalnych, aż po laser erbowo-yagowy z modułem Pixel
(2940 nm), intensywnie złuszczający naskórek i przebudowujący kolagen, co w konsekwencji prowadzi do całkowitej likwidacji przebarwień
i blizn potrądzikowych.
W przypadku IPL'a wiązka światła niebieskiego 420 nm wnika głęboko
w skórę, działa na gruczoły łojowe, ograniczjąc wydzielanie sebum.
Intensywne światło ma własności odkażające, obkurczające pory, i co
najważniejsze niszczy bakterie odpowiedzialne za powstanie trądziku.
Metoda ta bardzo dobrze sprawdza się podczas samej tylko pielęgnacji
cery łojotokowej, zapobiegając powstawaniu zmian trądzikowych.
Zgodnie ze światowymi trendami, działanie IPL'a jest maksymalnie
efektywne przy jego minimalnej inwazyjności. Widoczne efekty przychodzą stosunkowo szybko, pierwsze z nich to wyraźne złagodzenie
zmian trądzikowych i poprawa tekstury skóry. Kurację rozpoczynają
dwa zabiegi na tydzień, przez miesiąc. Przeciwwskazania to podobnie
jak przy każdej terapii światłem: nieuregulowana cukrzyca, epilepsja,
przyjmowanie leków światłouczulających (np. Retinoidy, herbatki
z nagietka, dziurawca), opryszczka.
Nieablacyjną terapię trądziku zapewnia także laser Nd:YAG 1320 nm.
Przy trądziku bliznowaciejącym i keloidowym, przebarwieniach pozapalnych, w celu odzyskania zdrowego wyglądu skóry istotna jest jej
właściwa odbudowa. Wybiórcze podgrzewanie blizn zanikowych, pozwala je niejako wypełniać nowo powstałym kolagenem. Wskazaniem
do leczenia tą długością światła będą również blizny typowe dla cięż-
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kiej postaci ospy. System oferujący światło 420 nm, 1320 nm i 2940 nm,
o którym dopiero bedzie mowa to multiaplikacyjna platforma
Harmony, izraelskiego producenta AlmaLasers.
Światło lasera Er:Glass 1540 nm jest bardzo dobrze absorbowane przez
wodę. Ma działanie skutecznie stymulujące odbudowę skóry i w konsekwencji wykorzystywany jest także w leczeniu trądziku. W ofercie
Consultronix laserem takim jest Aramis francuskiego producenta
QuantelDerma. Jego mechanizm działania oparty jest na wzroście wewnętrznej temperatury skóry właściwej do 50°C, przez co stymuluje
fibroblasty, produkujące neokolagen, ten z kolei zagęszcza się i odbudowuje skórę właściwą. Przynosi to bardzo dobre efekty w leczeniu
blizn potrądzikowych. Idealna głębokość penetracji, działająca równocześnie na komórki łojowe, redukuje wytwarzanie sebum. Brak absorpcji w melaninie, pozwala na stosowanie, terapii do wszystkich fototypów skóry przez cały rok kalendarzowy.
Najbardziej inwazyjnym, ale tez działającym najbardziej spektakularnie jest zabieg laserem Er:YAG 2940 nm z funkcją Pixel. Polega on na
wykonaniu w skórze stref ablacji - mikrourazów termicznych, na określonych głębokościach, które obejmują około 80% całej powierzchni
leczonego obszaru. Pozostałe, nienaruszone 20% stanowi rezerwuar dla
szybkiego leczenia reszty powierzchni, powodując wytworzenie się nowego kolagenu, jego przebudowę i wyrównanie kolorytu naskórka.
Pixel pozwala na uzyskanie rewelacyjnych efektów przede wszystkim
w zabiegach na skórze z bliznami potrądzikowymi, z przebarwieniami,
czy skórze starszej. Sam zabieg jest kompletnie bezbolesny.
Po zabiegu pacjent odczuwa minimalny dyskomfort, podobny do posłonecznego oparzenia. Co najważniejsze okres rekonwalescencji osoby poddanej zabiegowi zajmuje zaledwie kilka dni.
Dochodzi wtedy do delikatnego złuszczenia naskórka. Pierwsze efekty pojawiają
się w ok. 3 tygodnie po pierwszym zabiegu, pacjent wyraźnie dostrzega poprawę w
wyglądzie – gładsza, jaśniejsza skóra,
zmniejszone pory. Powtarzalność zabiegu
uzależniona jest między innymi od oczekiwań pacjenta, od wielkości problemu.
Kolejny zabieg można wykonać już po 4-6
tygodniach, natomiast seria około trzech
zabiegów zamyka cykl leczenia. Więcej
informacji oraz zdjęcia przed i po zabiegu
można znaleźć na:
www.almalasers.com oraz
www.quantelderma.com.

www.consultronix.pl
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Laserowy mikroskop konfokalny
– OCT dermatologiczne
Skanujący laserowy mikroskop konfokalny jest nowoczesną odmianą mikroskopu fluorescencyjnego, w którym źródłem światła jest laser.
Mikroskop ten umożliwia dokonywanie tzw. przekrojów
optycznych preparatu, analizuje
bowiem światło pochodzące
z jednej jego płaszczyzny, eliminując światło
docierające z warstw położonych wyżej lub niżej. Różnica
między zwykłymi mikroskopami nawet fluorescencyjnymi polega na tym,
że dzięki mikroskopowi konfokalnemu
otrzymujemy
obraz o lepszej rozdzielczości i kontraście.
Najogólniej
można powiedzieć, że mikroskopia konfokalna
polega na detekcji
wypromieniowanego
światła po wcześniejszej absorpcji przez daną substancję. Światło
emitowane charakteryzuje się zawsze większą długością fali w stosunku do światła absorbowanego. Mikroskopia konfokalna opiera się
zatem na pomiarze fluorescencji związków chemicznych, (tzw.
barwników fluorescencyjnych) wiążących się z pewnymi typami komórek, strukturami subkomórkowymi lub grupami chemicznymi.
W mikroskopie tym źródło światła, oświetlony punkt preparatu oraz
jego obraz leżą w ogniskowych soczewki - w płaszczyznach konfokalnych – i stąd wywodzi się nazwa tej metody. Światło, które jest
wzbudzane w punktach leżących poza ogniskiem jest eliminowane
przez system specjalnych przysłon i nie bierze ono udziału w procesie tworzenia obrazu. Wynikiem tego jest obraz nie zawierający składowych pochodzących z innych płaszczyzn niż ogniskowa, stąd rozdzielczość i kontrast są dużo lepsze niż w zwykłym mikroskopie fluorescencyjnym. Największą jednakże zaletą tego rodzaju mikroskopu jest to, że pozwala on na rejestrowanie obrazów cienkich warstw
preparatu, czyli przekrojów optycznych badanych obiektów. Z tego
powodu jest on często stosowany do rejestracji serii przekrojów
optycznych na różnych głębokościach preparatu i tworzenie, dzięki
tym obrazom, trójwymiarowego obrazu badanego obiektu.
Dotychczas używany w okulistyce do przeżyciowego badania rogówki znalazł również zastosowanie w dermatologii, badaniu zmian
skórnych in-vivo pozwalając na ocenę naskórka oraz powierzchniowych warstw skóry właściwej z prawie histologiczną rozdzielczością
na poziomie poszczególnych komórek.
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Anna Piotrowska
apiotrowska@consultronix.pl

Mikroskopia konfokalna pozwala na nieinwazyjne obrazowanie
struktur skóry z rozdzielczością na poziomie 0.5–1.0 Ķm w płaszczyźnie poprzecznej i 4-5 Ķm w osiowej, na głębokość do 200 – 300
Ķm, co odpowiada poziomowi warstwy brodawkowej zdrowej skóry. Co więcej elementy skóry takie jak melanina i melanosomy stanowią duże źródło kontrastu w obrazowaniu budowy skóry potwierdzając potencjał tej technologii w zastosowaniach dermatologicznych w szczególności dla oceny zmian barwnikowych.
Obserwowane struktury cytologiczne oraz architektura komórki pozwalają na identyfikację cech charakterystycznych dla takich zmian
jak common nevi, atypical nevi, actinic keratosis oraz malignant melanoma. Użycie skanującego laserowego mikroskopu konfokalnego
znacznie poprawia trafność diagnozy w dermatologii onkologicznej,
jak również pomaga poznać biologię skóry.
VivaScope 1500 oraz VivaScope 3000 to systemy wykorzystujące
opisaną powyżej technologię, pozwalające na przeprowadzenie
„optycznej biopsji” w czasie rzeczywistym. Oba systemy mogą zarówno pracować w gabinetach dermatologicznych, laboratoriach kosmetycznych czy jednostkach przeprowadzających wszelkiego rodzaju badania kliniczne. System VivaScope 1500 zawiera łatwe w
obsłudze oprogramowanie, pozwalające na gromadzenie danych pacjenta, akwizycję i przechowywanie przypisanych mu obrazów, oraz
współpracę z innymi urządzeniami w systemie DICOM. VivaScope
3000 zapewnia tą sama jakość obrazowania, znajduje jednak wykorzystanie w miejscach trudno dostępnych dla urządzenia rozmiaru
VivaScope 1500, jak okolice nosa czy uszu, co więcej mniejszy
i lżejszy VivaScope 3000 może być rozważany jako przenośna wersja VivaScope 1500.

Wielkim propagatorem prezentowanej metody jest profesor Giovanni
Pellacani z Uniwersytetu w Modenie, jeden z najaktywniejszych
i najbardziej doświadczonych klinicystów w tej dziedzinie. Autor
strony internetowej, przybliżającej idee skanującego laserowego mikroskopu
konfokalnego
www.skinconfocalmicroscopy.org,
z której również korzystałam przygotowując ten artykuł, i do odwiedzenia której zachęcam.

www.mavig.eu
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LITOTRYPTER ELEKTROMAGNETYCZNY – EM 1000
NowoczesnoÊç i bezpieczeƒstwo
System EM 1000 firmy Medispec to najnowsza technologia w dziedzinie litotrypsji ekstrakorporalnej. Łączy w sobie wieloletnie doświadczenie firmy w produkcji elektrohydraulicznych aparatów
ESWL oraz technologię elektromagnetyczną.
System posiada konstrukcję modułową, dzięki czemu każdy z elementów (stół, aparat RTG, aparat USG) może zostać wykorzystany
także przy wykonywaniu innych zabiegów.EM 1000 jest urządzeniem bardzo skutecznym i bezpiecznym. Dlaczego?
SKUTECZNOŚĆ
• Dzięki konstrukcji reflektora aparat posiada duże ognisko terapeutyczne, co pozwala na łatwe pozycjonowanie pacjenta oraz przeprowadzenie skutecznego zabiegu, ponieważ mimo ruchów oddechowych pacjenta kamień cały czas znajduje się w zasięgu ogniska.
BEZPIECZEŃSTWO
• Wartość maksymalnego ciśnienia w ognisku terapeutycznym oraz
gęstość energii w ognisku terapeutycznym nie przekraczają granicy
bezpiecznej dla organów wewnętrznych pacjenta. Nie ma więc zagrożenia nieodwracalnego uszkodzenia organów znajdujących się w
zasięgu fali terapeutycznej W związku z tym aparat nie wymaga synchronizacji za pomocą EKG, nie ma także konieczności podawania
pacjentom środków znieczulających.
BRAK POWIKŁAŃ
• Aparaty Medispec posiadają bardzo niski procent koniecznych dodatkowych zabiegów / powikłań powstałych podczas zabiegów
ESWL – co potwierdzone jest wynikami certyfikacji przez amerykańskie FDA.

Aleksander Pękalski
apekalski@consultronix.pl

gęstości energii przeszedł renomowany producent aparatury ESWL –
firma Siemens. Badania pokazują bowiem, że istnieje jednak długofalowy negatywny wpływ deponowania dużej ilości energii (podczas
pracy impulsami o dużej gęstości energii) w organach wewnętrznych
pacjenta w czasie zabiegu ESWL.

Od wielu lat trwa dyskusja czy aparat ESWL powinien posiadać:
– duże ognisko i małą gęstość energii impulsów czy wręcz przeciwnie:
– małe ognisko i dużą gęstość energii.
Ostatnio na pozycję „wyższości” dużego rozmiaru ogniska i niskiej
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Leszek Piątek

Cyfrowy Êwiat
EuroColumbus

lpiatek@consultronix.pl

Powsta∏a w latach pi´çdziesiàtych XX wieku firma EuroColumbus po raz
kolejny znalaz∏a si´ na czele innowacyjnego wyÊcigu w sprz´cie RTG.
• Płaski – dynamiczny detektor cyfrowy PaxScan pozwalający na akwizy
cję z szybkością 30 obrazów na sekundę.
• Duża moc generatorów od 15 kW do 65 kW.
• Izocentryczne ramię wykonane z włókna węglowego.
• Specjalny system chłodzenia pozwalający na ciągłą pracę aparatu.

Angiograf / RTG Âródoperacyjne
z p∏askim panelem cyfrowym

Jako pierwsza na świecie firma EuroColumbus
przedstawia tak szeroką ofertę handlową aparatów
przewoźnych typu ramię C oraz przewoźnych angiografów z płaskim detektorem cyfrowym.
Charakterystyczną cechą aparatów EuroColumbus
jest wykonany z włókna węglowego izocentryczny
łuk ramienia, pozwalający na trójwymiarową rekonstrukcję obrazów. Ruchy ramienia mogą być zmotoryzowane.
Rodzina aparatów EuroAmpli wyposażona jest
w płaskie – dynamiczne – detektory cyfrowe
PaxScan firmy Varian o formatach 20 x 20, 30 x 30 lub 40 x 30 cm,
pozwalające na akwizycje z szybkością 30 obrazów na
sekundę. Zakres dynamiki płaskiego detektora jest około 300%
większy od tradycyjnych wzmacniaczy obrazu. Detektor PaxScan
umożliwia redukcję dawki promieniowania nawet o 50% w stosunku do tradycyjnych systemów oraz na uzyskanie obrazu
o znacznie wyższej rozdzielczości.
EuroColumbus stosuje w swoich aparatach lampy RTG
Varian. W zależności od mocy generatora dostępne
są trzy typy obudowy lamp – w tym obudowa B 146
H z chłodzeniem wodnym, o bardzo dużej wydajności zapewniająca praktycznie ciągłą (!!!) pracę
aparatu.
Moc generatorów aparatów EuroAmpli wynosi od
15 kW do 65 kW. W celu zredukowania dawki i optymalizacji obrazowania odległość SID może być regulowana (ruch detektora cyfrowego). Prezentowanie obrazów odbywa się na wysokiej rozdzielczości monitorach LCD
firmy Barco, podłączonych do systemu złączem DVI – zapewniającym najwyższą jakość obrazowania.
Oprogramowanie FLY zapewnia kompatybilność Dicom z „otoczeniem” aparatów. Wszystkie opisywane aparaty
dostępne są także w wersji z tradycyjnym wzmacniaczem obrazu.
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Cyfrowy Êwiat
EuroColumbus
• Płaski – dynamiczny detektor cyfrowy PaxScan pozwalający na akwizy
cję z szybkością 30 obrazów na sekundę.
• Duże możliwości manewrowania blatem stołu.
• Wysokiej rozdzielczości monitory LCD.
• Specjalistyczne oprogramowanie FLY do cyfrowej obróbki obrazów.

Izabela Pytko
ipytko@consultronix.pl

Cyfrowe telekomando z p∏askim detektorem
Jako jedna z pierwszych firm na świecie EuroColumbus
wprowadziła do oferty aparat „telekomando” – TC
Diagnostic – z płaskim detektorem cyfrowym.
W aparacie tym zastosowany jest dynamiczny – detektor cyfrowy PaxScan firmy Varian (krzem amorficzny), o formacie 40 x 30 cm. Detektor ten pozwala na
akwizycję z szybkością 30 obrazów na sekundę, przy
głębokości akwizycji 14 bitów (16 384 odcienie szarości). Detektor może być obracany w płaszczyźnie poziomej o kąt 90 stopni (do rozmiaru 30 x 40 cm).
Opcjonalnie aparat można wyposażyć w płaski detektor
cyfrowy 43 x 43 cm.
TC Diagnostic posiada lampę RTG Varian zapewniającą doskonałą jakość obrazu i gwarantującą długą żywotność aparatu.
Pod wieloma względami jest to aparat unikalny. Bez tradycyjnego wzmacniacza obrazu telekomando TC
Diagnostic zyskało na lekkości i mobilności. Duże możliwości manewrowania blatem stołu – w tym także ruch
góra / dół umożliwiają łatwe pozycjonowanie pacjenta
oraz dostęp do niego z każdej strony a szerokość aparatu zredukowana została do wymiaru niewiele ponad jeden metr. Aparat doskonale nadaje się jako wyposażenie
Oddziałów Medycyny Ratunkowej. Wykorzysty-wany
jest też często do wykonywania zdjęć ortopedycznych,
badań kontrastowych, badań naczyniowych oraz jako
pomoc przy procedurach endoskopowych.
Obrazy prezentowane są na wysokiej rozdzielczości
monitorach LCD firmy Barco, podłączonych do systemu złączem DVI zapewniającym najwyższą jakość obrazowania.
Oprogramowanie FLY zapewnia wysokiej jakości obróbkę cyfrową obrazów fluoroskopii zarówno w czasie
rzeczywistym jak i w „post – processingu” oraz kompatybilność Dicom z „otoczeniem”.
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Magda Konior
mkonior@consultronix.pl

– mercedes w rozsàdnej cenie

Cztery powody dla których warto zakupiç RTG w firmie
Consultronix:
1. Doradzimy w optymalnym wyborze aparatu RTG dla
Twoich potrzeb.
2. Dostosujemy Twojà pracowni´ RTG, aby spe∏nia∏a
najostrzejsze wymogi techniczne i estetyczne.
3. Zainstalujemy aparatur´ i przeszkolimy personel.
4. Obejmiemy to wszystko jednolità d∏ugà opiekà
gwarancyjnà.
JeÊli Twoja pracownia RTG wymaga zmiany, zrzuç
na nas ten problem!

SUINSA to jeden z największych europejskich producentów sprzętu rentgeno-diagnostycznego. Firma specjalizuje się w produkcji aparatury RTG do zdjęć kostnopłucnych analogowych i cyfrowych.
Podstawowymi aparatami w ofercie SUINSA są:
SIT-5000 – zestaw RTG kostno – płucny z lampą
umieszczoną na kolumnie podłogowej. Podstawowa
konfiguracja składa się z:
– generatora 50 kW HERCULES,
– kolumny podłogowej z lampą Toshiba,
– stołu,
– stojaka płucnego oraz
– automatyki AEC.
NOVA – to zestaw RTG kostno – płucny z lampą na zawieszeniu sufitowym. Podstawowa konfiguracja – jak
przy SIT-5000. Opcjonalnie może zostać rozszerzona
m.in. o automatyczne rozpoznawanie formatu kasety,
planigrafię czy autotracking. Zawieszenie sufitowe jest
wyjątkowo lekkie i nie wymaga specjalnego wzmocnienia stropu.

Stoły produkowane są w dwóch wersjach: o stałej
i zmiennej wysokości. Stojak płucny dostępny jest
w wersji prostej lub uchylnej. Przy lampie RTG umieszczony jest wyświetlacz ciekłokrystaliczny pozwalający
na odczyt podstawowych parametrów ekspozycji.
Generatory HERCULES są autorską konstrukcją firmy Suinsa. Posiadają
one budowę cyfrową i należą obecnie do najnowocześniejszych na świecie.
Z punktu widzenia użytkownika niezwykle istotne są cztery parametry:
– sterowanie za pomocą 15 calowego ekranu dotykowego,
– specjalna automatyka wydłużająca żywotność lampy,
– możliwość przesłania na zewnątrz informacji dotyczących parametrów
ekspozycji (w formacie Dicom),
– małe wymiary (ok. 50 x 50 x 50 cm) i niska waga generatora.
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KÑCIK PANA ZBYSZKA

Wielkanoc,
planety
i jaja
Wielce Szanowni Państwo!

Jakoś tuż po świętym Walentym
gruchnęło, że nasi chłopcy odkryli
układ planetarny podobny do
Słonecznego. Przyznaję, urosłem;
bo toż to i Kopernik i Twardowski
i tradycja i duma narodowa Mości
Państwo. A przy okazji może wyzioną ducha zaszłości geocentryzmu,
lub odwiedzą nas Kosmici? Kto
wie! Pozwólcie zatem, że przedstawię skróconą, subiektywną i szowinistyczną wersję kalendarium związanych z tym faktem wydarzeń.
1453 – ukazuje się drukiem De revolutionibus orbium coelestium
Mikołaja Kopernika. Od tej pory
w przydymionej oparami alkoholu
świadomości Europejczyków zaczyna powoli i nieśmiało kiełkować
myśl, że być może Ziemia nie jest
pępkiem Wszechświata.
1583 – Giordano Bruno, rozwijając
idee
Kopernika,
przedstawia
w Dell'infinito universo e mondi
koncepcję nieskończonego, egalitarnego Uniwersum, w którym istnieje
mnogość zamieszkanych światów,
a Słońce jest tylko jedną z gwiazd.
1599 – Bruno staje przed
Inkwizycją, w lutym 1600 roku spalono nieboraka na rzymskim Campo
de'Fiori jako herezjarchę. Nieskończona mnogość światów była jednym z 23 punktów oskarżenia,
Kościół do dzisiaj go nie zrehabilitował.
1616 – tym razem przed Inkwizycją
staje Galileo Galilei, wielki fan
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Kopernika i propagator heliocentryzmu. W wyniku procesu musi się
wyrzec swych poglądów, zaś De revolutionibus trafia na Index librorum prohibitorum, na którym pozostaje aż do roku 1835 (sic!).
1633 – drugi proces Galileusza, który nie przestał być fanem kanonika
Mikołaja. Tym razem dostaje karę
dodatkową: dożywotni areszt domowy.
Nastaje długi międzyczas, obfitujący w gigantów nauki, który jednak
tutaj zupełnie pominę....

1990 – prof. Aleksander Wolszczan
odkrywa pierwsze 3 planety poza
Układem Słonecznym, krążące wokół pulsara PSR B1257+12.
Malkontenci marudzą, że to raczej
piekło niż układ planetarny, pozostali się cieszą.
1992 – w styczniu mają miejsce dwa
wydarzenia: Nature publikuje odkrycie prof. Wolszczana, a Kościół
rzymskokatolicki rehabilituje Galileusza. Ciekawe...
2006 – prof. Andrzej Udalski odkrywa gwiazdę OGLE-2006-BLG-109,
która okazuje się być mikrosoczewką grawitacyjną, co natychmiast
rozpala tak wielkie namiętności
wśród astronomów na całym świecie, że ją podglądają przez 24 godziny na dobę.
2008 – po blisko dwuletnich obserwacjach i wnikliwej analizie wyników (przeprowadzonej przez Amerykanów) okazało się, że wokół

www.consultronix.pl

Zbigniew Mazgaj
zmazgaj@consultronix.pl

OGLE-2006-BLG-109 krążą dwie
gigantyczne planety, których masy
i promienie orbit jako żywo przypominają Jowisza i Saturna.
Od 1990 roku astronomowie odkryli około 25 układów planetarnych.
Wszystkie zupełnie inne od Układu
Słonecznego, w nich bowiem planety wielkości Jowisza nieomal ocierają się o gwiazdy centralne.
Przyprawiało to o katzenjammer
teoretyków, według których takie
„dziwne” układy w ogóle nie miały
prawa powstać. Co gorsza, przy wyniku 25 : 1 dla „nich” nieodparcie
nasuwało się frustrujące pytanie:
czy to aby my nie tkwimy na jakimś
zdziwaczałym zadupiu Wszechświata?

Et voilá! Polak potrafi! Teraz możemy dumnie, z podniesionym czołem
spojrzeć Obcym w trąboczułki, czy
co tam mają. Trochę tylko żal, że
Kopernik jako ostatni z tego grona
swoich odkryć dokonał w Polsce.
I, jak na razie, nic nie zapowiada
zmiany...

Tak, wiem! Idą Święta, a ja się czepiam. Wstyd!
Zatem, piekąc dostałego raka, życzę
Państwu spokojnych i radosnych
Świąt Wielkiej Nocy pośród bajecznie kolorowych i absolutnie apolitycznych jajek.

Z.M.
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SZKOLENIA
Ultrasonografia okulistyczna 01.03.2008, 19.04.2008

Prowadzienie lek. med Paweł Lewandowski

Aspekty fizyczne badańĹ ultrasonograficznych, pomiary USG oraz ultrasonograficzna ocena wybranych schorzeń klinicznych w okulistyce.
Angiografia fluoresceinowa 17.05.2008

Prowadzenie dr.n.med. Agnieszka Kubicka -Trzaska

Anna Marasek
amarasek@consultronix.pl

Zastosowanie angiografii fluoresceinowej w diagnostyce i monitowaniu skuteczności
leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem (AMD).
Laseroterapia 15.03.2008,07.06.2008

Prowadzenie lek.med. Joanna Klimek

Zastosowanie laseroterapii w leczeniu zmian cukrzycowych, wprowadzenie teoretyczne i analiza przypadków.

Dermatoskopia 05.04.2008, 31.05.2008
Prowadzenie dr n.med. Grażyna Kamińska-Winciorek
Podstawy dermatoskopii – aspekty kliniczne. Narzędzia dermatoskopowe oraz historia dermatoskopii. Podstawowe zasady analizy dermatoskopowej – aspekt globalny.
Przykład obrazów dermatoskowych wraz z omówieniem. Prezentacja systemu
FotoFinder.

Szkolenia cieszą się dużym powodzeniem nie tylko ze względu na wysoki poziom
prowadzących, ale także przez niepowtarzalną atmosferę, która panuje na kursach.
Uzyskaliśmy to dzięki temu, że ograniczamy liczbę uczestników. Zazwyczaj w spotkaniu bierze udział 8 – 10 zainteresowanych, pozwala to na aktywny udział w szkoleniu i przyswojenie maksimum wiedzy.

Za szkolenia w Consultronix sà przyznawane punkty edukacyjne.

ZWOLNIENIE

Niedawno odbyły się strajki celników. Tiry
stały na granicy w kilometrowych kolejkach
a celnicy strajkowali. Tak to nam przedstawiono. A nieprawda. Celnicy nie mogli wykonywać swoich obowiązków. Byli chorzy.
Przecież taki chory celnik może nie zauważyć schowanej marihuany lub czeczeńskiego
uchodźcy. Mało tego. Może zrazić kierowcę
Krzysztof Piasecki
tego Tira, który jest osłabiony przecież
w wyniku wielogodzinnego stania i niedożywienia. Więc jak podano „celnicy poszli na zwolnienia lekarskie”. Skoro „poszli” to znaczy nie było z nimi tak źle. Inaczej by podano „celnicy pojechali na
zwolnienia lekarskie”. Na sygnale.
Komuś mogłoby się wydawać dziwne, że komunikat nie mówił:
„celnicy poszli do szpitali” tylko „na zwolnienia”. To, dlatego, że
celnicy właśnie zwalniali, lub inaczej spowalniali, odprawę Tirów.
Bo chyba nikt nie przypuszcza, że celnicy będąc w pełni zdrowia
poszli do lekarzy wziąć zwolnienie z pracy pod pozorem, że są chorzy. Przecież taki lekarz od razu się zorientuje, że celnik symuluje
i zwolnienia nie da, a nawet może zawiadomić pracodawcę o próbie wyłudzenia zaświadczenia. Przecież taki lekarz wie, że za okres
zwolnienia celnik pobierze wynagrodzenie, więc byłoby to tym bardziej nieuczciwe. A celnik, który przyzwyczajony jest, na co dzień
do egzekwowania prawa przecież sam prawa nie będzie łamał. To
tak jakby uznać, że ktoś wezwany do sądu przysyłający zwolnienie
lekarskie jest zdrowy. Oj coś mi się chyba w głowie miesza …oj,
miesza …Lepiej nie będę kończył tego felietoniku. Idę na zwolnienie …. A może by tak raz pójść na przyspieszenie?
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KULTURA
W Polsce, czyli na miedzy

BRAND: POLSKA
To niezwykłe, ale na pierwszym miejscu w kategorii marki
nie tylko znanej, ale i najbardziej godnej szacunku (na podstawie szerokiego badania opinii publicznej obejmującego
ponad trzy tysiące osób i zrobionego), Polacy umieścili…
Polskę. Daleko za nią są takie międzynarodowe loga jak
Nokia, Danone, Coca-cola czy kawa Jacobs Kronung. Mało
tego – na drugim miejscu zdecydowanie znalazła się Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, w pierwszej
dziesiątce jeszcze czysto polski „Polsat” i bardzo polska, (jeśli chodzi o strukturę własności) telewizja TVN. Żeby było
zabawniej, w pierwszej pięćdziesiątce znalazł się jeszcze np.
Małysz, a za nim (sic!) – kościół Katolicki (miejsca 23 i 24),
a wymienieni zostali jeszcze: piłkarz Ebi Smolarek (jako marka luksusowa, taka jak np. perfumy Chanel) czy Kuba
Wojewódzki, który cieszy się szacunkiem mniej więcej tak…
jak Radio Maryja.
Marką dzisiaj może być wszystko: znana osoba, logo firmowe, hasło, czy nawet cykliczne wydarzenie. Tyle, że wspomniane badania nie mówią tak naprawdę niczego o faktycznej
sile danej marki. Mówią za to wiele o naszym samopoczuciu.
Wymienienie w pierwszej dziesiątce nazw tak kojarzących się
z Polską świadczy, że po latach mękolenia, stajemy się nareszcie narodem zadowolonym z siebie. To ważna wiadomość. Ale nie dajmy się zwariować. Prócz tego, co myślimy
o sobie sami, ważne jest i to, co o nas mówią inni.

grywa kolegów z rządu czy rzecznik
Witold Bereś
praw dziecka, który tropi homoseksualizm wśród bohaterów dobranocek.
Dobrze, Jarosław Kaczyński już nie rządzi w Polsce i jest normalniej (sekretarka do namolnego interesanta, który znowu
pyta, czy jest premier Kaczyński: – Czemu pan pyta? Już
panu dwa razy mówiłam, że Jarosław Kaczyński nie jest już
premierem! Mężczyzna: – Wiem, ale ja tak lubię tego słuchać!). Tylko czy normalniej znaczy normalnie?
Uwielbiamy dowiadywać się, co o nas inni myślą. Pod warunkiem, że jedyną naszą złą cechą, którą będą dostrzegali jest
– powiedzmy – nadmiar spożycia czystego spirytusu na głowę. Na żadne poważne wątpliwości, o nas samych nie ma
miejsca.
Marzy mi się ranking polskich najmocniejszych antymarek.
Może będzie to wyprawa do Iraku? A może 11 piłkarskich
klubów pierwszoligowych zamieszanych w korupcję i ustawianie meczów? A może paskudne karty polskiej historii?
A może…
Przykładów nie zbraknie. Dopóki jednak ktoś na Zachodzie
nas tak nie opisze, a jeszcze bardziej – póki my sami tego nie
przyjmiemy ze spokojem i wolą zmiany naszego fatalnego
obrazu pokutującego tu i ówdzie, dopóty nasze podniecanie
się polskością jako super-marką nie będzie mnie kręciło.

Dostałem niedawno dość zabawnego SMSa: „Irish government asked a question to
its citizens: is the Polish immigration a serious problem?
35% respondents said: Yes, it
is a serious problem!, 65%
respondents said: „absolutnie, k…, żaden!”.
Znając polskie poczucie humoru skłonny byłbym sądzić,
że dowcip ten ułożył może
nawet i Polak, co nie zmienia
faktu, że w holenderskiej TV
króluje mało wybredny teledysk o pijanym busie
z Polski. A przecież jeszcze
nie tak dawno na pierwszych
stronach gazet były takie obrazki z Polski, jak: premier,
który boi się mieć własne
konto bankowe, minister
sprawiedliwości, który na-
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