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POMAGAJMY RAZEM – Domowe Hospicjum dla Dzieci
nak∏ad 15 000 egz.
CENA 5 z∏

Nr 3/16/2005

N

ikt chyba nie przypuszcza∏, ˝e efektem
spektakularnego zwyci´stwa POPISu b´dzie wybór
Andrzeja L. na wicemarsza∏ka sejmu. Ale có˝, demokracja ma s∏abe strony, ale te˝
i mocne – obiecuje si´ ró˝ne
g∏upoty, a po zakoƒczeniu
kampanii na szcz´Êcie, nikt
nie zamierza ich realizowaç.
Tak te˝ si´ sta∏o w s∏u˝bie zdrowia – prof. Religa utrzymuje Jerzego Millera na stanowisku szefa NFZ – i zabiera si´
za dalszà reform´ systemu. Zastanawiam si´ tylko jak to
jest, ˝e chirurg po specjalizacji zarabia w szpitalu mniej
wi´cej tyle ile wynosi minimum socjalne. Chyba dlatego
musimy tak mocno broniç dost´pu do zawodu lekarskiego
(K. Piasecki str. 19). Niestety Leszek Mazan (str.19) nie
pisze o zarobkach chirurgów spod Austerlitz pokazuje
natomiast jak kolosalny post´p dokona∏ si´ w medycynie
w ciàgu ostatnich 200 lat.
Koƒczàcy si´ rok by∏ dla Consultonix znakomity, dzi´ki
Paƒstwa zaufaniu osiàgn´liÊmy 40% wzrostu sprzeda˝y
(Puls Biznesu przyzna∏ nam tytu∏ Gazeli Biznesu 2005).
Dla mnie osobiÊcie najwi´kszà satysfakcjà jest, i˝ 80%
naszej sprzeda˝y w Polsce stanowià urzàdzenia o najwy˝szym stopniu zaawansowania technologicznego oraz
znakomicie rozwijajàcy si´ eksport (ponad 200 sztuk do 30
krajów) produkowanych przez nas perymetrów komputerowych, które skutecznie konkurujà z najlepszymi. Przy
okazji staramy si´ nie zapominaç o najbardziej potrzebujàcych i dlatego goràco namawiamy wraz z biskupem
Tadeuszem Pieronkiem do w∏àczenia si´ do akcji pomocy
Domowemu Hospicjum dla Dzieci.
Chcia∏bym tà drogà w imieniu ca∏ego zespo∏u Consultronix
serdecznie Paƒstwu podzi´kowaç za dotychczasowà owocnà
wspó∏prac´, ˝yczyç pe∏nego sukcesów 2006 roku oraz
ciep∏ych, rodzinnych i spokojnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.
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Ostatnie pieniàdze z Unii
K

oƒczà si´ powoli unijne pieniàdze przeznaczone na wsparcie ma∏ej i Êredniej przedsi´biorczoÊci, w obecnym okresie programowania
(2000-2006). 29 grudnia up∏ywa termin sk∏adania wniosków w ramach IV rundy aplikacyjnej
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
KonkurencyjnoÊci Przedsi´biorstw dzia∏anie 2.3
(inwestycje). Swoje wnioski sk∏adaç mogà mali
i Êredni przedsi´biorcy, jednak jak pokaza∏o
doÊwiadczenie trzech poprzednich rund szanse
maja wnioski dotyczàce naprawd´ innowacyjnych inwestycji, sk∏adane przez firmy o dobrej
kondycji finansowej, dysponujàce ju˝ doÊwiadczeniem w ubieganiu si´ o takie Êrodki, firmy,
które wprowadzi∏y systemy zarzàdzania jakoÊcià,
a tak˝e w zwiàzku z inwestycjà planujà wzrost
zatrudnienia. Niestety skomplikowane procedury i wielka biurokratyczna machina sprawiajà,
˝e program ten rodzi wi´cej frustracji przedsi´biorców ni˝ rzeczywistego, powszechnego
wsparcia w tak potrzebnym procesie inwestycyjnym. Czy warto zatem próbowaç? Wydaje si´,
˝e je˝eli decyzja o ewentualnym aplikowaniu
poprzedzona jest krytycznà lekturà arkusza
oceny (który dost´pny
jest na stronie
www.parp.gov.pl/strukturalny2.html) i stwierdzeniu, ˝e Paƒstwa projekt ma rzeczywiste szanse w konfrontacji z Komisja Oceniajàcà to zawsze
warto próbowaç. Sà w koƒcu przedsi´biorcy,
którym si´ uda∏o...

Nieco lepiej wyglàda sytuacja mikroprzedsi´biorców. Dla tych spoÊród nich, którzy prowadzà swà dzia∏alnoÊç krócej ni˝ trzy lata wcià˝
dost´pne sà Êrodki w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(dzia∏anie 3.4). W przeciwieƒstwie do SPO
WKP, Êrodki w tym dzia∏aniu sà uruchamiane w
rocznych transzach i roku 2006 we wszystkich
województwach przedsi´biorcy zatrudniajàcy do
9 osób i dzia∏ajàcy krócej ni˝ trzy lata b´dà mogli
sk∏adaç wnioski na dofinansowanie swych projektów inwestycyjnych. Mo˝liwa wielkoÊç wsparcia to dotacje do 50 tys. euro, i z wyjàtkiem kilku
najbardziej rozwini´tych obszarów, do 65%
ponoszonych wydatków. Szczegó∏owe informacje (w szczególnoÊci terminy uruchamiania kolejnych edycji) znajdziecie Paƒstwo na stronach
internetowych swoich Urz´dów Marsza∏kowskich. Wydaje si´, i˝ program ten mo˝e byç
naprawd´ pomocny dla niewielkich firm, które
nie tak dawno temu uruchomi∏y swà dzia∏alnoÊç,
a dziÊ rozwijajàc si´ potrzebujà Êrodków na
zakup nowego wyposa˝enia.
No i wreszcie rzecz wcià˝ jeszcze nowa
– Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Ca∏y Priorytet 2.5. poÊwiecony
jest Opiece Zdrowotnej i opiece nad dzieckiem.
Beneficjentem mogà byç zarówno publiczne i
niepubliczne zak∏ady opieki zdrowotnej, ale

Grzegorz
Godziek
tak˝e uczelnie medyczne lub paƒstwowe uczelnie prowadzàce dzia∏alnoÊç dydaktycznà i badawczà w dziedzinie nauk medycznych, jednostki badawczo-rozwojowe, prowadzàce dzia∏alnoÊç w systemie ochrony zdrowia czy organizacje
pozarzàdowe, dzia∏ajàce w obszarze ochrony
zdrowia. Poza mo˝liwoÊcià dofinansowywania
projektów badawczych oraz szkoleniowych program dopuszcza tak˝e mo˝liwoÊç finansowania
projektów w zakresie podnoszenia dost´pnoÊci
i jakoÊci us∏ug medycznych, np: zwi´kszenia
dost´pnoÊci do opieki zdrowotnej poprzez wyposa˝anie zak∏adów opieki zdrowotnej w nowoczesny sprz´t medyczny. Warto z tym programem zapoznaç si´ bli˝ej, szczególnie z priorytetem 2.5 gdy˝ uwa˝na lektura tego dokumentu
mo˝e nasunàç wiele pomys∏ów na ciekawe projekty. Szczegó∏y na www.eog.gov.pl

Finansowanie publicznej s∏u˝by zdrowia
Tomasz Kukulski
Zast´pca Dyrektora
ds. Sprzeda˝y
Siemens Finance
Sp. z o.o.

P

ubliczna s∏u˝ba zdrowia stanowi kluczowy
element polskiego systemu opieki zdrowotnej, co w oczywisty sposób przek∏ada si´ na jej
pozycj´ najwi´kszego odbiorcy sprz´tu medycznego. Zmiana systemu finansowania us∏ug
medycznych prowadzi tak˝e do racjonalniejszego zarzàdzania dost´pnymi funduszami i u∏atwia
planowanie inwestycji. Potrzeby inwestycyjne
publicznej s∏u˝by zdrowia sà zaÊ praktycznie
nieograniczone. Siemens Finance w odpowiedzi
na potrzeby Klientów z tego sektora wdro˝y∏
specjalny program u∏atwiajàcy finansowanie
zakupów urzàdzeƒ przez placówki publiczne.
Celem tego programu jest wy∏onienie grupy jed-
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nostek publicznej s∏u˝by zdrowia, która spe∏nia
podstawowe kryteria oceny kredytowej Siemens
Financial Services, oraz zaoferowanie rozwiàzania finansowego, dopasowanego do procedur
przetargowych i nie powodujàcego ich komplikacji. Rozwiàzanie Siemens Finance skierowane
jest do bardzo szerokiej grupy jednostek publicznej s∏u˝by zdrowia, gdy˝ metodologia oceny
kredytowej pozwala na finansowanie nawet tych
szpitali, których rachunek zysków i strat zakoƒczony jest stratà. Dopasowanie do procedury
zamówieƒ publicznych oparte jest o finansowanie skonstruowane jako zakup nale˝noÊci wynikajàcych z zawartej umowy dostawy, rozk∏adajàcej na raty p∏atnoÊç za dostarczone urzàdzenie.
W Êcie˝ce tej szpital nabywa, po przeprowadzonym przetargu, sprz´t medyczny od dostawcy
z zap∏atà w ratach, a Siemens Finance wykupuje
plan przysz∏ych sp∏at ratalnych, ustanawiajàc na
finansowanym urzàdzeniu zastaw rejestrowy.
Taka konstrukcja umo˝liwia szybkie przeprowadzenie transakcji w ramach tylko jednej procedury przetargowej. Wsparcie techniczne i ser-

wisowe dla jednostki publicznej pozostaje po
stronie dostawcy sprz´tu, posiadajàcego oczywiÊcie stosowne kompetencje merytorycznej i zasoby ludzkie w tym zakresie. Inne wa˝ne cechy
proponowanego rozwiàzania to sta∏e oprocentowanie oraz pe∏ne ubezpieczenie sprz´tu medycznego na ca∏y okres finansowania. D∏ugoÊç sp∏aty
mo˝e wynosiç od dwunastu do nawet szeÊçdziesi´ciu miesi´cy. W przypadku projektów, których
wartoÊç nie przekracza 2,4 miliona z∏otych,
Siemens Finance nie wymaga poczàtkowej
wp∏aty w∏asnej szpitala. Reakcja menad˝erów
publicznej s∏u˝by zdrowia na tak skonstruowane
rozwiàzanie jest bardzo pozytywna, cz´sto wr´cz
entuzjastyczna. Wspó∏pracujàcym z Siemens Finance dostawcom sprz´tu medycznego produkt zapewnia zaÊ wyjàtkowà przewag´ konkurencyjnà.
Najwa˝niejsze jednak, i˝ dzi´ki wspó∏dzia∏aniu
wszystkich zaanga˝owanych w projekt partnerów
szpitale i przychodnie wyposa˝ane sà sukcesywnie w coraz lepszy, zaawansowany technologicznie sprz´t medyczny, umo˝liwiajàcy skuteczniejszà diagnostyk´ i leczenie.
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CX NEWS nr 3/16/2005

CXNews-LISTOPAD05

11/22/05

12:02

Page 3

POMAGAJMY RAZEM

Pomó˝ wraz z Consultronix i Aspel
w realizacji idei Domowego Hospicjum dla Dzieci!
Zapraszamy do partnerskiej, odpowiedzialnej pomocy. Wspólnie mo˝emy to zrobiç ∏atwiej ni˝ kiedykolwiek.
Ka˝dy z Paƒstwa, dokonujàc na rzecz Hospicjum darowizny w wysokoÊci minimum 500 z∏otych, przy najbli˝szym
zamówieniu o wartoÊci co najmniej 10tys. z∏otych otrzyma 5% specjalnego rabatu.

A dodatkowo Consultronix lub Aspel kolejnà, identycznà kwot´ przeka˝e na rzecz Hospicjum!
Niecz´sto tak niewielkim kosztem mo˝emy pomóc tak wiele. Wspólnie, to mo˝liwe.
NIP: 6762264686
Regon: 356822657
ul.Ró˝ana 11/1, 30-505 Kraków
tel.: (12) 269 86 20
Konto bankowe: Fortis Bank II O/Kraków 09 1600 1198 0002 0022 522 08001
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Zwyrodnienie plamki zwiàzane z wiekiem
Z

wyrodnienie plamki zwiàzane z wiekiem
(ang. age-related macular degeneration
– AMD) jest schorzeniem centralnej siatkówki,
prowadzàcym do nieodwracalnego i nieraz
znacznego pogorszenia widzenia u osób po 50 r.˝.
Wyzwaniem pozostaje opracowanie w pe∏ni
skutecznego leczenia AMD, zw∏aszcza postaci
wysi´kowej. Nowe metody terapeutyczne odwo∏ujà si´ do patogenezy neowaskularyzacji naczyniówkowej – CNV (ang. choroidal neovaskularization). Depozyty b∏ony podstawnej RPE, z∏ogi
lipidowe b∏ony Brucha sprzyjajà niedotlenieniu
siatkówki, co stanowi najwa˝niejszy sygna∏ do
produkcji mediatorów nowotwórstwa naczyniowego, jak VEGF (ang. vascular endothelial
growth factor) oraz cytokin prozapalnych. W
Êwietle najnowszych doniesieƒ, powstawanie
CNV jest w znacznym stopniu dynamicznym
procesem naprawczym. Dlatego te˝ rozró˝nia si´
ryc 1

ryc 2

nast´pujàce fazy tego zjawiska: inicjacj´, aktywne zapalenie i nieaktywnà inwolucj´ czyli bliznowacenie.
Wydaje si´, ˝e prze∏omem w leczeniu wysi´kowego AMD mo˝e byç po∏àczenie sprawdzonej
ju˝ terapii fotodynamicznej z farmakoterapià,
ogniskujàcà si´ na hamowaniu czynników inicjujàcych wczesne fazy neowaskularyzacji oraz
ograniczajàcà proces zapalny towarzyszàcy tworzeniu CNV. Pegaptanib sodu (EYE 001, Macugen/Eyetech Pfizer) to aptamer, zmodyfikowany RNA-pochodny oligonukleotyd, blokujàcy
zarówno bezpoÊrednio VEGF 165, jak i jego
receptory. RhuFab V2 (Genentech, Lucentis/Novartis) to fragmenty rekombinowanych
ludzkich przeciwcia∏ monoklonalnych, skierowanych przeciw VEGF. Obecnie prowadzone sà
wielooÊrodkowe badania III fazy z grupà kontrolnà dla okreÊlenia skutecznoÊci i bezpieczeƒstwa podawania Ranibizumabu w minimalnie
klasycznej i ukrytej postaci CNV, a tak˝e randomizowane badania wykazujàce efektywnoÊç
i bezpieczeƒstwo terapii z∏o˝onej - Ranibizumab
w po∏àczeniu z terapià fotodynamicznà z u˝yciem Verteporfiny w klasycznych dominujàcych
formach CNV.

OFERTA SPECJALNA
Laser 805 nm
i-PDT/TTT/ROP/Fotokoagulacja
firmy OPTO
W zestawie z
Adapter 75-500 um do fotokoagulacji
Adapter 800-4300 TTT i IMP
Lampa szczelinowa L-0219 Inami
Stolik elektrycznie podnoszony

Cena 98 800z∏ netto

prof. Andrzej Stankiewicz

Farmakoterapia aktywnej fazy neowaskularyzacji podsiatkówkowej opiera si´ na dzia∏aniu
przeciwzapalnym i niszczeniu nowych naczyƒ,
dzi´ki zastosowaniu terapii fotodynamicznej.
Acetonid triamcynolonu posiada potencjalne
w∏aÊciwoÊci antyangiogeniczne i podawany jest
doszklistkowo. NowoÊcià jest po∏àczenie terapii
fotodynamicznej z poprzedzajàcym jà podaniem
doszklistkowym 4 mg Triamcynolonu.
Kolejnà grupà leków sà steroidy angiostatyczne, jak Anacortave acetate (Alcon Labolatories). Anacortave jest podawany do przestrzeni nadtwardówkowej w okolic´ plamki w odst´pach 6 miesi´cznych. Trwajà badania porównawcze III fazy aktywnoÊci Anacortave acetate
w porównaniu z PDT.
Pomimo szeregu potencjalnych dróg leczenia
wysi´kowej postaci AMD, terapia fotodynamiczna zatwierdzona przez FDA, pozostaje obecnie
najbardziej dost´pnà formà walki z niektórymi
formami nowotwórstwa naczyniowego o skutecznoÊci popartej licznymi badaniami klinicznymi. Terapi´ fotodynamicznà wykonuje si´ w
Klinice Okulistyki WIM od wrzeÊnia 2004 r.
(ryc.1 i 2). Chorzy kwalifikowani sà w Poradni
Siatkówkowej przez zespó∏ lekarzy specjalizujàcych si´ w chorobach plamki. W 2004 r. zosta∏o
równie˝ powo∏ane Stowarzyszenie AMD, którego prezesem jest prof. Andrzej Stankiewicz.
Jego cz∏onkami sà nie tylko osoby dotkni´te tym
schorzeniem, lecz równie˝ ch´tni wspieraç
dzia∏ania Stowarzyszenia. Pod patronatem
Stowarzyszenia organizowane sà spotkania edukacyjne z chorymi oraz szkolenia dla lekarzy.
Prof. Andrzej Stankiewicz
dr n. med. Ma∏gorzata Figurska
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ORA-Reichert
Ewa Weso∏owska

O

cular Response Analyzer (ORA) to system
który przy u˝yciu specjalnej formu∏y mierzy
rzeczywistà wartoÊç ciÊnienia wewnàtrzga∏kowego. Urzàdzenie to przy badaniu bierze pod
uwag´ biomechaniczne w∏aÊciwoÊci rogówki
takie jak gruboÊç, elastycznoÊç, stopieƒ nawil˝enia oraz szereg innych czynników, które
majà ogromny wp∏yw na wynik pomiaru, oraz
mogà dostarczyç wskazówek do zdiagnozowania
chorób oczu i sposobu ich póêniejszego leczenia.
Podczas badania aparat wykorzystuje technik´ pomiaru tonometru bezkontaktowego, z
tym ˝e mierzy:
• ciÊnienie przy którym rogówka zostaje
sp∏aszczona,
• i ciÊnienie przy którym powraca do stanu
p∏askiego.
Ró˝nica tych ciÊnieƒ to tzw, histereza rogówkowa mierzona przez ORA.
Histereza rogówkowa stwarza równie˝ podstawy dla innych technik pomiarów:
• IOPCC (Corneal Compensated IOP) – pomiar ciÊnienia wewnàtrzga∏kowego nieobcià˝onego w∏asnoÊciami rogówki.
• CRF (Corneal Resistance Factor) – pomiar
ca∏kowitej sztywnoÊci rogówki.
Urzàdzenie posiada wbudowanà 20 MHz
sond´ pachymetrycznà i jest bardzo u˝yteczne
przy okreÊleniu prawid∏owej wartoÊci ciÊnienia
wewnàtrzga∏kowego, diagnozowaniu chorób
rogówki, wczesnego wykrywania jaskry, oraz
przy selekcji pacjentów do chirurgii refrakcyjnej.
System ORA jest wyposa˝ony w komputer ze
specjalistycznym oprogramowaniem pozwalajàcym na analizowanie wyników, prowadzenie
wygodnej i przyjaznej dla operatora bazy danych, umo˝liwiajàc analiz´ danych populacji dla
potrzeb statystycznych.
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Allegretto Wave
- WaveLight
Laser excimerowy ALLEGRETTO WAVE firmy
WaveLight to doskona∏ej jakoÊci, nowoczesny
system wyposa˝ony w precyzyjny, niezawodny
i szybki system aktywnego Êledzenia ruchu oka pacjenta (tzw. Eyetracking), który zsynchronizowany
Agnieszka
jest z wyzwalaniem wiàzki laserowej, pracujàcej z
Soto∏a
cz´stotliwoÊcià 200 Hz. Taka szybkoÊç z jednej
strony minimalizuje wysychanie rogówki podczas
zabiegu, a z drugiej redukuje wp∏yw warunków zewn´trznych. Ma∏a, p∏ywajàca plamka lasera
(Flying Spot) o Êrednicy 0.68 mm i profilu Gaussa gwarantuje du˝à precyzj´ modelowania
powierzchni i brzegu ablacji. Ablacja wykonywana jest zgodnie z asferycznym profilem, dostosowanym do naturalnej krzywizny rogówki.
System ten wykorzystywany jest do:
• wykonywania standardowych
zabiegów korekcji wady refrakcji (krótkowzrocznoÊç, niezbornoÊç krótkowzroczna, dalekowzrocznoÊç, niezbornoÊç dalekowzroczna),
• wykonywania zabiegów w oparciu
o indywidualnà map´ topograficznà
rogówki pacjenta (T-CAT),
• korekcji aberracji uk∏adu optycznego oka (A-CAT),
• zabiegów fototerapeutycznych.
Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom
u˝ytkowników firma WaveLight stworzy∏a system ALLEGRETTO WAVE
Eye-Q. W laserze tym modelowanie
rogówki odbywa si´ z uwzgl´dnieniem
indywidualnej asferycznoÊci rogówki
pacjenta, wyra˝anej wartoÊcià Q (Q-Value). Cz´stotliwoÊç pracy lasera i zsynchronizowanego z nim Eyetrackera
wynosi 400 Hz (przy tej szybkoÊci skorygowanie 1D zajmuje 2.5 sekundy przy
strefie optycznej 6.5 mm). Pozosta∏e
parametry sà identyczne jak w laserze
ALLEGRETTO WAVE.

www.wavelight.com
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SLO/OCT
O

CT/SLO firmy OTI jest skomputeryzowanym skanerem optycznym przeznaczonym do obrazowania dna oka. Dostarcza on
obrazów anatomicznych powierzchni dna oka o
wysokiej rozdzielczoÊci i jakoÊci przy u˝yciu

kombinacji dwóch metod: konfokalnego skaningowego oftalmoskopu laserowego (SLO), oraz
optycznej tomografii koherencyjnej (OCT).
Dzi´ki równoczesnej rejestracji obu obrazów z
wykorzystaniem wspólnego toru optycznego,
zapewniono ich zgodnoÊç co do piksela.
Urzàdzenie mo˝e rejestrowaç obrazy zarówno w
przekroju poprzecznym (B-Scan) jak i
pod∏u˝nym (C-scan), co pozwala uzyskaç
g∏´bokoÊç penetracji do 6mm.
Zalety obrazowania OCT/SLO:
• dok∏adna korelacja pomi´dzy strukturà
badanej powierzchni a obrazem OCT,
• mo˝liwoÊç lokalizacji zmian patologicznych
nierejestrowanych przez tradycyjne skanery,
• mo˝liwoÊç okreÊlenia przekroju poprzecznego i g∏´bokoÊci zmiany,
• mo˝liwoÊç wielop∏aszczyznowej wizualizacji
powierzchni siatkówki, wraz z obrazem 3D.
Równoczesne skanowanie w dwu p∏aszczyznach zapewnia:

• wysokà czu∏oÊç na zmiany topograficzne,
• szybkà lokalizacj´ obiektu i ustalenie jego
parametrów z ma∏ym b∏´dem pomiarowym,
• mo˝liwoÊç wyboru g∏´bokoÊci skanowania,
• mo˝liwoÊç wyboru p∏aszczyzny odniesienia
w obrazie 3D.
Zbyszek Mazgaj

SLT - firmy Laserex
S

elektywna Trabekuloplastyka Laserowa
(SLT) jest innowacyjnà metodà w obni˝aniu
ciÊnienia wewnàtrzga∏kowego (IOP - Intraocular
Pressure) polegajàca, na aktywowaniu komórek
siatki w∏ókien trabekularnych (TM- trabecular
mesh) w wyniku czego zostaje przywrócona ich
w∏aÊciwa funkcja. SLT jest nieinwazyjnà, nietermicznà procedurà, która mo˝e byç wielokrotnie
wykorzystywana oraz ∏àczona z innymi metodami obni˝ania IOP.
SLT jest zabiegiem polegajàcym na napromieniowywaniu bardzo krótkimi niskoenergetyczny-

Zdj´cie1: Efekty SLT i ALT widoczne w mikroskopie skaningowym.
Po zabiegu SLT nie wyst´pujà zniszczenia koagulacyjne ani termalne
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www.laserex.com

Piotr Nowak
mi impulsami Êwiat∏a o d∏ugoÊci 532 nm
bogatych w melanin´ komórek w∏ókien trabekularnych. W czasie procedury naÊwietlanych jest
ok 50 punktów TM tak, aby potraktowany zosta∏
ostatecznie kàt 180 stopni. Ten ∏agodny zabieg
laserowy wywo∏uje uwolnienie makrofagów,
które odbudowujà sieç TM i przywracajà jej
w∏aÊciwe funkcjonowanie, jednak˝e przy zredukowanym ciÊnieniu wewnàtrzga∏kowym.
Idea SLT wywodzi si´ z procesu selektywnej
fototermolizy, bazujàcego na krótkich impulsach
(3 ns) co w po∏àczeniu z relaksacjà eliminuje
zniszczenia termiczne.
Charakterystyka SLT:
1. SelektywnoÊç - tkanki zdrowe nie sà naruszane,
2. Brak zniszczeƒ termicznych,
3. Mo˝liwoÊç wielokrotnego wykonywania zabiegu.
SLT po testach klinicznych uznane jako równie
efektywne jak ALT (Argonowa Laserowa Trabekuloplastyka), i mo˝e byç podstawowym sposobem leczenia pacjentów, niepodatnych na terapi´ farmakologicznà.
Laserex jest liderem we
wprowadzaniu
procedur
SLT. Oferuje dwa systemy
SOLO - tylko do SLT
Tango b´dàcy kombinacjà
lasera Q-switch 1064 nm
i Q-switch 532 nm.
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WIDEODERMOSKOPIA W DERMATOLOGII

prof.
Lidia
Rudnicka

D

ermoskopia bywa równie˝ nazywana dermatoloskopià lub mikroskopià epiluminescencyjnà. Pierwsze, pochodzàce z lat pi´çdziesiàtych, opisy przypadków wykorzystania
dermoskopii jako narz´dzia diagnostycznego
dotyczy∏y bardzo ró˝nych chorób skóry. Choç w
ostatnich latach uwaga dermatologów skupi∏a
si´ g∏ównie wokó∏ mo˝liwoÊci zastosowania dermoskopii w nowotworach skóry, najnowsze
obserwacje wskazujà, ˝e zastosowanie dermoskopii w dematologii mo˝e jednak byç bardzo
szerokie.

Dermoskopia
i Wideodermoskopia
Dermatoskop jest urzàdzeniem optycznym,
powi´kszajàcym od 10- do 12-krotnie, z oÊwie-

tleniem bocznym oglàdanej powierzchni.
Niektóre dermoskopy majà dwa cylindry kontaktowe: jeden ma∏y, o Êrednicy ok. 8 mm do oglàdania miejsc trudno dost´pnych, takich jak na
przyk∏ad: zmiany w obr´bie przestrzeni mi´dzypalcowych lub za uchem i drugi cylinder Êrednicy
ok. 2,5 cm, s∏u˝àcy do oglàdania zmian na skórze
g∏adkiej. Poza samym elementem powi´kszenia
dermoskopia wizualizuje struktury, które sà niewidoczne go∏ym okiem. Niektórzy dermatolodzy
stojà na stanowisku, ˝e dermoskopia wype∏nia
luk´ mi´dzy dermatologicznà ocenà makroskopowà zmian skórnych, a ich histopatologicznà weryfikacjà.
Nowoczesne rozwiàzania techniczne pozwoli∏y na po∏àczenie dermoskopu z kamerà
cyfrowà i monitorem komputerowym, co z kolei
w po∏àczeniu z udoskonalonà aparaturà optycznà samego urzàdzenia diagnostycznego,
umo˝liwi∏o osiàgni´cie kilkudziesi´ciokrotnych
powi´kszeƒ samej zmiany skórnej. System dermoskopii wspomagany systemem komputerowym nazwano wideodermoskopià. Dodatkowym walorem wideodermoskopii jest mo˝liwoÊç
wykorzystania oprogramowania komputerowego, które u∏atwia wielostronnà analiz´ obrazu
zmiany skórnej. Warto jednak podkreÊliç, ˝e o
ile oprogramowanie wideodermoskopów stanowi wa˝ne, nowoczesne narz´dzie w r´kach der-

OFERTA SPECJALNA
dermatoskop r´czny EPISCOPE firmy WelchAllyn
w zestawie:
- g∏ówka
- ràczka zasilana akumulatorowo
- ∏adowarka
- etuii
cena za zestaw: 1890 z∏ netto
Fotofinder dermoscope firmy TeachScreen
w zestawie:
- kamera Medicam 500
z koƒcówkà mikroskopowà 20-70
- oÊwietlenie boczne LED
- stolik
- 3 koƒcówki dodatkowe:
zamkni´ta, otwarta i sto˝kowa
- oprogramowanie:
- baza danych pacjentów
- program „BODYSCAN”
- program „MOLE ANALYZER”
- komputer klasy PC
- drukarka kolorowa
cena za zestaw: 45 320 z∏ netto
CX NEWS nr 3/16/2005

www.teachscreen.com

INTERNATIONAL DERMOSCOPY
COURSE AND CONFERENCE
(strona internetowa konferencji: www.derm.pl)

7-9 wrzesnia 2006
Warszawa
matologów, to nigdy i w ˝adnym wypadku nie
mo˝e zastàpiç wiedzy i doÊwiadczenia dermatologa. To lekarz, a nie maszyna stawia rozpoznanie i podejmuje decyzje terapeutyczne. To równie˝ lekarz, a nie maszyna ponosi odpowiedzialnoÊç za te decyzje.

Wideodermoskopia
w diagnostyce czerniaka
i innych nowotworów skóry
Dermoskopia i wideodermoskopia sta∏y si´
standardem w wczesnej diagnostyce czerniaka,
nietypowych postaci raków p∏askonab∏onkowych
i raków kolczystokomórkowych. W tym aspekcie
istotnym walorem wideodermoskopii jest mo˝liwoÊç prowadzenia dermoskopowej dokumentacji pacjenta. Daje ona nie tylko mo˝liwoÊç
precyzyjnego monitorowania znamion barwnikowych i zmian przednowotworowych, ale równie˝ porównania obrazu dermoskopowego z
uzyskanym wynikiem badania histopatologicznego usuni´tej zmiany. Warto w tym aspekcie podkreÊliç fakt, ˝e w przypadkach wczesnej diagnostyki czerniaka wideodermoskopia wykazuje ok.
90% zgodnoÊci z wynikiem histopatologii. Nie w
ka˝dym przypadku pierwszy wynik badania histopatologicznego jest prawdziwy. Bywa tak, ˝e
wiedzeni obrazem wideodermoskopowym dokonujemy dodatkowych skrojeƒ lub barwieƒ, a to
prowadzi do zmiany rozpoznania histopatologicznego.

Inne zastosowania
wideodermoskopii
Prawdziwy prze∏om w wykorzystaniu wideodermoskopii przynoszà najnowsze badania nad
mo˝liwoÊcià zastosowania tej metody w nienowotworowych chorobach skóry. W 2005 roku po
raz pierwszy wykazano, ˝e wideodermoskopia
jest doskona∏ym narz´dziem do oceny heterogennoÊci Êrednicy w∏osów, co okazuje si´ niezwykle przydatne w diagnostyce ró˝nicowej ∏ysienia.
Wideodermoskop spe∏nia podstawowe funkcje
klasycznego kapilaroskopu. Mo˝e równie˝ byç
wykorzystany w diagnostyce ró˝nicowej zapalnych chorób skóry. Szeroki zakres informacji
na temat wykorzystania wideodermoskopii w
dermatologii mo˝na uzyskaç na konferencjach
i kursach organizowanych przez International
Dermoscopy Society (www.dermoscopy-ids.org).
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UVA/UVB firmy Daavlin
Joanna Jab∏oƒska

F

irma Daavlin ma zaszczyt przedstawiç nowoczesne lampy do leczenia bielactwa i
∏uszczycy.
Lampy firmy Daavlin spe∏niajà najwy˝sze
normy bezpieczeƒstwa, posiadajàc opatentowany system „Watchdog
Safety Shut Off”, który w
momencie
zagro˝enia
wy∏àcza aparatur´. Wszystkie urzàdzenia kliniczne
wyposa˝one sà w funkcje
ochrony przed niepo˝àdanà
ingerencjà osób trzecich.
W ofercie firmy dost´pne sà nast´pujàce modele
do naÊwietlania ca∏ego cia∏a:

3 Series:
Najbardziej rozbudowany, nowoczesny system
kabin do gabinetów i klinik. Wyposa˝ony w
funkcj´:
• „Smart Touch” do pomiaru i kontroli parametrów leczenia oraz archiwizacji danych pacjentów (baza danych),
• „Flex Dosimeter” mierzàcà nat´˝enie Êwiat∏a.
Wyjàtkowy szeÊciokàtny kszta∏t urzàdzenia,
umo˝liwia równomierne naÊwietlanie ca∏ego
cia∏a, a podwójnie otwierane drzwi zapewnia
komfort nawet oty∏ym pacjentom. Kabiny wyposa˝one sà w promienniki UVA/ UVB lub ich
kombinacje, do wyboru mamy systemy z 24 lub
48 lampami. Dodatkowo wewnàtrz kabiny wbudowane sà funkcje zapewniajàce komunikacj´
oraz komfort pacjenta. Unikalnym rozwiàzaniem jest zastosowanie ruchomego podestu dla
pacjenta umo˝liwiajàcego maksymalnà ekspozycje ca∏ego cia∏a (równie˝ stóp).

UV Series:
Niewielkie, ekonomiczne kabiny naÊwietlajàce ca∏e cia∏o,
dost´pne w wariancie UVA /UVB
lub ich kombinacjà. Mo˝liwoÊç
wyboru spoÊród 12, 16 lub
24 lamp. Posiada systemy
kontroli „Flex Dosimeter”,
„Flex Timer” (manualna
funkcja nastawiania czasu
przez operatora).
7 Seriese:
Panele w wersji 4, 6, 8 lub
10 lamp UVA/UVB. 7 Series
to jedyne na rynku panele z
mo˝liwoÊcià wyposa˝enia w
os∏on´ zabezpieczajàcà lampy. Wbudowane w urzàdzenie sà funkcje „Flex Timer”
lub „Flex Dosimeter”.

Technologia PPx - Photopneumatic Therapy
T

echnologia Photoneumatic (PPx) jest kombinacjà podciÊnienia z szerokopasmowym
êród∏em Êwiat∏a.
PPx jest pierwszà technologià manipulujàcà
cechami skóry, zdolnà dostarczyç 4 do 5 razy
wiekszà energi´ do celu zlokalizowanego na
ka˝dej g∏´bokoÊci.

• bezboleÊnie,
• wysoko efektywne niebieskie i zielone fotony penetruj´ g∏´bsze cele.
• 5 razy mniej energii absorbujà okalajàce
tkanki.
4. Cele sà bezboleÊnie i skutecznie zniszczone,
a skóra wraca na swoje miejsce.

KorzyÊci wynikajàce
z u˝ywania PPx

Jak dzia∏a PPx ?
1. W∏aÊciwà koncówk´ urzàdzenia umieszcza
si´ ponad obszarem leczonym, nast´pnie jest
wytwarzane podciÊnienie.
2. Leczony obszar zostaje wciàgni´ty do urzàdzenia, przez co:
• skóra staje sie cieƒsza, co redukuje koncentracje melaniny.
• zmiany skórne oraz w∏osy zostajà przemieszczone bli˝ej powierzchni skóry.
• naczynia krwionoÊne ulegajà kompresji.
3. Wysoko wydajne fotony zostajà dostarczone do tkanki:
• 4-5 razy bezpieczniej,

8

Optymalizacja absorbcji Êwiat∏a.
PPx jest pierwszà technologià u˝ywajàcà skutecznie i bezpiecznie fal krótkich, absorbowanych przez melanin´ i naczynia krwionoÊne.
Ten unikalny mechanizm pozwala optymalnie
wykorzystaç najbardziej efektywnà cz´Êç spektrum, i w konsekwencji obni˝yç dostarczonà do
tkanki energi´, bez utraty efektywnoÊci zabiegu.
Zabiegi „fotoneumatyczne” sà:
Zabiegami bezbolesnymi - ze wzgledu na
wysokà wydajnoÊç fotonów, dostarczajàcych niebieskie i zielone Êwiat∏o prosto do celu, terapia
Aestehra PPx u˝ywa mniejszych energii, co
zapobiega absorpcji przez tkanki okalajace
g∏´bsze cele.

www.consultronix.com.pl

Anna
Piotrowska

Bezpieczniejsze - terapia PPx jest: bardziej
wydajna w dostarczaniu energii do tkanek,
u˝ywa znaczàco mniejszej iloÊci energii ca∏kowitej, wcià˝ skutecznie niszczac cele. Nie wymaga
czynnoÊci przygotowawczych czy znieczuleƒ, co
skraca terapie.
Szybki zabieg ca∏ych nóg i pleców - bardzo
du˝a koƒcówka pozwala lekarzom na zrobienie
ca∏ego zabiegu nóg i pleców w 20 minut.
Higieniczne - jednorazowa koƒcówka gwarantuje pacjentom, ˝e otrzymujà leczenie higieniczne, nie sà zmuszeni do bezpoÊredniego kontaktu z urzàdzeniem, które pracowa∏o ju˝ przy
innym pacjencie.
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Tràdzik ró˝owaty, skóra z problemami
naczyniowymi-intensywna piel´gnacja przed zimà
tym okresie jest napadowe czerwienienie twarzy
(flushing) pod wp∏ywem czynników miejscowych
i ogólnych. Poczàtkowo objawy typu „flushing”
sà przemijajàce, ale nast´pnie wraz z uszkodzeniem naczyƒ dochodzi do powstania utrwalonych zmian rumieniowych.
Do czynników wyzwalajàcych powstawanie
rumienia, a w konsekwencji zaostrzenie choroby
nale˝à: s∏oƒce, stres, wysoka i niska temperatura, alkohol, pikantne potrawy, çwiczenia gimnastyczne, nadmierna suchoÊç lub wilgotnoÊç otoczenia, kosmetyki do piel´gnacji twarzy, leki
(kortykosterydy, leki rozszerzajàce naczynia,
niektóre leki obni˝ajàce poziom cholesterolu).
Zwi´kszony przep∏yw krwi i rozszerzenie
naczyƒ krwionoÊnych mo˝e tak˝e byç spowodowane czynnikami hormonalnymi oraz zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego.
Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç zmian skórnych,
mo˝liwoÊç ich ewolucji i wspó∏istnienia oraz
istnienia form przejÊciowych wyró˝niamy nast´pujàce postaci tràdziku ró˝owatego: postaç
rumieniowo-naczyniowà, postaç grudkowo-krostkowà, postaç przeros∏à, postaç ocznà.
Wybór metody leczenia powinien zale˝eç od
nasilenia zmian chorobowych, przypuszczalnych
czynników wywo∏ujàcych, wieku, p∏ci oraz
wra˝liwoÊci skóry. Zaleca si´ leczenie ogólne i
miejscowe, odpowiednie zabiegi piel´gnacyjne
oraz unikanie czynników wyzwalajàcych.
Problemy z rozszerzonymi naczynkami trudno
ukryç, gdy˝ tzw. pajàczki najcz´Êciej umiejsco-

wione sà na twarzy. Dla takiej
cery szczególnie niekorzystne
sà dwa okresy-silnego nas∏onecznienia latem i znacznych
spadków temperatury zimà.
W okresie hyperreaktywnoÊci
naczyƒ, objawów flushing, wyst´powania przejÊciowego rumienia-niezwykle wa˝na jest profilaktyka i w∏aÊciwa piel´gnacja
skóry. Konieczna jest fotoprotekcja oraz zmniejszenie dra˝nienia skóry przez czynniki zewn´trzne. Nale˝y unikaç wysokich i niskich temperatur (s∏oƒce, sauna, mróz), przebywania w
suchych pomieszczeniach, intensywnych çwiczeƒ
fizycznych, ostrych przypraw, alkoholu. Wa˝ny
jest w∏aÊciwy dobór kosmetyków oraz w∏aÊciwe
nawyki piel´gnacyjne.
Firma General Topics posiada w swojej ofercie doskona∏à gam´ preparatów Synchrorose
przeznaczonych do piel´gnacji skóry z problemami naczyniowymi.
Synchrorose Fast jest to delikatny ˝el-krem, w
którym wykorzystano unikatowe po∏àczenie sylimariny oraz MSM (methyl sulphonyl methane).
Przeznaczony jest dla skór z okresowo lub permanentnie wyst´pujacym zaczerwienieniem.
Jest produktem typu „shock” dla delikatnej,
szczególnie wra˝liwej skóry z problemami naczyniowymi. Mo˝e stanowiç uzupe∏nienie kosmetyczne terapii dermatologicznej tràdziku ró˝owatego.

Seria uj´drniajàca General Topics

na której organizujà nowe struktury kolagenu.
Balsam zaleca si´ stosowaç raz lub dwa razy
dziennie, przed i po operacji. Skóra wyraênie
poprawia si´ po 10-15 dniach, a najlepszy efekt
uzyskuje po 45-60 dniach.
Terproline krem do twarzy dodatkowo zawiera izomerazy sacharydowe, które wraz z kwasem
hialuronowym dzi´ki zatrzymaniu wilgoci w
skórze poprawiajà jej struktur´ oraz dajà efekt
wyg∏adzonej i nawil˝onej skóry. Proteoveg,
bia∏ko roÊlinne uzyskane z soji pozwala zahamowaç dzia∏anie elastazy (enzym o zdolnoÊciach
degradacji elastyny i kolagenu).
Krem ma postaç fluidu, szybko si´ wch∏ania
nie pozostawia
skóry t∏ustej.
Mo˝e byç stosowany na dzieƒ
lub noc.

Dr nauk med.
Barbara
Pytrus-S´d∏ak
specjalista
dermatolog

T

ràdzik ró˝owaty nie jest jednolità jednostkà
chorobowà, a zespo∏em objawów o ró˝nej
etiologii. Wyst´puje u ok. 10% populacji, a u
ponad 80% pacjentów g∏ównymi objawami sà
zmiany naczyniowe (rumieƒ, teleangiektazje).
Pojawia si´ cz´Êciej u pacjentów z I, II typem
skóry, niebieskimi oczami i jasnymi w∏osami.
Zmiany naczyniowe przewa˝nie rozpoczynajà
si´ w wieku 30-40 lat, cz´Êciej wyst´pujà u kobiet
ni˝ u m´˝czyzn.
Wczesny okres tràdziku ró˝owatego zaliczany
jest do nerwic naczynioruchowych skóry i na
wiele lat mo˝e wyprzedzaç rozwój utrwalonych
zmian w przebiegu choroby. Pierwsze objawy
obserwujemy u kobiet oko∏o 20 roku ˝ycia,
szczególnie jeÊli dochodzi∏o do nadmiernej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe.
Cz´sto pacjentki skar˝à si´ poczàtkowo na nietolerancj´ kosmetyków.
Dochodzi do wzmo˝onej reaktywnoÊci naczyƒ
bez utrwalonych zmian skórnych, ale okresowo
mo˝e wyst´powaç dyskretny rumieƒ i pojedyncze teleangiektazje. Dominujàcym objawem w

Firma General Topics w swojej ofercie posiada uelastyczniajàcà seri´ dermokosmetyków
Terproline, które majà zastosowanie w chirurgii
plastycznej i dermatologii.
Terproline balsam:
- poprawia kondycje skóry po zabiegach liposukcji
- zachowuje biochemiczne w∏aÊciwoÊci skóry
- zachowuje elastyczne w∏aÊciwoÊci skóry
przed i po plastyce ˝o∏àdka
- zachowuje elastycznoÊç przed i po operacji
powi´kszenia / zmniejszenia piersi
- poprawia wyglàd skóry po oparzeniach poprzez optymalne w∏aÊciwoÊci biochemiczne
- poprawia wyglàd skóry poprzez zwi´kszenie
elastycznoÊci po sztucznym napromieniowaniu
- wspomaga efekty przy stosowaniu specjalnych diet odchudzajàcych
- idealny przed i po cià˝y
- oraz w przypadku wyst´powania rozst´pów
Terproline krem do twarzy znajduje zastosowanie:
- przed i po liftingu twarzy
- przy zabiegach laserowych
- przed i po peelingach twarzy
- w dermabrazji
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- poprawia zachowanie spr´˝ystoÊci i kolorytu skóry twarzy oraz szyi
- hamuje i zapobiega powstawaniu nowych
zmarszczek
- w terapii poÊredniej w trakcie zabiegów z kwasami AHA
Po∏àczenie substancji czynnych zawartych w
preparatach Terproline powoduje efektywne
oddzia∏ywanie na zawarty w skórze kolagen,
kwas hialuronowy oraz fibronektyn´.
Kwas azjatycki inaczej Centella Asiatica to
roÊlina pochodzàca min. z Indii i Chin. Wykazuje
silne dzia∏anie przeciwzapalne, przeciwdzia∏ajàce uszkodzeniom tkanki skóry w procesie
starzenia si´. Pozytywnie wp∏ywa na metabolizm
fibroblastów i syntez´ w∏ókien kolagenowych.
Ponadto stymuluje syntez´ kwasu hialuronowego odpowiedzialnego za nawil˝enie skóry.
Dzia∏anie proliny, aminokwasu zawartego w
kolagenowej strukturze pomaga w ich odbudowie. Zawarta w preparatach acetoglukozamina
ma zdolnoÊci wiàzania wody w naskórku i uelastyczycznia jà. Jest prekursorem biosyntezy kwasu hialuronowego.
Glikopeptyd z fibronektyny to prekursor biosyntezy fibronektyny, która spe∏nia rol´ siatki,

www.generaltopics.pl
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DERMATOLOGIA

NOWOÂå - FILLAST® EL Revitalising!

Monika
Kamiƒska

F

ILLAST® EL Revitalising, to skoncentrowana formu∏a przeznaczona dla skóry wokó∏
oczu i ust zosta∏a opracowana w celu poprawy
wyglàdu tych delikatnych fragmentów skóry.
Rewitalizuje i poprawia wyglàd faktury skóry,
redukuje zmarszczki typowe dla fragmentów
wokó∏ oczu („kurze ∏apki”) i ust. Dzi´ki dzia∏aniu aktywnych sk∏adników FILLAST® EL
powoduje, ˝e skóra staje si´ mniej zm´czona, a
cienie pod oczami wyraênie malejà.
Zawiera filtry przeciws∏oneczne (SPF 20)
chroniàce delikatnà skór´ wokó∏ oczu i ust przed
szkodliwym dzia∏aniem promieniowania UVA i
UVB.
Rewitalizujàcy produkt FILLAST® EL Revitalising wp∏ywa na widocznà popraw´ faktury
skóry, redukujàc mikro-zmarszczki, zmarszczki
oraz zmarszczki mimiczne.

10

Jego dzia∏anie opiera si´ na innowacyjnym
rozwiàzaniu naukowym HAT® - Hyaluronic
Acid Technosophy, dzi´ki któremu poznano
skomplikowane mechanizmy fizjologiczne na
podstawie funkcji biologicznych kwasu hialuronowego: naturalnego zwiàzku wyst´pujàcego w naskórku
i skórze w∏aÊciwej.
Kwas hialuronowy
odgrywa w skórze wiele wa˝nych funkcji,
wÊród których najwa˝niejszà jest zdolnoÊç
∏àczenia
znacznych
iloÊci wody. W ten sposób wp∏ywa na pra-

www.consultronix.com.pl

wid∏owe nawil˝anie skóry pe∏niàc funkcj´
noÊnika zapasów wody.
W czasie starzenia lub w wyniku dzia∏ania
promieniowania s∏onecznego i dzia∏ania wolnych rodników jego jakoÊç i skutecznoÊç malejà,
a w konsekwencji dochodzi do odwodnienia
skóry, utraty jej spr´˝ystoÊci i do powstawania
zmarszczek.
FILLAST® EL opiera si´ na innowacyjnym i
oryginalnym mechanizmie pozwalajàcym na
uzupe∏nienie i stymulacj´ biosyntezy oraz na
zahamowanie degradacji kwasu hialuronowego
poprzez zaanga˝owanie sk∏adników pochodzenia naturalnego w wysokim st´˝eniu.
Niezwykle istotny jest te˝ fakt, ˝e FILLAST®
EL jest zazwyczaj tolerowany przez skór´, równie˝ po peelingu, niemniej nale˝y pami´taç, ˝e w
przypadku bardzo delikatnej skóry nie mo˝na
wykluczyç alergii i/lub podra˝nieƒ.
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CHIRURGIA PLASTYCZNA

Piersi
– atrybut kobiecoÊci
P

ierÊ jest organem z∏o˝onym z t∏uszczu i tkanki gruczo∏owej, otoczonym skórà. Jej podstawowà funkcjà jest wytwarzanie mleka, jednak
z czasem piersi sta∏y si´ tak˝e symbolem kobiecej p∏odnoÊci i seksualnoÊci.
Nie przypadkiem pierwotne spo∏eczeƒstwa
obdarza∏y swoje ˝eƒskie bóstwa obfitym biustem
– znakiem szczególnej mocy.
Piersi stanowià g∏ówny element obrazu kobiecego cia∏a i sà jednym z najwa˝niejszych sposobów „komunikacji” seksualnej pomi´dzy ludêmi.
Nic wi´c dziwnego, ˝e panie tak bardzo zwracajà uwag´ na ich wyglàd.
Niestety, nie zawsze mogà byç zadowolone.
Czasem nawet m∏odym osobom los p∏ata w tej
dziedzinie nieprzyjemne figle. Jest ca∏a rozmaitoÊç mniej lub bardziej k∏opotliwych niedoskona∏oÊci, z którymi borykajà si´ kobiety: piersi
zbyt du˝e, wiszàce, bardzo ma∏e, asymetryczne,
opadajàce, itp. Zdarzajà si´ nawet dodatkowe
gruczo∏y i brodawki.
Równie˝ czas i dzieci sà bezwzgl´dne dla kobiecego cia∏a. Z biegiem lat, po porodach i karmieniu, czasem te˝ po bardzo drastycznych dietach biust zmienia obj´toÊç i traci kszta∏t.
Jest wiele technik operacyjnych, a ka˝dy chirurg-plastyk stosuje takà, która w jego r´kach
daje najlepsze rezultaty. W ka˝dym przypadku
potrzebna jest staranna indywidualna konsultacja. Trzeba pami´taç, ˝e „rzeêbienie” piersi, to
zabieg na ˝ywych tkankach i dlatego wynik operacji zale˝y nie tylko od umiej´tnoÊci chirurga,
ale i od jakoÊci tkanek piersi.

Zaletà silikonu jest to, i˝ jest oboj´tnà substancjà, która nie wchodzi w reakcje z p∏ynami ustrojowymi ani tkankami i przez to nie wywo∏uje
reakcji zapalnych, ani immunologicznych.
Delikatna torebka w∏óknista, którà tworzy si´
wokó∏ implantu, izoluje go od otaczajàcych tkanek.
W ciàgu ostatnich lat jakoÊç protez silikonowych znaczàco si´ poprawi∏a - wzmocniono
pow∏oki, a specjalna szorstka powierzchnia
zapobiega wystàpieniu twardej, bolesnej torebki
wokó∏ implantu. Nastàpi∏a radykalna poprawa
wype∏nienia protez - p∏ynny silikon zastàpiono
˝elem, który nie wycieka nawet przy uszkodzeniach zewn´trznej pow∏oki.
Trzeba podkreÊliç, ˝e w okresie, gdy wybuch∏a
panika wywo∏ana pog∏oskami, ˝e silikon powoduje raka piersi oraz choroby immunologiczne,
przeprowadzono tysiàce badaƒ, które jednoznacznie wykluczy∏y te obawy.
U˝ywane sà równie˝ protezy wype∏nione solà
fizjologicznà, ale sà one znacznie twardsze w dotyku i w ciàgu kilku lat zauwa˝a si´ znaczne
zmniejszenie ich obj´toÊci.
WielkoÊç piersi jest sprawà indywidualnego
gustu. Chirurg powinien jednak zachowaç rozsàdek i nie daç si´ zwieÊç marzeniom „p∏askich”
kobiet na temat wielkich piersi. Zasadniczà sprawà jest zachowanie odpowiednich proporcji
pomi´dzy rozmiarem piersi, a wymiarami pacjentki: jej wzrostem, szerokoÊcià i kszta∏tem
klatki piersiowej, szerokoÊcià ramion, umi´Ênieniem i gruboÊcià tkanki podskórnej.

Powi´kszanie piersi

Pierwsza konsultacja

Po˝àdana wielkoÊç piersi jest sprawà gustu i
mody. Mo˝na zauwa˝yç, ˝e wp∏yw na popularnoÊç tego typu zabiegów majà aktualne „symbole seksu”.
Kto mo˝e powi´kszyç piersi?
Pacjentki, które chcà poddaç si´ temu zabiegowi sà w bardzo ró˝nym wieku:
• Nastolatki, tu˝ po pokwitaniu i osiàgni´ciu
dojrza∏oÊci p∏ciowej, u których piersi nie rozwin´∏y si´ wcale lub prawie wcale.
• Kobiety z ma∏ymi piersiami, które sà zm´czone wype∏nianiem swoich biustonoszy ró˝nego
rodzaju gàbkami i wk∏adkami.
• Matki, które wskutek karmienia straci∏y
tkank´ gruczo∏owà i z pi´knych niegdyÊ piersi
pozosta∏ im tylko „futera∏”.
• Panie, które ju˝ nie wychowujà dzieci, a
chcà okreÊliç swojà kobiecoÊç poprzez pi´kny
kszta∏t piersi.
A˝eby powi´kszyç obj´toÊç piersi - trzeba u˝yç
implantu.
Wi´kszoÊç chirurgów-plastyków u˝ywa protez
silikonowych, które sà zbudowane z galaretki
silikonowej, otoczonej specjalnymi pow∏okami.

Opiszesz mi swój problem, okreÊlisz oczekiwania. Zapytam o Twoje zdrowie - obecny stan,
leki, które przyjmujesz, przebyte zabiegi, powa˝ne choroby, uczulenia.
Po zbadaniu razem przedyskutujemy Twój
problem.
Ze swojej strony, zaproponuj´ rozwiàzanie,
które uwa˝am za najlepsze. Opowiem o nast´pstwach zabiegu (bólu, niedogodnoÊciach,
niezdolnoÊci do pracy) oraz potencjalnych po-
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dr n. med.
Maciej Kuczyƒski
wik∏aniach chirurgicznych. Otrzymasz wszystkie
informacje niezb´dne do przeprowadzenia zabiegu.

Redukcja piersi
Zmniejszanie piersi to zabieg przeznaczony
dla kobiet po porodach i karmieniu piersià, a
tak˝e dla m∏odych dziewczàt, których piersi
zacz´∏y rozwijaç si´ w bardzo wczesnym wieku i
osiàgn´∏y wymiary znacznie przewy˝szajàce
przyj´te normy.
Ten zabieg ma nie tylko estetyczne, ale tak˝e
lecznicze uzasadnienie, gdy˝ koryguje nie tylko
wyglàd piersi, lecz tak˝e postaw´.
Nadmierna masa piersi powoduje bóle i
skrzywienie kr´gos∏upa. Olbrzymie piersi majà
niekorzystny wp∏yw na psychik´, szczególnie u
nastolatek i m∏odych kobiet.
Piersi zmieniajà si´ z wiekiem. Te, które by∏y
niegdyÊ atrakcyjne i stojàce, obwis∏y i nie sà ju˝
j´drne. OczywiÊcie po karmieniu piersià ten problem mo˝e staç si´ powa˝niejszy, gdy˝ zwi´ksza
si´ masa piersi. Czasami z powodu znacznej wagi
piersi paski stanika wrzynajà si´ w cia∏o, a skóra
pod piersiami jest odparzona i podatna na
infekcje. Do∏àcza do tego ból pleców i skrzywienie kr´gos∏upa. Du˝y biust staje si´ du˝ym
ci´˝arem.

Ryzyko i powik∏ania
Ka˝dy zabieg chirurgiczny zawiera element
ryzyka i mo˝liwoÊç wystàpienia powik∏aƒ. ˚eby
ich uniknàç przestrzegaj dok∏adnie zaleceƒ.
Gdy coÊ niespodziewanego wystàpi prosimy o
natychmiastowy kontakt. G∏ówne powik∏ania to:
krwawienie, obrz´k i zapalenie. Ka˝de z nich
mo˝na skutecznie leczyç, je˝eli powiadomisz chirurga na czas.
Powrót do codziennych zaj´ç - 7 dni po operacji.
Zdj´cie szwów - 10-20 dni.
Pe∏na aktywnoÊç - miesiàc.
Ostateczny wynik - 3 miesiàce po zabiegu.
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HERCULES - nowa kategoria
generatorów firmy
S

uinsa – jeden z najwi´kszych europejskich
producentów elektroniki rentgenowskiej
wprowadzi∏a do seryjnej produkcji nowà lini´

generatorów do aparatów RTG o nazwie HERCULES.
Nowy HERCULES posiada:
• sterowanie
przy pomocy 15
calowego ekranu
dotykowego,
• niewielkie wymiary i wag´,
• bogate oprogramowanie anatomiczne,
• mo˝liwoÊç bezpoÊredniej komunikacji z systemami RIS i HIS,
• bezpoÊredni
odczyt na ekranie
dotykowym wielkoÊci dawki promieniowania,

• automatyk´ wyd∏u˝ajàcà ˝ywotnoÊç lampy
RTG.
W HERKULESIE zastosowano najnowoczeÊniejsze technologie produkcji elektroniki
RTG. Przetwarzanie cz´stotliwoÊci z cz´stotliwoÊcià 150 kHz pozwoli∏o na drastycznà
redukcj´ wagi i wymiarów generatora.

FLAT E - mammograf
firmy METALTRONICA
F

LAT E jest aparatem mammograficznym
dedykowanym do podstawowej diagnostyki
piersi, posiadajàcym mo˝liwoÊç rozbudowy o
modu∏y biopsji stereotaktycznej - cienko i grubo
- ig∏owej (Mammotom firmy Johnson & Johnson).
Aparat posiada zwartà - kompaktowà budow´
i nie jest mocowany do pod∏o˝a - co u∏atwia jego
ewentualne przemieszczanie. Przystosowany jest
on do pracy ciàg∏ej i pozwala na przeprowadzenie seryjnie du˝ej iloÊci badaƒ. Interface do
znacznika kaset automatycznie przekazuje dane
dotyczàce parametrów ekspozycji co znacznie
przyÊpiesza prac´ technika.
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STERYLIZACJA

Dozymetry w „interwencyjnych”
aparatach RTG

R

ozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia
11.09.2003 stawia przed u˝ytkownikami
tzw. „interwencyjnej” aparatury RTG koniecznoÊç wyposa˝enia jej w rejestratory dawki promieniowania.
Nowo kupowane aparaty posiadajà mo˝liwoÊç
fabrycznego zamontowania systemów dozymetrycznych. W aparatach starszych, instalowanie
rejestratorów dawki wià˝e si´ z koniecznoÊcià
ingerencji w tor wizyjny.
Consultronix S.A. – przy wspó∏pracy z niemieckim VacuTec – dostawcà systemów dozy-

metrycznych, oferuje mo˝liwoÊç rozbudowy aparatów „interwencyjnych” o modu∏ pomiaru wielkoÊci dawki promieniowania emitowanej przez
aparat rentgenowski podczas badania.
Systemy VacuDAP dost´pne sà w kilku opcjach - mi´dzy innymi:
• z pojedynczà lub podwójnà komorà jonizacyjnà,
• z wyÊwietlaczem do wbudowania w aparat
lub do zawieszenia na Êcianie.

Kontrola JakoÊci w pracowniach RTG
- densytometr i sensytometr firmy Eseco z USA

O

Iza Pytko

ferowany przez nas densytometr SM 10T
posiada standardowo interface umo˝liwiajàcy po∏àczenie go z komputerem. Oprogramowanie dostarczane wraz z densytometrem
pozwala na równoleg∏à kontrol´ DOWOLNEJ
iloÊci ciemni automatycznych - bez koniecznoÊci
kupowania kolejnych licencji. Zasilanie bateryjne i sieciowe u∏atwia prac´ z aparatem. Do
naÊwietlania b∏on polecamy sensytometr SL2
- produkowany tak˝e przez Eseco.

Myjnie dezynfektory TUTTNAUER

1

lipca 2005r. wesz∏o w ˝ycie Rozporzàdzenie
Ministra Zdrowia w sprawie wymagaƒ , jakimi powinny odpowiadaç pod wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia
zak∏adu opieki zdrowotnej.
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Rozporzàdzenie (ß7 pkt. 8) nak∏ada na
zak∏ady opieki zdrowotnej obowiàzek wyposa˝enia tzw. brudownika (pomieszczenia s∏u˝àcego
do opró˝niania, dezynfekcji i przechowywania
kaczek i basenów) w myjni´-dezynfektor.

www.tuttnauer.com

W ofercie uzupe∏niajàcej
posiadamy wszystkie niezb´dne fantomy do przeprowadzania codziennych i
okresowych testów
kontrolnych.

W naszej ofercie
znajdziecie Paƒstwo myjnie-dezynfektory (p∏uczki) przeznaczone do
mycia i dezynfekcji kaczek, basenów oraz innych
pojemników u˝ywanych
w placówkach zdrowia.
P∏uczki REVO firmy Tuttnauer zosta∏y zaprojektowane zgodnie z Dyrektywami Europejskimi
i standardami dotyczàcymi bezpieczeƒstwa i higieny. Wykonane sà w ca∏oÊci z wysokiej jakoÊci
stali nierdzewnej. Posiadajà nowoczesny i estetyczny wyglàd.
Najwa˝niejsze zalety p∏uczek REVO to:
- sterowanie w pe∏ni mikroprocesorowe
- wyÊwietlacz LCD pokazujàcy w czasie rzeczywistym: wybrany program, etap cyklu,
temperatur´ oraz ewentualne b∏´dy procesu,
- zabezpieczona has∏em mo˝liwoÊç ustawienia
parametrów cyklu przez u˝ytkownika,
- zaokràglone naro˝a komory (brak mo˝liwoÊci zalegania zanieczyszczeƒ),
- oszcz´dzajàcy energi´ wysokiej jakoÊci generator pary,
- automatyczne drzwi.
P∏uczki dost´pne sà w dwóch wersjach:
REVO 100 oraz REVO 100 H wraz z szerokà
gamà specjalnych pó∏ek i uchwytów u∏atwiajàcych proces dezynfekcji.
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KARDIOLOGIA

CARDIOSPEC - rewaskularyzacja
i angiogeneza mi´Ênia sercowego
M

EDISPEC - jeden ze Êwiatowych liderów
w produkcji urzàdzeƒ terapeutycznych wykorzystujàcych fal´ wstrzàsowà, wprowadzi∏ na
rynek aparat dedykowany dla Kardiologii. CARDIOSPEC - jest aparatem przeznaczonym do
przeprowadzania terapii uzupe∏niajàcej standardowe procedury rewaskularyzacji.

nieinwazyjny i skupiane sà w miejscu terapeutycznym za pomocà elipsoidalnego reflektora. Reflektor przyk∏adany jest do skóry pacjenta
- w pobli˝u miejsca wyst´powania dolegliwoÊci.

Czym sà fale wstrzàsowe?

Efekt terapeutyczny fal wstrzàsowych wynika
z wp∏ywu jaki majà te fale na tkank´, w której
zostajà skupione. Dostarczenie fal wstrzàsowych
o odpowiedniej energii powoduje powstanie
napr´˝eƒ na Êciankach istniejàcych naczyƒ.
Stymuluje to czynniki angiogenezy (eNOS,
VEGF, PCNA) i w efekcie inicjalizuje proces
rozwoju naczyƒ.

Fale wstrzàsowe to fale akustyczne - podobne
do fal ultradêwiekowych - generowane przez zanurzony w wodzie iskrownik zasilany wysokim
napi´ciem. Fale wstrzàsowe sà pojedynczymi
falami o wysokiej amplitudzie ciÊnienia i krótkim czasie trwania. Fale dostarczane sà w sposób

Efekt terapeutyczny
fal wstrzàsowych

Czym jest
NI - CATh?
NI CATh (Non Invasive Cardiac Angiogenesis
Therapy) - Nieinwazyjna Terapia Angiogenezy
Serca - ∏àczy zastosowanie fal wstrzàsowych z
terapià Dusznicy Bolesnej (Angina Pectoris).
Zabieg przeprowadzany jest przy u˝yciu generatora fal wstrzàsowych - zaprojektowanego specjalnie do wykorzystania przy zabiegach na klatce
piersiowej. Do dok∏adnego ustalenia miejsca
terapii oraz prawid∏owego zogniskowania fal
wstrzàsowych u˝ywa si´ aparatu ultrasonograficznego. Wymagane jest przeprowadzenie kilku

sesji terapeutycznych aby otrzymaç optymalne
efekty.

Dlaczego NI - CATh?
Pacjenci z zaawansowanymi zw´˝eniami w
naczyniach wieƒcowych (Coronary Artery Disease - CAD) bardzo cz´sto cierpià na Dusznic´
Bolesnà. Zabiegi chirurgiczne i interwencyjne
wykonywane u tych pacjentów pozwalajà jedynie
na cz´Êciowà odbudow´ systemu naczyƒ krwionoÊnych. NI - CATh - daje tym pacjentom nowà
nadziej´ i umo˝liwia terapi´ komplementarnà z
innymi metodami.

Strategia terapeutyczna
Podczas ka˝dej sesji terapeutycznej, fale
wstrzàsowe podawane sà na obrze˝a strefy niedotlenienia mi´Ênia sercowego, wyzwalajàc w
˝ywej tkance proces angiogenezy.

RTG Êródoperacyjne firmy SIAS
CARDIO 945 C-arm
CARDIO 945 U-arm
S

IAS ® jest producentem wyspecjalizowanego
sprz´tu RTG wykorzystywanego przy zabiegach kardiologicznych oraz badaniach angiograficznych. Aparaty mogà byç wyposa˝one w system zdalnego sterowania wszystkimi ruchami
ramienia oraz modu∏y pami´ci ze specjalistycznym oprogramowaniem. Wirujàca anoda lampy RTG oraz wysokowydajny system ch∏odzenia
ko∏paka gwarantujà nieprzerwanà prac´ aparatu
nawet podczas d∏ugich procedur zabiegowych.
Wa˝nà pozycjà w ofercie SIAS jest rami´ U
dedykowane specjalnie do wszczepiania roz-

14

ruszników serca, ablacji oraz do badaƒ elektrofizjologicznych. Rami´ U posiada znacznie
wi´kszà „g∏´bokoÊç” przestrzeni roboczej – dzi´ki czemu mo˝e byç umieszczone na przed∏u˝eniu
sto∏u operacyjnego dajàc obs∏udze komfort
dost´pu do pacjenta z obu stron. Tak˝e ten aparat wyposa˝ony jest w lamp´ z wirujàcà anodà
oraz specjalny system ch∏odzenia. Sterowanie
pracà aparatu odbywa si´ za pomocà dotykowego kolorowego panelu LCD.

www.sias-spa.it
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UROLOGIA

W za∏àczeniu publikujemy fragmenty artyku∏ów o laserach holmowych, w ca∏oÊci dost´pne na
stronie internetowej www.consulMaciej Miklas tronix.com.pl
„Laserowa Âródmiàszowa terapia BPH (Laser Holmowy)”
Rolf Muschter
Oddzia∏ Urologii, Szpital w Rotenburgu, Niemcy.

Przez ostatnie 10 lat zosta∏o wprowadzonych wiele
tzw. ma∏oinwazyjnych procedur w leczeniu ∏agodnego
rozrostu prostaty. Wiele z
nich zosta∏o wyparte przez
wprowadzenie technologii
laserowej. (...)
Do Êródmiàszowego laserowego „naÊwietlania” stosowane jest specyficznie
zaprojektowane narz´dzie
rozpraszajàce, które zosta∏o
zainstalowane na koƒcu
standardowego
w∏ókna
Êwiatowodowego. Podobnie
jak w Êródmi˝szowych w∏óknach neodymowych i diodowych, d∏ugoÊç aplikatora
wynosi 2 cm, a jego Êrednica Êrednio 6 Fr. (...)
èród∏em energii laserowej jest laser holmowy o wiàzce pulsacyjnej produkowany przez firm´ Wavelight z Erlangen w Niemczech.
W zale˝noÊci od energii impulsu, cz´stotliwoÊci i ca∏kowitej iloÊci impulsów
laserowych mo˝liwe jest osiàgni´cie relatywnie du˝ej strefy koagulacji lub ablacji
w otworze
„Lasery holmowe Êredniej mocy w endourologii”
J. Rossweiler, T. Frede, O. Seemann, M. Schulze
Oddzia∏ Urologii, Klinika Heilbronn, Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy.
„... Lasery te wydajà si´ byç interesujàcà alternatywà wyboru pomi´dzy
powy˝ej omówionymi laserami niskiej i du˝ej mocy. Tylko w pewnym stopniu
wy˝sze koszty zakupu w porównaniu do urzàdzeƒ ma∏ej mocy, sà rekompensowane du˝o wi´kszymi mo˝liwoÊciami w ró˝nych zabiegach endourologicznych nie
ograniczajàcych si´ jedynie do litotrypsji. Oferujà aplikacje wykorzystywane
w równym stopniu do zabiegów na tkankach mi´kkich oraz twardych, ∏àcznie
(w mniejszym stoniu) z zabiegami enukleacji prostaty. Zasilane sà z sieci
elektrycznej o normalnym napi´ciu 230 V i pràdzie do 16 A dost´pnej w ka˝dej
sali operacyjnej. Wszystko to powoduje cz´stsze wykorzystanie sprz´tu...”
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SERWIS RADZI

Elektroniczna rejestracja obrazów w medycynie

W

medycynie coraz powszechniejsza staje si´
rejestracja obrazów za pomocà elektronicznych kamer analogowych lub cyfrowych. Ten
artyku∏ ma na celu przybli˝enie tego zagadnienia
od strony technicznej, pomija natomiast zagadnienia zwiàzane z zastosowaniem tradycyjnych
technik fotograficznych.

Na co zwracaç uwag´
wybierajàc kamer´?
Najwa˝niejsze parametry dotyczàce kamer analogowych
i cyfrowych:
* Rozmiar sensora CCD podawany w calach (np. 1/2”, 2/3”)
- im wi´kszy tym lepiej.
* Rodzaj sensora CCD
* czarno bia∏y (z filtrem podczerwieni, lub bez filtra) - poniewa˝ sensory CCD majà najwy˝szà czu∏oÊç w zakresie bliskiej
podczerwieni w kamerach TV montowane sà filtry, co w niektórych zastosowaniach mo˝e byç niepo˝àdane.
* kolorowy pojedynczy (z trójbarwnà maskà)
* kolorowy potrójny 3CCD (trzy sensory CCD z lustrami
pó∏przepuszczalnymi i filtrami barwnymi)
* kolorowy trójwarstwowy - najnowsza technologia: w sensorze znajdujà si´ trzy warstwy czujników, ka˝da wra˝liwa na innà
barw´ Êwiat∏a.
Generalnie, w przypadku czujników kolorowych o tej samej
rozdzielczoÊci fizycznej, czujnik pojedynczy zapewnia wy˝szà
czu∏oÊç (bo zbiera ca∏e Êwiat∏o), ale ni˝szà rozdzielczoÊç bo do
zarejestrowania pe∏nej informacji o kolorze potrzebne sà trzy
piksele. Kamery z czujnikami 3CCD i trójwarstwowymi sà du˝o
dro˝sze od kamer z czujnikiem pojedynczym.
* RozdzielczoÊç fizyczna sensora CCD zwykle podawana w
pikselach (np.: 480 x 640 czyli 307200) pikseli.
* RozdzielczoÊç efektywna oznacza iloÊç pikseli wykorzystanych do rejestracji obrazu. Uwaga! Mo˝e byç du˝o mniejsza od
rozdzielczoÊci fizycznej! Czasem producent podaje tylko rozdzielczoÊç fizycznà kamery pomijajàc milczeniem fakt ˝e rozdzielczoÊç efektywna jest dwu, trzykrotnie mniejsza. Prosz´ zwracaç na to uwag´ przy zakupach, lub kompletowaniu sprz´tu.
* Czu∏oÊç podawana w luksach (zwykle w zakresie 0,05 do 10
lx) , oznacza minimalne oÊwietlenie przy którym kamera mo˝e
rejestrowaç obraz, im mniejsza wartoÊç tym lepiej.
* Odst´p sygna∏u od szumów podawany w dB, im wi´ksza
wartoÊç tym lepiej.
* Standard sygna∏u na wyjÊciu (dotyczy kamer telewizyjnych)
- zwykle jest to PAL, lub NTSC.
* Rodzaj monta˝u obiektywu, najcz´Êciej jest to tzw. Cmount.
* ObecnoÊç procesora sygna∏owego (dotyczy kamer analogowych, w cyfrowych to standard) wst´pnie przetwarzajàcego
obraz - procesor mo˝e poprawiç ostroÊç lub usunàç
zniekszta∏cenia, ale na pewno podnosi cen´ kamery.
* Rodzaj wyjÊcia sygna∏u (dotyczy kamer analogowych)
* Composite Video - wszystkie informacje przekazywane
jednym przewodem,
* S-Video - informacje o chrominancji i luminancji przekazywane osobnymi przewodami, zapewnia wy˝szà jakoÊç transmisji,
* RGB - informacje o poszczególnych sk∏adowych i synchronizacji przekazywane sà osobnymi przewodami, zapewnia
najwy˝szà jakoÊç transmisji.

Analogowe
kamery telewizyjne
wydajà si´ naturalnym i najtaƒszym wyborem,
ale ich powa˝nà wadà jest rejestracja obrazów
z przeplotem (patrz ramka „Historia telewizji”),
co w przypadku obiektów poruszajàcych si´
mo˝e spowodowaç powstanie tzw. zniekszta∏ceƒ
grzebieniowych powodujàcych rozmycie kraw´dzi obrazu. Nie przeszkadza to w czasie oglàdania filmu, ale zarejestrowanie stopklatki prowadzi do dwu nieciekawych mo˝liwoÊci:
• rejestrujemy tylko jeden pó∏obraz tracàc
po∏ow´ rozdzielczoÊci, albo
• skladamy dwa pó∏obrazy godzàc si´ ze zniekszta∏ceniami.
Teoretycznie mo˝na stosowaç algorytmy usuwajàce zniekszta∏cenia (filtr grzebieniowy), ale
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mo˝e to prowadziç do wygenerowania w stopklatce bytów wirtualnych, nieistniejàcych w rzeczywistoÊci.
Powoduje to ˝e telewizyjne kamery analogowe nadajà si´ do rejestracji filmów z zabiegów,
stanowczo zaÊ nie nadajà si´ do rejestracji stopklatek (zdj´ç), chyba ˝e obiekt jest nieruchomy.
Zastosowanie kamer HDTV to, jak na razie,
melodia przysz∏oÊci.

Kamery cyfrowe.
W niektórych zastosowaniach (np. w angiografii ICG) u˝ywa si´ kamer cyfrowych, rejestrujàcych obraz w wysokiej rozdzielczoÊci i bez
przeplotu. Majà one wbudowane procesory sygna∏owe przeprowadzajàce wst´pnà obróbk´
sygna∏u, i zamieniajàce go na postaç cyfrowà.
JakoÊç uzyskiwanych w ten sposób obrazów jest
bardzo wysoka. Podstawowà wadà kamer
cyfrowych jest brak standaryzacji, co pociàga za
sobà:
• wysokà cen´ rz´du $10 000 +
• k∏opotliwà obs∏ug´ - ka˝da kamera wymaga
w∏aÊciwego dla siebie oprogramowania
• niewymiennoÊç z innymi modelami

Cyfrowe aparaty
fotograficzne
Ostatnio coraz wi´kszà popularnoÊç zyskujà
cyfrowe aparaty fotograficzne. Jest to zwiàzane
ze wzrostem rozdzielczoÊci i jakoÊci rejestrowanych obrazów, oraz drastycznym spadkiem ich
cen. Generalnie aparaty fotograficzne mo˝na
podzieliç na dwie grupy:
• Aparaty z niewymiennà optykà
(kompaktowe).
Zastosowanie takiego aparatu w torze optycznym wymaga posiadania adaptera dopasowanego do konkretnego modelu aparatu, musi on
zapewniç kompatybilnoÊç mechanicznà i optycznà. Premià jest mo˝liwoÊç przekazywania obrazu

Systemy rejestrowania
obrazów telewizyjnych
Obecnie najbardziej rozpowszechnione sà nast´pujàce
systemy:
VHS ( Video Home System) i SVHS (Super VHS)
Sà to analogowe systemy rejestracji obrazu opracowane w
latach 70-tych przez firm´ JVC do zastosowaƒ amatorskich.
JakoÊç rejestrowanego obrazu jest ni˝sza od jakoÊci TV i wynosi:
* dla VHS 240 linii TV
* dla SVHS 400 linii TV
DV ( Digital Video )
Jest to system stosowany w wspó∏czesnych amatorskich kamerach. W istocie sprowadza si´ on do rejestrowania obrazu na
taÊmie w postaci cyfrowej, co zapobiega utracie jakoÊci w czasie
przechowywania i kopiowania filmów. Parametry zarejestrowanego obrazu sà zgodne ze standardem VHS (D-VHS), lub SVHS
(D-SVHS).
DVD (Digital Versality Disc)
Standard zdobywajàcy dominujàcà pozycj´, umo˝liwia zapisywanie na dyskach optycznych filmów, zarówno telewizji standardowej, jak i HDTV. Zastosowanie algorytmu kompresji
MPEG-2 pozawala zapisaç na p∏ycie DVD kilkugodzinny film w
najwy˝szej jakoÊci.
Video CD
System umo˝liwiajàcy zapis filmów na standardowych p∏ytach
CD (o kilku - kilkunastokrotnie mniejszej pojemnoÊci ni˝ DVD).
Okupione jest to koniecznoÊcià stosowania du˝o wy˝szej kompresji i radykalnà utratà jakoÊci obrazu.

„na ˝ywo”, poniewa˝ te aparaty sà zwykle wyposa˝one w elektronicznà migawk´.
• Aparaty z wymiennà optykà
Sà to urzàdzenia wysokiej klasy, budowane
zwykle jako lustrzanki jednoobiektywowe. W
tym przypadku mo˝na nabyç aparat bez obiektywu (jego rol´ pe∏ni tor optyczny urzàdzenia), zaÊ
adapter musi byç tylko zgodny z systemem
monta˝u obiektywów (np. typu Canon, Nikon,
itp.). Oznacza to uproszczenie konstrukcji i mo˝liwoÊç stosowania szerokiej gamy aparatów, w
tym równie˝ tradycyjnych lustrzanek analogowych (na film). Aparaty te umo˝liwiajà uzyskanie obrazów najwy˝szej jakoÊci (rozdzielczoÊci
powy˝ej 5 mln. punktów i bardzo precyzyjne
algorytmy przetwarzania obrazu). Do ich wad
nale˝y zaliczyç:
• niemo˝liwoÊç uzyskania podglàdu „na ˝ywo”
na ekranie monitora, wynikajàca z konstrukcji
aparatu,
• stosunkowo wysokie ceny zaczynajàce si´ od
ok $1500 za korpus aparatu.

Troch´ historii.
Pierwsze dzia∏ajàce systemy telewizji bezprzewodowej powsta∏y na prze∏omie lat 20 i 30-tych ubieg∏ego wieku, w Anglii,
Niemczech i USA (równie˝ w Polsce w roku 1937), ale nigdy nie wysz∏y one poza stadium testów. Dopiero gwa∏towny rozwój technologii i elektroniki jaki nastàpi∏ podczas II Wojny Âwiatowej pozwoli∏ na skonstruowanie odbiorników TV na tyle niezawodnych
i tanich, aby nadawa∏y si´ do masowej sprzeda˝y. Po raz pierwszy „konsumencki” telewizor zadebiutowa∏ w USA pod koniec lat
40-tych. W roku 1953 w USA opracowano standard telewizji kolorowej NTSC, nast´pnie w roku 1956 we Francji powsta∏
SECAM, zaÊ w 1967 r. w Niemczech opracowano standard PAL.
W latach 80-tych w Japonii podj´to prace nad standardem telewizji nowej generacji zwanym HDTV (High Definition TV telewizja wysokiej rozdzielczoÊci), który powoli zaczyna zdobywaç rynek w Japonii i USA. Debiut HDTV w Europie zosta∏ zapowiedziany na rok 2006 - z okazji mistrzostw Êwiata w pi∏ce no˝nej w Niemczech.
Tabela1. Poni˝sza tabela zawiera najwa˝niejsze parametry opisanych standardów:
standard

rok

iloÊç linii

NTSC
SECAM
PAL
HDTV

1953
1963
1967
1980 - 2000

525 / 640
625 / 570
625 / 570
720
1080

punkty w linii
400
400
400
1280
1980

cz´stotliwoÊç
60 Hz (i)
50 Hz (i)
50 Hz (i)
60 Hz
60 Hz

format obrazu
4:3
4:3
4:3; 16:9
16:9

Symbol (i) oznacza ˝e obraz jest wyÊwietlany z przeplotem (ang. interlaced), to znaczy naprzemiennie wyÊwietlane sà linie
parzyste i nieparzyste. Taki sposób wyÊwietlania wprowadzono ze wzgl´du na ograniczenia techniczne (pasmo przenoszenia) na
poczàtku XX wieku i obowiàzuje on do dzisiaj aby zachowaç wstecznà kompatybilnoÊç sprz´tu. Jego efektami ubocznymi sà:
• widoczne migotanie obrazu i zm´czenie wzroku - stàd du˝e telewizory pracujà z cz´stotliwoÊcià 100 Hz
• powstawanie tzw. zniekszta∏ceƒ grzebieniowych, czyli postrz´pienia kraw´dzi obiektów ruchomych.
Dopiero standard HDTV zerwa∏ z tym ograniczeniem, ale oznacza to koniecznoÊç wymiany ca∏ego sprz´tu wideo i stanowi
g∏ównà przyczyn´ jego ma∏ej popularnoÊci.
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KURSY I SZKOLENIA

Kursy i szkolenia
28.01.2006
11.02.2006

18.02.2006

25.02.2006

Ultrasonografia okulistyczna
- poprowadzi lek. med. Pawe∏ Lewandowski
Lasery w cukrzycy
- poprowadzà lek. med. Joanna Klimek,
dr n. med. Henryk Kozio∏
Perymetria komputerowa
- poprowadzà lek. med. Joanna Klimek,
dr n. med. Henryk Kozio∏
Dermatoskopia
- poprowadzi dr n. med. Stanis∏aw Bajcar

Anna Marasek
amarasek@consultronix.com.pl

04.03.2006

Ocular Response Analyzer
- podstawowe narz´dzie przy chirurgii refrakcyjnej
i diagnostyce jaskry - poprowadzi Marc Hiell

kontakt szczegó∏y Anna Marasek tel. 0-12 290-22-22
e-mail: amarasek@consultronix.com.pl

Rzetelnie, Profesjonalnie, Consultronix

Mo˝liwoÊci wykorzystania
Systemu FotofinderXpert:
1. Policja
- genetyka, chemia, balistyka, mechanoskopia,
elektrotechnika, daktyloskopia, traseologia,
dokumenty.
2. Stra˝ Graniczna:
- mo˝liwoÊç oglàdania zdj´ç przy u˝yciu filtrów UV i IR, najwy˝szej jakoÊci zdj´cia
makroskopowe jak i przy u˝yciu boroskopu.
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3. Firmy ubezpieczeniowe:
- zdj´cia makroskopowe i mikroskopowe
(samochody po wypadku, Êlady w∏amaƒ).
4. Firmy detektywistyczne.
- kompatybilna i elastyczna baza danych
- ka˝dy z elementów systemu dzia∏a samodzielnie
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Wizualizacja
W

zwiàzku ze stale pogarszajàcà si´ sytuacjà gospodarczà, na szcz´Êcie
nie u nas, ale na Litwie, Ukrainie, Bia∏orusi... no mo˝e jeszcze dorzuc´ Rumuni´... przedstawi´ paƒstwu mój sposób na stres czyli fenomenalnà wizualizacj´.
Usiàdê wygodnie w fotelu... zamknij oczy wyobra˝ajàc sobie, ˝e le˝ysz na
zielonej, ukwieconej ∏àce pachnàcej fio∏kami nieÊmia∏o dotykajàcymi
twoich stóp. Zanim si´ po∏o˝ysz to si´ porzàdnie wykàp i umyj z´by.
Niezwyk∏a muzyka pszczó∏ i motyli zapylajàcych kwiaty, ich mi∏osne
westchnienia po ka˝dym zapyleniu sprawià, ˝e poczujesz ciep∏o w ca∏ym
ciele... ciep∏o wszechogarniajàce... broƒ Bo˝e nie myÊl wtedy o rachunkach
za gaz, Êwiat∏o, telefon, samochód, bo ci´ szlag trafi na miejscu. Powtórz
sobie kilka razy szeptem: jestem szcz´Êliwy, jestem szcz´Êliwy, jestem
szcz´Êliwy... to dlatego musia∏eÊ wczeÊniej umyç z´by. Twoja prawa noga

DOMAINE CAZES
PIERWSZE WINA BIODYNAMICZNE
W POLSCE!

Jeanjean Polska
ul. Rozbrat 34/36 lok. 108
00-429 Warszawa
tel.: (22) 625 0950
fax: (22) 621 3284
tel. kom.: 0606 607 619

Winnice nale˝àce do rodziny
Cazes sà po∏o˝one w regionie
Roussillon, u podnó˝y pasma górskiego Corbieres w pobli˝u Pirenejów i granicy z Hiszpanià. Firma
Cazes jest najwi´kszym we Francji
producentem win biodynamicznych
i jednym z najlepszych wytwórców
wina w regionie Roussillon. Uprawa
biodynamiczna oznacza u˝ywanie
jako nawozu wy∏àcznie naturalnego kompostu. Gleba jest traktowana tak˝e preparatami homeopatycznymi sporzàdzonymi z zió∏
uprawianych w obr´bie winnicy.
Usuwanie szkodliwych owadów
i chorób grzybicznych odbywa si´
bez udzia∏u preparatów chemicznych, a jedynie za pomocà specyfików z zawartoÊcià czosnku. Chwasty
sà niszczone od 18 lat za pomocà
kultywacji, bez u˝ycia herbicydów.
Stosuje si´ nowoczesne metody produkcji z zachowaniem tradycyjnego
charakteru win. Od 1960 roku wina
Domaine Cazes uzyska∏y 300 nagród na wystawach we Francji i w
ró˝nych krajach Êwiata.

b´dzie coraz l˝ejsza... Na chwil´
pomyÊl o naszej wi´kszoÊci parlamentarnej a wtedy twoje prawa noga zacznie unosiç si´ nad
∏àkà i poczujesz, ˝e zasypiasz
szcz´Êliwy.
Je˝eli obudzi ci´ ˝ona, trudno. Poca∏uj jà i ofiaruj fio∏ki zerwane z twojej cudownej ∏àki...
b´dzie szcz´Êliwa do rana.. co
b´dzie rano, dobrze wiesz!!!
Je˝eli obudzi∏eÊ si´ z krzykiem zlany zimnym potem, to bardzo niedobrze,
bo to oznacza, ˝e we Ênie objawi∏ ci si´ uÊmiechni´ty premier
Marcinkiewicz lub Jaros∏aw Kaczyƒski razem z bratem, który wyglàda∏ tak
samo tylko by∏ jeszcze gorzej ubrany. A to jeszcze gorzej... bo oznacza, ˝e
êle wype∏ni∏eÊ zeznania podatkowe i musisz rano iÊç do spowiedzi amen.
Marek Pacu∏a
Piwnica pod Baranami

Wydawca: Consultronix SA, 30-017 Kraków, ul. Rac∏awicka 58, tel. (12) 290 22 22.
Redaktor naczelny: Krzysztof Smolarski. Sekretarz redakcji: Bo˝ena Soto∏a.
Redakcja i opracowanie graficzne: Krakowska Grupa Multimedialna,
ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, tel. (12) 257 12 35.

18

www.consultronix.com.pl

CX NEWS nr 3/16/2005

CXNews-LISTOPAD05

11/22/05

12:03

Page 19

KULTURA

KRWAWE S¸O¡CE AUSTERLITZ

M

in´∏a 200 rocznica przes∏awnej napoleoƒskiej bitwy pod Austerlitz - wydarzenia odnotowanego równie˝ przez dzieje
medycyny
– ˚o∏nierze, jestem z was zadowolony! - pisa∏ w
rozkazie dziennym cesarz Francuzów Napoleon
Bonaparte 3 grudnia 1805 roku, na drugi dzieƒ
po bitwie na polach Austerlitz. I rzeczywiÊcie:
67-tysi´cznej zwyci´skiej armii francuskiej uda∏o
si´ zabiç a˝ 11 tys. Rosjan i 4 tys. Austriaków.
Zwyci´stwo okupili Êmiercià 1305 w∏asnych
rodaków. Dalszych 6940 zosta∏o rannych.
Dok∏adna iloÊç rannych poddanych cara
Aleksandra i austriackiego cesarza Franciszka I
nie jest znana: nikt si´ o nich specjalnie nie
troszczy∏. To okrucieƒstwo by∏o najbardziej
widoczne w szeregach austriackich, gdzie chirurdzy nie mieli ˝adnych stopni wojskowych i
rozkaz byle kaprala móg∏ ich rzucaç w b∏oto.
Sami chirurdzy post´powali z rannymi wedle
obligatoryjnej wtedy zasady: ka˝dà Êwie˝o, w sposób naturalny zasklepionà ran´ nale˝y uczyniç
krwawiàcà, by umo˝liwiç odp∏yw ropy i zapobiec
goràczce. Powodem zawodowej dumy by∏a przede wszystkim szybkoÊç przeprowadzania amputacji koƒczyn - odpi∏owywanych rzeczywiÊcie z
olbrzymià maestrià nie zawsze ostrà pi∏à w 2 - 4
minuty... JeÊli czas pozwala∏, choremu podawano
opium albo wódk´, na czas zabiegu og∏uszano
lub wk∏adano mi´dzy z´by kawa∏ek o∏owiu.
Bardzo cz´sto amputacja nie mia∏a ˝adnego uzasadnienia, stosowano jà nawet w wypadku l˝ejszych zranieƒ, gdy ˝adna z koÊci nie by∏a naruszona. Decydowa∏a obawa przed zaka˝eniem.
Wieczorem 2 grudnia, gdy strugi lodowatego
deszczu sp∏ukiwa∏y do stawów pod Austerlitz
ka∏u˝e krwi, na pola bitwy wyruszy∏ wraz ze swà
marsza∏kowskà Êwità sam Napoleon. Konie
Francuzów w ciemnoÊci potyka∏y si´ o tysiàce
trupów i rannych. - Jakim prawem jeszcze si´ nikt
nim nie zajà∏? - grzmia∏ za ka˝dym razem cesarz
na widok swych pokrwawionych ˝o∏nierzy,
le˝àcych na go∏ej ziemi. Wi´c uprzedzajàc jego
gniew s∏u˝by sanitarne rzuci∏y si´ do zwlekania
szyneli z poleg∏ych Rosjan i Austriaków, nakrywa∏y rannych, wzywa∏y chirurgów. System opieki medycznej na polu walki - najlepszy z istniejàcych wtedy na Êwiecie - opracowa∏ i wdro˝y∏ 41
- letni g∏ówny chirurg Gwardii Cesarskiej Dominique Larrey. Doceniajàc koniecznoÊç jak najszybszej, wr´cz natychmiastowej pomocy medycznej Larrey wprowadzi∏ tzw. latajàce ambulanse
- ruchliwe, wszechobecne lazarety na wozach,
spieszàce Êlad w Êlad za jednostkami bojowymi,
a wy∏adowane wszystkim, co niezb´dne do opatrzenia rany na miejscu: banda˝ami, plastrami,
narz´dziami, lekami.
Paradoksalne, ale stosunkowo niewielu z nas
wie, gdzie rozegra∏a si´ jedna z najs∏ynniejszych
bitew Êwiata: Austerlitz - na mocy decyzji czeskiego MSW ju˝ przed kilkudziesi´cioma laty
wróci∏o do swej pierwotnej nazwy S∏awków pod
Brnem. Gdyby jednak dobre bogi zanios∏y nas
w tamte okolice - przystaƒmy nieopodal zajazdu

i stacji benzynowej Rohlenka, by w le˝acej przy
starym, cesarskim goÊciƒcu napoleoƒskiej gospodzie Strata Poczta obejrzeç izb´ i wyposa˝enie
lazaretu dr. Larrey’a. Skromne, ale có˝: rany
przemywano wtedy najcz´Êciej jedynie rozrzedzonym octem zmieszanym z kamforà i wódkà.
G∏ówny chirurg francuskiej Wielkiej Armii
Pierre Francoise Percy - jako jeden z pierwszych
na Êwiecie - jeszcze przed bitwà pod Austerlitz
przekona∏ Napoleona do idei nietykalnoÊci
i ochrony lazaretów nieprzyjaciela. Ten sam
Percy w obecnoÊci cesarza niejednokrotnie i skutecznie krytykowa∏ lokowanie lazaretów po bitwie w siermi´˝nych warunkach ch∏opskich
cha∏up, wi´kszych zak∏adów rzemieÊlniczych czy
wiejskich koció∏ków. – Ranny ˝o∏nierz zas∏uguje
na szacunek najwy˝szy, nie mo˝e cierpieç w strugach deszczu czy na mrozie, nie mo˝e dla niego
zabraknàç osobnego ∏ó˝ka,a ju˝ w najgorszym
wypadku siennika ze s∏omà czy grochowinami!
– wo∏a∏ chirurg.
Polacy przeje˝dêajàcy w grudniu i styczniu
1805/6 przez oddalone od Krakowa zaledwie 14
dni drogi pola Austerlitz zostawili nam przera˝àjàce opisy francuskich lazaretów, rozrzuconych wokó∏ S∏awkowa, Brna i w samej stolicy
Moraw. Nad le˝àcymi pokotem wspólnie z niepogrzebanymi trupami rannymi ˝o∏nierzami
unosi∏a si´ silna, zbijajàca z nóg woƒ zaropia∏ych
ran, walajàcych si´ po kàtach odci´tych, gnijàcych koƒczyn, zakrwawionych banda˝y. Âmiertelnie zm´czeni chirurdzy sami rekwirowali
u miejscowych poÊciel na banda˝e, sami przyrzàdzali leki, gotowali zup´, usi∏owali utrzymaç jaki
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taki porzàdek. Sam s∏awny Larrey i w czasie
bitwy i jeszcze d∏ugi czas po niej pracowa∏ od rana do nocy w lazarecie w starym m∏ynie w ˚aroszicach, gdzie „latajàce ambulanse” dos∏ownie
i w przenoÊni zasypywa∏y go dziesiàtkami
rannych, b∏agajàcych o pomoc ˝o∏nierzy, najcz´Êciej artylerzystów, bo wÊród nich o kontuzj´
by∏o naj∏atwiej...
Gdy w 1994 roku nieopodal starej karczmy
Rohlenka znaleziono wielki grób ˝o∏nierski
- niekompletne szkielety zaÊwiadczy∏y dowodnie,
˝e by∏ tu w pobli˝u francuski lazaret. Niestety, na
˝adnym pomniku czy tablicy poÊwieconej pami´ci ofiar s∏awnej bitwy nie ma ani s∏owa
o m´stwie i poÊwi´ceniu chirurgów - którzy
cz´sto umierali wraz ze swymi pacjentami.
...A i˝by rzecz ca∏à zakoƒczyç optymistycznie
przypomnijmy, ˝e bardzo, bardzo wielu ˝o∏nierzy uda∏o si´ mimo wszystko - wraz z najwa˝niejszymi cz∏onkami - uratowaç: nim, spóênieni,
wrócili do swojej Francji pozostawili pod Austerlitz swój Êlad w postaci 9 tysi´cy dorodnych dzieci.
Leszek Mazan

Próba lodowa
M

am kole˝ank´ lekarza stomatologii. Ta moja kole˝anka
jest Zahnarzt, bo po
skoƒczeniu
studiów
w Polsce wyjecha∏a do
Austrii. W tej Austrii musia∏a nostryfikowaç
dyplom. I prowadzi∏a praktyk´ dentystycznà.
Teraz chce wróciç do Polski i te˝ chce byç tu
dentystkà . Musi dostaç prawo do wykonywania
zawodu w Polsce mimo ,˝e ca∏y czas pracowa∏a
w Austrii jako stomatolog. My mamy inne z´by.
A na pewno mamy mniej. Zw∏aszcza z przodu.
Austriak nawdycha si´ tych alpejskich lodowców, naje si´ tej czekolady z krowà to z´by ma
mocniejsze a w razie czego Êwistak mu zawinie
w sreberko. A Polak delikatny, ledwo kieliszek
do ust podniesie ju˝ zàb wystraszy si´ tego ekopaliwa i dziura w nim ze stresu.
W ramach przywracania mojej kole˝anki na
Ojczyzny ¸ono polecono jej odwiedziç Przychodni´ Medycyny Pracy ˝eby sprawdziç czy
nadaje si´ na dentyst´ w kraju Kopernika. ˚eby
sprawdziç stan ràk stomatologa przyby∏ego

z kraju alpejskich lodowców postanowiono przeprowadziç, tak zwanà, prób´ lodowà. Polecono
jej zanurzyç d∏onie w miednicy z lodem. Naprawd´! Mia∏a tam trzymaç r´ce przez pi´tnaÊcie minut. Nast´pnie po wyj´ciu co pi´ç
minut badano jej temperatur´ d∏oni. Czy si´
podnosi. Bo gdyby temperatura nie ros∏a mo˝na
by domniemywaç, ˝e nie ˝yje. A martwym dentystom w Polsce pracowaç nie wolno. Straszà
pacjentów mimo, ˝e Polacy wystarczajàco bojà
si´ dentystów.
Taka próba lodowa to jest Êwietna sprawa.
Trzeba by jà spopularyzowaç. R´ce pracownika
do miednicy i wszystko wiadomo. Lód topi si´
to znaczy, ˝e robota mu si´ pali w r´kach. Nie
mo˝na wyciàgnàç d∏oni z miednicy - r´ce lepkie
- trzeba uwa˝aç. Lód si´ nie zabarwi∏ - czyste
r´ce - mo˝na byç politykiem. Lód jest zdrowy
- r´ce które leczà. A ta moja kole˝anka oburza∏a
si´. ˚e to tak jakby nic si´ w Polsce od lat nie
zmieni∏o. Jak za komuny - mówi. Nieprawda.
Wtedy byliÊmy Polska Rzeczpospolita Ludowa a
teraz jesteÊmy Lodowa .
Krzysztof Piasecki
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