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Drodzy Czytelnicy
Okres urlopowo – wakacyjny pomału dobiega końca. Jestem
pewna, że słońce i odrobina wypoczynku naładowała większość
z nas energią, optymizmem i siłą na kolejne miesiące pracy.
My, jako załoga firmy Consultronix planujemy intensywnie
rozpocząć wrzesień. Będziecie Państwo mogli nas spotkać na
Europejskim kongresie ESCRS, który w tym roku odbywa się
w Barcelonie. Przywieziemy stamtąd dla Państwa najświeższe nowinki okulistyczne, będziemy świadkami pokazów urządzeń OS4
i nowego systemu do zabiegów 2RT. W listopadzie zapraszamy
do udziału w tradycyjnych już Andrzejkach Dermatologicznych
w Warszawie, natomiast w grudniu gorąco rekomendujemy
Państwu, organizowane przez nas już po raz siódmy, kursy
Wetlab fako i witrektomia.
Nawiązując do międzynarodowych nowinek, o jakich donosić dla
Państwa będzie CX News pragnę poinformować, że od niedawna
mam niewątpliwą przyjemność redagowania go dla Państwa ze
Stanów Zjednoczonych, skąd będę na bieżąco raportować o najważniejszych medycznych innowacjach i wydarzeniach. Mam
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nadzieję, że wytyczy to nowy, ciekawy kierunek dla CX News i będzie dla Państwa źródłem praktycznej i interesującej wiedzy.
W tym numerze CX News czeka na Państwa wiele ciekawych informacji. W dziale okulistyka dr n. med. Sławomir Teper opisze
swoje doświadczenia w praktyce klinicznej z szerokokątną skaningową oftalmoskopią laserową, przedstawimy Państwu bliżej
aparat do szerokiego spektrum badań okulistycznych Visionix
VX120, a dr n. med. Roman Sobecki przybliży nam zalety użytkowania soczewek z rodziny Aspira. W dziale dermatologii specjaliści z centrum flebologii przedstawiają niecodzienne zastosowanie lasera rubinowego w usuwaniu przebarwień, powstałych
w przebiegu leczenia niewydolności żylnej. W dziale serwisu
Szymon Jurdziak przedstawi licencję na aktualne oprogramowanie, jakie do swojej oferty wprowadziła firma FotoFinder oraz
wyjaśni, dlaczego to tak istotne dla naszych klientów. Na samym
końcu naszego kwartalnika, tradycyjnie już znajdą Państwo rozpiskę organizowanych przez firmę Consultronix kursów.
Życząc miłej lektury, gorąco pozdrawiam
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Szerokokątna skaningowa oftalmoskopia laserowa w praktyce klinicznej
Każda wizyta w gabinecie okulistycznym powinna wiązać się
z oceną obwodu dna oka. Bywa to jednak wyzwaniem – wąski kąt przesączania, utrudniony wgląd z powodu przeszkód
w ośrodkach optycznych i trudno rozszerzająca się źrenica
mogą nie pozwolić na wykonanie pełnego badania okulistycznego. Niestety u wielu pacjentów, u których szczególnie zależy nam na zobaczeniu peryferyjnych części siatkówki,
okazuje się to największym wyzwaniem. Wśród tej grupy bardzo licznie reprezentowani są pacjenci z cukrzycą oraz ze stanami zapalnymi błony naczyniowej. W obu tych schorzeniach
często wskazane jest wykonanie angiografii fluoresceinowej,
przede wszystkim celem określenia zmian niedokrwiennych
oraz zapalnych – położonych także na dalekim obwodzie dna
oka.
Pomimo obecności na rynku wielu znakomitych funduskamer ich zasięg jest bardzo ograniczony. Nawet jeżeli wykorzystamy oprogramowanie, które pozwala wykonać i połączyć
siedem pól wg standardu ETDRS, to wciąż mamy dostęp do
powierzchni tylko nieznacznie wykraczającej poza okolice
tylnego bieguna. Brak właściwego rozszerzenia źrenicy lub
zmniejszona przeźroczystość ośrodków optycznych, bardzo
często nie pozwala nawet na uzyskanie możliwych do rzetelnej oceny obrazów z plamki, nie wspominając o obwodzie
siatkówki.

Ryc. 1. Szerokokątny obraz autofluorescencji pacjenta z dystrofią Stargardta

Szerokokątna skaningowa oftalmoskopia laserowa daje szansę przezwyciężenia tych trudności. Obrazy uzyskane bez rozszerzania źrenic z pomocą tej metody są doskonałej jakości,
a ze względu na zastosowanie laserowego źródła światła,
umożliwiają znacznie lepsze obrazowanie w sytuacji zmniejszonej przezroczystości np. w zaćmie.
Dostępne na rynku urządzenia firmy Optos pozwalają zobrazować siatkówkę w zakresie kątowym 200° (standardowa funduskamera 45°) i w zależności od modelu wykorzystać techniki niezbędne do pełnej oceny obwodu dna oka. W urządzeniu
Optos California, które używamy na co dzień w Oddziale
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Klinicznym Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach, zaimplementowano możliwość wykonania zdjęć kolorowych tylnego
bieguna i pełnych 200°, zdjęć bezczerwiennych i naczyniówkowych, autofluorescencji oraz angiografii fluoresceinowej
i indocyjaninowej, które mogą być wykonywane jednoczasowo. Jest to w tej chwili jedyne na rynku urządzenie o tak
bogatej specyfikacji.
dr n. med.
Sławomir Teper
Oddział Kliniczny Okulistyki,
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach,
Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach
Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med.
Edward Wylęgała
Ryc. 2. Szerokokątny obraz angiografii fluoresceinowej – rozległe strefy
niedokrwienia u pacjenta z nawracającym zapaleniem błony naczyniowej

Bardzo duże znaczenie ma również łatwość wykonywania
badania. Początkowo właściwe ułożenie pacjenta i uzyskanie
pełnego zakresu 200° wydaje się skomplikowane, ale już po
wykonaniu kilku skanowań każdy z obsługujących go lekarzy
zaczął uzyskiwać obrazy najwyższej jakości. W górnej i dolnej
części zdjęć widoczne są zwykle rzęsy pacjenta, co najczęściej
nie utrudnia znacząco oceny, a jednocześnie świadczy o tym,
jak daleko sięgają skanujące wiązki laserów. Pacjent musi
„przytulić się” do urządzenia, aby obrazowanie było maksymalnie szerokokątne – jednak pozycjonowanie pacjenta,
dzięki szerokiemu zakresowi regulacji, nie sprawia kłopotu.
Warto zwrócić uwagę, że w angiografii przez cały okres wykonywania zdjęć uzyskujemy pełny zakres obrazowania w 200°
– dynamikę przepływu kontrastu i kolejnych faz badania możemy obserwować jednoczasowo na powierzchni 80% siatkówki. Jest to bezcenne w retinopatii cukrzycowej i innych
chorobach przebiegających z niedokrwieniem siatkówki.
Na przedstawionych rycinach uwidoczniono autofluorescencję pacjenta z dystrofią Stargardta (ryc. 1) oraz obraz dna oka
w angiografii fluoresceinowej u pacjenta z ciężkim nawrotowym zapaleniem błony naczyniowej – z dominującym pars
planitis i bardzo utrudnionym wglądem, u którego nie tylko
udało się wykonać zdjęcia, ale również uwidocznić rozległe
obszary niedokrwienia siatkówki (ryc. 2).
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Visionix VX120
technologia przyszłości na wyciągnięcie ręki
„Okulistyczny efekt WOW!” – tak w ostatnim numerze zapowiadałem najnowszą stację diagnostyczną Visionix VX120, która właśnie debiutuje na naszym rynku. Niezwykle ciepłe przyjęcie, ale
i ogrom pytań skłonił mnie, by nie zostawiać tego tematu jedynie
na etapie zapowiedzi, a choć odrobinę go rozwinąć.

Kamil Środa
ksroda@cxsa.pl

ne zarówno w warunkach fotopowych i skotopowych, co również
niesie za sobą kolejne dane diagnostyczne. Jednak największą zaletą tej technologii jest możliwość pomiaru nie tylko aberracji niższego, ale i wyższego rzędu, których nie możemy zmierzyć zwykłym autorefraktometrem. A zatem, dopiero przy takim badaniu
mamy pełną informację o wadzie pacjenta, tym bardziej, że urządzenie pozwala nam na wyszczególnienie poszczególnych aberracji, dostarcza mapy ich rozkładu, a także pokazuje ich rozdzielenie na rogówkę i pozostałą część układu optycznego oka.
Bardzo ważną funkcjonalnością wyróżniającą urządzenie na rynku jest możliwość wykonywania zdjęć przedniej komory oka z wykorzystaniem kamery Scheimpfluga. Zdjęcia takie pozwalają m.in.
na ocenę szerokości kątów przesączania, kąta kappa, głębokości
i objętości komory (aparat podaje te dane automatycznie, z możliwością ręcznego dostosowania). Ponadto, na obrazie przedstawiona zostaje grubość rogówki w poszczególnych jej miejscach.

Fot. 1. Aparat VX120, firmy Visionix

Przypomnijmy, że VX120 to multifunkcyjna stacja diagnostyczna
o najszerszym zakresie możliwości na rynku. W skład badań jakie wykonuje urządzenie wchodzą: refrakcja, keratometria, aberrometria, pachymetria, tonometria bezkontaktowa, topografia,
analizy przedniej komory z wykorzystaniem kamery Scheimpfluga, retroiluminacja i pupilometria. Badanie jest w pełni automatyczne i trwa zaledwie 90 sekund (wszystkie badania, zarówno dla
prawego jak i lewego oka). Cóż, krótko mówiąc, by móc choć częściowo rozwinąć temat dla każdego z wymienionych badań, nasz
CX News musiałby przybrać formę całkiem sporej książki i zmienić
nazwę na VX News. Spróbujmy jednak choć w niewielkim stopniu
rozszerzyć najważniejsze ze wspomnianych zagadnień.

Fot. 3. Obraz z kamery Scheimpfluga

To jednak jeszcze nie koniec możliwości obrazowania jakie posiada to urządzenie. Bardzo przydatną funkcją jest retroiluminacja,
pozwalająca ocenić przezierność soczewki. W najnowszej wersji
oprogramowania, urządzenie sugeruje również ewentualny typ
zaćmy. W przypadku badania osoby z wszczepioną soczewką IOL,
zwykle możemy również zobaczyć ułożenie wszczepu.
A

B

Fot. 4. Retroiluminacja z widoczną soczewką IOL(A);
Wizualizacja stożka rogówki(B)
Fot. 2. Mapy rozkładu aberracji wyższego rzędu

Technologia WaveFront (analiza czoła fali) dotychczas kojarzyła się
głównie z wartym setki tysięcy złotych sprzętem, wykorzystywanym przez największe centra chirurgii refrakcyjnej. Pozwala ona
na pomiary refrakcji zdecydowanie dokładniejsze, niż te znane
z tradycyjnych autorefraktometrów m.in. dlatego, że analizowanych jest aż 1500 punktów pomiarowych. Pomiary są wykonywa-

Kompleksowe podejście do diagnostyki zdecydowanie było myślą przewodnią konstruktorów urządzenia. Idąc tym tropem wartość centralna zmierzonej pachymetrii zostaje wykorzystana do
korekcji kolejnego badania, a więc tonometrii bezkontaktowej.
Dla badającego widoczny jest więc wynik przed korekcją, po jej
zastosowaniu, a także wykorzystana metoda kalkulacyjna. Jaka
to metoda? Taka jaką wybierze sobie użytkownik. Dla wymaga-
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jących istnieje nawet możliwość dodania własnego algorytmu
korekcji.
Znakomicie sprawuje się również moduł topografii. Do pomiaru
urządzenie wykorzystuje 24 pierścienie Placido. Uzyskiwane dane
można przedstawić na wielu mapach typowych dla zaawansowanych topografów. Oczywiście użytkownik ma również możliwość
sprawdzenia wartości w dowolnym miejscu obrazu.

Fot. 5. Mapy topograficzne

Na podstawie informacji uzyskiwanych z topografii, urządzenie
może wykonać symulację przylegania soczewek kontaktowych.
Mowa tu o konkretnych modelach soczewek danych producentów. Visionix pod tym względem będzie dostosowywał bazę soczewek kontaktowych możliwych do wyboru, dokładnie pod takie soczewki, jakie są wykorzystywane w danym gabinecie.
Na koniec warto wspomnieć również, że VX120 znakomicie
sprawdzi się w diagnostyce stożka rogówki. Urządzenie w sposób jasny i czytelny sugeruje, czy u danego pacjenta występuje
ten problem. Pomocne w tym są popularne wskaźniki jak m.in.
KPI (keratoconus probability index) automatycznie zaznaczane
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na czerwono, po przekroczeniu niebezpiecznego poziomu. Jeśli
liczby i mapy do kogoś nie przemawiają, może również skorzystać
z wizualizacji 3D i… wszystko staje się jasne (fot. 4B).
Szanowni czytelnicy, takich przykładów można przytoczyć zdecydowanie więcej. Artykuł wskazuje jedynie kilka możliwych zastosowań i funkcjonalności VX120. Rozmach z jakim zostało wykonane to urządzenie musi budzić podziw. Najważniejsze jest jednak
to, że w żadnym wypadku nie jest to przerost formy nad treścią.
Zastosowane funkcje nie tylko mogą zastąpić pojedyncze, dedykowane urządzenia do danej procedury, ale w wielu przypadkach
mogą stanowić o prawdziwym przełomie jakościowym. Kompleksowość podejścia zastosowana przez firmę Visionix pozwala na
to, by nareszcie spojrzeć na diagnostykę przedniego odcinka jako
na całość i to nadzwyczaj szybko i dokładnie.
OKIEM EKSPERTA
komentarz lek. med. Karola Waligóry
W ostatnim czasie miałem okazję testować kilka nowych urządzeń diagnostycznych. Jednak żadne z nich nie zrobiło na mnie
tak dużego wrażenia jak Visionix VX120. Mimo niewielkich rozmiarów urządzenie posiada naprawdę spory potencjał, który
może zdecydowanie rozszerzyć i podnieść jakość diagnostyki
w gabinecie. To zaskakujące, jak dużo informacji diagnostycznych można uzyskać w zaledwie 90s badania. Warto podkreślić
również pozytywny odbiór moich pacjentów, którzy naprawdę
docenili możliwość wykonania badania na tak zaawansowanym urządzeniu.

Mistrz ZEN pochodzi z Australii
Filozofia zen wymyka się jednoznacznej definicji, najogólniej
mówiąc, jest to specyficzny sposób życia, który opiera się na
wyciszeniu, medytacji i kontemplacji. Ma ona swoje korzenie
w tradycji japońskiej. Zrodziła się w buddyjskich świątyniach
shoin, w miejscach, gdzie mnisi oddawali się lekturze i medy-

Fot. 1. Integre Pro Scan
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tacji. W ogrodach zen najważniejsza jest przestrzeń, a w medytacji uwolnienie swoich myśli. Według zen przestrzeń przenika cały wszechświat. Idea zen stała się inspiracją nie tylko dla
filozofów, ale również dla projektantów sztuki użytkowej, czy
też architektów. Istotą sztuki zen jest to, aby swoje otoczenie
oczyścić ze wszystkich zbędnych elementów tak, aby stworzyć
przestrzenne, skromne wnętrza. Wszelkie bibeloty i niepotrzebne przedmioty powinniśmy usunąć, aby zyskać czystą, niezakłóconą przestrzeń do refleksji i koncentracji. Dzięki temu nawet
w małych wnętrzach można uzyskać nieco wolnego miejsca.
Nadszedł czas, aby korzystając z filozofii zen, stworzyć zharmonizowane otoczenie, a co najważniejsze zacząć czerpać z pracy
przyjemność – przyjemność z pomagania pacjentom oraz przyjemność, którą niesie użytkowanie Integre Pro Scan, pierwszego i jedynego lasera wielopunktowego, w pełni zintegrowanego z lampą szczelinową!

Dariusz Łagan
dlagan@cxsa.pl
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Laser zajmuje mało miejsca, a co najważniejsze jego unikalna
budowa pozbawiona jest zewnętrznych połączeń kablowych
i światłowodów, czy też masywnych skanerów. Pozwala to na
lepszą organizację przestrzeni, minimalizuje ryzyko uszkodzeń
mechanicznych oraz wprowadza niespotykany dotąd porządek. Najbardziej kompaktowa konstrukcja w historii laserów
multispot tworzy ergonomiczne warunki zarówno dla lekarza,
jak i pacjenta. Ergonomia to cecha, której warto przyjrzeć się
bliżej. Największym utrudnieniem w trakcie pracy z laserami
wielopunktowymi (pomijając kwestie fizyczne) są problemy
z obsługą, wynikające ze skomplikowanego i nielogicznego interfejsu oraz kiepskiego oprogramowania. Integre Pro Scan jest
konstrukcją, w której nic nie dzieje się z przypadku. Intuicyjną
obsługę zapewnia sterowanie za pomocą wielofunkcyjnej płytki dotykowej. Jest to niespotykany do tej pory standard obsługi, dzięki któremu praca na tym laserze jest po prostu przyjemna. Ponadto kluczowe informacje o zabiegu wyświetlane są na
ekranie tabletu. Pełna kontrola nad laserem jeszcze nigdy nie
była tak prosta.
A

B

Fot. 2. Porównanie lampy Integre Pro Scan(A), ze standardową(B)

Integre Pro Scan to połączenie technologii nowej generacji
z legendarną optyką Ellex. Charakteryzuje ją zastosowanie
najczystszych, niskodyspersyjnych kompozytów niwelujących
aberracje i gwarantujących najwyższą przejrzystość. Wszystkie
komponenty posiadają wielowarstwowe powłoki antyrefleksyjne, które znacznie poprawiają transmisję światła. Co więcej, aktywny filtr nowej generacji zapewnia najlepszy, możliwy balans

kolorów, doskonale chroniąc wzrok operatora. Optyka lampy to
unikalna konstrukcja optymalizowana do obrazowania tylnego odcinka oka (1000 kąt konwergencji mikroskopu). Daje ona
zwiększoną głębię ostrości, optymalne oświetlenie siatkówki oraz szerszy obraz na peryferiach. Jest to niezwykle istotne
w przypadku terapii na dalekim obwodzie.

Fot. 3. Efekt fotokoagulacji laserem Integre Pro Scan (zdjęcie wykonane
za pomocą SLO Optos California)

Kolejną znaczącą kwestią są nowe głowice ZenTec, będące najbardziej zaawansowaną wersją głowic produkowanych przez
firmę Ellex. Powstają one z najczystszych materiałów, łączonych
termicznie w zrobotyzowanym procesie. Opatentowana, podwójna głowica daje możliwość wyboru konfiguracji spośród
barw żółtej (561 nm) lub zielonej (532 nm) oraz opcjonalnie zielonej i czerwonej lub żółtej i czerwonej. W połączeniu z elastycznymi patternami, dostosowanymi do każdej aplikacji laserowej,
Integre tworzy potężne narzędzie w rękach specjalisty chorób
siatkówki. Całości dopełnia perfekcyjna, kontrolowana elektronicznie dystrybucja energii.
W tym roku ma miejsce premiera nietuzinkowego produktu.
Zaproś mistrza zen do swojego gabinetu i odkryj jego wszystkie
zalety. Integre Pro Scan jest już dostępny w sprzedaży.

2RT

- nowa nadzieja
dla chorych na AMD
Consultronix SA - wyłączny dystrybutor w Polsce
ul. Racławicka 58 | 30-017 Kraków | tel. 122902222 | www.consultronix.pl
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Spełniając oczekiwania
Platforma operacyjna OS4
16 lipca 2015 roku szwajcarska marka Oertli Instrumente AG
otrzymała certyfikat CE na platformę operacyjną OS4 przeznaczoną do zabiegów witrektomii, zaćmy oraz jaskry.
“Z zewnątrz ewolucja, wewnątrz rewolucja” – tak określił aparat szwajcarski okulista, doceniając jego wielofunkcyjność już
po pierwszym zetknięciu z jego możliwościami. Przede wszystkim ogromne wrażenie robi unikalny system HDC Control (High
Definition Dynamic Direct Control), którego zadaniem jest perfekcyjne dopasowanie pracy aparatu do mikromotorycznych
ruchów operatora. Dzięki systemowi HDC Control instrumenty
aparatu OS4 działają jak przedłużenie ręki operatora, przechwytując intencje i komendy chirurga z ogromną dokładnością, co
przekłada się na najwyższą jakość oraz dynamikę pracy.
Przyjazny dla użytkownika interfejs jest kolejną z głównych
zalet systemu HDC Control. Piętnastocalowy, funkcjonalny,
szklany monitor; krótki czas rozruchu; samolokująca się sterylna kaseta; odpowiednia dla użytkownika wysokość robocza. Wszystko to składa się na wyjątkową łatwość i intuicyjność
użytkowania aparatu.
Innowacyjny system trzech pomp, regulujący podciśnienie
i przepływ, jest kolejnym argumentem przemawiającym za
wyjątkowością aparatu OS4. Nowy tryb SPEEP, dzięki któremu
powstał system trzeciej pompy, gwarantuje najwyższy poziom
bezpieczeństwa podczas operacji, dając możliwość kontroli zarówno przepływu, jak i podciśnienia.

Zastosowana w platformie OS4 sprawdzona technologia easyPhaco, zapewnia doskonałą ochronę krawędzi nacięcia, podczas
operacji zaćmy. W każdej z trzech wersji aparatu istnieje możliwość zastosowania zarówno infuzji aktywnej, jak i grawitacyjnej.
Bezprzewodowy, dwupłaszczyznowy sterownik nożny pozwala na ciągłą pracę przez kilka dni operacyjnych. System HDC sterownika nożnego zapewnia jego multifunkcyjność oraz precyzję
przekazu wszystkich poleceń.
Podwójne pneumatyczne ostrze platformy OS4, Continous
Flow-Cutter, pozwala na wykonanie 10 tysięcy cięć na minutę, jednocześnie zapewniając ciągły przepływ oraz optymalne
rozdzielanie i usuwanie ciała szklistego, bez generowania trakcji szklistkowej. Podwójne, niezależne źródło światła LED z możliwością
zmiany barwy, daje idealne warunki
do kontrastowego widzenia tylnego
odcinka.

Olga Sarnecka
osarnecka@cxsa.pl

W pełnej wersji aparat wyposażony
jest w zintegrowany zielony endolaser 532 nm. Nastawne endosondy
zapewniają łatwy dostęp na peryferia, a ich położenie zmieniane jest
za pomocą delikatnego ruchu palca. W poniższym artykule autorstwa
Anny Migdał temat endosond został
szerzej zaprezentowany.

Sondy laserowe Oertli®
Laseroterapia od ponad 50 lat jest stosowana z powodzeniem
w leczeniu schorzeń gałki ocznej i jest w chwili obecnej, jedną
z głównych metod leczniczych stosowanych w terapii schorzeń
siatkówkowo-szklistkowych. Jednak dopiero na początku lat
osiemdziesiątych dwudziestego wieku znalazła swoje zastosowanie śródoperacyjne. Technika laseroendokoagulacji śródoperacyjnej różni się znacznie od tej, do jakiej przyzwyczajony
jest lekarz wykonujący zabieg za pomocą lampy szczelinowej.
Wymaga ona dużej biegłości w posługiwaniu się instrumentami, a w szczególności endosondami laserowymi.
Firma Oertli® wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując szeroką gamę sond laserowych. Aby jak najlepiej dopasować instrumenty do swoich potrzeb możemy wybierać spośród
trzech typów: o prostej, zagiętej oraz elastycznej końcówce.

www.cxnews.pl

Sondy dostępne są w trzech rozmiarach: 20G, 23G oraz 25G,
poza sondą elastyczną, która nie występuje w rozmiarze 20G.
Operator, używając elastycznej endosondy laserowej, sam decyduje o kącie zagięcia jej końcówki. Sonda wygina się od 0°
do 90°, co znakomicie sprawdza się przy laserowaniu obwodowego pola siatkówki, pozwala również modyfikować efekt laserowania na dnie oka. Ergonomiczna rękojeść posiada 360°
obrotowe pole ustawiające końcówkę instrumentu w pożądanej przez operatora pozycji. Dołączony trzymetrowy, elastyczny
kabel pozwala na swobodną pracę operatora i asysty. Laserowa
endosonda elastyczna w pozycji wyjściowej jest prosta, dzięki
czemu możliwe jest bezpieczne usunięcie niezagiętego instrumentu z oka. Rygorystyczne normy i dział kontroli jakości zapewniają, że sondy laserowe firmy Oertli® spełniają najwyższe
wymagania bezpieczeństwa i niezawodności.

Anna Migdał
amigdal@cxsa.pl

10

OKULISTYKA

Dbajmy o jakość i komfort pracy
czyli BVI na sali operacyjnej
To, że materiały jednorazowe znacząco poprawiają jakość pracy na okulistycznej sali operacyjnej wiemy wszyscy. Faktem jest
również tendencja do zwiększania w szpitalach ilości „jednorazówek” i wypierania akcesoriów, które trzeba poddawać sterylizacji.
Tendencja ta wynika z kilku zasadniczych powodów: po pierwsze bezpieczeństwa, po drugie łatwości użycia, po trzecie customizacji i wreszcie po czwarte ceny.

Agnieszka Gawin
agawin@cxsa.pl

Ostatnie miesiące ujawniły nową tendencję na rynku „jednorazówek” mikrochirurgicznych, a mianowicie falę bardzo tanich, a zarazem kiepskich jakościowo produktów wytwarzanych głównie
w Azji. Zwykle ceny takich akcesoriów są bardzo zachęcające,
natomiast jakość ich wykonania, rodzaj materiałów, czy warunki sterylizacji pozostawiają wiele do życzenia. W tym przypadku
sprawdza się zasada mówiąca o tym, że co tanie, to drogie…
Jak zatem dokonać właściwego wyboru i zapewnić sobie i pacjentowi bezpieczeństwo bez jednoczesnego narażania się na
zbyt wysokie koszty? Jak rozsądnie i bezpiecznie zainwestować
środki, aby kupić produkt bezpieczny, a zarazem sprawdzony?
Odpowiedzią na te wątpliwości jest firma znana niemal na każdym oddziale i to nie tylko okulistycznym. BD to symbol, który
widnieje na większości „jednorazówek” na oddziałach: ortopedycznych, ratunkowych, laryngologicznych czy wewnętrznych.
Również w okulistyce firma znana jest nie od dziś. Beaver-Visitec
International – pion okulistyczny firmy, to marka, która niesie
za sobą jakość, gwarancję powtarzalności i bezkompromisowe
podejście do jakości. Oferuje swoim klientom gamę produktów,
które w dowolny sposób pozwalają konfigurować asortyment
zgodnie z profilem działalności danego oddziału. Zarówno narzędzia jednorazowe takie jak: noże mikrochirurgiczne, ostrza,
kaniule, mikrostrzałki, choppery, rozwórki, manipulatory, pęsety
czy nożyczki, jak i zestawy operacyjne, dają szeroką możliwość
wyboru. Produkty posiadają gwarancję produkcji w UE, są produ-

kowane pod kontrolą jakości w standardach europejskich, a ich
ceny kalkulowane są indywidualnie dla konkretnej jednostki.
Koncentrując się na zestawach operacyjnych tzw. CustomKit’ach
przygotowujemy je do takich procedur jak:
• operacje zaćmy,
• chirurgia okuloplastyki,
• chirurgia refrakcyjna,
• chirurgia szklistkowo – siatkówkowa,
• chirurgia jaskry,
• iniekcje doszklistkowe.
Tworzenie zestawów odbywa się poprzez dostosowanie asortymentu do indywidualnych potrzeb. Po dokładnym opracowaniu
komponentów, kolejności ułożenia, rozmiarów i ilości poszczególnych elementów, następuje proces wdrożenia do produkcji.
Po wyprodukowaniu CustomKit’u, zgodnie z założonymi ilościami, zestawy są dostępne w magazynie w Krakowie. Unikamy tym
samym przerw w dostawie, czy długiego terminu realizacji. Po
złożeniu zamówienia przez klienta paczka jest dostarczana do
szpitala zwykle na następny dzień roboczy.
Podsumowując kwestię „jednorazówek” i customizacji na sali
operacyjnej jeszcze raz podkreślę, że ten sposób pracy jest zdecydowanie najlepszym systemem organizacji asortymentu
potrzebnego do przeprowadzenia procedury zaćmy, jaskry, refrakcji czy każdego innego zabiegu okulistycznego. Rozsądne
zrównoważenie jakości i ceny daje optymalny produkt i pewność pracy. BVI ze swoim wieloletnim doświadczeniem, wysokimi standardami pracy i szerokim asortymentem produktów jest
partnerem godnym zainteresowania i zachęcającym do współpracy. Wybierając markę taką jak BVI nie wpadamy w pułapkę
firm, które oferując bardzo tanie produkty zapominają o jakości,
ciągłości dostaw, czy gwarancji stałego i bezpiecznego asortymentu.

Bezpieczeństwo pracy i unikalna ostrość cięcia

Noże okulistyczne
Safety Beaver®

www.consultronix.pl
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Jakość ma znaczenie
Aspira –aA / Aspira 3P–sSa
Od trzech lat, po usunięciu zaćmy metodą fakoemulsyfikacji,
wszczepiamy zwijalne soczewki typu Asipra –aA firmy Human
Optics. Do połowy 2015 roku wykonaliśmy ponad dwa i pół tysiąca takich zabiegów. Bazując na ogromnym doświadczeniu, z pełnym przekonaniem stwierdzam, że soczewki wszczepia się niezwykle łatwo, znakomicie adaptują się w torebce, nie obserwujemy odczynu zapalnego po operacji, a także uzyskujemy
bardzo dobre efekty optyczne.
Soczewki Aspira –aA, dzięki prostemu układowi części haptycznych (typu C-loop), a także tzw. zerowej angulacji haptyk są wygodne i bezpieczne w czasie implantacji, a w późniejszym okresie
stabilnie utrzymują się w tylnej torebce oka. Ostre krawędzie na
bocznej powierzchni optycznej dobrze fiksują soczewkę, a także
uniemożliwiają PCO. Wyjątkowo rzadko obserwowaliśmy powikłania pod tą postacią. Soczewki dostarczane są z jednorazowym zestawem do implantacji, który obecnie został udoskonalony i składa się wyłącznie z jednego elementu. Zestaw implantacyjny dostarczany jest w trzech rozmiarach końcówki kartridża. Jej średnicę
można dowolnie i precyzyjnie dobrać, w zależności od rozmiarów
cięcia rogówkowego. Niezmiernie rzadko dochodziło także do
uszkodzeń sztucznej soczewki w czasie implantacji. Powikłanie to
wynikało przede wszystkim z niedokładnego ułożenia implantu
w kartridżu oraz użycia soczewek o bardzo dużym dioptrażu (soczewki grube np. powyżej 30.0 D). Pomimo to zauważyliśmy, że
soczewki bardzo dobrze się adaptują oraz stabilizują w torebce nawet, jeśli doszło do niewielkiego ubytku haptyki.
Szczególnie godne polecenia z oferty firmy Human Optics są soczewki Secura –sS (obecnie Aspira 3P–sSa). Są one desygnowane do wszczepienia do rowka rzęskowego. Są również wyjątkowo
przydatne w razie komplikacji, zwłaszcza pod postacią sporego
ubytku torebki tylnej. Przy zachowanej przedniej torebce, z za-

chowaną nawet częściowo okrężną kapsuloreksją, wszczepienie
soczewki Secura –sS jest łatwe, a odpowiednio wyprofilowane
i długie haptyki stanowią o bezpieczeństwie implantacji i pewnego ufiksowania w przestrzeni pozatęczówkowej. Z naszego doświadczenia wynika, że soczewki tego typu nie ulegają przemieszczaniu i pewnie fiksują się w rowku rzęskowym, nawet w przypadku obracania i wielu manipulacji. Pewnym problemem może być
trudność w zwinięciu soczewki i implantacja w formie zwiniętej,
gdyż jej optyka jest dość sztywna. Faktem jest, że system zwijania
soczewek i implantacji przy użyciu pęset wymaga sporej wprawy.
Obecnie na rynku nie ma odpowiednich soczewek dedykowanych
wyłącznie do wszczepu rowkowego. Soczewki typu PMMA niezwijalne, czy zwijalne trzyczęściowe, wszczepiane do tylnej torebki
polecane są przez niektóre firmy także do implantacji do rowka.
W czasie kiedy nie dysponowaliśmy soczewkami typu Secura –sS,
wykonywaliśmy wiele implantacji do rowka soczewkami z PMMA
lub trzyczęściowymi, akrylowymi. Implantacje z użyciem tych soczewek były trudne, wiązały się z komplikacjami i przedłużaniem
zabiegu. Centracja była niełatwa do osiągnięcia, soczewki „pływały” ze względu na dość krótkie haptyki. Te różnice powodują, że
soczewki typu Secura –sS są zdecydowanie godne polecenia do
implantacji w rowku rzęskowym.
Doświadczenie z całą pewnością pozwala mi stwierdzić, że wszczepiając soczewki Human Optics uzyskujemy bardzo dobre efekty
optyczne i przy zastosowaniu prawidłowych reguł obliczenia
mocy soczewki u większości pacjentów przywracamy prawidłową ostrość widzenia, bez stosowania korekcji okularowej.
Z upływem czasu u kontrolowanych pacjentów nie spostrzegaliśmy defektów w optyce soczewki, czy też dyslokacji implantu. Są
to najlepsze dowody na najwyższą jakość i niezawodność soczewek, które wybraliśmy.

sukces operatora
satysfakcja pacjenta
Consultronix SA - wyłączny dystrybutor w Polsce | www.consultronix.pl

www.cxnews.pl

dr n. med.
Roman Sobecki
Ordynator Oddziału
Okulistycznego
Międzyleski Szpital
Specjalistyczny
w Warszawie
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Laser rubinowy Q–switch Sinon
w likwidacji przebarwień powstałych w przebiegu leczenia
niewydolności żylnej
Około połowa Polaków obserwuje na swoich nogach zmiany spowodowane niewydolnością żylną tj. poszerzone, wybrzuszone żyły, żylaki, drobne pajączki, a także przebarwienia skóry wynikające z upośledzenia w jej odżywianiu lub
po przebytych stanach zapalnych. Dla pacjentów leczenie
schorzeń żylnych to nie tylko problem medyczny, ale także estetyczny, nierzadko ważniejszy, szczególnie dla kobiet.

mgr Monika Rak

lek. Jan Świercz
flebolog

Centrum Flebologii
w Warszawie
www.centrumflebologii.pl

W ostatnich latach dość mocny nacisk kładzie się na zmniejszenie inwazyjności procedur zabiegowych. Leczenie odbywa
się najczęściej ambulatoryjnie, w znieczuleniu miejscowym
lub w ogóle bez znieczulenia. Zabiegi coraz częściej przeprowadzane są w gabinetach lekarskich, poza salą operacyjną i bez konieczności pobytu w szpitalu. Mniejsze cięcia lub
w ogóle ich brak to także niezwykle silny atut współczesnych
procedur medycznych. Te wszystkie elementy sprawiają, że
od końca XX wieku w Polsce obserwuje się ogromny wzrost
zainteresowania leczeniem schorzeń żylnych. Powstają nowe
gabinety flebologiczne specjalizujące się w leczeniu schorzeń
układu żylnego. Wzrasta liczba pacjentów zainteresowanych
leczeniem małoinwazyjnym, ale jednocześnie oczekiwania
dotyczące poprawy wyglądu nóg są coraz większe. Pacjentom
zależy, aby ciało nie tylko było zdrowe, ale także dobrze wyglądało, a wszystkie niedociągnięcia natury były skorygowane
– nogi bez blizn, bez śladów, bez przebarwień.
Przebarwienia na nogach związane z niewydolnością żylną
zlokalizowane są najczęściej wokół kostek, szczególnie przy
kostce przyśrodkowej. Mają kolor żółto – brązowy. To tutaj panuje największe nadciśnienie żylne i z przesiąkających erytrocytów uwalnia się hemosyderyna magazynująca żelazo. Wraz
z przewlekłością procesu zapalnego następuje pobudzenie
melanogenezy. Każdy zabieg, nawet najmniej inwazyjny, dotyczący układu żylnego obarczony jest ryzykiem przebarwień.
Każdy, bo każdy penetruje naczynia wypełnione w mniejszym
lub większym stopniu krwią.
Literatura podaje, że w około 15% przypadków po zabiegach
likwidujących żylaki, czy drobne pajączki występują przebarwienia. Większość tych zmian ustępuje samoistnie do pół
roku, bez żadnej interwencji. Niektóre pozostają trwale. Obserwujemy je nawet po zabiegach przeprowadzonych kilkadziesiąt lat temu. Jeśli pojawiły się po likwidacji zmian o charakterze estetycznym są absolutnie nie do zaakceptowania
przez pacjentów. W ich ocenie przebarwienia bardziej szpecą
nogi niż wcześniej występujące żylaki czy pajączki. Dawanie
często złudnych nadziei na ich samoistne zniknięcie po kilku

czy kilkunastu miesiącach nie jest interesującą propozycją.
I mimo, że przebarwienia nie stanowią problemu zdrowotnego, a pacjenci świadomie decydują się na zabiegi i są informowani o możliwości działań niepożądanych, ich pojawienie się
zawsze jest problemem w gabinecie flebologicznym. Problemem dla pacjenta, ale i lekarza. Nie dysponowaliśmy do tej
pory terapią likwidacji przebarwień. Stosowane peelingi, kwasy złuszczające, czy maści dawały niewielkie rezultaty, a nawet
czasami powodowały dodatkowe blizny.

Fot. 1. Zabieg przy użyciu lasera rubinowego Q-switch Sinon

Jest analogia między tego typu przebarwieniami (hiperpigmentacjami), a tatuażami. W jednym i drugim przypadku dochodzi do akumulacji barwnika w skórze. Istnieją już
bardzo skuteczne sposoby pozbywania się tatuaży, które również sprawdzają się w usuwaniu przebarwień występujących
w przebiegu niewydolności żylnej jak i jako następstwo zabiegów endowaskularnych: laserowych, kriochirurgicznych, z wykorzystaniem pary wodnej, RFV, kleju tkankowego, czy wreszcie najbardziej popularnej skleroterapii, czy tradycyjnych operacji żylaków.
Laser rubinowy Sinon 694 nm wykorzystujący technologię Q–switch emituje bardzo krótkie impulsy (tylko 20 ns!)
o bardzo dużej energii (nawet do 14 J/cm2), które penetrują
przez skórę i rozbijają zdeponowaną śródtkankowo hemosyderynę. Część jej ulega odparowaniu poprzez mikrouszkodzenia naskórka oraz rozproszeniu w tkance, część zostaje
usunięta przez układ limfatyczny poprzez procesy fagocytozy.
Im krótszy impuls tym mniejsze ryzyko oddziaływania termicznego na tkankę, w którym zdeponowany jest barwnik.
Dlatego, szczególnie w przypadku pacjentów, którzy mają
przebarwienia po zabiegach i są z tego powodu niezadowoleni, tak ważne jest dobranie wysokiej jakości sprzętu. Laser
rubinowy Sinon marki Alma Lasers rozdrabnia cząsteczki he-
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mosyderyny na bardzo drobne cząsteczki bez ryzyka uszkodzenia okolicznej tkanki nawet przy dużej energii. Od 3 dni
do 2 tygodni po zabiegu (zależnie od intensywności przebarwienia) zmiany są widoczne w miejscu działania lasera jako
znacznie ciemniejsze, mogą pojawić się mikroskopijne strupki. Z upływem czasu naskórek złuszcza się, a rozbita w tkance
impulsami lasera hemosyderyna zostaje usuwana naturalnymi
procesami. Przebarwienia bledną i w końcu zanikają.
Przewaga lasera Sinon nad innymi technologiami jest ogromna. Nie odnotowaliśmy żadnych powikłań w likwidacji przebarwień powstałych po zabiegach na żyłach. Najczęściej
wystarczą 2–3 zabiegi w odstępach 4–6 tygodniowych. Przebarwienia likwidują się kompletnie, zarówno te świeże, jak
i te wieloletnie. Zabiegi nie wymagają znieczulenia. Ból towarzyszący samemu zabiegowi zanika w kilka sekund po ustaniu impulsu lasera. Jedynie w przypadku bardzo intensywnej
barwy stosowano bezpośrednio po zabiegu chłodzenie skóry
przez kilkanaście minut. Wykorzystywane w Centrum Flebo-
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logii parametry to: częstotliwość 1 Hz, wielkość plamki 5 mm,
energia 2.5–3.5 J/cm2.
Ważne jest, by decyzję o likwidacji przebarwień poprzedzić
pełną diagnostyką USG–Doppler układu żylnego. Jeśli w badaniu uwidocznimy nadal panujące nadciśnienie żylne, usuwanie przebarwień powinna poprzedzić jego likwidacja.
Niewiele jest przeciwwskazań do zastosowania lasera w likwidacji przebarwień. Nie stosujemy terapii laserowej u kobiet
w ciąży, pacjentów z cukrzycą, przy ciemnym fototypie skóry, czy opaleniźnie, zmianach bakteryjnych i wirusowych skóry, przyjmowaniu pochodnych witaminy A oraz u pacjentów
z rozrusznikiem serca.
Dzięki zastosowaniu lasera rubinowego Sinon Q–switch
694 nm jesteśmy w stanie zapewnić jeszcze lepsze efekty zabiegów usuwania żylaków i pajączków, a co równie ważne zadbać także o urodę nóg pacjentów.

Onychoskopia
dermoskopia w grzybicy płytek paznokciowych
Dermoskopia w dermatologii ogólnej znajduje coraz szersze
zastosowanie w diagnostyce wybranych jednostek chorobowych. W ciągu kilku ostatnich lat opisano kilkanaście obrazów dermoskopowych wybranych jednostek chorobowych
aparatu paznokciowego. Dermoskopia wykonywana w obrębie płytki paznokciowej nosi nazwę onychoskopii. Należy
pamiętać, aby dokładnie obejrzeć wszystkie płytki paznokciowe jak i również wykonać dermoskopię wolnego brzegu płytki
paznokciowej tzw. end–on–dermoscopy. W dermoskopii płytek paznokciowych najlepiej jako immersantu wykorzystać żel
ultrasonograficzny zapewniając dobre przyleganie dermoskopu i możliwość regulowania siły nacisku.
Grzybica płytek paznokciowych (onychomycosis) – wywoływana przez grzyby dermatofitowe cechuje się dość charakterystycznym obrazem dermoskopowym w tzw. onychoskopii.
W badaniu płytki paznokciowej stwierdzić można typowe dla
tego zakażenia liczne, podłużne, szerzące się proksymalnie
białe i żółte prążki, przechodzące w wielobarwne pasma.
Ponadto płytka paznokciowa wykazuje matową barwę, a od
strony wolnego brzegu widoczne są szpice (jagged spicules) tworzące poszarpany brzeg szerzące się proksymalnie.
W przypadku zakażeń grzybiczych widoczne są również białożółtawo-szare obszary homogenne porównywane w literaturze do zorzy polarnej (ryc. 1.).

www.cxnews.pl

Wskazówką diagnostyczną w różnicowaniu dermoskopowym
zmian grzybiczych w obrębie płytki paznokciowej od wywołanych urazem mechanicznym jest stwierdzenie w przypadku
zmian pourazowych równo odciętego pasma; pasma zakończone są w równej linii i nigdy nie tworzą szpicy.

dr n. med. Grażyna
Kamińska-Winciorek
all4skin.kontakt@gmail.com
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Ryc. 1. Onychoskopia płytki paznokciowej wykazuje matową barwę
płytki wraz z obecnymi „szpicami” szerzącymi się proksymalnie od
wolnego brzegu paznokcia tworzącymi poszarpany brzeg (zakażenie
wywołane przez dermatofity), przeważa białawo-żółtawy homogenny
obszar porównywany do zorzy polarnej

Wykaz bibliografii dostępny
na stronie www.cxnews.pl
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Refleksyjna mikroskopia konfokalna
a wczesne wykrywanie raka
podstawnokomórkowego
Rak podstawnokomórkowy (Basal Cell Carcinoma – BCC) skóry
jest najczęstszym nowotworem złośliwym u ludzi rasy kaukaskiej. Dotychczas był wiązany z występowaniem u pacjentów
w podeszłym wieku, choć niestety coraz częściej obserwujemy
jego obecność na skórze coraz młodszych osób.
1A

1B

czynia krwionośne (en – face). Typowe dla BCC cechy zobrazowane w mikroskopii konfokalnej najczęściej obserwujemy
w górnych warstwach skóry właściwej, jak na ryc. 2C. Obecne są
tu guzy wyspowe oraz otaczające je ciemne szczeliny przypominające pęknięcia tzw. clefting.
1C

lek. Joanna Łudzik
PhD Fellow
Uniwersytet Jagielloński

2A

2B

2C

Ryc. 1A, 1B. Obraz kliniczny zmiany umiejscowionej na nosie u 45 letniego pacjenta, bez wcześniejszego wywiadu w kierunku nowotworów skóry;
Ryc. 1C. Widok zmiany w dermoskopii cyfrowej; Ryc. 2. Obrazy uzyskane za pomocą refleksyjnego mikroskopu konfokalnego: 2A lokalizacja: naskórek
- dezorganizacja prawidłowej struktury, obecne naczynia kanalikowe en-face (strzałka); 2B lokalizacja: granica skórno-naskórkowa (*) guz wyspowy;
2C lokalizacja: górna warstwa skóry właściwej (*) guz wyspowy, (>) clefting

Zastosowanie nowoczesnych technik przesiewowych pozwala
na wykrywanie już niewielkich zmian i ułatwia postawienie prawidłowego rozpoznania. Wczesna postać raka podstawnokomórkowego może być trudna do wykrycia w przypadku niewielkiego doświadczenia w ocenie zmian z użyciem dermoskopu.
W przedstawionym przypadku na ryc. 1A i 1B niepokojąca była
(< 0.5 cm ) płaska barwnikowa zmiana w pobliżu szczytu nosa.
W dermoskopii (ryc. 1C) cechy typowe dla BCC to minimalne
struktury przypominające liść klonu, mleczno–różowy bezstrukturalny obszar oraz drobne teleangiektazje. W celu potwierdzenia wstępnej diagnozy klinicznej wykonano badanie
refleksyjnym mikroskopem konfokalnym. Uzyskano 3 mozaikowe mapy zmiany, odpowiednio na różnych głębokościach skóry.
Na ryc. 2A w obrębie naskórka widoczna jest charakterystyczna
dezorganizacja prawidłowej struktury oraz poszerzone na-
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W obrazowaniu przy użyciu mikroskopu konfokalnego pokazano struktury charakterystyczne dla BCC, czym potwierdzono podejrzenie nowotworu już na wczesnym etapie. Zmianę usunięto
w całości i przesłano do badania histopatologicznego, gdzie rozpoznanie raka podstawnokomórkowego zostało również postawione przez badającego patologa.
Przedstawiony przypadek wskazuje na przydatność dermatoskopii i mikroskopii konfokalnej w procesie diagnostyczno –
leczniczym zmian nowotworowych. Wraz z zastosowaniem refleksyjnej mikroskopii konfokalnej wzrasta czułość i swoistość
diagnostyczna, co może pomóc wybrać najlepszą metodę leczniczą dla pacjenta. Jest to ważne ze względu na lokalizację zmiany w rejonach estetycznie wrażliwych takich jak nos, okolica
oka, czy małżowiny usznej.

Wykaz bibliografii dostępny
na stronie www.cxnews.pl
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Siemens na drodze do doskonałości
W ubiegłym miesiącu firma Siemens gościła Consultronix
w swojej głównej siedzibie w Erlangen w Niemczech. Celem wizyty było XP Academy, czyli coroczne spotkanie szkoleniowe
dotyczące portfolio Siemensa w zakresie aparatów RTG. Podczas
tegorocznej edycji przedstawiono kilka innowacyjnych rozwiązań zarówno sprzętowych, jak i nowych opcji oraz funkcjonalności systemów, obecnych już na rynku.

Paweł Katarzyński
pkatarzynski@cxsa.pl

dy można nadal swobodnie przetransportować sprzęt, dzięki
czemu system nigdy nie jest unieruchomiony. Mobilett Mira
Max porusza się po szpitalnych korytarzach szybko i sprawnie,
a dzięki precyzyjnemu obrotowemu ramieniu o dużym zasięgu
pozycjonowanie przy łóżku pacjenta jest niezwykle łatwe.
Kolejne interesujące przekształcenia w ofercie firmy Siemens dotyczą topowego mammografu Mammomat Inspiration PRIME.
Do szeregu funkcjonalności i bogatych opcji jakie posiada ten
cyfrowy mammograf takich jak biopsja stereotaktyczna, tomosynteza 3D o jednym z największych dostępnym na rynku zakresie kątowym 50 (±250), algorytm PRIME, który pozwala na
obniżenie dawki promieniowania nawet o 30% bez utraty jakości. W trybie pracy PRIME standardowa kratka przeciwrozproszeniowa jest wysuwana z obrazowanego obszaru, a opracowany
przez firmę Siemens algorytm progresywnej rekonstrukcji niweluje na obrazie zakłócenia pochodzące od promieniowania rozproszonego. Rezultatem jest mniejsza dawka przy zachowaniu
niezwykłej jakości obrazu.

Fot. 1. Mobilny aparat Mobilett Mira Max firmy Siemens

Jednym z unowocześnionych urządzeń jest mobilny aparat
Mobilett Mira Max. System ten, jako następca dobrze znanej
Miry, wprowadza nowe udogodnienia, zachowując jednocześnie wszystkie dotychczasowe zalety swojego poprzednika.
Jak Państwo zapewne doskonale wiecie, około rok temu firma
Siemens wprowadziła na rynek nową grupę systemów RTG
o wspólnej nazwie Max. W unikalny sposób połączono w niej
elementy i funkcje aparatów, po to by dać użytkownikowi jeszcze lepszą jakość obrazowania i skuteczność w diagnozowaniu. Od jakiegoś czasu na rynku dostępne są systemy Ysio Max,
Luminos dRF Max, Uroskop Omnia Max oraz Luminos Agile Max,
do których dołączyła właśnie Mira Max. W ten sposób Siemens
stworzył rodzinę aparatów, które zaspokajają nawet najbardziej
wygórowane potrzeby. Każdy z radiograficznych systemów
może być skonfigurowany z detektorami Max wi-D oraz Max
Mini. Pierwszy z nich to detektor 35 x 43 cm, który zaskakuje
lekkością, a dzięki zintegrowanej rączce jest jeszcze bardziej poręczny. Drugi system to niewielki detektor, idealnie nadający się
do wykorzystania w inkubatorach. Kluczową zaletą wspomnianych wyżej detektorów jest to, iż można ich używać zamiennie
we wszystkich systemach z grupy Max. Aparaty z tej rodziny
mogą swobodnie współdzielić detektory, a ich rejestracja w systemie zajmuje zaledwie chwilę. Mobilett Mira Max jest aparatem
wyposażonym w napęd akumulatorowy, dzięki czemu bez przeszkód dotrze do każdego miejsca w szpitalu. Co ważne, nawet
jeśli baterie są rozładowane, ekspozycję można wykonać przy
podłączeniu urządzenia do gniazda sieciowego. Z uwagi na bardzo małą wagę, całkowicie rozładowane akumulatory nie przeszkadzają też w przemieszczaniu aparatu. Po zwolnieniu bloka-

Fot. 2. Mammomat Inspiration PRIME firmy Siemens

Nowością w mammografie Mammomat Inspiration PRIME jest
technologia Empire, która będzie już niedługo dostępna na
polskim rynku. To unikalna kombinacja wielu algorytmów,
opierających się na tomosyntezie w pełnym zakresie 500, która
zapewnia najwyższą jakość obrazów zarówno pod kątem szczegółowości, jak i kontrastu. Technologia Empire, dzięki poprawie
rozdzielczości i kontrastu oraz aktywnej redukcji artefaktów
i szumów sprawia, że jakość obrazu jest po prostu doskonała.
Po wizycie na XP Academy śmiało możemy stwierdzić, że firma
Siemens dokonuje ewolucji i stale udoskonala swoje systemy.
Zmiany te pozwalają na osiąganie nowej jakości, która przekłada się bezpośrednio na wygodę obsługi, szybkość, standard
bezpieczeństwa, komfort pacjentów i operatorów, ale przede
wszystkim na jakość diagnostyki.

www.consultronix.pl
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Mevion S250
nowa instalacja w Ackerman Cancer Center w USA
Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu CX News, firma
Consultronix została polskim dystrybutorem firmy Mevion
Medical Systems produkującej systemy do terapii protonowej.
Podczas gdy tradycyjne systemy do protonoterapii zostały
zaimplementowane do medycyny z laboratoriów fizycznych,
MEVION S250 został zaprojektowany od początku jako produkt przeznaczony dla środowiska medycznego. Stworzono
więc system o nowoczesnej, mniej skomplikowanej konstrukcji, niezawodny oraz łatwy w obsłudze i co bardzo ważne, tańszy zarówno w zakupie, jak i w eksploatacji.
Mevion S250 zapewnia optymalny rozkład dawki promieniowania, co jest kluczową kwestią dla jakości prowadzonej terapii. Robot do pozycjonowania wielowymiarowego pozwala
na uzyskanie bardzo wysokiego poziomu precyzji w ukierun-

kowaniu wiązki protonów, praktycznie nieosiągalnego dla dotychczas produkowanych systemów. Cyklotron zainstalowany
jest bezpośrednio na gantry przy pomieszczeniu, gdzie odbywa się zabieg. Nie ma więc potrzeby budowania dodatkowych
bunkrów i jonowodów do transportu strumienia protonów.
Najnowsza instalacja systemu Mevion 250 odbyła się w Ackerman Cancer Center w Jacksonville na Florydzie w USA. System
okazał się tak wydajny, iż pokonał wszelkie dotychczasowe
rekordy w szybkości i efektywności terapii. Do tej pory wyniki takie były osiągalne jedynie w ośrodkach dysponujących
co najmniej czterema systemami do terapii konwencjonalnej.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.cxsa.pl
jak i w kolejnych numerach CX News. Oczywiście służę również Państwu osobiście swoją wiedzą.

• Zaprojektowany dla medycyny
• Najwyższa jakość terapii protonowej
• Niższe nakłady inwestycyjne
w porównaniu z innymi dostępnymi
systemami
• Niewielkie gabaryty
• Niskie koszty eksploatacji
• Prosta obsługa (mniej liczna kadra
pracownicza)
Consultronix SA - dystrybutor w Polsce | www.consultronix.pl

www.cxnews.pl

Leszek Piątek
lpiatek@cxsa.pl

Inteligentna kontrola
dostępu

www.winkhaus.pl

Dla tych, którzy od klucza oczekują czegoś więcej
blueSmart rozpoczyna nową epokę w dziedzinie kontroli dostępu. Ten system elektronicznych wkładek
z własnym zasilaniem pozwala efektywnie zarządzać dostępem do pomieszczeń w budynku. Klucze są
tu nośnikami danych dostępowych, a ich wymiana z czytnikiem lub elektroniczną wkładką odbywa się
bezprzewodowo za pośrednictwem tzw. sieci wirtualnej.
W każdej placówce ochrony zdrowia, szpitalu czy
prywatnej klinice procedury postępowania muszą
przebiegać sprawnie, szybko i bez zakłóceń, a dostęp do poszczególnych pomieszczeń powinny mieć
tylko ściśle określone osoby. W takich obiektach znakomicie sprawdza się elektroniczny system kontroli
dostępu blueSmart firmy Winkhaus.
Zapewnia on wysoki poziom bezpieczeństwa, wygodną obsługę oraz łatwość administrowania. Umożliwia
bezkosztową i błyskawiczną zmianę dostępu dla dowolnej grupy osób.

Elementy systemu charakteryzują się dyskretną stylistyką, która harmonijnie komponuje się zarówno
z wnętrzami nowoczesnymi jak zabytkowymi. Dodatkową zaletą jest łatwość montażu – system blueSmart
nie wymaga okablowania i może być stosowany także
w budynkach istniejących.
blueSmart steruje dostępem w biurowcach, hotelach,
halach sportowych, obiektach zabytkowych, szpitalach,
domach opieki, a także na lotniskach. To inteligentne
rozwiązanie czyni użytkowanie obiektu bezpiecznym,
wygodnym i bardziej ekonomicznym.

Dystrybutor systemu blueSmart w Polsce
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Fartuchy ochronne
przykry obowiązek czy dobro własne?
Wraz z rozwojem nauki i technologii medycyna wzbogaca się
o coraz dokładniejsze metody i narzędzia diagnostyczne, które
wraz z dłuższym czasem obecności na rynku stają się bardziej
dostępne w placówkach zdrowotnych. Dzięki temu szpitale
mogą pozwolić sobie na nowsze, lepsze aparaty do prześwietleń
z użyciem promieniowania RTG. Warto jednak zastanowić się czy
nowoczesna diagnostyka ma wyłącznie pozytywne strony?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczególnych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, w każdym diagnostycznym
gabinecie rentgenowskim musi znajdować się zestaw środków
ochrony radiologicznej dla personelu oraz pacjentów. Podstawową cechą warunkującą wybór ochrony radiologicznej powinna być jakość ochrony, jaka jest zapewniona przez fartuch,
ze względu na mogące wystąpić skutki promieniowania.
Wpływ jaki promieniowanie wywiera na organizm człowieka
zależy od rodzaju oraz energii jaką ze sobą niesie. Promieniowanie X, ze względu na ilość energii, klasyfikowane jest jako
jonizujące, czyli jest w stanie doprowadzić do jonizacji cząsteczek materii. W przypadku organizmu człowieka, który składa
się w 70-80% z wody jest to wyjątkowo niebezpieczne. Jonizacja wody prowadzi do powstania wolnych rodników, które są
substratami rodników wodoronadtlenkowych (HO2 i HO). Są to
bardzo silne utleniacze, które po zetknięciu ze składnikami komórek mogą prowadzić do ich destrukcji.
Promieniowanie jonizujące w materii żywej oddziałuje nie tylko na wodę. Jonizacja zachodząca we wnętrzu komórki może
spowodować rozregulowanie jej podstawowych funkcji, na

skutek zmiany sekwencji DNA, RNA w jądrze komórki. Proces
transkrypcji, a następnie translacji białek oraz enzymów zostaje
zakłócony. Chociaż przy wystąpieniu prostych zmian w organizmie ludzkim uruchamiane są systemy naprawcze, regenerujące DNA, to zbyt duża ilość tychże zmian uniemożliwia samoleczenie. Tego typu reakcje mogą wywołać zmiany w strukturze
genów, prowadząc do mutacji – zmian i zaburzeń cyklu genetycznego. Najpoważniejszym i jednym z głównych następstw
wystawienia żywego ustroju na promieniowanie jest powstawanie nowotworów. Do najczęstszych skutków ekspozycji na
promieniowanie X zalicza się białaczkę, kataraktę oraz nowotwory tarczycy.

Wojciech Kasparek
wkasparek@cxsa.pl

Fot. 1. Przykłady dostępnych fartuchów z oferty firmy Mavig

W świetle powyższych informacji oczywistym jest zwracanie
największej uwagi na jakość ochrony radiologicznej przy wyborze fartuchów. Następstwa codziennej pracy w środowisku
wysokiego ryzyka promieniowania X nie są odczuwalne natychmiastowo, co niestety prowadzić może do bagatelizowania
problemu. A dlaczego tak Państwa straszę? Ano dlatego, że jedynie fartuchy firmy Mavig dadzą Państwu pełną ochronę radiologiczną.

Innowacje w leczeniu zaburzeń erekcji
Jak wynika z badań Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej
ok. 1.5 mln Polaków ma kłopoty z zaburzeniami erekcji.
I w znacznej większości nie są to wcale, jakby mogło się wydawać,
osoby w wieku emerytalnym. Problem ten dotyczy szczególnie
grupy pięćdziesięciolatków. Obserwując polskie i ogólnoeuropejskie „trendy” w rozwoju otyłości, cukrzycy oraz chorób układu sercowo-naczyniowego, można być pewnym wzrostu ilości
przypadków zaburzeń erekcji i obniżenia wieku jego występowania już w niedalakiej przyszłości. Konsekwencją powyższego będzie również większe zainteresowanie i determinacja coraz
młodszych pacjentów chcących rozwiązać ten wstydliwy problem.

www.cxnews.pl

Po wyeliminowaniu czynników o podłożu psychicznym, mężczyźni wraz z lekarzami prowadzącymi mają do wyboru kilka możliwości w leczeniu zaburzeń erekcji. Najpopularniejszą obecnie
metodą są terapie farmakologiczne wykorzystujące PDEi5. Ich
głównymi wadami są m.in. konieczność pamiętania o zażyciu pigułki i planowania aktywności seksualnej, leczenie objawów, a nie
przyczyn, oraz koszty generowane na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Niektórzy pacjenci korzystają z iniekcji czy też pompek
próżniowych – metody te pomagają jedynie doraźnie. Kolejnym,
stosunkowo nowym, ale bardzo obiecującym sposobem leczenia jest nieinwazyjna terapia falami uderzeniowymi o niskiej

Przemysław Piątek
ppiatek@cxsa.pl
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Finalnie, dostępne są również metody inwazyjne, jak wszczepianie bypassów lub implantów członka. Metody te kierowane są do
mężczyzn, którym inne sposoby leczenia nie pomogły.

Fot. 1. ED1000 firmy Medispec występuje w wersji mobilnej na kółkach
oraz lżejszej tzw. „desktopowej”, którą łatwo przenosić

częstotliwości. Badania kliniczne udowodniły wysoką skuteczność tych zabiegów, bezpieczeństwo oraz utrzymywanie się efektów w dłuższych perspektywach czasowych. Z zalet tej metody
wymienić można również brak konieczności planowania aktywności seksualnej, leczenie przyczyn, a nie jedynie objawów, skuteczność również u cukrzyków i osób nieodpowiadających na
PDEi5. Od 2013 roku jest to jedna z metod rekomendowanych
przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne w leczeniu zaburzeń
erekcji. Rekomendacja została wydana na podstawie wyników
badań przeprowadzanych na urządzeniach Medispec ED1000.

Medispec dokonał w ostatnim czasie kilku istotnych zmian w aparacie ED1000. Wszystkie aparaty dostarczane w czwartym kwartale 2015 roku będą, już w podstawowych wersjach, umożliwiały
przeprowadzenie terapii we wszystkich dostępnych aplikacjach
urologicznych (zaburzenia erekcji, choroba Peyroniego, CPPS).
Aplikacje ortopedyczne oraz leczenie trudno gojących się ran przy
stopie cukrzycowej, będą w dalszym ciągu wymagały bardziej rozbudowanej wersji aparatu. Nowy aplikator, dostępny w Polsce pod
koniec roku, będzie emitował większą liczbę impulsów, dzięki czemu spadnie koszt pojedynczego zabiegu przy utrzymaniu obecnej, wysokiej skuteczności. Społeczność użytkowników ED1000
aktywnie poszukuje sposobów na dalsze zwiększanie skuteczności leczenia oraz skrócenie czasu terapii. Nie tak dawno pojawiły
się obiecujące informacje dotyczące wyników takich prób. Jeśli
zostaną potwierdzone, mogą być ostatecznym argumentem dla
potencjalnych użytkowników urządzenia.
Od połowy roku w prywatnej wrocławskiej klinice pracuje pierwsze ED1000 w Polsce. Sukcesy w terapii pierwszych pacjentów potwierdzają zagraniczne doniesienia o skuteczności jego działania.
Być może w kolejnym numerze CX News będziemy mogli przedstawić wrażenia użytkowników, którzy sami podzielą się swoimi
doświadczeniami z pracy z aparatem. Obecnie w całej Europie
zainstalowanych jest ponad 80 urządzeń. Mamy nadzieję iż w najbliższym czasie Polska wzbogaci się o kilka nowych instalacji.

SERWIS
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Licencja na oprogramowanie FotoFinder
czyli dlaczego warto dbać o aktualizację?
Firma FotoFinder od jesieni ubiegłego roku sprzedaje wideodermoskopy wraz z nowym oprogramowaniem o nazwie Universe.
Oprócz, widocznej na pierwszy rzut oka, zmiany szaty graficznej,
oprogramowanie dostosowano m.in. do najnowszych serwerów baz danych. Dodatkowo w ofercie firmy FotoFinder pojawił
się nowy produkt pozwalający na nieustanny rozwój zainstalowanego oprogramowania Universe. Otóż od stycznia 2015 roku,
każdy dermoskop zakupiony w firmie Consultronix posiada roczną licencję, pozwalającą na aktualizowanie oprogramowania do
najnowszej wersji. To istotne, głównie ze względu na fakt, iż firma
FotoFinder zobowiązała się do co najmniej jednej znaczącej aktualizacji w ciągu roku, stawiając sobie za cel, aby każdy ich system
ewoluował wraz ze zmieniającymi się potrzebami dermatologii. Co
dokładnie daje nam taka licencja? Oto jej główne zalety:
• użytkownicy na bieżąco cieszą się ze wszystkich nowości wprowadzanych przez producenta,
• oprogramowanie jest dostosowywane do rozwijających się systemów operacyjnych czy serwerów bazy danych,
• łatwiej rozbudować zakupiony system o nowe moduły oprogramowania, czy nawet podzespoły komputera,
• baza danych jest konsekwentnie modyfikowana, by uniknąć problemów z jej konwersją w przypadku zasadniczej zmiany oprogramowania,
• regularne inwestowanie w system pozwala uniknąć kosztownych
aktualizacji wykonywanych raz na kilka lat,

• oprogramowanie jest dostosowywane do zmieniających się potrzeb użytkowników.
Licencja na aktualne oprogramowanie to korzyści za niewielką
cenę. Co ważne, działania aktualizacyjne zostaną podjęte poprzez
zdalne połączenie się z komputerem użytkownika, bez konieczności przyjazdu inżyniera. Dzięki temu w krótkim czasie, bez znaczącego utrudniania pracy, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu
aktualne oprogramowanie. Wraz z wykonaniem aktualizacji zostanie przesłany biuletyn informujący o przeprowadzonych zmianach systemowych. W razie jakichkolwiek pytań pracownicy firmy
Consultronix chętnie objaśnią zmiany jakie zaszły w systemie.

Szymon Jurdziak
sjurdziak@cxsa.pl

Wszyscy lekarze, którzy zakupili wideodermoskop w terminie od
września ubiegłego roku już korzystają z wymienionych benefitów. W najbliższym czasie będą kontaktowali się z Państwem pracownicy Działu Serwisu w celu umówienia się na aktualizację oprogramowania. Należy pamiętać jednak, że licencja ta jest aktualna
przez rok, po tym czasie należy ją przedłużyć. Dodatkowo każdy
system zakomunikuje Państwu koniec ważności licencji. Szczegóły takiej akcji serwisowej (sposób realizacji, koszt rocznej licencji)
mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Działem Serwisu firmy
Consultronix. Proszę pamiętać, iż wykupienie licencji na kolejny rok
nie jest obowiązkowe, jednakże aktualizacja systemu do nowszej
wersji bez tej licencji jest niemożliwa.

Po co Europie historia?
Forum Ekonomiczne w Krynicy, organizowane od lat, stawia pytanie, czy Europa lubi swoją historię, czy nie, ale przecież i tak ją
ma, co więcej, tworzy ją każdego dnia na nowo. Historię tworzą
ludzie indywidualnie i zbiorowo. Podobnie jak życiorys jest zapisem historii jednostki, tak swego rodzaju życiorysy mają wszelkie
ludzkie wspólnoty, a więc rodziny, narody i państwa. Nikt nie może
się wyprzeć własnego życiorysu, własnej historii, nie można też,
chcąc być uczciwym, wydzierać i wyrzucać z własnej historii kart
zawierających opisy faktów wstydliwych, ukazujących słabości,
pomyłki, błędy, wyrządzone krzywdy i popełnione zbrodnie. Jest
zrozumiałe, że wszyscy życzyliby sobie mieć taką własną historię,
która o nich dobrze świadczy, ale też historię prawdziwą, a nie sporządzoną wyłącznie z chwalebnych fragmentów życia, a z pominięciem epizodów nieudanych i ciemnych plam na życiorysie. Już
starożytni mówili, że: Historia est magistra vitae – że Historia jest
nauczycielką życia, rozumiejąc historię jako rodzaj lustra w którym

www.cxnews.pl

można się zobaczyć, jako księgę życia z której można odczytać własną przeszłość i wyciągnąć wnioski, celem uniknięcia na przyszłość
błędów popełnionych w przeszłości. Kto może się poszczycić przykładnym życiem, śpi spokojnie, ci zaś, którzy zeszli na manowce
i nabroili w życiu, czy to będą jednostki, narody czy państwa, mają
kłopot ze swoją historią, bo jest im niewygodna, drapie sumienia, czasem nawet jest tak wstrząsająca i niechlubna, że przynosi
hańbę i woła o pomstę do nieba. Oczywiście nie cała historia jest
dostępna, chociażby z braku źródeł, ale także z powodu jej fałszowania, co miało zawsze miejsce. Robiono to świadomie i robi się
to dziś, dla osiągnięcia różnych celów, osobistych, politycznych,
ideologicznych, ale jest to również skutkiem nieświadomego działania, bo pamięć ludzka jest zawodna, bo fakty historyczne podawane z ust do ust ulegają przeinaczeniu. Fałszuje się też historię pisząc ją z uwzględnieniem jednego tylko punktu widzenia. Dawniej
ukazywano historię wskazując głównie na władców i rządzących,

ks. bp Tadeusz Pieronek
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całkowicie pomijając historię niższych warstw społecznych, pod
rządami komunistycznymi opowiadano historię zideologizowaną,
jako stałą walkę klas o wyzwolenie społeczeństwa spod panowania panów.
Historia tworzona i pisana przez ludzi jest wielobarwna. Na świecie
jest zawsze wielu ludzi dobrych, ale wszyscy mają większą skłonność do czynienia zła aniżeli dobra. W historii świata znajdziemy
perły i wszystkie barwy dobra i piękna, ale są też kamienie, trucizny,
wszelkie rodzaje narzędzi, służących poniżaniu, dręczeniu i zabijaniu człowieka w lochach więziennych, w egzekucjach, w obozach
koncentracyjnych, w łagrach, w bratobójczych wojnach, pochłaniających miliony istnień ludzkich. Nie można być jedynie spadkobiercą dobra i chwały. Trzeba brać na swoje barki całą historię, tę
chwalebną i haniebną, nie tylko to, co się komuś podoba, ale także
to co się nie podoba. W przypadku poszczególnych osób czy zwartych grup ludzkich, w rodzinie, w państwie, przypisanie spadku
jakim jest historia, jest stosunkowo proste. Jesteśmy Polakami, to
w naszą historię wpisujemy wszelkie dobro i zło, którego byliśmy
autorami. Oczywiście nie odpowiadamy moralnie za wyrządzone
krzywdy i zbrodnie naszych przodków, ale jesteśmy ich spadkobiercami i świadomość zła będzie zawsze uwierać nasze sumienia.
Kiedy mówimy o historii Europy, a szczególnie o Unii Europejskiej,
to po pierwsze, jest to historia krótka, a po drugie jest to także
suma historii tych wszystkich narodów i państw, które formalnie
wchodzą w jej skład, jest ona bowiem politycznym, gospodarczym i kulturowym bytem wielopaństwowym, co pociąga za sobą
dziedziczenie przez Unię historii wszystkich państw, będących jej
członkami na raz. Na pytanie po co Europie historia, odpowiedź
jest prosta. Trzeba jednak przed udzieleniem odpowiedzi na to py-

tanie zauważyć, że gdyby państwa tworzące dziś Unię nazwały się
np. Nową Atlantydą, to trzeba by mówić o historii Europy sprzed
utworzenia Unii, ale jeżeli nazwały się Unią „Europejską”, to należy
mówić o historii Unii Europejskiej, będącej etapem rozwoju starej
Europy. Historia jest potrzebna Unii Europejskiej po to, by mogła
się przeglądnąć w lustrze historii, by zdała sobie sprawę skąd wyszła, jakie są jej korzenie i w końcu czym jest obecnie i czym chce
być w przyszłości. Wszystko wskazuje na to, że Unia nie lubi historii,
bo nie przyznaje się do swoich chrześcijańskich korzeni. Wstydzi
się ich? Nie ma czego się wstydzić. W dziejach chrześcijaństwa są
co prawda niewierności i poważne nadużycia w stosunku do głoszonych zasad, zwłaszcza nawracanie z bronią w ręku, ale ostatecznie jest to historia pozytywna. Cnota i grzech były zawsze obecne
w historii, ale nie przekreśla to przecież, w ostatecznym rozrachunku, że utrwaliło się w człowieku to co jest złem, którego należy
unikać i wzmacniać to, co jest dobre, co jest cnotą. Niestety, Unia
Europejska, wbrew ewidentnym dowodom uważa, że chrześcijaństwo nie odegrało ważnej roli w kształtowaniu społeczeństwa
europejskiego. Cóż można o tym powiedzieć? Ignoranci i manipulanci. Waloru chrześcijaństwa w kształtowaniu Europy nikt poważnie myślący nie potrafi zaprzeczyć. A jednak można to zrobić przez
przemilczenie. Przywołuje mi to na myśl to, co z historią Polski zrobili przez lata komuniści, przedstawiając historię Polski w perspektywie walki klas. Ta walka oczywiście miała miejsce, ale nigdy nie
stanowiła realnego zagrożenia dla właściwego odczytania dziejów
Rzeczypospolitej.
Starajmy się doszukiwać i utrwalać pamięć tych, którzy często bezimiennie oddawali swoje życie za Ojczyznę, nie pytają jaką ona
będzie, byle była wolna i niepodległa, w ten sposób wpisując się
w historię swojej Ojczyzny i domu rodzinnego, z którego wyszli.

Ćwiartka

Krzysztof Piasecki

Jesteśmy po wyborach i przed wyborami. Niby tak jest zawsze,
ale przecież nie aż tak! Połowa z nas w ogóle nie głosuje. Druga
połowa jest podzielona na dwie połowy. Prawie równe. Kiedy
jedna z tych połówek wygrywa ta druga część mówi, że wybory
zostały sfałszowane. Kiedy wygrywa ta druga połówka ta pozostała część mówi, że trzeba wyjeżdżać z „tego kraju”. Mimo to
nikt nie wyjeżdża ani nikt nie udowadnia, że były sfałszowane
wybory. Taki mamy wyborczy klimat, że zacytuję klasyka (klasyczkę?). W każdym razie matematycznie rzecz biorąc władzę
nam wybiera połowa z połowy z nas. A połowa z połowy to ile?
Ćwiartka! Odżyła nasza nieśmiertelna polska ćwiartka. Znana
jeszcze z czasów króla Stasia. Słynne były obiady ćwiartkowe. Co
ciekawe ćwiartka kojarzy nam się wyłącznie z alkoholem. Nam.
Ciekawe z czym by się kojarzyła młodym. Młodzi skracają nazwy
chyba więc na ćwiartkę mówili by ćwia albo jakoś tak. Oni nie
mówią informacja tylko info nie mówią szacunek tylko szacun

i tak dalej to znaczy itd. Myślą, że oni na to wpadli. A przecież za
naszego pokolenia w jadłospisie można było przeczytać: ”sur.
z kisz. kap.” Kiedyś widziałem jak menu w jednej z restauracji
czytał Hindus (miał turban) ze słownikiem. Przeczytał kotlet –
przetłumaczył i tak dalej aż doszedł do sur. z kap. czerw. Szuka
sur – nie ma, szuka kap – nie ma, znalazł czerw złożył menu i wyszedł. Inna sprawa, że kiedy wypisywano sur. z kap. kisz. my też
byliśmy młodzi. Możliwe, że skróty są domeną młodzieży, bo ci
są niecierpliwi.
Dlatego teraz liczą się nazwiska krótkie: Duda, Szydło, Kukiz,
Korwin nawet Kopacz. Komu się chce czytać godzinami Ko mo
row ski albo Kidawa-Błońska? Wiedząc o tym pewien aktor podobno dał ogłoszenie podpisując się krótszym imieniem zamiast długiego nazwiska. Ogłoszenie brzmiało: Nieużywany
alkomat sprzedam Daniel. I tak wróciliśmy do ćwiartki.
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Referendum
Dwaj panowie „K” zafundowali nam referendum – i dobrze. Bo referendum może mieć głęboki sens, oczywiście pod warunkiem, że
stawiane pytania nie będą z gatunku „czy wolisz być bogaty, zdrowy i piękny?” Można by się zastanowić czy referenda nie powinny
być na stałe związane z wyborami. Frekwencja zapewniona, koszty
żadne, a poznalibyśmy zdanie naszych rodaków na wiele trudnych
tematów. W dobie powszechnego dostępu do internetu, zarówno
wybory, jak i referenda, powinny odbywać się drogą elektroniczną.
Aż dziwne, że nikt się tego nie domaga, zwłaszcza po wielodniowym
zamieszaniu związanym z wynikami w poprzednich wyborach.
Będziemy mieli do rozstrzygnięcia odpowiedź na trzy pytania. Po
pierwsze JOW-y . W przeciwieństwie do pana Kukiza i jego kolegów przeczytałem „Każdy głos się liczy”1. I teraz wiem na pewno, że
wprowadzenie JOW-ów przyniesie skutek odwrotny do oczekiwań
Kukiza, gdyż utrwali system dwupartyjny, ale co ważne, kandydaci
ubiegający się o wybór, będą znacznie wyższego kalibru. Dlatego
właśnie ja zagłosuję na TAK. Moim ideałem byłby system głosu alternatywnego w jednomandatowych okręgach wyborczych. Jak piszą
autorzy:„(...) wyborca może na karcie do głosowania zaznaczyć tylko
swój pierwszy i drugi wybór, a do drugiej, wirtualnej tury wyborów
kwalifikują się ci dwaj kandydaci, którzy otrzymają najwięcej wskazań na pierwszych miejscach.(...) O zwycięstwie miały zadecydować
drugie preferencje tych wyborców, którzy na pierwszym miejscu
umieścili jednego z pozostałych kandydatów”2. Zwycięża ten, którego suma pierwszych i drugich preferencji jest większa. System, jak
każdy inny, nie jest idealny3, ale ma też wiele zalet. Między innymi
wszystko rozstrzyga się w jednej turze – ekonomia. A w przypadku
JOW-ów, nawet jeśli nasz kandydat nie wejdzie do drugiej tury i tak
mamy istotny wpływ na wybór zwycięzcy. Uważam za rozsądny
postulat ograniczenia do dwóch kolejnych kadencji sprawowanie
wszystkich funkcji z wyboru.

Po drugie, czy jestem za finansowaniem partii z budżetu państwa? Oczywiście, że NIE. Partie polityczne, podobnie jak kościół
katolicki i każdy inny, powinny być finansowane WYŁĄCZNIE
z DOBROWOLNYCH ODPISÓW PODATKOWYCH obywateli, gdzieś
w okolicy 0.1%. Uważam, że należy zabronić partiom wykupywania reklam billboardowych, spotów telewizyjnych itp. Te pieniądze
mają być przeznaczone na prace „think tanków”, spotkania z ludźmi,
debaty telewizyjne itp. W sytuacji jaką mamy dzisiaj, z państwowych
dotacji dla partii świetnie żyją firmy reklamowe i stacje telewizyjne,
a wyborcy są tumanieni kampaniami promocyjnymi. I zamiast pomyśleć i dokonać świadomego wyboru konkretnych ludzi, czy programów, podejmują ważne decyzje kierowani tymi samymi emocjami, co przy wyborze tych, a nie innych podpasek, bądź makaronów.
Po trzecie, czy rozstrzygać spory podatkowe na korzyść podatnika?
Tak głupio postawionego pytania po byłym prezydencie się nie spodziewałem. System podatkowy to nie sprawa poszlakowa w sądzie,
gdzie teoretycznie przynajmniej, najważniejsze by przypadkiem
nie skrzywdzić niewinnego. Podatki, to w moim przekonaniu element świadomego i nowoczesnego patriotyzmu, należy je płacić tu
w Polsce i to co do grosza! Istotą Państwa jest, aby system podatkowy był jasny i przejrzysty, a podatki możliwie najniższe. Przekręty na
VAT nie znikną po wprowadzeniu kolejnych instytucji kontrolnych,
tylko po wprowadzeniu jednolitej stawki na np. olej napędowy, dla
samochodów rolników, rybaków i do ogrzewania domów. Należy
zlikwidować wszelkie zwolnienia podatkowe, bo to też zachęta do
łatwego zarobku. Jeśli zrównamy wysokość PIT i CIT nikt nie będzie
kombinował z „optymalizacją” podatkową. Ale z drugiej strony, należy bezwzględnie egzekwować należne podatki, zarówno od tych,
co nie potrafią się wytłumaczyć z drogich zegarków, jak i od wszelkiej maści bezkarnych bandytów otoczonych zgrają prawników.
A jak to robić? Ano tak, jak to zrobiono z Al’em Capone.

Krzysztof Smolarski
ksmolarski@cxsa.pl

Wykaz bibliografii dostępny
na stronie www.cxnews.pl

Dwa ważne dla Polaków pytania
Przedwojenne wspomnienie, do dzisiaj żywe, jakby z wczorajszego dnia. Wilno. Gabinet ojca. Mam niecałe 5 lat. Kilkanaście
osób siedzi pod ścianami. Ojciec chodzi po pokoju i mówi „… Jeśli
wojna wybuchnie, to za 6–8 tygodni nasze wojska wejdą do Berlina”.
Mówił to poseł na Sejm1, wileński lider Obozu Zjednoczenia
Narodowego, brat naczelnego dyrektora Banku Polskiego, mającego codzienne kontakty ze sferami rządowymi. To było spotkanie w gronie bliskich znajomych. Urzędowy optymizm nie był
tu potrzebny. Co więcej, ten optymizm niebezpiecznie uspokajał. Dlaczego ojciec tak mówił? To pytanie dręczyło mnie przez
lata. Odpowiedź była jedna – tak wówczas myślały elity. Ale to
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nie była wystarczająca odpowiedź. Pytanie „Dlaczego?” pozostało.
Od jesieni 1968 do wiosny 1970 roku, jako stypendysta National
Research Council, pracowałem w laboratorium NRC w Ottawie.
Na święta Bożego Narodzenia dostałem zaproszenie od państwa
Stachiewiczów (dalekich krewnych mojej żony) z Montrealu.
Generał Wacław Stachiewicz był szefem sztabu Wojsk Polskich
podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. Przez kilka godzin rozmawialiśmy z generałem o niemiecko – polskiej wojnie,
a zwłaszcza o jej końcowej fazie. Mówił, że gdyby nie agresja sowiecka to obrona tzw. Przedmościa Rumuńskiego, obszaru na
południe od Dniestru i na wschód od rzeki Stryj, mogłaby trwać
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kilka tygodni, a może i miesięcy. Jeszcze 16 września szef sztabu
wojsk francuskich gen. Gamelin zapewniał, że 21 września alianci
rozpoczną ofensywę.
Od czasu spotkania z generałem skierowałem uwagę na wydarzenia z datą 16 września 1939 roku. W nocy 15/16 września dowodzona przez gen. Sosnkowskiego Armia Małopolska w nocnej
bitwie rozbiła siłami piechoty doborowy hanowerski pułk pancerny SS Germania2. Napór niemiecki słabł. Wiele informacji wskazywało, że na południu Polski wojska pancerne wroga prowadziły jedynie walki podjazdowe. Jednostki polskie wycofywały się
w stronę Przedmościa. Prognoza gen. Stachiewicza wskazywała,
że po spodziewanym ataku zachodnich aliantów sytuacja militarna Niemiec będzie bardzo trudna3. Ocena działań frontowych implikowała decyzje Rządu4. Bank Polski miał urzędować w Kutach
mając do dyspozycji tonę złota. Trzy tony zamierzano przewieźć
do Bukaresztu, aby służyły obronie kursu złotego5. Zmieniały się
też nastroje. Na wieść o zwycięstwie gen. Sosnkowskiego minister Beck wygłosił entuzjastyczne przemówienie6, a oficerowie
sztabu postanowili je uczcić szampanem7. O optymizmie sfer rządowych pisze też w swym diariuszu wiceminister spraw zagranicznych, Jan Szembek8. Wydarzenia z 16 września mogły stanowić fragment nigdy nie napisanej historii alternatywnej.

Wykaz bibliografii dostępny
na stronie www.cxnews.pl

W roku 2014 mocniej zabiło mi w księgarni serce, gdy dostrzegłem tytuł Tajna gra mocarstw. Wiosna – Lato 1939 autorstwa
Lecha Wyszczelskiego9, który dał odpowiedź na pytanie nurtujące mnie od lat. Jak pokazują dostępne teraz archiwa, dyplo-

matyczna gra Anglii i Francji, była nie tylko grą tajną, była to
także gra podwójna. Oficjalne gwarancje polityczne i jakże sugestywne, szczodrze rozdawane obietnice pomocy wojskowej,
czym celował brytyjski generał Ironside w czasie lipcowej wizyty
w Polsce10, harmonijnie uzupełniały tajne decyzje sztabów o braku jakiegokolwiek zaangażowania militarnego. Tajne decyzje zapadły już 4 maja 1939 roku, a narada w Abbeville11 była już tylko
przysłowiową kropką nad i.
Z Adamem Jerzym Chowańcem (1922) od czasu do czasu
wspominamy historię minionych lat. Gdy przywołałem książkę Wyszczelskiego, wspominając datę majowego, zaocznego
wyroku na Polskę, Jurek nawiązał do tekstu opartego o swoje wspomnienia, którego główną i tytułową postacią jest jego
ojciec, Wacław12. Wacław Chowaniec (1887–1985) prezydent
Stanisławowa (1924–1935), poseł na Sejm, a w roku 1939 dyrektor Akcyjnego Banku Hipotecznego we Lwowie. Gdy Sowieci
wkroczyli do miasta, do dyrektora Chowańca zgłosił się osobnik
o nazwisku Kliszcz mianowany przez władzę radziecką na komisarza Banku i upoważniony do przejęcia skarbca13. Był dobrze
przygotowany do tego zadania, ponieważ znał realia Banku.
Przejęcie kontroli nad majątkiem wymagało wielu spotkań i rozmów. W tym czasie zdumiony Wacław Chowaniec dowiedział się,
że Kliszcz otrzymał polecenie przejęcia Banku już w maju 1939
roku, a więc kilka miesięcy przed wybuchem wojny. Ten fakt generuje następne pytanie. Czy zbieżność dwóch dat majowych
roku 1939 jest przypadkiem, czy też wiąże je relacja przyczyny
i skutku? Odpowiedź dać mogą sowieckie archiwa.

Długi po Greku Zorbie
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Do niedawna większość Europejczyków z podziwem, a przynajmniej zazdrością odnosiła się do beztroskiego modelu życia społeczeństw śródziemnomorskich, opartego na niespiesznej pracy
i miłym leniuchowaniu w pogodnym klimacie, wśród pięknych
krajobrazów i wspaniałych zabytków. Dziś drżą z obawy, czy to dolce vita nie skończy się aby tak piękną katastrofą, jak szalone przedsięwzięcia sympatycznego, lecz niefrasobliwego Greka Zorby.

to również silna domieszka owej beztroski i niefrasobliwości oraz
związane z nią lekceważenie rygorów i dyscypliny, tak silnie z kolei obecnych w kulturze protestanckich ludów północy, popadających z tego powodu niekiedy w zawiść wobec cieszących się
urokami każdego dnia wyznawców zasady carpe diem, odsuwających uciążliwe obowiązki i trudne decyzje na bliżej nieokreśloną
mañana.

Kultura śródziemnomorska to oczywiście kolebka i matecznik europejskiej cywilizacji, wabiąca rokrocznie miliony mieszkańców
północnych regionów kontynentu niezrównanym bogactwem
architektonicznych i artystycznych zasobów zgromadzonych
w ciągu wieków, od najdawniejszej starożytności. Współcześnie
to jednak także pewien specyficzny sposób życia, mający rozmaite przejawy kulturowe, począwszy od sławnej śródziemnomorskiej diety, przez rolę wina w życiu towarzyskim, miejsce sjesty
w codziennym harmonogramie, biesiadowanie do późnej nocy,
łatwość nawiązywania kontaktów, ekspresyjną formę artykulacji, kończąc na optymistycznym stosunku do życia i świata. Lecz

Te uroki środziemnomorza, kuszące turystów i wabiące urlopowiczów, zostały jednak ostatnio przesłonięte bezlitosnymi raportami
rzeczowych do bólu ekonomistów, którzy na kraje regionu znaleźli
równie dosadne, co odstręczające określenie PIGS (Portugal, Italy,
Greece, Spain). Ale od przykrych analiz ekonomicznych jeszcze
bardziej brutalne okazały się fakty. Ojczyzna Greka Zorby stanęła
w obliczu katastrofy, od której uratowała ją pomoc owych zimnych, nudnych i zdyscyplinowanych pracusiów z północy. Widmo
załamania gospodarczego wisi nadal nad pozostałymi krajami pogodnego i beztroskiego na pozór europejskiego południa. Miłe
z nim skojarzenia zostały zastąpione niepewnością czy tamtejsze
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społeczeństwa zgodzą się porzucić dotychczasowe dolce far niente i podjąć wyrzeczenia niezbędne dla ratowania ich – a pośrednio europejskiej – gospodarki. Potwierdza się w ten sposób, że to
wzór kultury i związany z nią styl życia decyduje o typie i poziomie
rozwoju gospodarczego, a nie odwrotnie, jak przyjmuje pogląd
potoczny, większość ekonomistów i znaczna część antropologów
kultury. Zgodnie z tymi rozpowszechnionymi wyobrażeniami, ludzie żyją tak, jak pozwalają im materialne warunki, kultura duchowa wyrasta na bazie kultury materialnej, z materialnego bogactwa
wynika wygodny i beztroski sposób życia. Już ponad 100 lat temu
wybitny socjolog i ekonomista Max Weber wskazał, że prawidłowość jest odwrotna: to od ukształtowanego i panującego w danej
wspólnocie modelu kultury (ze szczególnym u niego uwzględnieniem religii i typu duchowości) oraz związanego z nim sposobu
życia zależy typ gospodarki oraz osiągany poziom materialnego
bogactwa tej wspólnoty. Tym można wyjaśnić, jego zdaniem,
większe tempo i wyższy poziom rozwoju gospodarczego oraz
materialnego dorobku skrzętnych protestanckich Anglosasów
i Germanów.
Szczegóły koncepcji Webera były przedmiotem niezliczonych debat i polemik. Główna myśl wydaje się jednak niekwestionowalna:
to, w jaki sposób ludzie radzą sobie w świecie, z wykorzystaniem
dostępnych w nim zasobów, przetwarzaniem ich na swój użytek
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oraz robieniem z nich użytku, zależy od wyobrażeń i przekonań
o owym świecie oraz swoim w nim miejscu i powołaniu, a także
celu i sensu życia, zatem od kultury wyrażającej takie wyobrażenia i przekonania. Wytwarzanie i pomnażanie bogactwa wymaga
wzoru kulturowego dostarczającego nie tylko narzędzi, ale i motywacji do pracy. Co do tego zaś, że to praca, a nie próżniactwo
jest źródłem bogactwa, bodaj nikt nie ma wątpliwości. Lecz ludzie,
oczywiście, wolą próżnowanie od pracowania i z zazdrością spoglądają na beztroskich utracjuszy, wesoło spędzających czas bez
zamartwiania się o dzień jutrzejszy, gdy oni sami wylewają siódme
poty w codziennym mozole, zapobiegliwie odkładając znaczącą
część wypracowanych dochodów na przyszłe potrzeby i wszelki
wypadek. Stąd miłe i tęskne skojarzenia ze śródziemnomorskim,
pogodnym i radosnym stylem życia, tak sugestywnie uosabianym
i rozpropagowanym na świecie właśnie przez postać Greka Zorby.
Krach gospodarki w jego ojczyźnie może być początkiem końca
tej rzekomej śródziemnomorskiej idylli i zapowiedzią zmierzchu
kariery śródziemnomorskiego stylu życia, tak dotychczas kuszącego i atrakcyjnego, opiewanego przez artystów i propagowanego
przez turystyczne przewodniki.
A my może po raz pierwszy mamy powód by cieszyć się, że Polska
nie leży nad Morzem Śródziemnym. Nawet jeśli położenie nad
Wisłą i Odrą wiąże się z występującymi co jakiś czas powodziami.

Kanikuła i socjal
Wielce Szanowni Państwo!
No, to nam dopiekło! Wybaczcie, tym razem będzie krótko, bo upał
zlasował mi szare komórki. Jedyne co przychodzi mi do głowy, to
myśl jak w takich sytuacjach radzili sobie nasi ascendenci?
Tacy Rzymianie, dajmy na to, zaszywali się w swoich villae. A trzeba przyznać, że mieli w czym wybierać! Rozróżniali bowiem położone na przedmieściach villae urbanae, wiejskie villae rusticae oraz
najbardziej wypasione villae martimae – niekoniecznie nadmorskie,
za to obowiązkowo z basenem. Na Sycylii zachowały się ruiny takiej rezydencji, znane jako Villa Romana del Casale. Składało się nań
na około 50 pomieszczeń rozmieszczonych wokół atrium z perystylem, ogród z altanami, łaźnie, sale gimnastyczne… Zachowane
mozaiki świadczą zaś dobitnie, że bikini i fitness wcale nie są wynalazkami XX wieku. Cóż, dało się żyć… Rzecz jasna tak radzili sobie zamożni, o plebs dbało państwo. W porze największych upałów, a więc od 22 czerwca do 23 sierpnia kiedy Słońce znajduje
się w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa (z łac. canicula – piesek, stąd
nazwa pory roku), organizowano igrzyska. Należały one do kategorii ludi imperativae, czyli świąt „na żądanie” i były ogłaszane przez
cesarza, magistrat, lub osoby prywatne w celu podlizania się wyborcom i mogły trwać wiele dni, czasem tygodni. Pamiętacie, że
Gajusz Juliusz Cezar musiał podbić i złupić Galię, aby pospłacać
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długi zaciągnięte na organizowanie igrzysk kiedy starał się o urząd?
Nie wolno też zapominać o ludi stativae – świętach stałych, których
w dwumiesięcznym okresie kanikuły przypadało około dwudziestu dni. Dodajmy do tego rozdawnictwo zboża i oliwy, a dopełni
się obraz Socjalnej Republiki Rzymskiej, pieczołowicie kontynuowany w czasach cesarstwa. Taki stan rzeczy oczywiście nie mógł
trwać wiecznie, toteż kiedy nie było już kogo objadać, Imperium
Romanum po prostu zdechło… Socjal innego rodzaju zaprowadził
42 cesarz Japonii, niejaki Mommu-tennō. Około roku 700 n.e., zatem
w czasach kiedy monarchowie rządzili zaś samuraje byli zwykłymi
służącymi, pod wpływem konfucjanizmu ustanowił on prawo nakazujące przyznawanie każdemu osiemdziesięciolatkowi samuraja
na koszt państwa. To nie wszystko: dziewięćdziesięciolatkom przysługiwało ich dwu, zaś stulatkom już pięciu! Nie mam pojęcia jak
wyglądał rozkład wieku w populacji ówczesnej Japonii, nie ulega
wszak wątpliwości, że cesarstwo zbankrutowało, zaś władzę przejęli
samuraje pod wodzą pana Minamoto-no Yoritomo, człowieka skądinąd wielce dla Polski zasłużonego, co miałem już zaszczyt Państwu
w jednym z felietonów opisać.
Tak, tak Moiściewy! Płynie stąd nieodparty wniosek, iż prowadzenie
polityki socjalnej wymaga niezwykłej rozwagi tudzież delikatnego
rozumu. Czego naszym politykom, Państwu i sobie serdeczne życzę.

Zbigniew Mazgaj
zmazgaj@cxsa.pl
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Litery z oznaczonych na pomarańczowo pól stanowią rozwiązanie krzyżówki.
Rozwiązania należy przesyłać mailowo na adres: redakcja@cxnews.pl. Trzy osoby,
które jako pierwsze prześlą poprawne rozwiązanie krzyżówki otrzymają nagrody
– akcesoria rowerowe ufundowane przez Autoryzowany Salon i Serwis ŜKODA –
Porsche Kraków Bronowice – www.skodakrakowbronowice.pl
Do wygrania 3 zestawy:
1) koszulka damska lub męska + skarpetki
2) plecak + rękawiczki
3) okulary rowerowe + bidon
Zapraszamy do zabawy!

Zestaw 2

Zestaw 3

Z przyjemnością informujemy, iż zwycięzcą z numeru CX News 2/52/2015 jest:
Pani Anna Pach. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!
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Szkolenia
harmonogram*

KRAKÓW - CONSULTRONIX, RACŁAWICKA 58
12.09.2015

Dermoskopia i Wideodermoskopia

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

19.09.2015

Trichoskopia

NOWOŚĆ!
dr n. med. Monika Słowińska,
dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka

26.09.2015

Dermoskopia dla zaawansowanych

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

03.10.2015

Lasery w okulistyce

dr hab. n. med. Anna Zubilewicz-Święch

24.10.2015

OCT

dr n. med. Joanna Gołębiewska

21.11.2015

Lasery w okulistyce

dr hab. n. med. Anna Zubilewicz-Święch

28.11.2015

Dermoskopia i Wideodermoskopia

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

05.12.2015

Dermoskopia dla zaawansowanych

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

11.12.2015

Wetlab Fako

dr n. med. Aleksandra Mikulska-Cholewa,
dr n. med. Jacek Szendzielorz

12.12.2015

Wetlab Witrektomia

prof. Anselm Jünemann,
prof. Robert Rejdak

GDAŃSK - HOTEL LIVAL, MŁODZIEŻY P OLSKIEJ 10-12
05.09.2015

Lasery w okulistyce

dr hab. n. med. Anna Zubilewicz-Święch

12.09.2015

OCT

dr n. med. Joanna Gołębiewska

*Consultronix SA zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu w przypadku braku zgłoszeń minimalnej liczby uczestników

Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne

VII edycja Wetlab

Fako /Witrektomia
11-12 grudnia 2015, Hotel Galaxy Kraków
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Magdalena Grzesiak
mgrzesiak@cxsa.pl

VII edycja Wetlab

Fako /Witrektomia
11-12 grudnia 2015, Hotel Galaxy Kraków

Już w grudniu
zapraszamy na

VII edycję wetlab
Fako / Witrektomia
11.12.2015 Wetlab Fako - koszt 1350 zł
12.12.2015 Wetlab Witrektomia - koszt 1600 zł
Prowadzący Fako:
dr n. med. Aleksandra Mikulska-Cholewa
dr n. med. Jacek Szendzielorz
Prowadzący Witrektomia:
prof. Anselm Jünemann, prof. Robert Rejdak
10% rabatu przy zgłoszeniu na oba kursy
Consultronix SA | www.consultronix.pl

