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Finansowanie modernizacji infrastruktury szpitalnej 
oraz zakupów sprzętu medycznego 
Jesteśmy stabilnym i skutecznym partnerem oferującym rozwiązania finansowe dla branży medycznej. 
Nieustannie doskonalimy naszą ofertę dla gabinetów lekarskich oraz szpitali.  
Dbamy o to, aby klienci mogli wybrać bezpieczne, najwygodniejsze dla nich rozwiązanie, a decyzja 
o udzieleniu finansowania zapadła jak najszybciej.
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Marcin Czebotariunas 
tel.: 606 895 432
e-mail: marcin.czebotariunas@siemens.com   
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e-mail: michal.porycki@siemens.com
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Od redakcji

Spis treści

Drodzy Czytelnicy,
 
nieubłaganie zbliża się koniec roku. Czas podsumowań, re-
fleksji i nowych postanowień. Dlatego życzę Wam, aby pod-
sumowania przyniosły zadowolenie i satysfakcję, refleksje 
wywołały uśmiech na Waszych twarzach, a postanowienia 
dawały dużo motywacji do działania w Nowym Roku. Życzę 
Wam również, zdrowych i spokojnych  Świąt Bożego Naro-
dzenia, spędzonych w gronie najbliższych, szampańskiej 
zabawy sylwestrowej i po prostu Szczęśliwego Nowego 
Roku.
 
Jednocześnie oddaję w Wasze ręce ostatni numer CX New-
s’a w tym roku. Mam nadzieję, że każdy z Was, znajdzie 
w nim coś ciekawego dla siebie. Ja szczególnie polecam ar-

tykuł o budowaniu szpitali w technologii modułowej i o ko-
rzyściach z tego płynących oraz artykuł dr. n. med. Piotra 
Grzanki o najaktualniejszych informacjach na temat badań 
przesiewowych w kierunku raka płuca. Narzekających na 
nasze polskie drogi zapraszam do artykułu Kacpra Wiśniow-
skiego, po którym może choć trochę zmienią zdanie. Działu 
kultura i nauka nie muszę zachwalać - bo jak zawsze, broni 
się sam. Natomiast zapraszam Was również do zapoznania 
się z aktualnym harmonogramem szkoleń na przyszły rok, 
który jak zawsze znajdziecie na przedostatniej stronie.
 
Życzę przyjemnej lektury.
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Najnowocześniejsze technologie

Szwajcarska precyzja

Bezdotykowa zmiana parametrów

               i wiele więcej...
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Budownictwo modułowe przebojem wchodzi na polski rynek. 
Coraz więcej budynków mieszkalnych, biurowych, czy też uży-
teczności publicznej powstaje w ten sposób. Technologia ta 
okazuje się szczególnie praktyczna w przypadku inwestycji 
medycznych. Nowości architektoniczne i sprzętowe pojawia-
ją się tu bardzo często, a nacisk na skrócenie procesu inwe-
stycyjnego jest ogromny. Nie do przecenienia jest, znaczące 
zmniejszenie uciążliwości prac budowlanych dla pacjentów 
i personelu szpitala.

Metoda prefabrykacji pozwala na montaż budynków przygo-
towanych w 90% w fabryce pod stałym nadzorem i z  pełną 
kontrolą jakości. Na miejscu wykonywane są jedynie drobne 
prace montażowe i wykończeniowe. Pozwala to skrócić czas 
obecności ekip budowlanych na placu budowy nawet do 2 
tygodni. Przeniesienie produkcji budynku do hal fabrycznych 

uniezależnia realizację inwestycji od warunków pogodowych, 
problemów z dostępem do placu budowy oraz daje gwarancję 
najwyższej jakości i terminowości budowy. Moduły produko-
wane są w fabryce, równolegle z prowadzeniem robót ziem-
nych na placu budowy, montażem stóp fundamentowych, 
budową dróg, chodników, wylewaniem fundamentów i pod-
ciąganiem mediów, cykl budowy znacznie się skraca (fot. 1). 

Zastosowanie technologii modułowej pozwala nie tylko szyb-
ko stawiać budynki, ale również w razie potrzeby, przenosić je. 
Inwestor nie jest przywiązany do miejsca inwestycji, jeśli poja-
wi się potrzeba może w ciągu kilkunastu dni przenieść budy-
nek w lepsze miejsce. Niezwykle łatwo jest również rozbudo-
wać obiekt, bądź jeśli okaże się, iż część jego powierzchni jest 
niepotrzebna, zredukować go.

Modułowość w budownictwie medycznym to również dosko-
nały pomysł na dobudowywanie i nadbudowywanie bloków 
operacyjnych, oddziałów pracowni CT, MR czy hemodyna-
micznych. Nie ma innej technologii, która pozwoli zrobić to 
równie szybko nie powodując przy tym dezorganizacji pracy 
szpitala. Trzeba jasno powiedzieć, że jest to technologia o 10-
15% droższa od tradycyjnej, ale biorąc pod uwagę skrócenie 
okresu inwestycji oraz możliwość szybszej amortyzacji, w koń-
cowym rozrachunku wygląda to zgoła inaczej.

Piotr Smolarski
psmolarski@cxsa.pl

Szpital z klocków
kilka słów o technologii modułowej

Fot. 1. Porównanie czasu realizacji inwestycji w budownictwie modu-
łowym i tradycyjnym

Czas realizacji inwestycji

Budownictwo
modułowe

Budownictwo
tradycyjne

czas

projekt przygotowanie
inwestycji 

przygotowanie 
lokalizacji

roboty budowlano-
-wykończeniowe

projekt przygotowanie
inwestycji 

przygotowanie 
lokalizacji

roboty budowlano-
-wykończeniowe

do 40% 
oszczędności czasu

Fot. 2. Przykładowy projekt biurowca w technologii modułowej - projekt APA Zalewski Bubak
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„Postęp to droga od prymitywnego 
przez skomplikowane do prostego"

Wernher Von Braun, 1912 - 1977

Wyłączny dystrybutor:  Consultronix SA   +48 12 290 22 22  |  www.consultronix.pl

Kompleksowa platforma mikro-
chirurgiczna oferująca zabiegi 
usunięcia zaćmy, witrektomii 
oraz zabiegi chirurgii łączonej
z procedurą przeciwjaskrową.
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lek. med. Leszek Joński

Wojewódzkie Centrum 
Szpitalne Kotliny 
Jeleniogórskiej - Oddział 
Okulistyczny

W mojej wieloletniej praktyce chirurgicznej miałem możliwość 
wszczepiania różnych dostępnych na rynku soczewek we�
wnątrzgałkowych. Kto z Państwa nie pamięta procedury ECCE? 
Używane wówczas w standardzie twarde soczewki wewnątrz�
gałkowe z tzw. pleksiglasu wszczepiane były z pęsety przez cię�
cie 6 mm. Wtedy soczewki miały za zadanie przede wszystkim 
dać pacjentowi komfort widzenia zaraz po zabiegu. Nie anali�
zowano ich pod kątem ewentualnego powstawania wtórnej 
zaćmy, czy ochrony siatkówki przed AMD. Wraz z postępem 
technologicznym, firmy medyczne zaczęły prześcigać się we 
wprowadzaniu innowacyjności. Soczewki zaczęto analizować 
w aspekcie poprawy komfortu widzenia pacjenta i zwiększenia 
jego satysfakcji.

Asferyczna soczewka Aspira �aA firmy HumanOptics to stan�
dard na Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Centrum 
Szpitalnego w Jeleniej Górze. Soczewka wykonana jest z akrylu 
hydrofilnego i implantowana przez cięcie 2.2 mm. Ze względu 
na homogenność materiału, z którego została wykonana (wy� z którego została wykonana (wy� wykonana (wy�
cięta z jednego kawałka bryły), pacjenci nie skarżą się na olśnie�
nia czy odblaski. Aspira �aA posiada ostrą krawędź na całej po�
wierzchni optycznej, oraz dodatkowo tzw. LEC (lens epithelial 
cell) Barier (rys. 1) na tylnej krawędzi, która zabezpiecza przed 
powstaniem wtórnej zaćmy. Ponadto, łatwość implantacji spra�
wiła, że jestem ich użytkownikiem od wielu lat. 

Na platformie Aspiry, firma HumanOptics stworzyła soczewkę 
dyfrakcyjno�refrakcyjną Diffractiva �aA, która umożliwia pa�
cjentom widzenie w pełnym spektrum, dając im pełną gwaran�
cję niezależności od okularów. Istotą działania tych soczewek 
jest ich budowa, na którą składa się 9 pierścieni dyfrakcyjnych 
w części centralnej soczewki oraz powierzchnia refrakcyjna 
na jej peryferiach. Ogromnie ważne jest to, iż pierścienie te 
zostały wykonane w technologii „sub�nanometer resolution”, 
dzięki czemu nie obserwuje się powstawania tzw. efektu „halo” 
podczas widzenia w nocnym oświetleniu. Dodatkową zaletą 
soczewek Diffractiva jest niewielka ilość ubytku światła (dzięki 
apodyzacji optyki dyfrakcyjnej) na pierścieniach (około 18%) 

oraz dodatek do bliży wynoszący 3.5D. Daje to pacjentom moż�
liwość czytania, bez konieczności używania okularów korekcyj�
nych. 

Ze względu na swoją specyfikę, dobór pacjenta w przypadku 
wszczepu soczewek dyfrakcyjno�refrakcyjnych jest szczególnie 
istotny. Należy wykluczyć pacjentów narażonych na wysoką 
czułość kontrastu przy przyciemnionym oświetleniu oraz na sil�
ne ruchy źródeł światła. Dodatkowo należy wykluczyć pacjen�
tów mających astygmatyzm >1D, przypadki  predysponujące 
do decentracji oraz tych, którzy mają wygórowane oczekiwania 
względem wyników pooperacyjnych. Kalkulacja soczewki od�
bywa się tak jak standardowych soczewek i nie wymaga wypeł�
niania specjalnych formularzy i przesyłania ich do producenta. 
Na podstawie własnego doświadczenia, pełne zadowolenie 
pacjentów, przy kalkulacji Diffractivy, udało się osiągnąć kalku�
lując oko dominujące na ametropię, a drugie na – 0.5D. Pełne 
moje przekonanie do tych soczewek mam od momentu, kie�
dy dwa lata temu wszczepiłem obuoczne soczewki Diffractiva 
pacjentowi z istniejącą wcześniej wysoką krótkowzrocznością 
�12.0D i �13.0D uzyskując pełne jego zadowolenie.

Biorąc po uwagę, iż świadomość pacjentów jest coraz więk�
sza, rosną również ich oczekiwania względem nas � chirurgów. 
Soczewki HumanOptics zarówno te standardowe Aspira jak  
i Diffractiva dają mi pewność wyników pooperacyjnych, co 
przekłada się w pełni na satysfakcję moich pacjentów. 

Doświadczenia z sali operacyjnej  
z soczewkami HumanOptics

Rys. 1. LEC Barier - zdjęcie wykonane w mikroskopie elektronowym (A), 
rysunek schematyczny - boczna krawędź (B)

A) B)

Diffractiva -aA
i widzisz wszystko jak na dłoni

dystrybutor w Polsce: Consultronix SA | www.consultronix.pl
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Francuska firma Arcad Ophta posiada w swojej ofercie gamę 
preparatów, stosowanych w zabiegach okulistycznych. Oferowa�
ne produkty powstały przy współpracy z lekarzami okulistami, 
których doświadczenie i wiedza pomogły osiągnąć najwyższą 
jakość produkowanych preparatów. 

W ofercie firmy znajdują się między innymi oleje okulistyczne 
i  gazy śródoperacyjne, których wygoda i łatwość stosowania 
niejednokrotnie zostały docenione przez lekarzy na sali opera�
cyjnej. Pozwolę sobie przypomnieć Państwu czym wyróżniają się 
oferowane preparaty, odnosząc się do ich głównych zalet.

Oleje silikonowe Arciolane firmy Arcad to preparaty, które gwa�
rantują czystość i zapewniają łatwość zastosowania. Są sterylne 
i apirogenne, nie zawierają lateksu ani konserwantów, a dzięki 
procesowi frakcjonowania, który usuwa zanieczyszczenia i poli�
mery o niskiej masie cząsteczkowej, osiągają najwyższy poziom 
czystości. Arciolane dostępne są w postaci jednorazowych zesta�
wów dedykowanych dla jednego pacjenta, w dwóch wariantach 
opakowania: w fiolce lub w strzykawce. Olej silikonowy w fiolce 
służy do podaży bezpośredniej za pomocą sterylnej strzykawki. 
Wersja ze strzykawką fabrycznie wypełnioną preparatem prze�
znaczona jest do podawania oleju za pomocą drenów podłączo�
nych do aparatu. Biorąc pod uwagę fakt, że firma Arcad umożli�
wia dopasowanie drenu do różnych modeli witrektomów, lekarz 
otrzymuje uniwersalny, wygodny i prosty w użyciu preparat, nie�
zależnie od tego, na jakim aparacie pracuje. Ponadto strzykaw�
ki typu „Luer Lock” wykonane ze stali nierdzewnej, gwarantują 
bezpieczeństwo podczas zabiegu. Cechy preparatu Arciolane za�

pewniają więc równowagę oraz niezawodność jego zastosowa�
nia podczas zabiegów chirurgicznych ciała szklistego i siatkówki.  
Arciolane 5500 zalecany do długotrwałej tamponady, natomiast 
Arciolane 1300 jest łatwiejszy do wstrzyknięcia i usunięcia.
 
Gazy śródoperacyjne Arceole cenione są przede wszystkim za 
szybkość i łatwość zastosowania na sali operacyjnej. Sterylny 
zestaw zawiera wszystkie niezbędne akcesoria: przetestowany 
filtr 0.22 mikrona, strzykawkę oraz igłę. Zestaw przeznaczony 
jest dla jednego pacjenta,  zapewniając tym samym  sterylność 
podczas operacji i podnosząc komfort pracy chirurga. Przygo�
towanie gazu do podaży jest proste i szybkie – trwa niespełna 
minutę i nie wymaga pomocy drugiej osoby, co znacznie ułatwia  
przeprowadzenie zabiegu. Producent proponuje również gazy 
w wersji MULTIDOSE, w której znajdują się trzy zestawy do po�
daży, co pozwala na wygodne użycie jednego pojemnika pod�
czas trzech zabiegów bez strat produktu, obniżając tym samym 
koszty operacji. Warto również dodać, że produkt jest łatwy do 
przechowywania i w 100% bezpieczny dla pacjenta. Gazy śród�
operacyjne Arceole (SF6, C2F6, C3F8) stosuje się między innymi 
w przypadku oderwania siatkówki (bez proliferacji –czysty gaz), 
retinopatii cukrzycowej, przedarcia siatkówki, otworze w plamce 
czy mechanicznym uszkodzeniu oka.

Gazy i oleje okulistyczne firmy Arcad doskonale spełniają swoją 
rolę podczas zabiegów witreoretinalnych, zarówno ułatwiając 
pracę chirurgom, jak i dając gwarancję bezpieczeństwa pacjen�
tom. Są to niezastąpione produkty dla lekarzy ceniących sobie 
najwyższą jakość, wygodę, czas oraz dobro pacjenta.

Oleje i gazy firmy Arcad Ophta 

doskonałe preparaty do zabiegów witreoretinalnych

Fot. 1. Jednorazowy sterylny zestaw Arciolane firmy Arcad Ophta

Fot. 2. Jednorazowy sterylny zestaw Arceole firmy Arcad Ophta

Olga Sarnecka
osarnecka@cxsa.pl
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700% normy
czyli jak w wygodny i bezpieczny sposób 
zwiększyć wydajność pracy

Współczesny nacisk na tempo i efektywne wykorzystanie 
czasu pracy przyprawia lekarzy o ból głowy. Największym 
dylematem jest zachowanie najwyższego standardu wyko-
nywanych świadczeń, w obliczu coraz bardziej złożonych 
procedur i ograniczonego czasu. Szukamy coraz bardziej in-
nowacyjnych rozwiązań jednocześnie dbając o równowagę 
budżetu.

40-letnie doświadczenie w produkcji laserów, połączone 
z najwyższymi standardami jakościowymi, pozwalają na osią-
gnięcie idealnego rozwiązania z punktu widzenia efektów 
klinicznych oraz biznesowych. Seria laserów valon multispot 

została zaprojektowana zarówno z myślą o  lekarzach jak 
i  pacjentach. Dzięki zastosowaniu najbardziej zaawansowa-
nej technologii galwanooptycznej zapewniają szybkie i bez-
bolesne leczenie. Zabieg panfotokoagulacji laserem valon 
multispot trwa średnio 6-7 min, czyli 7 razy szybciej niż przy 
zastosowaniu standardowego lasera oraz jest prawie bez-
bolesny dla pacjenta. Najszybszy na świecie galwanometr 
o częstotliwości 4 kHz umożliwił zminimalizowanie przerw 
pomiędzy impulsami. Trwają one zaledwie 1 ms. Jest to wiel-
kie osiągnięcie, zważywszy że większość laserów „multispot” 
opiera swoje działanie na technologii silnika krokowego. 
Czas dostarczenia paternu jest tam o wiele dłuższy, co prze-
kłada się na mniejszą efektywność oraz zwiększenie bolesno-
ści zabiegu. 

Najważniejsze są jednak efekty leczenia. W odróżnieniu od 
konwencjonalnych fotokoagulatorów, lasery valon wyko-
rzystują pulsy o milisekundowym czasie trwania. Dodat- kowo pulsy te charakteryzują się jednorodną energią oraz 

równomiernym jej rozmieszczeniem, co pozytywnie wpływa 
na precyzję i komfort w trakcie zabiegu. Różnice pomiędzy 
działaniem pulsów o różnym czasie trwania i wartości mocy 
przedstawia fot. 1.

Technologia wykorzystana w laserach valon multispot po-
zwala ograniczyć dyfuzję termalną. Pierwszą korzyścią tego 
rozwiązania jest mniejsze uszkodzenie włókien nerwowych 

oraz wewnętrznych warstw siatkówki. Drugą, mniejsza dy-

fuzja ciepła do naczyniówki, co znacznie zmniejsza ból od-
czuwalny w trakcie laserowania. Na fot. 2 znajdują się obrazy 
OCT oraz autofluorescencji ukazujące efekt fotokoagulacji 
uzyskany laserem valon.

Fot. 1. Porównanie efektu działania pulsów o różnym czasie trwania

Fot. 2. Pojedyncza sesja PRP, zdjęcie AF wykonane zaraz po zabiegu  
Dr. Ahman Mirshani, Teheran University of Medical Science (A), zdjęcie 
OCT wykonane po zabiegu. Dr Stodulka Gemini Eye Clinic (B)

A)

B)
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Lasery valon multispot wyróżniają unikalne funkcje bez�
pieczeństwa. Paterny są zaprojektowane w oparciu o anato�Paterny są zaprojektowane w oparciu o anato�
miczne kształty struktur wewnątrz oka, ponadto ich rozmiar 
zawiera się w średnicy 6000 mikronów. W celu redukcji bólu 
i zwiększenia bezpieczeństwa związanego z ryzykiem utraty 
fiksacji pacjenta, maksymalny czas dostarczenia całego pa�
ternu to 750 ms dla trybu standardowego oraz 230 ms dla 
funkcji gridu okołoplamkowego. Ciekawą funkcją jest projek�
cja fiksatora dla trybu okołoplamkowego. Takie rozwiązanie 
wspomaga kontrolę nad położeniem pacjenta w trakcie tej 
precyzyjnej procedury oraz umożliwia ustalenie bezpiecznej 
odległości spotów od plamki żółtej i tarczy nerwu wzroko�
wego. Kolejnym udogodnieniem jest automatyczna redukcja 
mocy do bezpiecznego poziomu, przy zmniejszeniu średnicy 
spotu.

Sterowanie laserem odbywa się za pomocą ekranu dotyko�
wego oraz specjalnie zaprojektowanego i opatentowanego 
sterownika „Jog Wheel”, który zapewnia lekarzowi stałą i  in�
tuicyjną kontrolę nad parametrami lasera. Dzięki niemu mo�
żemy wybierać paterny, zwiększać liczbę spotów, dokonywać 
rotacji, zmiany położenia (funkcja mikromanipulatora), a na�
wet zmieniać moc. Dokładne położenie paternu oraz wartość 
mocy w momencie jej modyfikacji są wyświetlane na siat�

kówce przez laser celowniczy. Funkcje te gwarantują pełną 
kontrolę bez odrywania wzroku od leczonego obszaru.

Laser valon multispot jest dostarczany z lampą szczelinową 
zoptymalizowaną do tylnego odcinka, zapewniającą dosko�
nałą jakość obrazu leczonego oka. Układ optyczny zostaje 
poddany fabrycznej kalibracji. Cały zestaw jest zamknięty 
w ergonomicznej obudowie, która z łatwością zmieści się 
w każdym gabinecie. 

Fot. 3. Laser valon TT

Chirurgia witreoretinalna 23G
specjalistyczne narzędzia

Firma Katena, od lat znany i ceniony na rynku producent narzę�
dzi mikrochirurgicznych wzbogaciła swoją ofertę o nową linię 
wielorazowych narzędzi do chirurgii witreoretinalnej 23G. 

To, co wyróżnia i czyni niezawodnymi pęsety i nożyczki tej linii 
to unikalny kształt, dokładność wykonania oraz dbałość o każ�
dy szczegół. 

Narzędzia posiadają lekkie, okrągłe tytanowe uchwyty, któ�
rych karbowana powierzchnia zapobiega ślizganiu się w dło�
ni operatora. Ponadto hartowana stal, którą wykończone są 
wszystkie fronty, czynią te delikatne narzędzia niezwykle sta-
bilnymi i wytrzymałymi.   

Zalety:
•	 mała siła nacisku umożliwia delikatne i precyzyjne zamknię�

cie narzędzia
•	 kaseta do sterylizacji i komora do przepłukań w komplecie 

zapewnia bezpieczeństwo w czasie czyszczenia i przecho�
wywania

•	 morski kolor rękojeści w szybki sposób określa rozmiar 23G

Drodzy Państwo proszę pamiętać, że niezawodne narzędzia 
w rękach chirurga dają gwarancję bezpiecznych zabiegów, 
a tym samym pełnej satysfakcji Państwa i pacjentów.

Ewelina Soczek
esoczek@cxsa.pl

Fot. 1. Narzędzia do witrektomii 23G:  
Pęsety - różne profile końcówek oraz no-
życzki horyzontalne, zagięte
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Mikroskopia konfokalna umożliwia obserwację skóry w roz�
dzielczości zbliżonej do histologicznej, pozwalając użytkow�
nikowi wypełnić lukę między oceną kliniczną / dermosko�
pową, a histopatologiczną. Prawidłowe wykorzystanie tej 
technologii pozwala na znaczny spadek przypadków usu�
wania zmian niezłośliwych u pacjentów, i co ważniejsze – na 
wczesną diagnozę czerniaka.
 
Umiejętność stosowania mikroskopii konfokalnej (RCM) w roz�
poznaniu różnicowym melanocytowych zmian chorobowych 
nabywa się w praktyce. Jednak już podstawowe zapoznanie 
się z metodologią pozwala na jej zastosowanie do rozpozna�
wania brodawek łojotokowych, raka podstawnokomórkowe�
go i zmian skórnych na obszarach kosmetycznie wrażliwych, 
w szczególności złośliwych plam soczewicowatych na twarzy.
 
Zdarza się, że brodawki łojotokowe (seborrheic keratosis, SK) 
mogą być klinicznie i dermoskopowo trudne do odróżnienia 
od nowotworów złośliwych, zwłaszcza, gdy są podrażnione 
i wykazują niejednoznaczne cechy. W przypadku pojawienia 
się nieregularnego ciemnego zabarwienia, obszarów wie�
lobarwnych oraz atypowych naczyń krwionośnych, należy 
zawsze zastosować diagnostykę różnicową czerniaka. Gdyby 
nie było mikroskopii konfokalnej (RCM), normalny tryb po�
stępowania przewidywałby biopsję tych szczególnych zmian. 
Na szczęście już po podstawowym szkoleniu, lekarz może, 
korzystając z mikroskopu konfokalnego, rozpoznać brak cech 
zmian melanocytowych oraz obecność cech charakterystycz�
nych dla brodawki łojotokowej jak wybrzuszenia naskórka, 

wgłębienia wypełnione keratyną i jasno zabarwione torbiele 
rogowaciejące. Wybrzuszenia naskórka, widoczne w przy�
padku brodawki na obrazie mikroskopowym, odpowiadają 
zakrętom w dermoskopii, wgłębienia wypełnione keratyną � 
odpowiadają otworom przypominającym zaskórniki, a jasno 
zabarwione torbiele rogowaciejące – torbielom podobnym 
do prosaków.
 
Drugim najważniejszym zastosowaniem RCM jest diagno�
styka różnicowa raka podstawnokomórkowego (BCC). Publi�
kacje wykazały, że mikroskopia konfokalna wykazuje prawie 
99% skuteczności w rozpoznaniu tego nowotworu. Cechy 
charakterystyczne BCC w RCM to: guzy wyspowe, obwodowa 
palisada, ciemne sylwetki, naczynia kanalikowe (od przodu), 
szczelina wokół guzów wyspowych. Widok guzów wyspo�
wych na obrazie mikroskopowym jest prawie identyczny do 
komórek bazaloidalnych, oglądanych na slajdach barwionych 
hematoksyliną i eozyną, są to wyraźnie odgraniczone okrągłe 
lub owalne struktury, które mogą mieć obwodową palisadę. 
Szczelina w RCM koreluje z przestrzenią cofnięcia wypełnioną 
mucyną, otaczającą guz wyspowy. Ponieważ przestrzeń jest 
wypełniona płynną mucyną, współczynnik załamania światła 
jest bliski zeru, więc rozszczep pojawi się na zdjęciu RCM na 
czarno. Zapewnia to dokładny obraz, pomagając skupić wzrok 
lekarza na guzie wyspowym, który będzie dawał silniejszy 
refleks, dzięki aktywacji melanocytów przez proces powsta�
wania guza, zwłaszcza w przypadku barwnikowych BCC. Do�
datkowe struktury, które można zobaczyć w BCC, to strumień 
keratynocytów w górnych warstwach naskórka, a także inten�
sywny naciek kolagenu w górnej warstwie skóry właściwej. 
Mikroskopia konfokalna (RCM) jest stosowana również do 
śledzenia przebiegu i monitorowania postępów leczenia BCC 
terapią fotodynamiczną czy Imiquimodem.
 
Trzecim, najważniejszym zastosowaniem mikroskopii kon�
fokalnej RCM, jest rozpoznanie różnicowe zmian skórnych, 
obecnych na obszarach wrażliwych kosmetycznie. Rozpo�
znanie różnicowe zmian barwnikowych na twarzy obejmuje: 
słoneczne plamy soczewicowate, brodawki łojotokowe, pig�
mentacyjne rogowacenie słoneczne i złośliwe plamy socze�
wicowate. Dzięki mikroskopii konfokalnej słoneczne plamy 
soczewicowate można łatwo zidentyfikować, uwidaczniając 
sznurowate grzbiety siatki z bulwiastymi wybrzuszeniami, 
które korelują z obrazem typu odcisków palców w dermo�
skopii. Złośliwe plamy soczewicowate (lentigo maligna, LM) 
można zaś łatwo rozpoznać po obecności nietypowych mela�
nocytów wokół mieszków włosowych. Ten przerost mieszków 

Mikroskop konfokalny
kliczniczne zastosowanie

Alexander Witkowski M.D.

Fot. 1. Plama soczewicowata złośliwa (Lentigo Maligna)
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włosowych z dużą liczbą pagetoidalnych pleomorficznych 
komórek jest typowy właśnie dla ZŁOŚLIWYCH plam soczewi�
cowatych.
 
Do szybkiej diagnostyki najlepsze jest ręczne urządzenie  
Vivascope 3000, które zapewnia łatwe manewrowanie w trud�
no dostępnych miejscach, a także jest szczególnie wygodne 
do zastosowania u pacjentów leżących. Z drugiej strony, przy 
guzach melanocytowych proponuję zastosowanie większego 
urządzenia � Vivascope 1500, z funkcją odwzorowania zmiany, 
aby uniknąć błędnego rozpoznania guzów melanocytowych 
na skutek braku dokładności operatora używającego urządze�
nia ręcznego.
 
Podsumowując, mikroskopia konfokalna może być już po�
strzegana jako jedna z kluczowych procedur w diagnostyce 
nowotworów skóry. Połączenie informacji klinicznych wraz 
z  dermoskopią i obrazem z mikroskopu konfokalnego do�
starcza maksimum potrzebnych informacji pozwalających na 
przeprowadzenie nieinwazyjnej diagnostyki zmian skórnych, 
a także jest mostem łączącym z histopatologią. Niezależnie 
od wygody korzystania z RCM w codziennej praktyce, należy 
pamiętać, że nauka tej metody wymaga trochę czasu i cier�

pliwości. Jak powiedział kiedyś Albert Kligman: „głupiec z na�
rzędziem nadal jest głupcem”. Warto jednak poświęcić odpo�
wiednią ilość czasu na nauczenie się tej metody diagnostyki, 
aby móc w pełni korzystać z tej fantastycznej technologii.

Fot. 2. Rak podstawnokomórkowy skóry (Basal Cell Carcinoma)

Przełom w diagnostyce czerniaka 

®VivaScope   - Laserowy Mikroskop Konfokalny 
optyczna biopsja w czasie rzeczywistym | nieinwazyjne badanie skóry in vivo 

 
 

dystrybutor w Polsce: Consultronix SA | www.consultronix.pl
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Rak podstawnokomórkowy
basal cell carcinoma

Rak podstawnokomórkowy (BCC) należy w chwili obecnej 
do najczęstszych nowotworów złośliwych u ludzi. Zazwyczaj 
dotyczy osób powyżej 60 roku życia, jednak średnia wieku 
gwałtownie obniżyła się i nowotwór ten coraz częściej poja�
wia się u osób w wieku poniżej 50 roku życia.

Rak podstawnokomórkowy najczęściej lokalizuje się na twa�
rzy, powyżej linii łączącej kącik ust z małżowiną uszną, ale 
może również dotyczyć skóry pleców (ryc.1) czy też kończyn.

Klinicznie może przybierać postać żywoczerwonego zgru�
bienia, najczęściej z niegojącą się nadżerką, często pokrytą 
strupem, czasem guzka o perłowych brzegach lub o charak�
terze miękkiej zmiany na szerokiej podstawie albo drążące�
go wgłąb owrzodzenia. Rzadziej wyróżnia się postać barw�
nikową charakteryzującą się ciemnym zabarwieniem guza. 

Według Menziesa w dermoskopii barwnikowej postaci raka 
podstawnokomórkowego powinno zostać spełnionych 
6  kryteriów diagnostycznych w postaci cech dermoskopo�
wych, do których należą: obecność dużych, szaroniebie�ą: obecność dużych, szaroniebie�obecność dużych, szaroniebie�
skich gniazd w kształcie jaja, liczne szaroniebieskie ciałka, 
struktury przypominające liść klonu, struktury typu koła ze 
szprychami, owrzodzenie oraz naczynia rozgałęzione drzew�
kowato. 

Dermoskopowe cechy związane z zabarwieniem stwierdza 
się również w 30% raków podstawnokomórkowych, które 
klinicznie nie stanowią jego odmiany barwnikowej. W takich 
przypadkach raka podstawnokomórkowego � w odmianie 
guzkowej zazwyczaj stwierdza się obecność szaroniebie�
skich gniazd w kształcie jaja. W powierzchownej odmianie 
BCC mogą występować struktury przypominające liść klonu, 
struktury typu koła ze szprychami oraz brązowe ziarnistości. 

Odmiana powierzchowna charakteryzuje się częściej wystę�
powaniem licznych, drobnych nadżerek, a także obecnością 
czerwonych oraz lśniących białych obszarów najlepiej uwi�
docznionych w dermoskopii ze źródłem światła spolaryzowa�światła spolaryzowa� spolaryzowa�
nego. Częściej, niż w odmianie guzkowej, stwierdza się rów�
nież obecność naczyń typu krótkich, cienkich teleangiektazji. 
Natomiast gdy typowe, grubsze teleangiektazje o charakterze 
naczyń rozgałęzionych drzewkowato przede wszystkim opi�
suje się w odmianie guzkowej BCC. 

Ponadto potwierdzenie obecności żółtawych, zrazikowatych 
struktur nie powinno skłaniać dermatologa do wykluczenia 
BCC, gdyż mogą one występować również w raku podstawno� również w raku podstawno�w raku podstawno�
komórkowym z towarzyszącymi licznymi, żółtawymi ciałkami 
oraz strukturami typu torbieli przypominających prosaki. 

Podsumowanie dermoskopii w raku podstawnokomórkowym 
stanowi rycina 2, na której widoczne są liczne naczynia roz�
gałęzione drzewkowato oraz drobne nadżerki i centralnie zlo�
kalizowane struktury o charakterze szaroniebieskich gniazd 
w kształcie jaja. 

Znajomość powyższych cech dermoskopowych z pewnością 
będzie przydatna w rozpoznawaniu raków podstawnokomór�podstawnokomór�
kowych często klinicznie nietypowych dla BCC, a zazwyczaj 
umiejscowionych w lokalizacjach tzw. estetycznych (kącik 
oka, powieka, nos). 

Ryc. 1. Obraz makroskopowy raka podstawnokomórkowego, zlokalizo-
wanego w obrębie pleców

Ryc. 2. Obraz dermoskopowy raka podstawnokomórkowego – zazna-
czona obecność licznych naczyń rozgałęzionych drzewkowato oraz 
drobnych nadżerek i centralnie zlokalizowanych struktur o charakterze 
szaroniebieskich gniazd w kształcie jaja

Wykaz bibliografii dostępny 
na stronie www.cxnews.pl

dr med. Grażyna  
Kamińska-Winciorek
all4skin.kontakt@gmail.com
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dermoscope vexia już w ofercie!

Światowy lider 
w dermoskopii cyfrowej  

badania dermatoskopowe w zakresie prewencji raka skóry | prowadzenie obserwacji ma-
kroskopowych i mikroskopowych zmian skórnych | cyfrowa archiwizacja obrazów video | 
kontrola zmian barwnikowych | porównywanie obrazów zmian skórnych w czasie | kom-
pletna dokumentacja procesu leczenia, zdjęcia „przed i po” | rozbudowa systemu o moduły 
kapilaroskopii, analizę fluorescencyjną skóry, trichoscan

Consultronix SA - wyłączny dystrybutor w Polsce
ul. Racławicka 58  |  30-017 Kraków  |  tel. 122902222  |  www.consultronix.pl
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Kathrin Niemela, 
Członek zarządu 
firmy FotoFinder

BANGKOK, LUTY 2013. Spacerując po nocnym targu w Patpong 
dostrzegłam wokół siebie luksus� tani luksus. Na pierwszy rzut 
oka wszystko wydawało się być oryginalne. Wzięłam do ręki 
długopis firmy Montblanc by dokładniej mu się przyjrzeć. Co 
zobaczyłam? Zamiast „Meisterstück” był napis „Meisterstuck”. 
Pomyślałam, że za tak niską cenę (bo to w przeliczeniu tylko 
3 euro) nie będę zwracać uwagi na taką błahostkę jak brak 
umlautu nad literą. Wypróbowałam go. Nagle na stronach mo�
jego przewodnika dostrzegłam duże, niebieskie kleksy. Zdener�
wowana zostawiłam targującego się ze mną do ostatniej chwili 
sprzedawcę, który krzyczał jeszcze długo: „2 euro miła Pani, 
1 euro?!” Ale po co mi długopis, który po napisaniu każdej litery 
będzie mnie denerwował?

Kilka stanowisk dalej dostrzegłam iPhony. Wyglądały tak samo 
jak te z firmy Apple. Miały jednak pewien defekt: brak telefonu. 
„Just Radio”, tłumaczył nieuprzejmie sprzedawca. Potem pomy�
ślałam sobie jakie to szczęście, że w naszym kraju nie ma możli�
wości tak swobodnego kopiowania innych produktów. 

HAMBURG, LIPIEC 2013. Zwiedzając wystawę sprzętu medycz�
nego na światowym kongresie poświęconym tematyce czer�
niaka złośliwego, nagle nie mogłam uwierzyć własnym oczom. 
Przede mną stał pracownik firmy konkurencyjnej z kopią Foto�
Finder ATBM Towers. Zagotowało się we mnie. Lata pracy nad 
tym urządzeniem, miesiące poświęcone akcjom reklamowym, 

a ten mężczyzna bezczelnie prezentował się z  kopią naszego 
ATBM’a. Oczywiście znaliśmy owego mężczyznę, który to nie�
jednokrotnie sprzedawał kopie produktów FotoFinder, natural�
nie w bardzo korzystnych cenach. Ten sam nie oznacza jednak 
taki sam! Sprawdziłam dokładnie. Pomyślałam o pracy moich 
kolegów, którzy chcieli, by FotoFinder ATBM był urządzeniem 
szybkim, bezpiecznym i sprawnym, służącym do odwzorowa�
nia ciała z wykorzystaniem dermoskopii. Cztery osoby pracu�
jące nad rozwojem oprogramowania, trzech montażystów, 
menadżer ds. produktu i jakości, pełnomocnik inżyniera bio�
medycznego, nasz cały zespół serwisu ds. klienta. Wszyscy ci lu�
dzie stworzyli ambitnie i bezkompromisowo system ATBM do�
prowadzając go do perfekcji. Szkoda tylko, że zaawansowana 
technologia nie rzuca się w oczy już za pierwszym razem, gdy 
widzimy produkt. Tak samo jak przy długopisie „Meisterstuck”� 
jakość i niezawodność można zauważyć dopiero podczas do�
kładnego użytkowania i testu praktycznego. Bez pomysłu i wizji 
kopie produktów będą zawsze tylko opakowaniami bez treści. 
Mimo to uśmiecham się i uznam tą napotkaną przeze mnie ko�
pię za komplement.

Drogi Czytelniku, zwróć uwagę na to co oferuje Ci system cyfro�
wych obrazów, gdyż subtelność leży w szczegółach urządzenia. 
FotoFinder jest i będzie oryginałem w dziedzinie dermoskopii 
i Total Body Mapping. Nieosiągalny w jakości, serwisie i tysiąc�
krotnie potwierdzający swoją skuteczność.

Majstersztyk w praktyce

Firma FotoFinder wprowadziła na rynek najnowsze oprogra�
mowanie Trichoscale stworzone i przeznaczone do skutecznej 
analizy włosów. Zastosowano liczne nowe funkcje podnoszące 
poziom precyzji w ocenie włosa, które w znaczący sposób od�
różniają go od programów obecnie dostępnych na rynku.

Program Trichoscale umożliwia nam pracę w dwóch trybach – 
tradycyjnego Trichogramu oraz � Instant Count Mode. Można 
tworzyć trichogramy lub obliczać stosunek włosów w fazach 
anagen�telogen. Ponadto, dzięki metodzie natychmiastowego 
liczenia włosów (Instant Count Mode) od razu można określić 
ich gęstość.

Poprzez geometryczną optymalizację mierzonej powierzchni, 
minimalizowane jest ryzyko błędnego rozpoznania krawędzi 
włosów. Obszar poddawany analizie jest ponad 60% większy 
niż w innych programach. W ten sposób analizą zostanie ob�

jęta większa ilość włosów, co przyczynia się także do dokład�
niejszego przebiegu badania. Program daje nam możliwość 
powiększania obrazu, a także posiada funkcję  manualnej ko�ę manualnej ko�
rekty. Umożliwia to poprawę i optymalizację wyników badania 
poprzez dobieranie ilości włosów objętych analizą.

Z programem Trichoscale włos Ci z głowy nie spadnie!

Szczegółowa analiza z Trichoscale

Fot. 1. Program Trichoscale

Ewa Majewska
emajewska@cxsa.pl
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Rezonanse magnetyczne 
na polskim rynku medycznym

dr Krzysztof Szybiński
Siemens sp. z. o. o.

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja polskiej służby zdrowia w wie-ę, że sytuacja polskiej służby zdrowia w wie-e sytuacja polskiej służby zdrowia w wie-łużby zdrowia w wie-by zdrowia w wie-
lu aspektach pozostawia wiele do życzenia. Ale czy naprawdę nie 
mamy się czym pochwalić na rynku medycznym? Niniejszy artykuł 
krótko opisuje aktualną sytuację na polskim rynku aparatów rezo-
nansu magnetycznego. Punktem odniesienia w porównywaniu 
sytuacji poszczególnych rynków aparatów MR jest współczynnik 
określający ilość aparatów przypadających na milion mieszkań-
ców. W Polsce wynosi on obecnie około 7. Ale czy jest to dużo 
czy mało? Z jednej strony mało, ponieważ w krajach zachodnich 
(pamiętajmy – wysokorozwiniętych) wynosi on odpowiednio 22 
w Grecji czy Islandii, ale już tylko 13 w technologicznie rozwinię-
tych Niemczech. Jednak należy tu wspomnieć, iż kilka lat temu 
współczynnik ten wynosił w Polsce zaledwie 3.7 i co kilka lat ulega 
on podwojeniu. Jeżeli taki trend nadal się utrzyma można zaryzy-
kować stwierdzenie, iż w najbliższej przyszłości polski rynek rezo-
nansowy będzie analogiczny do tego w Niemczech.

Na polskim rynku mamy ok. 280 aparatów o natężeniu pola 1.5 T 
oraz 11 o natężeniu pola 3 T. Aparaty te są instalowane zarówno 
w zaawansowanych szpitalach klinicznych, jak i w szpitalach po-
wiatowych czy pracowniach prywatnych. Firma Siemens posiada 
obecnie w swojej ofercie cztery modele 1.5 T: MAGNETOM ESSEN-
ZA, będący liderem w segmencie prywatnym, jak i mniejszych pla- będący liderem w segmencie prywatnym, jak i mniejszych pla-będący liderem w segmencie prywatnym, jak i mniejszych pla-ędący liderem w segmencie prywatnym, jak i mniejszych pla-dący liderem w segmencie prywatnym, jak i mniejszych pla-ący liderem w segmencie prywatnym, jak i mniejszych pla-cy liderem w segmencie prywatnym, jak i mniejszych pla- mniejszych pla-mniejszych pla-
cówkach publicznych, MAGNETOM Avanto doceniony przez wielu 
diagnostów i długo uznawany za złoty standard, oraz aparaty po-
siadające średnicę gantry 70 cm MAGNETOM Espree i MAGNETOM 
Aera. Systemy 1.5 T firmy Siemens są wykorzystywane przez naj-
lepsze ośrodki referencyjne w Polsce, takie jak Centrum Onkologii 
w Gliwicach, Specjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie 
czy Instytut Kardiologii w Aninie. Pojawia się zatem pytanie czym 
różnią się aparaty o natężeniu 3 T od 1.5 T? Indukcja pola 3 T za-
pewnia dwukrotnie wyższy stosunek sygnału rezonansu magne-
tycznego do szumu (S/N), w stosunku do systemów półtorateslo-
wych. Mówiąc kolokwialnie, jakość obrazu uzyskanego z takiego 
systemu, w takim samym czasie badania, jest dwa razy lepsza niż 
na systemie 1.5 T. Można to wykorzystać w różny sposób. Ponieważ 
mamy do dyspozycji więcej sygnału, możemy skrócić czas badania, 
ciągle uzyskując znakomite obrazy pod względem diagnostycz-
nym. To przekłada się zarówno na komfort pacjenta jak i na większą 
wydajność systemu. Z drugiej zaś strony możemy zachować orygi-
nalny czas badania, uzyskując większą rozdzielczość (dokładność), 
co pozwala poprawić wartość diagnostyczną obrazów i dojrzeć na 
nich większą ilość szczegółów. W przypadku badań z kontrastem, 
wyższe pole magnetyczne umożliwia znaczące zmniejszenie ilości 
środka kontrastowego, podawanego pacjentowi.

Na rynku obecne są cztery nowoczesne systemy 3 T firmy Siemens: 
MAGNETOM Spectra charakteryzujący się znakomitymi parame-

trami technicznymi, doskonałą jakością obrazowania i wyjątkową 
ceną. Jest to pierwszy aparat 3 T na polskim rynku, którego cena 
jest zbliżona do zaawansowanych aparatów 1.5 T, oferując jakość 
obrazowania dostępną dla aparatów 3 T. Kolejne to MAGNETOM 
Verio, MAGNETOM Skyra, który cieszy się ogromną renomą na 
świecie, o czym może świadczyć różnorodność miejsc jego insta-
lacji w Polsce – z jednej strony Szpital im. Jana Pawła II ze swoim 
kardiologicznym charakterem, a z  drugiej laboratorium fMRi na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Grupę aparatów 3 T zamyka najno-
wocześniejszy na świecie aparat MAGNETOM Prisma, obecnie naj-
bardziej zaawansowany system 3 T dostępny na rynku skanerów 
MR, posiadający unikalne rozwiązania hardware’owe i software’o-
we wprowadzające technikę obrazowania MR w zupełnie nowe, 
niedostępne wcześniej obszary. 

Wszystkie aparaty rezonansu firmy Siemens posiadają dwie unika-
towe technologie – Tim 4G oraz Dot. Pierwsza z nich jest kolejną 
odsłoną technologii Tim (Total imaging matrix), która najogólniej 
mówiąc umożliwia połączenie ze sobą dowolnej ilości cewek 
pomiarowych (elementów odbiorczych umieszczonych na cie-
le pacjenta) w jedną całość, widoczną przez system jako jedną, 
dużą matrycę pomiarową. Takie podejście całkowicie odmieniło 
sposób badania metodą rezonansu magnetycznego, umożliwia-
jąc skanowanie pacjenta w bardzo dużym zakresie, sięgającym 
nawet do 205 cm, zachowując przy tym bardzo dobrą rozdziel-
czość i dokładność obrazowania. Najnowsze rozwiązanie Tim 4G 
to jeszcze większe zagęszczenie elementów odbiorczych w cew-
kach, zwiększenie maksymalnej ilości elementów pomiarowych 
podłączonych jednocześnie (maksymalnie 204 elementy) w pełni 
cyfrowe tory nadawcze i odbiorcze. Rozwiązanie Dot (Day optimi-
zing throughput) to „przewodnik” prowadzący operatora krok po 
kroku w trakcie zarówno przygotowania, jak i samego badania, do-
radzi w najbardziej kluczowych momentach, podpowie właściwe 
rozwiązanie (pozycjonowanie, planowanie badania, odpowiednie 
protokoły), a  swoje rady poprze wizualną podpowiedzią i przy-
kładem. Dot zapewnia również standaryzację badań, proponując 
jednolite rozwiązania, które dzięki temu są powtarzalne. Należy 
wspomnieć również, iż wszystkie powyższe systemy są wyposa-
żone w pełny pakiet oprogramowania, umożliwiającego badania 
morfologiczne MR, badania dyfuzji, perfuzji, spektroskopii, bada-
nia ortopedyczne, onkologiczne typu „whole-body”, badania kar-
diologiczne czy też badania funkcjonalne mózgu. 

Firma Siemens od wielu lat pozostaje niekwestionowanym  
liderem rynku MR,  a baza zainstalowanych aparatów powiększa 
się z miesiąca na miesiąc, co świadczy o zaufaniu oraz spełnieniu 
oczekiwań wielu diagnostów w Polsce.

W każdym numerze piszemy m.in. o:
 etiopatogenezie / leczeniu / pielęgnacji
 starzeniu / fotostarzeniu
 toksynie botulinowej
  nieinwazyjnych / małoinwazyjnych
technikach zabiegowych

 dermatochirurgii 
 laserach i IPL w dermatologii
 fotodermatologii i fototerapii
 psychodermatologii
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Na rynku coraz większą popularnością cieszą się tak zwane 
fartuchy „ultralekkie”, wykonane z materiałów nie zawierają�
cych ołowiu. Trudno się dziwić lekarzom wybierającym takie 
rozwiązanie – stanie podczas zabiegu w ciężkich fartuchach 
czasami nawet i  po kilka godzin to prawdziwa męczarnia. 
Czy ich pojawienie się wieszczy koniec fartuchów ołowio�
wych i kompozytowych zawierających ołów? Czy zostaną 
one wyparte przez ”nowocześniejsze” rozwiązania � podob�
nie jak silniki gaźnikowe zastąpione przez te z wtryskiem? 
Przyjrzyjmy się kilku faktom.

Firma Mavig powstała w 1921 roku w Monachium. Prze�
trwała pucz monachijski, II wojnę światową, okres zimnej 
wojny, upadek muru Berlińskiego i kilku mniej lub bardziej 
udanych kanclerzy. Dlaczego o tym wszystkim wspominam? 
Mavig znajduje się w wąskim gronie firm uparcie odmawia�
jących szycia fartuchów ochronnych z powszechnie dostęp�
nych „ultralekkich” materiałów. Wydawać by się mogło, że 
odrzucenie tak oczywistej zalety jaką jest waga gotowego 
produktu, pomimo długiej historii firmy, będzie prowadzić 
do mocnego ograniczenia popytu w tej gałęzi działalności 
firmy. Tymczasem jest ona ciągle rozwijana. 

Naukowe wyjaśnienie uporu firmy w promowaniu fartu�
chów kompozytowych z ołowiem pojawiło się kilka lat temu. 
Pan L. Buermann zaproponował nową metodę określania 
skuteczności osłabiania promieniowania, przez materiały 
stosowane do wytwarzania fartuchów osobistej ochrony 
radiologicznej. Metoda uwzględnia zjawisko wtórnego ge�
nerowania promieniowania � w wyniku interakcji fotonów 
wewnątrz materiału ochronnego. Stała się ona podstawą 
do stworzenia niemieckiej normy DIN 6857�1. Międzynaro�
dowa norma IEC 61331�3 według której obecnie określa się 
ekwiwalent ołowiu materiałów ochronnych, nie uwzględnia 
opisywanego wyżej zjawiska. Szczegółowe informacje na te�
mat różnic w sposobie pomiaru ochronności można znaleźć 
w pracy L. Buermanna „A new method of measure shielding 
properties of protective clothing materials”. Najważniejszym 
wnioskiem z badania jest brak możliwości porównania, przy 
pomocy tej normy, rzeczywistej ochronności fartuchów wy�
konanych z materiałów „ultralekkich” a ołowianych. Wynika 
to z ułomności metody stosowanej przy IEC 61331�3. Bada�
nia przeprowadzone w ten sposób pokazują prawdziwe war�
tości jedynie dla materiałów o liczbie atomowej zbliżonej do 
liczby atomowej ołowiu (Z=82). W przypadku materiałów 
kompozytowych nie zawierających ołowiu, a posiadających 
w składzie Cd, In, Sn, Sb, Cs, Ba czy Ce ich liczba atomowa 

jest bliska 50. Sprawia to iż wyniki uzyskiwane w badaniu 
według tej normy są nieadekwatne do rzeczywistości. Bez�
pośrednią konsekwencją dla użytkownika jest niska absorp�
cja promieniowania przez fartuchy wykonane z materiałów 
lekkich w zakresie niskich i wysokich napięć na lampie RTG. 

Uwagę należy również zwrócić na materiał z jakiego został 
wykonany fartuch. Te zawierające polichlorek winylu mogą 
się okazać toksyczne – niektóre zamiast chronić będą truły 
użytkownika.

Jak widać z powyższej analizy fartuchy naprawdę chroniące 
użytkownika w pełnym zakresie napięć na lampie RTG, mu�
szą ważyć. Trochę droższą alternatywą mogą być fartuchy 
wykonane z kompozytów zawierających ołów. Nie musi to 
jednak finalnie oznaczać dla użytkownika męczarni podczas 
użytkowania odzieży ochronnej. Dostępne w firmie Mavig 
rozwiązania fartuchów dwuczęściowych, pasy biodrowe, 
specjalne zapięcia pozwalają zdjąć ciężar z barków. Wykony�
wanie nawet długich zabiegów nie musi mieć konsekwencji 
w postaci bolących pleców.

Fartuchy firmy Mavig można porównać do Mercedesa W123 
zwanego popularnie w Polsce „beczką”. Być może pierwotny 
koszt zakupu jest wyższy w porównaniu do innych rozwią�
zań. Rzeczywistość pokazuje jednak, że w perspektywie cza�
su taka inwestycja okazuje się oszczędnością.

Czy musi ważyć...  
skuteczna ochrona przeciw promieniowaniu �?

Przemysław Piątek
ppiatek@cxsa.pl

Wykaz bibliografii dostępny 
na stronie www.cxnews.pl

Fot. 1. Fartuchy ochronne RTG  firmy Mavig
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Czy nadszedł już czas?
badania przesiewowe w kierunku raka płuca

Rak płuca jest najczęstszą nowotworową przyczyną zgonów. 
Szansę na skuteczne, chirurgiczne leczenie mają niemal wyłącznie 
chorzy, u których wykryto zmianę we wczesnym stadium (T�1). 

Od wielu lat trwają badania nad różnymi sposobami wczesnego 
wykrywania raka płuca. Obecnie jedyną efektywną metodą jest ni�
skodawkowa tomografia komputerowa – TK (low�dose computed 
tomography; LDCT). 

Współczesne tomografy wielorzędowe są niezwykle szybkie, dzię�
ki czemu na jednym wdechu można zbadać całą klatkę piersiową 
uzyskując warstwy o grubości nawet poniżej milimetra. Do badań 
przesiewowych stosuje się niskie wartości napięć, a prąd lam�
py RTG (ilość promieniowania) jest przez system TK regulowana 
w sposób automatyczny. Celem automatycznego doboru prądu 
lampy RTG jest uzyskanie optymalnej jakości obrazu przy minima�
lizacji dawki. Uzyskany w ten sposób obraz jest poprawny, zarów�
no na wysokości obręczy barkowej (gdzie niezbędne jest zwięk�
szenie prądu na lampie), jak również dalej, stosownie do grubości 
części miękkich (gdzie prąd jest odpowiednio zmniejszany).

Efektywność skryningu najlepiej wykazano w doskonale zrealizo�
wanym badaniu National Lung Screening Trial (NLST), spełniają�
cym współczesne wymagania, stawiane przed tego rodzaju pro�
jektami (EBM � evidence based medicine). Badaniem objęto ponad 
53 tys. osób w wieku od 55 do 74 lat, które są lub były palaczami 
i wypaliły 30 lub więcej paczkolat (przez 30 lat 20 papierosów 
dziennie lub równoważność, np. 40 papierosów dziennie przez 15 
lat). Badanie było randomizowane, wieloośrodkowe, wykonywane 
w 33 centrach medycznych USA. Utworzono dwie grupy, liczące 
ponad 26 tys. uczestników. W  pierwszej z grup, co 12 miesięcy 
wykonywano TK, natomiast w drugiej, radiogram klatki piersiowej 
(RTG). Badania wykonywane były przez kolejne trzy lata, a następ�
nie obserwowano uczestnika przez 5 lat. W grupie TK rozpoznano 
raka płuca u 1.1% (292 chorych; T�1 u 158). W grupie RTG rozpo�
znano raka płuca u 0.7% (190 chorych; T�1 u 70). W grupie, gdzie 
wykonywano TK uzyskano zmniejszenie śmiertelności spowodo�
wanej rakiem płuca o 20%. Na podstawie dostarczonych dowo�
dów skuteczności takiego skryningu wiele towarzystw lekarskich 
w USA już rekomenduje stosowanie badań przesiewowych TK 
w kierunku raka płuca. To bardzo skrótowe przedstawienie wyni�
ków, ale z pewnością oddaje klimat pierwszych doniesień, gdzie 
autorzy nie ukrywali entuzjazmu. 

Nad czym więc się tu zastanawiać? Skąd pytanie, czy nadszedł już 
czas? Tematów do przemyśleń jest kilka. Autorzy projektu NLST 
niemal do dzisiaj dostarczają nam nowe wiadomości, w  tym te 

ważne z punktu widzenia uczestników skryningu (NEJM. 2013 
May 23; 368(21):1980�91). 

1. Uczestnicy muszą być świadomi faktu, że niemal co trzeci 
z nich (27.3%) z powodu wykrytego guzka zostanie wezwany 
na dodatkowe badanie obrazujące lub procedurę chirurgicz�
ną. Dzieje się tak, ponieważ guzki płuc są częstym znalezi�
skiem, chociaż najczęściej okazują się łagodnymi ziarniniakami 
lub zmienionymi węzłami wewnątrzpłucnymi.

2. Skoro badania przesiewowe NLST dawały tak dobre efekty, 
dlaczego zakończono je po trzech rundach, po niespełna 8 la�
tach (czas trwania od 2002 do 2010 roku), pomimo potencjal�
nych korzyści? Trzy rundy na badania przesiewowe to niewiele. 
Z pewnością chodzi o pieniądze. Aby uratować jednego chore�
go wykonywano trzy rundy badań u ponad 300 osób, czyli 900 
tomografii komputerowych – w warunkach USA to koszt około 
$300 tys. Uzyskano 84 wyniki pozytywne, które wygenerowa�
ły dodatkowe koszty około $450 tys. Czyli orientacyjny koszt 
w tym przypadku wynosi $750 tys. 

3. Dlaczego badania europejskie nie są już tak jednoznaczne, nie 
wszystkie potwierdzają zasadność podejmowania skryningu? 

Badania prowadzone w Europie są prowadzone z mniejszą liczbą 
uczestników. Często jest badana grupa o mniejszym ryzyku niż 
NLST (np. mniej paczkolat), czy nawet bez zastosowania randomi�
zacji. 

Podsumowując, w świetle wyników badań, kluczem do badań 
przesiewowych w kierunku raka płuca stała się niskodawkowa 
tomografia komputerowa. Metoda pozwala na dostatecznie do�
kładne obrazowanie płuc przy akceptowalnej dawce pochłonie�
tej przez badanego. Posiadając takie narzędzie wiele ośrodków 
podejmuje wysiłek przeprowadzenia badań przesiewowych. 
Pewne doświadczenie, w tej materii, posiada kilka placówek 
z większych miast w Polsce, w tym ośrodek krakowski (Pol J Pa�
thol. 2013;64(2):114�20). Kluczowym elementem jest właściwy do�
bór uczestników skryningu. Z pewnością należy wyselekcjonować 
grupę istotnego ryzyka, uwzględniając wiek i liczbę paczkolat, ale 
przecież nie tylko. Wystarczy wspomnieć o wywiadzie rodzinnym, 
narażeniu środowiskowym na szkodliwe czynniki (np. zanieczysz�
czenie środowiska pracy, azbest), współistnienie innych (nienowo�
tworowych) chorób. Spore nadzieje związane są również z ustale�
niem markerów ryzyka raka płuca, których oznaczanie z krwi lub 
moczu może jeszcze bardziej sprecyzować docelową grupę ba�
daną. To wszystko pozwala z optymizmem spoglądać w kierunku 
zbliżającej się ery badań przesiewowych raka płuc. Wykaz bibliografii dostępny 

na stronie www.cxnews.pl
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Podróż za uśmiech (i kilka złotych) 
czyli co nowego na mapie

Jest pewnie koło piątej rano. Nawet mimo zmiany czasu, 
jest jeszcze całkiem ciemno, ale za to na poligonie polskich 
dróg pusto. Wyposażeni w niemal półlitrowy (oczywiście 
czerwony) kubek kawy, uzbrojeni w półtorametrową antenę 
i inteligentną nawigację, zdolną samodzielnie omijać 
korki, zabieramy Państwa w podróż. Na krótką wycieczkę, 
która pokaże, że pomimo dochodzącego z każdej strony 
narzekania, z naszą polską infrastrukturą nie jest tak źle.

Ruszamy (bez niespodzianki) z Krakowa i kierujemy się, 
powiedzmy na zachód. Słońca jeszcze nie widać, ale 
zapowiada się piękny dzień. Naszego dobrego nastroju 
nie zmąci nawet dwukrotne opłacenie dziewięciu złotych 
za kilkadziesiąt kilometrów, tym razem nie remontowanej, 
autostrady A4 do Katowic. Zaciskamy zęby i płacimy, na 
szczęście w portfelu zostaje jeszcze trochę gotówki, bo 
przed nami kolejne bramki, w Gliwicach i Wrocławiu... Nic to, 
między nimi prawie 200 kilometrów niczym nie zmąconej, 
spokojnej, równej, można by rzec komfortowej jazdy. Ehhh 
gdyby to auto miało tempomat... Zapatrzeni w piękne 
przestrzenie otaczające autostradę z niedowierzaniem 
spoglądamy na zegarek, kiedy okazuje się, że po nieco 
ponad dwóch godzinach minęliśmy stolicę Dolnego Śląska...

Pora na decyzję, skoro jedziemy do Szczecina, to czy lepiej 
będzie nam skorzystać z uprzejmości zachodnich sąsiadów, 
którzy brakiem limitów prędkości zapraszają (póki co, bez 
finansowych obciążeń) do skorzystania z równych jak stół 
i  szerokich jak pas startowy autostrad, czy może jednak 
skręcić na północ i skorzystać z ponad 150 km dwóch 
odcinków drogi ekspresowej S3? Kawa skończyła się dawno 
temu, pora na następną, więc chyba jednak zostajemy 
w Polsce. Decyzję tą podejmujemy nie tylko kierowani 
zamiłowaniem do znajomej kawy i schabowego (dobrze, 
że dziś nie piątek), ale i zdrowym rozsądkiem, bo czas takiej 
podróży polskimi drogami jest już niemal porównywalny, 
a komfort jazdy coraz wyższy. 

Minąwszy słynną świebodzińską statuę odbieramy 
nagły telefon z numeru o znaczącym kierunkowym „22” 
i w mgnieniu oka podejmujemy ryzykowną, ale jakże ważną 
dla naszej podróży decyzję � zmiana punktu docelowego. 
Szybka korekta w nawigacji i już pędzimy autostradą 
A2. Wcale nie boli nas kilkukrotne uiszczanie opłaty, a to 
podmiotom prywatnym, a to państwowym, bo świadomość, 
że tymi właśnie dwoma pasami dojedziemy do samej stolicy, 
ściąga nam mimiczne mięśnie twarzy powodując delikatny, 
ale jednak, uśmiech! Zaliczamy kolejne tankowanie, kolejny 
MOP (ważny skrót w trasie � Miejsce Obsługi Podróżnych 
lub, jak kto woli, Możesz Opróżnić Pęcherz) i po trzech 
godzinach jesteśmy na miejscu. Nasza interwencja jest na 
Targówku? Żaden problem, obwodnicą S8 jesteśmy tam po 
kwadransie... Praca skończona, czas na powrót do Krakowa. 
Szybka kalkulacja � S8, A2, DK1, A4 � dwoma pasami do 
samego Krakowa.... Pora się obudzić z pięknego snu? 
Niekoniecznie � tak wygląda drogowa rzeczywistość. 
 
Szanowni Państwo, te kilka dróg, które zwiedziliśmy 
podróżując wspólnie, to oczywiście nie wszystkie, jakie 
warte są uwagi. Autostradą A1 dojedziemy (nie licząc 
krótkiego odcinka w okolicach Mszany) od czeskiej granicy 
już do Pyrzowic, a na północy od Torunia nad morze. Właśnie 
oddano niemal 50 km A4 na odcinku Dębica � Rzeszów. 
Przybywa ekspresowych odcinków trasy S7, S3 i S8, czekamy 
z utęsknieniem na wschodnią obwodnicę Łodzi i kilkanaście 
mniejszych planowanych obwodnic.
 
Komu należy się za to wszystko laurka? Cóż, jako kierowcy nie 
zastanawiamy się, której opcji politycznej to zawdzięczamy, 
ale jeżdżąc do Was widzimy jak w ciągu ostatnich 5�6 lat 
zmieniły się polskie drogi, i są to, Drodzy Państwo, zmiany 
ogromne. Fani szklanek w połowie pustych powiedzą, że 
nie budują tak szybko jak byśmy chcieli, że czasem trzy pasy 
byłyby lepsze niż dwa, że fotoradary itp. Ale chodzi przecież 
o to, żeby te minusy nie przysłoniły nam tych plusów...

Zapraszamy do skorzystania 
z naszych usług serwisowych

Consultronix
www.cxsa.pl | 12 290 22 22

Serwis
aparatury medycznej
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Jest 24 sierpnia 1989 roku godz. 14.00 premier Mazowiecki 
w swoim expose nie wspomina o „grubej kresce”, natomiast koń�
czy modnym wówczas wierszykiem � „a na drzewach zamiast liści 
będą wisieć komuniści”. Owacje na stojąco trwają 47 minut. Eufo�
ria w kraju, ludzie spontanicznie gromadzą się w centrach dużych 
miast. Zdarzają się samosądy, ale na szczęście jest ich niewiele.

Wprawdzie premier przekonuje, że ktoś podmienił kartki i nie 
tak miało być, popiera go w dramatycznym przemówieniu Lech 
Wałęsa, a radykałowie oskarżają ich o zdradę ideałów, chodzenie 
na pasku UB�cji, koniunkturalizm wobec komuny i tajne porozu�
mienia z Magdalenki.

Premier Mazowiecki zostaje obalony � nowym premierem zosta�
je człowiek bezkompromisowy, niezłomny w swych poglądach, 
z piękną kartą opozycyjną � najbardziej Radykalny z Radykalnych. 
Wałęsę wywożą z sejmu na taczkach, popularnego wówczas, 
typu Bolek. W międzyczasie, salę posiedzeń opuszczają przerażo�
ny prezydent Jaruzelski, wraz z częścią posłów „kontraktowych”. 

Godz. 18:26. Gabinet generała Kiszczaka, pojawia się Albin S. 
wraz generałem „Ciasteczkiem”: „No i co Czesiu, wyszło na moje, 
pakuj się � koniec z tą kontrrewolucją � ja Albin jestem od jutra 
premierem”, „Ciastek” idzie na MSW. 

Godz. 19:15. Gabinet Jaruzelskiego, dzwoni Gorbaczow: „Nie�
stety ja już nic nie mogę, NKWD przejęło władzę, Wasz Papież 
nie ma armii, a Thatcher i Reagan będą dużo gadać, ale III wojny 
światowej za Solidarność nie wzniecą, spodziewaj się najgorsze�
go”. 

Godz. 21:17. Honecker ląduje w Moskwie, dwadzieścia minut 
potem, swoim jaki’em, dolatuje Żiwkow, zgarniając po drodze 
Chauchesku, którego Tu�134 jest akurat zepsuty. Udają się bez�
pośrednio do siedziby marszałka Ustinowa. Atmosfera bardzo 
napięta. Chauchesku: „Jeśli Jaruzelski sobie z tą hołotą nie ra�
dzi,  trzeba mu udzielić bratniej pomocy, póki ta zaraza do nas 
nie trafi”. Honecker: „O Jaruzelskim zapomnijcie, mamy tam kilku 
przytomnych towarzyszy, zarówno w wojsku, a szczególnie w 
MSW, Wojtek z Cześkiem na emeryturę, dowództwo nad armią 
przejmuje wnuk marszałka Rokossowskiego, nawet zna parę 
słów po Polsku, a szefem MSW robimy tego kapitana od Popie�
łuszki � on im wszystkim jaj powybiera. Żeby nie drażnić zachodu, 
NRD�owcy tylko zabezpieczają granicę na Odrze, Ruscy też w ba�
zach nad granicami, a te 200 tysięcy w Legnicy to tylko „logistyka 
i łączność”, no i kilkaset czołgów i samolotów. Czechów wyślemy 
z rewizytą za ’68, my, z pomocą humanitarną oczywiście, przecież 
w Polsze od 13 lat wszystko na kartki, jak rzucimy wódę, trochę 
mięsa, butów i papieru toaletowego � naród stanie po naszej 
stronie”. Żiwkow: „Do moich ośrodków wczasowych można wy�
słać wichrzycieli, z 20 tysięcy się zmieści”. Ustinow: „Świetnie, po�

tem my ich od was zabierzemy. Zmiana klimatu dobrze im zrobi, 
a jak dobrze poszukają to w Karagandzie dalszą rodzinę znajdą 
i poczują się jak w domu. Tam mamy obozy na 80 tysięcy, jeśli 
braknie, wymyślimy coś na Kaukazie, byle nie Charków ani Sybe�
ria � to ma złe konotacje na Zachodzie”.

Honecker: „STASI ma już przygotowany „gabinet cieni” z tech�
nicznym premierem Albinem S, natomiast ze zbyt liberalnych 
generałów: Żyto, Oliwa i Baryła, oraz niepewnych ministrów 
(Uchlała z Czechosłowacji i Sznapsa z NRD), sformujemy komisję 
stałą RWPG do przeciwdziałania alkoholizmowi z siedzibą w Na�
chodce. Żeby nie byli wyobcowani, weźmiemy ich z rodzinami, 
do trzeciego pokolenia”.

Następnego dnia ok. drugiej nad ranem zostają internowani 
� Kiszczak, Jaruzelski, Gierek i cały WRON � z wyjątkiem Herma�
szewskiego, który przebywa w Mongolii.

Bratnia interwencja rozpoczyna się trzy dni później, czechosło�
wacki papier toaletowy, bułgarskie arbuzy, węgierskie Egri Bika�
ver ani nawet Stolicznaja bez kartek, nie tonują nastrojów spo�
łecznych. W czasie pacyfikacji Kopalni Wujek w heroicznej walce 
ginie 5423 górników. Tłumienie protestów w Hucie im. Lenina 
i Stoczni Gdańskiej pochłania ponad 12 tysięcy ofiar � obroną 
Huty dowodzi osobiście premier „Radykalny”, na koniec popełnia 
honorowe samobójstwo. Na przymusowe wakacje na terenie 
wschodniego ZSRR wyjeżdża 86 473 opozycjonistów, studentów 
i innych „niewygodnych”. Wreszcie powraca ład i porządek, bę�
dzie można poprawić wydajność pracy.

Rok 1992 Prezydent Ryszard Kaczorowski pośmiertnie dekoruje 
premiera Radykalnego orderem Virtuti Militari.

Rok 2011 Zaczęto przyjmować przedpłaty na Poloneza 1.3 (po 
liftingu). Okręgowe Izby Lekarskie otrzymają po 24 asygnaty 
rocznie dla wybijających się lekarzy.

Rok 2012 Polskie stocznie w tym roku wyprodukują rekordową 
ilość masowców dla ZSRR, w zamian będą zwiększone dostawy 
gazu. Jest szansa na skrócenie przerw w dostawie energii do 
2 godzin dziennie.

15 XII 2012 � na redzie w Gdańsku stoją 4 statki z pomarańczami 
� dar dla narodu Polskiego od Narodu Kubańskiego.

11 I 2013 � Zakończono produkcję telewizorów Rubin.

28 X 2013 � Umiera w Karagandzie Tadeusz Mazowiecki, jego 
śmierć rozpoczyna dyskusje na temat ewentualnej repatriacji 
ludności pochodzenia Polskiego z dobrowolnej emigracji zarob�
kowej do ZSRR, z końca �� wieku.

Tak też mogło być...
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Przeczytałem w gazecie, że jest afera. Otóż odbyły się w Sydney 
igrzyska niepełnosprawnych umysłowo. I tam złoty medal 
w koszykówce zdobyli Hiszpanie. I co się okazało? Duża 
część zawodników udawała niepełnosprawnych umysłowo. 
Medal im mają odebrać, a tym zawodnikom, którzy udawali 
niepełnosprawnych umysłowo wytoczono proces. I to jest 
właśnie afera. To jest dyskryminacja! 

Dlaczego do tej pory nie słyszałem o procesie tych, którzy 
udają pełnosprawnych umysłowo. Niekoniecznie koszykarzy. 
Swoją drogą żyjemy w świecie, gdzie udawanie oceniane 
jest najwyżej. Miliony dolarów płaci się ludziom, którzy udają 
kogoś, kim nie są. I to, im lepiej udają, tym więcej się im płaci. 
I jeszcze daje im się Orły, Oskary czy inne statuetki. To w filmie. 
W realu nie jest inaczej. Wielu, na przykład, udaje młodszych niż 

są. Przodują w tym kobiety. To jest akurat zrozumiałe. Kobietom 
nie wypada mówić o ich wieku, a czasem nawet mówi się im, 
że są młodsze niż są. I sądząc po tym, co niektóre starsze panie 
wygadują w telewizji, wiele z nich w to wierzy. Jak powiedział 
mi kiedyś Tadeusz Huk, nie trzeba być wiecznie młodym – 
trzeba być młodym. Udajemy, że znamy języki obce pisząc 
wszędzie 24 h zamiast 24 g, udajemy, że wychowujemy dzieci 
dając im pieniądze, a dzieci potem udają, że są wychowane. 
A ilu z nas udaje bogatszych niż są? Kupują drogie samochody 
i po cichu przerabiają je na gaz, bo na paliwo ich już nie stać. Że 
o ubezpieczeniu nie wspomnę. Metodę udawania bogatszych 
niż się jest, stosują nawet państwa drukując pieniądze. Żyjemy 
w czasach powszechnego udawania. Udawaj Staniesz się 
Atrakcyjniejszy. W skrócie USA.

Leszek Mazan

Krzysztof Piasecki

Udawanie

Najpierw do Paryża dotarła wiadomość o utworzeniu nowej, 
trzeciej już koalicji: Anglia, Austria i Rosja przeciw Francji. Po�
tem „Bóg wojny” Napoleon Bonaparte kazał swym 65 tysiącom 
piechurom i piętnastu tysiącom konnym � maszerować, wlokąc 
286 armat, przez pół Europy od Dunkierki aż na Morawę. Marsz 
opóźniał urodzaj niemieckich jabłek, skutkujący biegunką. Na�
stępnie cesarz Francuzów zmiażdżył i wdeptał w bagnistą zie�
mię morawską całą 75�tysięczną armię sprzymierzonych. Dwie 
godziny później, wczesnym popołudniem 2 grudnia 1805 roku, 
objeżdżał pola swej zwycięskiej bitwy pod Austerlitz niedaleko 
Brna, słuchając meldunków o zabitych i rannych. Przeraźliwe 
zimno, wiatr, deszcz ze śniegiem, ale żaden z półtora tysiąca 
rannych Francuzów nie leżał na gołej ziemi, pod głową musiał 
mieć przynajmniej własny lub rosyjski czy austriacki szynel. Za 
brak opieki, bezpośredni dowódca rannego stawał, z rozkazu 
cesarskiego, przed plutonem egzekucyjnym. Sanitariuszy nie 
było. Chirurdzy zajmowali się głównie, jeśli nie jedynie, amputa�
cją potrzaskanych kończyn, oczywiście bez nieznanego jeszcze 
wtedy znieczulenia, ale za to niewiarygodnie szybko: wystar�
czało nożem przeciąć mięśnie a potem najwyżej 16 pociągnięć 
piłką... Takie zabiegi na polu bitwy były bezpieczniejsze niż w la�
zaretach, gdzie na rannych czyhała wszechwładna gangrena. 
Szybciej, szybciej... Tu amputacje nóg, u tamtego chirurga tylko 
rąk. Jak przeżyje, gnijące kawałki mięsa wokół rany zjedzą przy�
stawione czerwie, te same co w grobach, zawsze skuteczne...

Wycofujący się Rosjanie wlekli się niby duchy ciemności w stro�
nę Ołomuńca, a dalej Cieszyna i Krakowa. Przy wozach z ranny�

mi rzadko pojawiał się lekarz. Chirurgów było w armii carskiej 
jak na lekarstwo, a pomagali w pierwszej kolejności wyłącznie 
oficerom. Pomagali aż do kompletnego wyczerpania sił. Do 
byłej stolicy Polski jako pierwszy dotarł, już jedenaście dni po 
bitwie oszalały z rozpaczy, upokorzenia i wstydu młody car 
Aleksander. W hotelu nie zmrużył oka i mimo fatalnej pogody 
pognał dalej do Petersburga. Tuż przed Bożym Narodzeniem, 
23 grudnia A.D.1805, weszły do Krakowa pierwsze oddziały car�
skiej Leibgwardii, a w kilka godzin później słaniające się z ran, 
przemarznięte do szpiku kości oddziały liniowe. Kompletnie 
zaskoczeni, rozmodleni, szykujący się do Świąt krakowianie nie 
mogli ukryć zdziwienia i złośliwej satysfakcji: przecież dopie�
ro niedawno, przed miesiącem maszerowały przez ich miasto 
w  kierunku Moraw wyborowe oddziały gwardii, kozacy, silna 
artyleria...!

Nie minęło kilka godzin, a zanurzone w grudniowej, mroźnej 
mgle liczące 25 tys. mieszkańców miasto zamieniło się wraz 
z przedmieściami w jeden wielki przytułek, szpital, schroniska 
dla umierających. Żołnierze konali w bramach domów lub po 
prostu na ulicach. Dziesięć tysięcy rannych lub chorych żołnie�
rzy i oficerów zajęło dotychczasowe szpitale lub naprędce zor�
ganizowane (głównie w klasztorach) lazarety. Panował w nich 
upiorny smród, zaduch, brud, królowała najwierniejsza przy�
jaciółka żołnierzy � śmierć. Wybuchały choroby, głównie tyfus 
i cholera, kładąc pokotem i carskich żołnierzy i mieszkańców 
Krakowa, wśród których wybuchały groźne epidemie. Na bar�
łogach szpitalnych i na ulicach umierało codziennie przeciętnie 

Opowieść z jesiennej mgły
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Skąd Bereś w Kopalni Wieliczka?

Pozornie o Kopalni Soli w Wieliczce wiemy wszystko – piękne 
wnętrza, dumna natura, burzliwa historia. Że zabytek skali świa�
towej. Że najczęściej odwiedzane w Polsce turystyczne miejsce. 
Że bankiety i zdrowe powietrze. Ale nie czarujmy się – patrzymy 
na tę kopalnię jednak dosyć stereotypowo. Dlaczego? Bo do 
kopalni soli w Wieliczce każdy jedzie zwykle dwa razy w życiu: 
pierwszy raz jako dzieciak, drugi – jako dziadek z wnukiem. To 
zrozumiałe, bo kopalnia ma przede wszystkim wizerunek wiel�
kiego, bajkowego skarbu. A jak bajki i skarb – to dzieci.

Tymczasem na to miejsce można patrzeć również z innej per�
spektywy – zaciekawionych Polską dorosłych. Bo kopalnia soli 
w Wieliczce jest niezwykłym punktem nie tylko dla dziecia�
ków i obcokrajowców. I nie tylko znakomite przedsiębiorstwo 
turystyczno�rozrywkowe. Jest coś jeszcze, co może skłonić do 
częstszych odwiedzin: historia. Bo kopalnia soli (czy, piękniej 
mówiąc, wielicka żupa) to miejsce niezwykłe poprzez histo�
rię. I nie tylko o historię jej samej. Rzecz w losach dwóch miast 
z  sobą silnie związanych – Wieliczki i Krakowa (jak to pisano  
w �I��wiecznym podręczniku brytyjskim: „...nieopodal Wieliczki 
leży królewskie miasto Kraków”), w losach regionu (Galicji, Ma�
łopolski), Polski czy – wręcz – Europy. 

Średniowieczna żupa to fundament siły Polski odbudowywanej 
po rozbiciu dzielnicowym. Żupa w wieku �VI i �VII to miejsce, 
gdzie na soli rosną największe fortuny Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów. A sama ówczesna Wieliczka to takie Klondike 
z  epoki gorączki złota � przemoc, kradzieże, napady, kobiety 
lekkich obyczajów i karczmy. Koniec Polski przedrozbiorowej 
oznacza również zwolna upadek kopalni i miasta. Za to czasy 
austriackich zaborów to już saliny również jako miejsce 
turystyczne, do którego pielgrzymuje cała Europa. W historii tej 
żupy i toczącego się wokół niej świata, niczym w retorcie śre�
dniowiecznego alchemika poszukującego kamienia filozoficz�
nego, możemy znaleźć wszystkie ingrediencje esencji polskich 

losów, z polską wielkością i małością włącznie. Lub, jak kto woli, 
wszystkie elementy scenariusza filmu płaszcza i szpady ze zło�
tem, przemocą i seksem. A w tle zawsze jest to, co dla kopalni 
najistotniejsze: sól...

To wielickie białe złoto jest siłą sprawczą wielkich decyzji, jak 
i drobnych ruchów politycznych. Inspirację dla wielkich ambi�
cji, ale i źródłem pychy. Pożywką dla najmocniejszych ludzkich 
emocji: chciwości, zazdrości, nienawiści, ale też solidarności 
i miłości. Więc taką historię soli warto przypominać, by odkryć 
jeszcze jeden powód podróży do współczesnej Wieliczki: cie�
kawość dawnych czasów. Historie, które są opisane w książce 
pt. „Opowieści szelmowskie � O wieliczce i soli dla dorosłych” 
są opowiadaniami historycznymi. Opowiadaniami, a zatem 
fikcją, w której spotykają się ludzie, którzy tak naprawdę się nie 
spotkali. Jednak z tego, że opowiadania te są efektem zmyślenia 
nie znaczy, że są nieprawdziwe: szczegóły, kontekst, a nawet 
cytowane dokumenty są jak najprawdziwsze.

Ale najważniejsze o czym się dziś zapomina, myśląc: kopalnia 
w Wieliczce, to fakt, iż jest to miejsce żywe. Tętniące emocjami. 
Ludźmi, którzy tu wspaniale pracują, dbając o ów zabytek. Ale 
i milionami turystów, którzy 
wnoszą tu także swój świat. 
I wszyscy tym miejscem są 
oczarowani. Bo jest to miej�
sce, w którym można się za�
kochać. I to nie tylko w sensie 
miejsca, ale i w sensie ludzi, 
których tu można spotkać. 

Ba, można zakochać się 
w  Bieliczce – Białej Damie? 
Do czego Autor niniejszym 
serdecznie namawia :).

Witold Bereś

sto osób. I armia i polscy cywile potrzebowali na gwałt i środ�
ków opatrunkowych i lekarstw. 

Jednym z kilku aptekarzy krakowskich, którzy pospieszyli 
z  pomocą nieszczęsnym poddanym cara Aleksandra, był po�
chodzący spod Jarosławia właściciel apteki „Pod słońcem” Jan 
Sawiczewski. Organizował całodobowe dyżury, był w stałym 
kontakcie z rosyjskimi lekarzami i oficerami, wydawał szarpie 
i  leki, a zdziesiątkowanym oddziałom wymaszerowującym 
z Krakowa w dalszą drogę do Petersburga przygotowywał ap�
teczki polowe. Niewiele w nich było: zaciski do ran, szarpie, 
czyli kawałki rozciąganego dla lepszego wchłaniania wydzie�

lin płótna, czasem jakiś eliksir z domieszką opium... Najlepsze 
lekarstwo żołnierz � obojętne, czyim był poddanym � nosił nie 
w apteczce, lecz manierce. Francuzi, jak to Francuzi, stosowali 
jeszcze inną kurację. Dowodem jej skuteczności jest jeszcze dziś 
700 nazwisk francuskich, występujących w różnych formach 
w okolicach Slavkova (tak dziś nazywa się Austerlitz).

W Krakowie takich śladów nie ma, ale mimo to grudzień 
A.D.1805 jest do dziś dowodem, że Narodowy Fundusz Zdrowia 
nie może być � przynajmniej w Małopolsce � pewnym dnia ani 
godziny. Nawet w Boże Narodzenie. 
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POZIOMO:
1. lewar; 5. błędny nad bagnami; 6. do 
podłogi; 8. mówi mniam, mniam wci�
nając drewno; 11. cały świat w jednej 
księdze; 14. swoisty wdzięk; 15. biała 
dama w zamczysku; 16. wrzuć na...!; 
17.  napuszona parada; 18. napęd ku�
chenki; 19. mama, tata + córka; 21. su�
per szał; 23. nasza sąsiadka; 26. cza�
sem przerasta fachowca; 27. Ramzes 
III; 28. się rzekło; 29. ważna w ogniwie 
galwanicznym

PIONOWO:
1. jedna pani powiedziała drugiej; 
2.  białkowa słodkość /uwaga, tuczy/; 
3. węgierka; 4. szufladowy mebel; 
6. Waszyngton; 7. czeka każdego wcie�
lonego do wojska; 9. najsłynniejszy 
wodospad; 10. koń maści brązowej; 
11. mieszka w elektryczności; 12. do 
odkładania staroci; 13. kipi od ubrań; 
20. płynna część krwi; 22. rzeczy na�
macalne; 24. wehikuł aniołka; 25. pod 
nim czekał cierpliwie Filon

Krzyżówka
z Focus Fashion

Litery z oznaczonych na pomarańczowo pól stanowią rozwiązanie krzyżówki. Rozwiązania należy przesyłać mailo�
wo, na adres: cxnews@cxnews.pl, lub umieszczać na stronie www.facebook.com/C�News. Trzy osoby, które jako 
pierwsze prześlą poprawne rozwiązanie krzyżówki otrzymają nagrody marki Bjorn Borg, które ufundowała firma 
Focus Fashion. Natomiast wszyscy czytelnicy C� News otrzymują rabat 10% na hasło: CONSULTRONI� do wykorzy�
stania w sklepie www.sklep.focusfashion.pl. Zapraszamy do zabawy!

Z przyjemnością informujemy, iż pierwszą osobą, która nadesłała rozwiązanie krzyżówki z numeru CX News 3/45/2013 jest Pan  
Grzegorz Herczak. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!
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Deus ex machina

Wielce Szanowni Państwo!

Stało się! Bozon Higgs’a wytropiony, Noble rozdane. Tak dla 
porządku, otrzymali je: Peter Higgs i François Englert, któ�
rzy w roku 1964 stworzyli teoretyczne podstawy tego od�
krycia. Mamy zatem „boską cząstkę” ex machina. I to z jakiej! 
Największej i najdroższej kiedykolwiek zbudowanej przez 
człowieka! W dodatku zbudowanej specjalnie w tym celu. 
Uchem wyobraźni (a tej mi nie brakuje) już słyszę kakofonię 
zatroskanych głąbów biadających czy to warto było kiedy 
głód, globalne ocieplenie, lasy deszczowe, wieloryby… Wie�
dząc, że głosy rozsądku przebijające się przez ten zgiełk i tak 
zadusi piana bita przez durnowate media, postaramy się, tak 
na wszelki wypadek, zawczasu co nieco wyjaśnić. Póki jesz�
cze można. 

Do czego może się nam przydać to odkrycie? Cóż, bezpo�
średnio do niczego, toć to badania podstawowe. Ale pozna�
nie praw rządzących materią jest niezbędne, jeżeli chcemy 
opanować choćby reakcję syntezy jądrowej, niewyczerpane 
źródło czystej(!) energii. Niemniej na usta ciśnie się pytanie: 
co dalej z tą zabawką? Spokojnie, zaprojektowali ją napraw�
dę łebscy ludzie! Jest więc plan B i C i następne… Najważ�
niejsze z nich pozwalam sobie przytoczyć za oficjalnym wy�
dawnictwem CERN Faq: LHC the Guide. 

•	 Powszechnie przyjęty w fizyce Model Standardowy nie 
daje jednolitego opisu wszystkich sił fundamentalnych – 
brakuje w nim grawitacji. Jednym ze sposobów unifikacji 
oddziaływań jest tak zwana teoria supersymetrii, zakła�
dająca istnienie cięższych partnerów znanych nam czą�
stek. Jeżeli jest ona poprawna, wówczas najlżejsze super�
symetryczne cząstki powinny zostać znalezione w LHC.

•	 Potwierdzenie teorii supersymetrii miałoby kapitalne 
znaczenie dla kosmologii. Obserwacje wskazują bowiem, 
że widzialna materia stanowi jedynie 4% masy Wszech�
świata. Reszta to ciemna materia i ciemna energia. Jedno 
z wyjaśnień zakłada, że ciemna materia zbudowana jest 
z nie odkrytych jeszcze neutralnych cząstek supersyme�
trycznych…

•	 Badanie zderzeń proton�proton i ciężkich jonów w LHC 
może dać nowe spojrzenie na stan materii zwanej plazmą 
kwarkowo-gluonową, która jak się przypuszcza istniała 
we wczesnym Wszechświecie � dokładniej jakieś 10�12 s, 
(tak, jedną bilionową sekundy!), po Wielkim Wybuchu. 
Pozwoli to Nauce nieco ogrzać się w promieniach abso�
lutu i zweryfikować teoretyczne założenia fizyków oraz 
kosmologów.

Nasi stali P.T. Czytelnicy z pewnością zauważyli, że CX News 
w  swoim czasie poruszał wszystkie te zagadnienia. My zaś 
bez cienia fałszywej skromności z dumą ten fakt podkreśla�
my!

Tak, tak Moiściewy! Trzymajmy kciuki i za LHC i za zdrowy 
rozsądek! Na pohybel pseudo naukowcom i samozwańczym 
„ekspertom” wszelkiej maści siejącym zamęt i żerującym na 
zdrowej tkance narodu! Wystarczy bowiem by rozumni lu�
dzie byli bierni, a obskurantyzm i głupota zatryumfują.

Tą parafrazą myśli Edmunda Burke kończę, życząc Państwu 
wielu chwil rozkosznie rozsądnej zadumy.

Z.M.

Zbigniew Mazgaj
zmazgaj@cxsa.pl
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20-24 maja 2014 w Krakowie, Hotel Galaxy

II Ophthalmic 
Spring Academy

Wykładowcy części fako:

• prof.  Igor Loskutov
• prof. Marek Rękas
• prof.  Frank  Wilhelm 
• prof. Tomasz Żarnowski

Wykładowcy części witrektomii:

• prof. Anselm Jϋnemann
• doc.  Marcin Stopa
• dr n. med. Piotr Rakowicz 
• prof. Robert Rejdak

Wykładowca części dagnostyki 
obrazowej:

• dr n. med. Andrzej Dmitriew

Cena:

• Przy rejestracji do 31.01.2014:  1500 euro
• Rejestracja od 1.02.2014:  1600 euro

Patronat naukowy:
• Katedra Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Udział w kursie to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy oraz nabycia nowych umiejętności. 

W czasie licznych zajęć, workshopów oraz wykładów specjaliści z Polski, Niemiec i Rosji 

przekażą Ci wiedzę z zakresu chirurgii zaćmy, chirurgii witreoretinalnej oraz diagnostyki 

obrazowej.

Organizatorzy:

Szczegółowe informacje na www.consultronix.pl oraz www.mts-wetlab.com

www.mts-wetlab.comwww.consultronix.pl www.oertli-instruments.com
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Szkolenia
harmonogram*

Prowadzący

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

dr n. med. Andrzej Dmitriew

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

dr Joanna Gołębiewska

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

prof. Tomasz Żarnowski, prof. Robert Rejdak, 
prof. Marek Rękas, prof. Anselm Jünemann, 
prof. Igor Loskutov, prof. Frank Wilhelm,  
doc. Marcin Stopa, dr n. med. Andrzej Dmitriew, 
dr n. med. Piotr Rakowicz

dr Joanna Gołębiewska

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

Temat szkolenia

Dermatoskopia i Wideodermatoskopia

Dermatoskopia i Wideodermatoskopia

- kurs wideo, obliczanie soczewek wewnątrz-
gałkowych od podstaw do sytuacji rzadkich

Dermatoskopia dla zaawansowanych  

OCT

Dermatoskopia i Wideodermatoskopia

 II Ophthalmic Spring Academy

 OCT

Dermatoskopia dla zaawansowanych 

Data

07 grudnia 2013

25 stycznia 2014

15 marca 2014 

22 marca 2014

29 marca 2014

5 kwietnia 2014

20-24 maja 2014

14 czerwca 2014 

28 czerwca 2014

Magdalena Grzesiak
mgrzesiak@cxsa.pl

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



Z Warszawy
do Salzburga

Już od 299 zł*

Bezpośrednie loty z Polski:
Chorwacja, Francja, Holandia, Niemcy, Szwajcaria i Włochy

Także loty krajowe! Kup bilet na www.eurolot.com

* NAJNIŻSZA CENA ZA PRZELOT W JEDNĄ STRONĘ, OBOWIĄZUJE PRZY ZAKUPIE BILETU W OBIE STRONY, ZAWIERA OPŁATY LOTNISKOWE
I PODATKI. LICZBA MIEJSC W OFERCIE PROMOCYJNEJ JEST OGRANICZONA. SZCZEGÓŁY NA WWW.EUROLOT.COM
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