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Szanowni Czytelnicy
Niezmiernie miło mi poinformować, iż w Consultronix otwarliśmy nowy dział – Flebologię. Jak wiadomo flebologia zajmuje
się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób żył, głównie
kończyn dolnych: od drobnych poszerzeń żylnych zwanych pajączkami, poprzez żylaki, zapalenia żył i zakrzepice, a kończąc
na owrzodzeniach podudzi i obrzękach.
Dzięki nowym metodom diagnostycznym oraz współpracy
specjalistów, głównie dermatologów, chirurgów, internistów
i radiologów nastąpił ogromny postęp w leczeniu schorzeń
żylnych, występujących bardzo powszechnie, bo szacuje się, że
dotyczy około 60% Polaków.
Czy wiecie Państwo, że pierwsze towarzystwo flebologiczne
na świecie zostało założone we Francji – Société Française de
Phlébologie (SFP) – w roku 1947? Założycielem był Raymond
Tourney, któremu również przypisuje się nadanie nazwy tej
specjalności medycznej. W Polsce towarzystwo flebologiczne
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założone zostało w roku 1991, choć do dzisiaj nie doczekaliśmy
się wyodrębnienia flebologii jako specjalizacji.
Consultronix oferuje lekarzom wsparcie w zakresie wprowadzenia technologii endowaskularnych. Mamy w ofercie najnowszy
laser neoV1470 ze światłowodami radialnymi do ablacji niewydolnych żył EVLA, a także do zastosowań w chirurgii proktologicznej:
w procedurach ALFA™ – do leczenia przetok i torbieli włosowych
oraz ELITE™ – do terapii guzków krwawniczych. Posiadamy także
kleje tkankowe VenaBlock© do leczenia niewydolności głównych
pni żylnych, a także kleje iniekcyjne: VeinOff© – do zamykania
żylaków, żył atypowych czy perforatorów oraz HemOff© – do leczenia choroby hemoroidalnej. Organizujemy również szkolenia
praktyczne dotyczące diagnostyki USG, laseroterapii EVLA w leczeniu niewydolności żylnej, laseroterapii w chirurgii proktologicznej jak i użycia wspomnianych klejów.
Życzę Państwu przyjemnej lektury,
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PRODUKCJA

Apetyt na nowości
TEBURU-XR i inne projekty radiologiczne

Michał Paulo
mpaulo@cxsa.pl

Od 10 lat w Consultronix zajmujemy się produkcją stołów
okulistycznych pod marką TAVO. Naszym dziełem jest ponad 20 dedykowanych pod konkretne urządzenia modeli. Jako
jedni z trzech wiodących Producentów, zdobyliśmy już ponad
6,3% rynku światowego. Odwiedzając Japonię, Australię czy
Stany Zjednoczone – wszędzie zobaczycie Państwo w gabinetach okulistycznych nasze wyroby. O zaufaniu świadczy fakt, że
projektujemy i produkujemy dla firm, które niejednokrotnie
są postrzegane jako nasza konkurencja.
Udało się w okulistyce, czemu nie miałoby się udać w radiologii? Nasze wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wyposażaniu pracowni radiologicznych, łącznie z pracownią terapii protonowej Centrum Cyklotronowego Bronowice IFJ PAN
pomogło nam zidentyfikować słabe punkty konkurencji i dzięki
temu wiemy na pewno, że branża radiologiczna ma apetyt na
nowości.
Taka jest geneza powstania rentgenoprzeziernych stołów do
diagnostyki obrazowej: TEBURU – XR oraz stołów do planowania radioterapii.
Naszym celem jest rozwój obu tych grup produktowych, dlatego serdecznie zachęcamy państwa do współpracy. Nasze doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu produktów medycznych, w połączeniu z Waszym doświadczeniem klinicznym,
może, i powinno przynieść podobny sukces, jak stało się ze stołami okulistycznymi.

Fot. 2. Szkic stolika Teburu XR w trakcie tworzenia prototypu

Z wielką przyjemnością przetestujemy TEBURU-XR w Państwa
klinikach, wyciągniemy wnioski z uwag krytycznych i posłuchamy rad w co jeszcze należało by wyposażyć nasze stoły.
To tylko niektóre z cech Teburu – XR:
• niespotykany wygląd i estetyka,
• lekki blat z włókna węglowego,
• wybór niezbędnych na SOR dodatków,
• niedościgniona mobilność,
• elektryczna regulacja wysokości blatu,
• żywotne baterie,
• odporność na trudne warunki – pełne orurowanie.
Projektujemy rzetelnie, profesjonalnie. Consultronix.

Fot. 1. Finalny produkt Teburu – XR, wersja LITE

www.consultronix.pl
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Magiczny sześcian EyeCubed™
Ultrasonografia jest standardowym badaniem dodatkowym,
stosowanym w diagnostyce chorób oczu. Pozwala ona na anatomiczną i dynamiczną ocenę siatkówki i ciała szklistego.
Z racji moich zainteresowań mętami ciała szklistego, badania
ultradźwiękowe wykonuję od 10 lat niezmiennie aparatem
EyeCubed™ firmy Ellex. Praktycznie codziennie analizuję stan
ciała szklistego pacjentów, jego stopień odłączenia i zapadnięcia, rodzaj, ilość i gęstość mętów oraz ich związek z siatkówką.
Ponadto staram się znaleźć podobieństwo widzianych przez
pacjenta zmętnień z tym co pokazuje ultrasonograf. Wszystko
to można ściśle opisać instrumentami pomiarowymi dołączonego oprogramowania.
Jednak, to co niekiedy widzę na dużym 24 – calowym monitorze zdumiewa mnie coraz bardziej. Metafora kształtów, podobieństwo do przedmiotów, symboli życiowych i religijnych oraz
zmienność struktury zmętnień ciała szklistego może skłaniać
do wielu refleksji, nawet refleksji egzystencjalnych.
Czyżby ultrasonografia w wydaniu firmy Ellex była badaniem
z przekazem duchowym jakiegoś medium? Czy w procesorach
z Adelajdy zamkniętych w ultrasonografie EyeCubed™ jest życie
duchowe? Przekonajcie się Państwo sami…

Ryc. 1. Męt „serce” – odłączenie i zmętnienia ciała szklistego, pacjent z zawodu – nauczyciel

Ryc. 4. Męt „mnisi”

dr n. med.
Piotr Sobolewski
Centrum
Okulistyczno-Laserowe
Białystok
www.leczeniemetow.pl
Ryc. 5. Męt „kobieta za kierownicą” – oczywiście pacjentka przyjechała na
wizytę samochodem

Ryc. 6. Męt „wiatrak”

Ryc. 7. Męt „otwarte nożyce”

Ryc. 8. Męt „obrączka z sercem wewnątrz” – torbiel ciała szklistego
Ryc. 2. Męt „płonący krzyż”, nazwisko pacjenta przewija się wielokrotnie
w ewangeliach!

Ryc. 9. Męty „palisady” tymczasowe pęcherzyki gazu po witreolizie laserowej
Ryc. 3. Męt „płód” konglomerat mętów otoczony grubą obkurczoną torebką tylną ciała szklistego

www.cxnews.pl

Może w naszych ciemniach okulistycznych i kontaktach z naszymi chorymi potrzebna jest odrobina magii?

ZATYCZKI DO KANALIKÓW ŁZOWYCH
stosowane w leczeniu zespołu suchego oka
Łatwa aplikacja i znakomita retencja

Okluzja trwała
zatyczka Parasol®
do okluzji punktu łzowego

Okluzja czasowa
syntetyczne implanty
wchłanialne Extend™

Okluzja częściowa
zatyczki Micro Flow™
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Nowoczesna fotostymulacja siatkówki
nanosekundowym laserem 2RT™
Fotokoagulacja laserowa jest powszechnie stosowaną terapią
w leczeniu takich schorzeń jak: proliferacyjna retinopatia cukrzycowa, cukrzycowy obrzęk plamki czy chorioretinopatia surowicza. Zwykle wykorzystuje się w tym celu laser argonowy o stałej
długości fali 514 nm lub Nd:YAG, podwójnej częstotliwości i długości 532 nm. Stosowanie tego typu laserów fotokoagulujących
wiąże się z generowaniem znacznego stopnia efektu termicznego, obejmującego tkanki otaczające miejsce ogniskowania wiązki lasera. Większość energii laserowej absorbowanej przez melaninę, obecną w komórkach nabłonka barwnikowego siatkówki
RPE (retinal pigment epithelium), przekształcana jest w ciepło.
Zjawisko to prowadzi do uszkodzenia komórek RPE, a w konsekwencji do zmian w obrębie warstwy fotoreceptorów. Są to
zmiany nieodwracalne i wiążą się z lokalnym ubytkiem funkcji
siatkówki, co można obserwować np. w badaniu mikroperymetrycznym.

Fot. 1. Druzy mieszane w przebiegu AMD

Wykazano, że w przypadku takich zmian patologicznych, dotyczących siatkówki, jak zwyrodnienie siatkówki związane
z wiekiem AMD (age-related macular degeneration), retinopatia
cukrzycowa, cukrzycowy obrzęk plamki czy chorioretinopatia surowicza, dochodzi do zaburzonego transportu produktów przemiany materii przez błonę Brucha, która stanowi pewną barierę
pomiędzy komórkami RPE a warstwą naczyniówki.

Zaletą laserowej stymulacji siatkówki przy pomocy lasera nanosekundowego 2RT™ jest jej bezpieczeństwo, ponieważ w przypadku tej metody nie dochodzi do fotodestrukcji laserowanych
miejsc. Skutkiem działania lasera 2RT™ jest pobudzenie syntezy metaloproteinaz macierzy MMP (matrix metalloproteinases)
w komórkach nabłonka barwnikowego siatkówki, co ma związek
ze wzmożoną proliferacją tych komórek. Wzrost stężenia powyższych enzymów przyczynia się do eliminacji produktów przemiany materii, układających się w formie druzów na błonie Brucha
(fot.1). Ponadto dochodzi do aktywacji dróg transportu metabolitów poprzez błonę Brucha.
Przewagą nowego, 3-nanosekundowego lasera nad laserami tradycyjnymi jest zastosowanie niezwykle krótkiego pulsu laserowego, niegenerującego termicznego uszkodzenia otaczających
tkanek. W związku z tym zminimalizowane jest ryzyko uszkodzenia sąsiadujących fotoreceptorów. To oznacza, że laser nanosekundowy może być bezpiecznie stosowany nawet w centralnym
obszarze plamki, nie powodując uszkodzenia siatkówki.
Bezpośrednio po wykonanym zabiegu laserem 2RT™ impulsy laserowe nie są widoczne na siatkówce ani na zdjęciu kolorowym,
ani w podczerwieni ani w autofluorescencji. Po kilku miesiącach
mogą być wykrywalne w podczerwieni lub autofluorescencji.
W badaniu OCT mogą być one widoczne jako nieznacznego
stopnia wzmożenie sygnału na poziomie RPE, co odpowiada
miejscom widocznym w autofluorescencji. Nie obserwuje się
żadnych uszkodzeń w warstwie fotoreceptorów i w wewnętrznych warstwach siatkówki. U żadnego z leczonych chorych nie
wystąpiła neowaskularyzacja naczyniówkowa. W wielu przypadkach, po wykonanym zabiegu laserem 2RT™ obserwuje się
zmniejszenie liczby druzów w oku towarzyszącym.

Laser nanosekundowy 2RT™ został wprowadzony w Australii
przez firmę Ellex. Od kilku lat jest dostępny w Europie, pierwszym ośrodkiem był Amsterdam. Obecnie terapia laserem 2RT™
jest dostępna w całej Europie, w tym od 2015 roku także w Polsce. Laser 2RT™ charakteryzuje się taką samą długością fali jak laser konwencjonalny, ale znacznie krótszym czasem impulsu (3 ns

Zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem AMD stanowi najczęstszą przyczynę upośledzenia widzenia centralnego u osób
powyżej 55 roku życia. Problem ten dotyczy coraz większej liczby chorych na całym świecie, jednakże w szczególnym stopniu
jest on nasilony w populacji mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych, w tym także w Polsce. Szacuje się, że co roku na świecie
diagnozowanych jest około 500 000 nowych przypadków wysiękowej postaci AMD. Światowa Organizacja Zdrowia WHO podaje,
że wysiękową postać AMD spotykamy u 3 milionów osób, co stanowi 50% wszystkich przypadków centralnej praktycznej ślepoty

versus 100 ms w laserze konwencjonalnym), co powoduje niemal
zniesienie efektu termicznego w obszarze otaczających komórek. Energia generowana podczas impulsu lasera 2RT™ jest 1000
razy mniejsza w porównaniu z tradycyjnym laserem termicznym,
natomiast czas trwania tego impulsu jest 33 000 000 razy krótszy.

w krajach wysoko rozwiniętych. Natomiast w 2020 roku przewiduje się, że liczba chorych na wysiękową postać AMD wzrośnie
dwukrotnie. Patologia tej choroby nie jest do końca poznana,
brak jest specyficznych biomarkerów w celu wczesnego wykrycia AMD, przejścia formy suchej AMD w formę wysiękową, odpo-

www.cxnews.pl

dr hab. n. med.
Anna Święch-Zubilewicz
Ośrodek Chirurgii Oka
Prof. Zagórskiego, Lublin
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wiedzi na terapię. Wyróżnia się dwie postaci AMD: postać suchą
i wysiękową. Postać sucha, dotycząca ok. 90% chorych, charakteryzuje się powolnym przebiegiem i stopniowym upośledzeniem
centralnego widzenia. W badaniu biomikroskopowym dna oka
u chorych z suchą postacią AMD stwierdza się zaburzenia na poziomie nabłonka barwnikowego RPE w formie hypo – lub/i hyperpigmentacji, różnego rodzaju druzy (miękkie, twarde i mieszane). Druzy składają się z produktów przemiany materii, które
nie są transportowane przez pogrubiałą błonę Brucha i w związku z tym gromadzą się pod siatkówką sensoryczną.
Obecność zlewających się druzów miękkich stanowi istotne ryzyko rozwoju wysiękowej postaci AMD i wymaga regularnego
monitorowania chorego. Rzadsza postać AMD, tzw. forma wysiękowa, spotykana jest u ok. 10% chorych z AMD. W tej postaci
dochodzi do nagłego, szybko postępującego i znaczącego ubytku widzenia. Wysiękowa forma AMD od kilkunastu lat jest skutecznie leczona za pomocą doszklistkowych iniekcji inhibitorów
VEGF. Jednakże nie znano żadnej metody terapeutycznej, która
wykazywałaby skuteczność w leczeniu suchej postaci AMD, charakteryzującej się obecnością druzów. Wprowadzenie w ostatnich latach lasera nanosekundowego 2RT™ celem terapii u tych
chorych stanowi niewątpliwy przełom.
Terapia laserem 2RT™ jest zabiegiem polecanym u chorych
z suchą postacią zwyrodnienia siatkówki, związanego z wiekiem AMD. Kwalifikowani są chorzy w początkowym stadium
schorzenia, charakteryzującym się obecnością druzów o średnicy powyżej 125 μm z towarzyszącymi zaburzeniami w obrębie
warstwy nabłonka barwnikowego siatkówki RPE w centralnej
strefie plamki, obejmującej obszar średnicy 6000 mikronów. Zabieg wykonywany jest ambulatoryjnie, wymaga jedynie rozszerzenia źrenicy i umieszczenia soczewki nagałkowej. Jest to zabieg
zupełnie bezbolesny, bardzo dobrze tolerowany przez pacjenta.
Moc użytej wiązki lasera dostosowywana jest indywidualnie do
każdego chorego. Laser 2RT™ nie powinien być stosowany u chorych z nieprzejrzystymi ośrodkami, takimi jak istotna zaćma, czy
znacznego stopnia zmętnieniem w ciele szklistym (pokrwotoczne, pozapalne), ponieważ w tych przypadkach niemożliwe jest
dokładne zogniskowanie lasera na siatkówce. Laser 2RT™ nie jest
polecany u chorych z zaawansowaną jaskrą, aktywnym stanem
zapalnym, w przypadku wystąpienia dużego druzenoidalnego
uniesienia nabłonka barwnikowego (>1000 mm) czy zaawanso-

Firma Consultronix zaprasza na

Sympozjum 2RT™
PROWADZĄCY

prof. John Marshall

wanych stadiów AMD, takich jak zanik geograficzny lub neowaskularyzacja naczyniówkowa. Każdy pacjent kwalifikowany do
zabiegu powinien mieć wykonane badanie OCT oraz mikroperymetrię.
Zabieg jest bezbolesny, w zależności od uzyskanego efektu może
być powtarzany po 6-9 miesiącach. Pierwsze zauważalne zmiany
widoczne są już po 3 do 6 miesiącach od zabiegu. Im na wcześniejszym etapie rozwoju AMD zastosowany zostanie laser
2RT™, tym bardziej zauważalną poprawę widzenia przynosi terapia, do cofnięcia zmian włącznie. Po wykonanym zabiegu należy zgłosić się na wizytę kontrolną po 3 miesiącach, a następnie
po 6 miesiącach od wykonania zabiegu.
W marcu 2017 roku odbyła się w Amsterdamie konferencja, prowadzona przez prof. Johna Marshalla z Wielkiej Brytanii, na której obecni byli użytkownicy lasera 2RT™ z całej Europy. Przedstawiano kliniczne przypadki zastosowania lasera. W przeważającej
większości pacjenci kwalifikowani do tego typu terapii prezentowali wczesne stadia suchej postaci AMD, cukrzycowy obrzęk
plamki czy chorioretinopatię surowiczą. Prezentowano także wyniki zastosowania lasera 2RT™ jako terapii wspomagającej iniekcje doszklistkowe anty-VEGF u chorych z wysiękową postacią
AMD. Dotyczyło to chorych, u których terapia anty-VEGF nie wykazywała dużej skuteczności, zwłaszcza w przypadku występowania uniesień warstwy RP. Wymiana doświadczeń, dyskusja nad
omawianymi przypadkami klinicznego zastosowania 2RT™ była
bardzo cennym doświadczeniem dla wszystkich uczestników.
Wraz z rozwojem tej nowej metody terapeutycznej rośnie każdego roku liczba leczonych chorych. Wszyscy stosujący laser 2RT™
są zgodni, że jest to metoda bezpieczna i skuteczna u dobrze zakwalifikowanych pacjentów, zwłaszcza w początkowych stadiach
suchej postaci AMD.
W naszym Ośrodku stosujemy terapię laserem 2RT™ od kilku
miesięcy, kwalifikujemy do niej przede wszystkim chorych z suchą postacią AMD. Niezwykle ważna jest dokładna i sumienna
informacja dotycząca terapii laserem 2RT™ adresowana do pacjenta oraz poinformowanie go, że głównym skutkiem działania
tego lasera jest spowolnienie procesów degeneracyjnych zachodzących w siatkówce wraz z wiekiem, dążące do uzyskania stanu
stabilizacji.

10.06.

2017

CONSULTRONIX
KRAKÓW-BALICE

Zgłoszenia: mgrzesiak@cxsa.pl lub 12 290 22 39

www.consultronix.pl
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Wygoda i oszczędność idą w parze
W ciągu ostatnich pięciu lat, wielokrotnie odwiedzałem placówki na terenie całej Polski, prezentując aparaty Oertli, asystując przy zabiegach oraz wspierając Państwa w każdy możliwy sposób. Zazwyczaj w trakcie moich wizyt skupiałem się
na tym, aby zaprezentować sprzęt z uwzględnieniem szczególnych cech, odróżniających je od konkurencji, ponadto
ukazując ich zaawansowane funkcje sprawić, by były wykorzystywane w optymalny sposób.

Fot. 1. Panel przedni urządzenia OERRAK

W obecnych czasach mało która placówka może pozwolić
sobie na pracę z wykorzystaniem tzw. „pełnej jednorazówki”.
W wielu przypadkach nasi Klienci decydowali się na aparaty
OS3, Faros, Swisstech, CataRhex 3, argumentując swój wybór
możliwością użytkowania drenów przystosowanych do procesu sterylizacji. Takie rozwiązanie pozwala znacząco zredukować koszty zabiegu. Jest jedno "ale"... proces przygotowania kasety do sterylizacji jest skomplikowany i czasochłonny
dla personelu sali operacyjnej. Chcąc temu zaradzić, otrzymałem od firmy zielone światło na opracowanie urządzenia,
które rozwiąże kwestię skomplikowanej procedury czyszczenia kaset.

OERRAK został wyposażony w układ pomp perystaltycznych oraz powietrznych, którymi można sterować korzystając z jednego z trzech trybów pracy: manualnego, krótkiego i długiego. W trybie manualnym tylko od nas zależy, jak
długo będzie trwał dany etap czyszczenia. Z kolei tryb krótki
jest zaprogramowany tak, aby wykonać płukanie środkiem
dezynfekcyjnym, następnie wodą destylowaną, a na koniec
przeprowadzić suszenie. Ostatni program – „długi” – pozwala
przeprowadzić mycie, dezynfekcję, płukanie oraz suszenie.
Użyte konektory to standard typu Luer, dzięki czemu można
wykorzystywać urządzenie do przepłukiwania i suszenia innych narzędzi wyposażonych w złącza Luer.
Korzystając z pomocy OERRAK przygotowanie drenów wielorazowych będzie możliwe w sterylizatorniach niewyposażonych w instalację ze sprężonym powietrzem, z możliwością redukcji ciśnienia do 1 atmosfery. Kasety wielorazowego
użytku, dla których dedykowany jest system, wymagają prawie godzinnej procedury przepłukiwania, dezynfekcji i osuszania, która wykonana niestarannie, może prowadzić do
poważnych powikłań medycznych. Zastosowanie systemu
eliminuje czynnik ludzki w procesie, oszczędza czas i środki dezynfekujące.

Jako pomysłodawca i współautor projektu mam przyjemność przedstawić urządzenie ”OERRAK”. Podstawowym zadaniem urządzenia jest usprawnienie procedury przygotowania kaset.
Sterowanie aparatem umożliwiające ustawienie czasu płukania oraz suszenia drenów, jak przystało na obecne czasy,
realizowane jest poprzez ekran dotykowy, znajdujący się
na górnej ściance urządzenia. Do tej pory personel musiał
przestrzegać zalecanych czasów moczenia w środku dezynfekującym oraz zasad dotyczących ilości płynu użytego do
przepłukiwania. Było to bardzo trudne, gdyż wykorzystując
środki dezynfekujące o krótkim czasie działania, problem
stanowiło przepłukanie drenu przy pomocy 500 ml płynu
w ciągu, załóżmy, 4 – 5 minut. Teraz wystarczy wprowadzić
odpowiednie wartości i gotowe.

www.cxnews.pl

Fot. 2. Poglądowy schemat konstrukcyjny

Bez wątpienia użycie OERRAK wraz z aparatami Oertli przyczyni się do obniżenia kosztów zabiegu, podniesienia bezpieczeństwa pacjenta i komfortu pracy na bloku operacyjnym. Co ciekawe OERRAK można dostosować do współpracy
z kasetami wszystkich konkurencyjnych producentów fakowitrektomów.

Mateusz Rakoczy
mrakoczy@cxsa.pl
inż. serwisowy
inż. aplikacyjny
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Trendy i przyszłość
diagnostyki nowotworów skóry
wywiad z prof. dr Giuseppe Argenziano

prof. dr
Giuseppe Argenziano

Giuseppe Argenziano jest profesorem dermatologii Drugiego
Uniwersytetu w Neapolu (Seconda Università degli Studi di Napoli)
oraz koordynatorem Instytutu ds. Badań nad Rakiem Skóry (Skin
Cancer Unit) w Reggio Emilia we Włoszech. Na całym świecie znany
jest jako mistrz i pasjonat badań w dziedzinie dermatoonkologii, ze
szczególnym naciskiem na diagnostykę czerniaka. Poza opracowywaniem nowych technik rozpoznawania czerniaka, prof. Argenziano
powołał również niezwykle ważny ośrodek badawczy oraz opublikował szereg książek i artykułów naukowych.
Jak istotna w walce z czerniakiem jest wideodermatoskopia
i obrazowanie całego ciała, tzw. „total body mapping”?
Bez wątpienia są to niezwykle ważne metody, zwłaszcza w przypadku pacjentów posiadających wiele znamion. Można śmiało
stwierdzić, że jest to jedyny, pewny sposób na wczesne wykrycie
czerniaka, ograniczający jednocześnie liczbę zbędnych wycięć
łagodnych zmian skórnych. Strategią, którą stosujemy zazwyczaj
u pacjentów z wieloma znamionami, jest w pierwszej kolejności
dokładne sprawdzenie wszystkich znamion za pomocą przenośnego dermoskopu ręcznego. Następnie przeprowadzane jest
obrazowanie całego ciała, podczas którego wybiera się kilka najbardziej nietypowych znamion w celu ich regularnej kontroli podczas kolejnych wizyt, zwanej obrazowaniem „follow-up”.
Czy może Pan wskazać zalety procedury ATBM® (ang. Automated
Total Body Mapping – przyp. red.) z polaryzacją oraz opisać, w jaki
sposób zabieg ten zwiększa dokładność diagnostyczną?
To wspaniałe osiągnięcie technologiczne. Myślę, że w przyszłości
całkowicie odrzucimy obrazowanie pojedynczych zmian patologicznych na rzecz obrazowania całego ciała. Dziś ta technologia
dopiero się rozwija, więc z pewnością będziemy jeszcze mieli
szansę ją udoskonalić. Jestem pewien, że gdy tylko uda nam się
uzyskać spolaryzowany obraz całego ciała o odpowiednio wysokiej jakości, zdołamy całkowicie zmienić sposób postępowania
w przypadku pacjentów z niepokojącymi znamionami.
Jakie korzyści dla pracy naukowej i badań klinicznych przynosi
procedura ATBM®?
Zdecydowanie uważam, że w obszarze spolaryzowanego obrazowania ciała należy jeszcze wykonać szereg badań. Musimy porównać tradycyjny sposób obserwacji pacjentów z wieloma znamionami z nową metodą spolaryzowanego obrazowania całego ciała.
Moim zdaniem konieczne jest udowodnienie, że ta nowa metoda
pozwoli lekarzom wykrywać większą liczbę czerniaków i ograniczać przypadki zbędnego wycinania łagodnych zmian.

Co jest najważniejsze w wykonywaniu obrazów dermatologicznych i ich analizie?
Niezbędna jest odpowiednia jakość obrazu oraz dobre oprogramowanie – takie, które będzie łatwe w obsłudze i przyjazne dla
użytkownika, a przy tym pozwoli przyspieszyć cały proces. Dwa
najważniejsze czynniki to jakość obrazu i jakość bazy danych.

Fot. 1. FotoFinder bodystudio ATBM® umożliwia wczesne wykrywanie
czerniaka, ograniczając liczbę zbędnych wycięć łagodnych znamion

Jakie cechy odróżniają dobry obraz od innych? Co sprawia, że
dany obraz jest szczególnie przydatny w diagnostyce nowotworów skóry?
Dziś, rzecz jasna, rozdzielczość nie stanowi już problemu – ta bowiem utrzymuje się na odpowiednim poziomie. Niezwykle ważne
jest natomiast odwzorowanie barw. Musimy otrzymywać właściwe kolory, a nie wszystkie wideodermatoskopy są w stanie dokładnie odtworzyć te, które widzimy podczas korzystania z konwencjonalnej dermatoskopii niecyfrowej.
Jest Pan autorem trzypunktowej listy kontrolnej ułatwiającej
wczesne wykrywanie czerniaka. Czy lista ta zastępuje zasady
stosowane dotychczas w dermatoskopii?
Nie, nie zastępuje ona istniejących algorytmów. Pomaga natomiast początkującym lekarzom w szybki i łatwy sposób rozpocząć
stosowanie dermatoskopii w praktyce.
Zanim skończymy: jakie są Pańskie rady dla młodych lekarzy,
którzy chcą zdobywać specjalizację w dermatologii – dziedzinie
coraz bardziej zdominowanej przez estetykę?
Cóż, w pełni się zgadzam z tym stwierdzeniem. Sam należę do
grona dermatologów, którzy nie zajmują się zabiegami kosme-
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tycznymi. Każdy z nas musi dokonać wyboru – nie możemy zajmować się wszystkim naraz. Na pewnym etapie każdy z nas musi
podjąć decyzję, czy chce leczyć chorych czy też zajmować się
zdrowymi pacjentami. Osobiście uważam, że rozsądniejszym wyborem będzie niesienie pomocy chorym i rozwiązywanie problemów zdrowotnych naszych pacjentów. Wielu wybiera oczywiście
inną ścieżkę, pomagając pacjentom w poprawie ich wizualnej samoakceptacji. To kwestia wyboru.

Słynie Pan z pasji, z jaką podchodzi do dermatologii. Czy ma
Pan czas na inne zainteresowania, gdy praca zajmuje tak znaczną część pańskiego życia?
Szczerze mówiąc, niezbyt wiele. Gdy nie pracuję, staram się odpocząć. Jeśli dysponuję wolnym czasem, poświęcam go moim
dwóm innym pasjom. Jedną z nich jest muzyka – okazjonalnie
gram na perkusji – a druga to fotografia. Szczególnie cenię sobie
fotografię uliczną – w czasie podróży staram się zawsze mieć ze
sobą aparat.
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Wywiad przeprowadziła
firma FotoFinder

Medycyna kliniczna
leczenie raka podstawnokomórkowego
Rak podstawnokomórkowy (BCC, ang. basal cell carcinoma) jest
najczęściej spotykanym nowotworem skóry innym niż czerniak,
obejmującym do 80% przypadków. Guz rośnie powoli i rzadko
daje przerzuty. Choć ma on charakter inwazyjny jedynie w stosunku do otaczających go komórek, może doprowadzić do zniszczenia struktur podstawowych: kości, nerwów i mięśni. BCC występuje w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych,
takich jak twarz, szyja, kończyny górne i tułów [1,2].
W patogenezie raka podstawnokomórkowego kluczową rolę odgrywa mutacja szlaku sygnałowego Hedgehog [2,16]. Podstawowym czynnikiem ryzyka wpływającym na rozwój BCC jest promieniowanie UV. Inne czynniki to immunosupresja, urazy, narażenie
na działanie arszeniku i smoły węglowej, promieniowanie jonizujące, a także genodermatozy, takie jak zespół Gorlina-Goltza czy
skóra pergaminowata barwnikowa [1,2,3]. Według Światowej
Organizacji Zdrowia rak podstawnokomórkowy ma następujące
podtypy: rak podstawnokomórkowy powierzchowny, rak podstawnokomórkowy lity, rak podstawnokomórkowy drobnoguzkowy, rak podstawnokomórkowy naciekający, włókniakonabłoniak podstawnokomórkowy (Pinkusa), rak podstawnokomórkowy
typu przydatkowego, rak mieszany podstawnopłaskonabłonkowy, rak podstawnokomórkowy rogowaciejący [4,5].
Przed podjęciem decyzji terapeutycznej dotyczącej konkretnego
pacjenta z BCC należy rozpatrzeć przede wszystkim jaki to podtyp
histologiczny, jaka lokalizacja i położenie, wielkość, towarzyszące
inne problemy zdrowotne czy leczenie immunosupresyjne. Choć
leczenie chirurgiczne jest złotym standardem w terapii BCC, istnieje również wiele opcji alternatywnych.
Leczenie chirurgiczne
Chirurgiczne możliwości leczenia raka podstawnokomórkowego
obejmują konwencjonalne leczenie chirurgiczne i chirurgię mikrograficzną (metodą Mohsa, MMS, ang. Mohs micrographic surgery).

www.cxnews.pl

Leczenie metodą MMS jest zazwyczaj przeprowadzane w przypadku zmian na twarzy. Konwencjonalne leczenie chirurgiczne jest
stosowane w mniej problematycznych lokalizacjach. Zalecane jest
stosowanie marginesu chirurgicznego, wynoszącego 0.4-1 cm. Jeśli wokół małego guza (mniejszego niż 6 mm) zostanie zachowany
margines chirurgiczny wynoszący 4 mm lub 6 mm wokół większego guza (ponad 6 mm), wyleczalność jest bardzo wysoka – 95%
i więcej. Im węższy margines chirurgiczny, tym wyższy odsetek nawrotów choroby.

Rys. 1. Rak podstawnokomórkowy powierzchowny, widok makroskopowy

Elektrodesykacja i łyżeczkowanie
Elektrodesykacja i łyżeczkowanie to skuteczna metoda leczenia
raka podstawnokomórkowego powierzchownego. Wyleczalność
przy zastosowaniu tej terapii wynosi aż 97-98,8% [6]. Powierzchowny nowotwór zostaje zdrapany przy użyciu okrągłego noża
(łyżeczki), a następnie zostaje przypalony za pomocą prądu elektrycznego. Cykl ten jest powtarzany od 3 do 5 razy z zachowaniem
marginesu bezpieczeństwa obejmującego wyłyżeczkowanie pasa
zdrowej skóry o szerokości od 4 do 6 mm wokół widocznego guza.
W przypadku guzów BCC sięgających głębiej nie zaleca się stosowania tego rodzaju leczenia [7,8].
Kriochirurgia
Kriochirurgia jest często stosowana u pacjentów, którzy chcą uniknąć operacji. Jeżeli zabiegi są wykonywane w sposób precyzyjny,
z zastosowaniem czujnika temperatury i instrumentów kriochirurgicznych, wyleczalność może być bardzo wysoka. Do zniszczenia
raka podstawnokomórkowego konieczne jest przeprowadzenie
przynajmniej dwóch cykli zamrażania i rozmrażania z wykorzysta-
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niem ciekłego azotu przy temperaturze tkanki wynoszącej 50°. Należy również zniszczyć margines skóry, która z klinicznego punktu
widzenia wygląda na zdrową, by w pełni wyeliminować utajone
fragmenty guza. Odnotowano, że częstość nawrotów raka podstawnokomórkowego po pięciu latach po leczeniu kriochirurgicznym wynosi od 4-17% [7]. Wady tego typu leczenia obejmują brak
kontroli nad marginesem, martwicę tkanek, zbyt szerokie lub zbyt
wąskie leczenie guza oraz długi czas powrotu do zdrowia. Powikłania po zabiegach kriochirurgicznych obejmują przerostowe blizny
i pozapalne zmiany pigmentowe. Inne problemy to brak histologicznego potwierdzenia usunięcia guza oraz możliwość objęcia
dużego obszaru przez nawracający nowotwór, który może zostać
przysłonięty przez włóknistą tkankę bliznowatą [9,10].
Leczenie miejscowe
Istnieją trzy zatwierdzone metody leczenia miejscowego BCC.
Obejmują one imikwimod, 5-fluorouracyl (5-FU) i terapię fotodynamiczną (PDT, ang. photodynamic therapy). Terapia miejscowa
jest przeznaczona do leczenia powierzchownych postaci BCC. Ze
względu na wyższą częstość nawrotów po leczeniu miejscowym
należy zaplanować regularne wizyty kontrolne.
Imikwimod jako modyfikator odpowiedzi immunologicznej jest
lekiem przeznaczonym do leczenia dorosłych pacjentów immunokompetentnych, cierpiących na raka podstawnokomórkowego
powierzchownego. Typowy schemat przyjmowania leku zakłada
stosowanie go 5 razy w tyg. przez minimum 5 tyg. Wyniki należy
ocenić po 12 tyg. od zaprzestania leczenia. Najczęstsze działania
niepożądane obejmują reakcje miejscowe takie jak: rumień, pieczenie, nadżerki, owrzodzenia i świąd. W rzadkich przypadkach
może wystąpić reakcja ogólnoustrojowa z objawami przypominającymi grypopodobną gorączkę, dreszcze i złe samopoczucie.
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Klinika Dermatologii,
Centralny Szpital
Kliniczny MSWiA
w Warszawie
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Terapię fotodynamiczną (PDT) można przeprowadzać przy użyciu
jednego z następujących sensybilizatorów: kwasu 5-aminolewulinowego (ALA) lub estru metylowego kwasu 5-aminolewulinowego (MAL) w połączeniu ze światłem o odpowiedniej długości fali.
Zarówno ALA, jak i MAL mają zdolność do selektywnego gromadzenia się w komórkach nowotworowych. W warunkach in vivo
ALA/MAL przekształcają się w protoporfirynę IX. Protoporfiryna IX
jest aktywowana podczas wystawienia na działanie światła, co prowadzi do tworzenia się reaktywnych form tlenu (ROS, ang. reactive
охygen species). Odpowiednia ilość ROS w komórkach nowotworowych prowadzi do martwicy tkanki nowotworowej. Stosowanie
źródeł światła niespójnego jest obecnie uważane za standard. Najczęstsze działania niepożądane po PDT to ból i uczucie pieczenia.
Radioterapia

Wykaz bibliografii dostępny
na stronie www.cxnews.pl

Kompletny artykuł
dostępny na stronie
www.cxnews.pl.

Radioterapia jest alternatywną metodą leczenia stosowaną w sytuacji, gdy operacja nie jest możliwa lub leczenie chirurgiczne było
niepełne. Stosowane opcje radioterapii obejmują powierzchowne
promienie rentgenowskie, wiązkę elektronów oraz brachyterapię
niską lub wysoką mocą dawki. Niedawno przeprowadzona metaanaliza wykazała, że wskaźnik skuteczności radioterapii po 5 latach

od leczenia wynosi 83-95%. Stosowanie radioterapii jest przeciwwskazane w przypadku zespołu Gorlina-Goltza, ponieważ może
powodować powstawanie nowotworów wtórnych.

Rys. 2. Rak podstawnokomórkowy powierzchowny. Wideodermatoskopia

Leczenie ogólnoustrojowe
Leczenie ogólnoustrojowe odbywa się za pomocą inhibitorów
szlaku Hedgehog. Szlak sygnałowy Hedgehog to szlak sygnałowy
przekazujący informacje do komórek zarodkowych niezbędnych
dla prawidłowego rozwoju. W różnych częściach zarodka znajdują
się różne stężenia białek sygnałowych Hedgehog. Nieprawidłowe
działanie tego szlaku odgrywa znaczącą rolę w BCC. Leczenie ogólnoustrojowe jest proponowane jedynie w rzadkich przypadkach
pacjentów z miejscowo zaawansowaną postacią BCC, której nawrót wystąpił po operacji oraz u pacjentów z przeciwwskazaniami
do zabiegu chirurgicznego lub radioterapii. Pierwszym lekiem dopuszczonym do stosowania w leczeniu przerzutowego lub miejscowo zaawansowanego BCC jest vismodegib. Inny lek, sonidegib,
został dopuszczony przez FDA w lipcu 2015 r. Działania niepożądane leków stosowanych w leczeniu ogólnoustrojowym obejmują:
bóle mięśni, skurcze mięśni, zaburzenia smaku, utratę odczuwania
smaku, biegunkę, utratę masy ciała i utratę włosów [13].
Terapie eksperymentalne
Leczenie miejscowe za pomocą kwasu askorbinowego. W ciągu
ostatnich 10 lat pojawiły się sugestie, że wysokie dawki kwasu
askorbinowego mogą prowadzić do wytwarzania nadtlenku wodoru wewnątrz komórek, efektem czego jest uwalnianie wolnych
rodników. Wpływ kwasu askorbinowego na komórki nowotworowe jest ogromny, w przeciwieństwie do niewielkiego wpływu na
komórki nie dotknięte chorobą.
Leczenie miejscowe za pomocą 3% diklofenaku
Brinhuizen i in. dowiedli, że miejscowo stosowany diklofenak posiada potencjał usuwania powierzchownej postaci BCC. Zaobserwowali oni histologicznie pełną regresję nowotworu w 64,3%
przypadków. Zauważono znaczące obniżenie poziomu ekspresji
markera proliferacji Ki-67 i antyapoptotycznego markera Bcl-2 [16].
Badania kontrolne
Pacjentom cierpiącym na pierwotnego raka podstawnokomórkowego zaleca się przeprowadzanie corocznych badań kontrolnych.
Pacjenci z nawrotami BCC powinni początkowo być badani co pół
roku, a następnie co rok. W przypadku raka mieszanego podstawnopłaskonabłonkowego należy przeprowadzać badania kontrolne w sposób indywidualny.
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Laseroterapia endowaskularna (EVLT)
- ocena skuteczności w leczeniu niewydolności żylnej
Jedną z najnowszych i najskuteczniejszych metod leczenia
żylaków kończyn dolnych jest zabieg wewnątrznaczyniowej ablacji niewydolnych żył energią lasera (ang. EVLT – endovenous laser treatment). Zabieg polega na przezskórnym
wprowadzeniu do światła chorej żyły światłowodu, którego
końcówkę umieszcza się pod kontrolą obrazu USG w części
proksymalnej niewydolnej żyły. Następnie po aktywacji generatora, energia laserowa za pomocą światłowodu dostarczana jest do wnętrza żyły. Czynność tę poprzedza znieczulenie
żyły za pomocą preparatu tumestencyjnego, tak by działanie
energii laserowej ograniczyć tylko do żyły i nie uszkodzić innych otaczających tkanek: nerwów, tętnic oraz żył układu głębokiego.

Włókno laserowe posiada swoją sztywność i dlatego wykorzystywane jest do zamykania prostych odcinków żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej, które są naczyniami odgrywającymi
największą rolę w powstawaniu niewydolności żylnej kończyn
dolnych. Możliwe jest również wykorzystanie tej metody
w celu zamknięcia dużych bocznic czy niewydolnych perforatorów żylnych.

Długość fali lasera 1470 nm zapewnia największą skuteczność. Jest pochłaniana przez wodę komórkową 40 razy lepiej, niż w przypadku lasera starszej generacji (np. 980 nm).
Tym samym znaczna część energii zostaje pochłonięta przez
ścianę żyły, a nie otaczające ją tkanki. Pozwala to zmniejszyć
energię użytą do zabiegu, nie zmniejszając jego efektywności.

Najbardziej niebezpiecznym powikłaniem zabiegów na żyłach jest zakrzepica żył głębokich. Konstruktorzy światłowodów stanęli przed zadaniem stworzenia emitora energii tak,
by to ryzyko zminimalizować. Zespół Centrum Flebologii,
po wykonaniu 430 zabiegów laserem NeoV1470 z użyciem
światłowodów Corona 360 ani razu nie odnotował powikłań w postaci zakrzepicy żył głębokich. Kontrola zabiegów
z badaniem USG-Doppler następuje u wszystkich pacjentów
w 7-14 dniu oraz 3 miesiące po zabiegu. Taki standard opieki
nad pacjentem pozwala obserwować efekty zabiegu i przede
wszystkim pozwala wdrożyć stosowne leczenie w przypadku
identyfikacji działań niepożądanych.

Wewnątrznaczyniowa terapia energią lasera jest zabiegiem
mniej inwazyjnym niż tradycyjne chirurgiczne metody usuwania żylaków. Ma niższy odsetek komplikacji i jest dobrze znoszona przez pacjentów. Ponadto czas rekonwalescencji jest
krótki, a zabieg zapewnia dobre rezultaty kosmetyczne.

Fot. 1. Obraz badania elastograficznego przedstawiający prawidłowo
zamknięte naczynie po zabiegu laserowym. Obraz koloru niebieskiego
wewnątrz naczynia odzwierciedla prawidłowy proces włóknienia

Ważne jest użycie światłowodów najnowszej generacji, w których energia lasera emitowana jest pod kątem zbliżonym do
prostego. Laser NeoV1470 współpracuje z unikalnymi światłowodami radialnymi o nazwie Corona 360 emitującym energię pod kątem 60 stopni. Światło jest idealnie skupione i kierowane w stronę ścian naczynia, a nie na wprost. Podczas
stopniowego wysuwania światłowodu skutecznie koaguluje
niewydolne naczynie. Do zabiegu wystarcza energia tylko
10 W i nie ma potrzeby jej zwiększania poprzez stosowanie światłowodów z podwójnym pierścieniem. Naczynie jest
skutecznie zamknięte.

www.cxnews.pl

Fot. 2. Obraz badania elastograficznego przedstawia nieprawidłowo
zamknięte naczynie. Obszar czerwony wewnątrz naczynia świadczy
najprawdopodobniej o przyszłej rekanalizacji naczynia

Metoda laserowa jest również bardzo skuteczna. Jako skuteczność metody rozumie się trwałe wyeliminowanie niewydolnego naczynia. Skuteczność nowoczesnych laserów ocenia się
na ponad 90%. Pomimo bardzo dużej skuteczności obserwowane są również niepowodzenia w postaci rekanalizacji, czyli

lek. Łukasz Paluch
Centrum Flebologii
w Warszawie
www.centrumflebologii.pl
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wtórnego udrożnienia wcześniej zamkniętego naczynia. Ważna jest tutaj dobra kwalifikacja do zabiegu, doświadczenie
operatora, a także jakość użytego sprzętu.
Najbardziej powszechną metodą oceny skuteczności lasera
jest badanie za pomocą ultrasonografii w projekcji B-mode,
które powinno się wykonać w czasie od 7 do 14 dni od zabiegu. Wspomniane badanie pozwala na stwierdzenie zamknięcia lub nie badanego naczynia. Nie jest możliwe natomiast
określenie ryzyka rekanalizacji. Najnowocześniejszą metodą
do oceny skuteczności zabiegu ablacji laserowej jest metoda elastografii. Umożliwia ona nie tylko zobrazowanie zobliterowanej żyły, ale również daje możliwość przedstawienia
struktury materiału ją wypełniającego. Zapewnia to wczesne
wykrycie rekanalizacji naczynia i podjęcie odpowiednich kro-

ków w celu zminimalizowania ryzyka z tym związanego, czyli
przede wszystkim szybkiej wznowy żylaków.
Elastografię wykonano u 60 pacjentów w Centrum Flebologii
poddanych zabiegowi ablacji laserowej żyły odpiszczelowej
laserem NeoV1470 z użyciem włókna Corona 360. Wszyscy
pacjenci mieli przed zabiegiem stwierdzoną niewydolność na
poziomie ujścia do żył głębokich, a średnica żyły w tym miejscu wynosiła od 9 mm do 11 mm. Badanie wykonano w 7, 14
i 21 dniu po zabiegu. Opierając się na wynikach badania elastografii pacjentów poddanych zabiegowi laserowej ablacji
z zastosowaniem lasera NeoV1470 stwierdzono powodzenie zabiegu na poziomie 98,3%.

PR AKT YCZN E SZKO LE N IA
F LEBO LOG I CZN E
Laseroterapia endowaskularna (EVLT)
w leczeniu niewydolności żylnej
Szkolenie indywidualne i praktyczne, obejmujące: zapoznanie z kryteriami kwalifikacji do zabiegu na podstawie pełnej
diagnostyki, asystę przy aplikacji znieczulenia tumescencyjnego oraz przy wykonaniu 5 zabiegów wysokiej klasy
sprzętem neoV1470 firmy neoLaser, a także zabiegów skleroterapii śródzabiegowej.

Diagnostyka USG układu żylnego kończyn dolnych
pod kątem kwalifikacji do zabiegów laserem ablacyjnym neoV1470
Szkolenie indywidualne i praktyczne, obejmujące diagnostykę ultrasonogaficzną pacjentów z niewydolnością żylną
oraz ocenę efektów pozabiegowych (po wykonanych zabiegach EVLT).

Kursy odbywają się w Centrum Flebologii w Warszawie,
prowadzone są przez lekarzy mających największe doświadczenie w zastosowaniu neoV1470.

Uczestnictwo w kursie honorowane jest certyfikatem.
Zgłoszenia: mgrzesiak@cxsa.pl lub 12 290 22 39

www.consultronix.pl
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Klejenie żył
za pomocą systemów VenaBlock© i Veinoff©
Leczenie niewydolności żylnej kończyn dolnych to przede
wszystkim leczenie zabiegowe, do niedawna domena chirurgów. Wraz z rozwojem flebologii, interdyscyplinarnej specjalności zrzeszającej lekarzy wielu różnych specjalizacji, nastąpił
ogromny postęp w leczeniu schorzeń żylnych. Obecnie leczenie flebologiczne odbywa się najczęściej poza salami operacyjnymi, w gabinetach lekarskich i nie wyłącza pacjenta z życia społecznego czy zawodowego. Odsetek powikłań znacznie
się zmniejszył. Związane jest to z powszechnością diagnostyki ultrasonograficznej, czyli celniejszą kwalifikacją pacjentów
do zabiegów, a także monitorowaniem samych zabiegów
i efektywnym kontrolowaniem zmian pozabiegowych. Zabiegi w trybie ambulatoryjnym, to także minimalizacja groźnych
dla życia pacjenta powikłań zakrzepowo-zatorowych, niejako
wpisanych w chirurgię naczyń.
Leczenie niewydolności żylnej przy pomocy kleju wewnątrznaczyniowego to nowa, małoinwazyjna metoda. Klej wykorzystywany do leczenia żylaków, którego głównym składnikiem chemicznym jest cyjanoakrylat, znany jest medycynie od
dawna. Od około 1950 roku znajduje swoje zastosowanie jako
klej tkankowy, który powszechnie wykorzystywany jest w chirurgii, a od około dwóch dekad z powodzeniem stosowany jest
w wewnątrznaczyniowym leczeniu malformacji tętniczo-żylnych oraz przy endoskopowym leczeniu ostrego krwawienia
z przewodu pokarmowego. Cyjanoakrylat to nierozpuszczalny
w wodzie związek, który łączy w sobie silne właściwości adhezyjne, wysoką elastyczność i bakteriostatyczność. Dotychczas
nie pojawiły się żadne informacje mogące świadczyć o jego
potencjalnym kancerogennym lub mutagennym wpływie.
VenaBlock© (produkt firmy Invamed, Turcja) stosowany jest
w zabiegach okluzji głównych pni naczyniowych, czyli żyły
odpiszczelowej i odstrzałkowej. Zestaw składa się z prowadnika, cewników oraz dyspensera w formie pistoletu. Dodatkowo system został wyposażony w świetlną wiązkę prowadzącą,
która ułatwia prawidłowe pozycjonowanie cewnika. Opcjonalnie możliwe jest podłączenie automatycznego systemu aplikacji kleju, co dodatkowo ułatwia przeprowadzenie zabiegu.
Klej użyty w systemie VenaBlock© charakteryzuje się niską gęstością, krótkim czasem polimeryzacji oraz zwartą strukturą
polimeru. Obliteracja przy użyciu cewnika wewnątrznaczyniowego jest krótko trwającą procedurą. Średnie tempo obliteracji wynosi 2 cm/sekundę, a więc zabieg zamykania żyły o długości ok. 50 cm trwa niespełna minutę. Pacjent bezpośrednio
po zabiegu może wrócić do swoich codziennych zajęć. Niska
gęstość kleju medycznego firmy Invamed pozwoliła na opra-
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cowanie formy iniekcyjnej kleju pod nazwą Veinoff©. Znajduje on zastosowanie w zamykaniu mniejszych odgałęzień żylnych, czy perforatorów i podawany jest do żyły bezpośrednio
przy pomocy strzykawki zaopatrzonej w igłę.
Zaaplikowany klej nie rozpuszcza się, pozostaje w żyle,
a z upływem czasu ulega przerośnięciu tkanką łączną. Zarówno po zabiegu przy użyciu kleju VenaBlock©, jak i VeinOff©
nie ma konieczności noszenia wyrobów uciskowych.
Zabiegi klejenia żył pozbawione są powikłań typowych dla
metod termicznych tj.: zakrzepicy indukowanej wysoką temperaturą (ang. Endotermal Heat Induced Thrombosis, EHIT),
powstania przetok tętniczo-żylnych i zaburzeń neurologicznych w postaci parestezji na skutek termicznego uszkodzenia
włókien nerwowych i oparzeń skóry.
A

B

Fot. 1. Systemy VeinOff© (A) i VenaBlock© (B) stosowane do leczenia niewydolności żylnej

Wśród działań niepożądanych, z którymi powinniśmy się liczyć po zabiegu klejem wewnątrznaczyniowym są: stan zapalny na przebiegu leczonej żyły, zakrzepowe zapalenie żył i rumień w miejscu aplikacji kleju. Jednakże metoda ta obarczona
jest znacznie mniejszym prawdopodobieństwem powstania
krwiaków bądź siniaków.
Pierwsze publikacje dowodzą, że działanie kleju jest równie
skuteczne, jak leczenie przy pomocy lasera wewnątrznaczyniowego – endowaskularnej metody leczenia niewydolności
żylnej o udokumentowanej najwyższej skuteczności. Natomiast przyjdzie nam jeszcze czekać co najmniej kilka lat na
randomizowane badanie, w którym zostanie oceniona długoterminowa skuteczność zabiegów klejenia żył. Niemniej
jednak wizja krótszego czasu trwania zabiegu pozbawionego
konieczności znieczulenia tumescencyjnego, natychmiastowy efekt oraz brak konieczności stosowania po zabiegu kompresjoterapii stawia tę metodę w czołówce metod przyjaznych
pacjentowi.

lek. Paweł Siastała
Centrum Flebologii
w Warszawie
www.centrumflebologii.pl
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Przypadek kliniczny
proktologicznego zastosowania lasera neoV1470

dr med. Per Zwiesigk

Zabieg przeprowadził dr Per Zwiesigk, chirurg proktolog Centrum Proktologicznej Terapii Laserowej w Berlinie. Pacjentem
był 54-letni mężczyzna, który od trzech lat obserwował u siebie
objawy choroby hemoroidalnej, takie jak: świąd, obrzęk i obecność plam krwi na papierze toaletowym. Hemoroidy były wcześniej leczone metodą skleroterapii, jednak nie zaobserwowano
długotrwałego efektu. Badanie wykazało widoczne na zewnątrz
zwłóknienie anodermy (na godzinie 7), z niewielkim przewlekłym
podrażnieniem otaczającej anodermy i wypukliną anodermy.
W rektoskopii i proktoskopii zaobserwowano pierwszy stopień
wypadania wewnętrznej błony śluzowej odbytnicy w pozycji
brzusznej, z dużymi przekrwionymi guzkami krwawniczymi drugiego/trzeciego stopnia (na godzinie 5 i 11) oraz zmiany hemoroidalne stopnia trzeciego i czwartego (na godzinie 7).

Światłowód podłączony został do lasera 1470 nm (neoV1470,
neoLaser, Cezarea, Izrael), ustawionego na moc 6 W i impulsowy
tryb pracy. Energia była uwalniana za pomocą pojedynczych
impulsów lasera trwających 3 sekundy każdy. Podczas trwania
impulsu, światłowód utrzymywany w pożądanym położeniu był
jednocześnie delikatnie rotowany wokół własnej osi, co pozwoliło
zapewnić jednolitą aplikację światła i zapobiec przywieraniu
końcówki do tkanki. Następnie światłowód był delikatnie
wycofywany o około 3 mm (tak, aby były widoczne kolejne
markery odległości na jego długości, co umożliwiało śledzenie
położenia końcówki). W analogiczny sposób aplikowano
kolejne impulsy (każdy 3-milimetrowy fragment tkanki otrzymał
3-sekundowy impuls) począwszy od najbardziej oddalonego
położenia, kierując się ku punktowi wprowadzenia światłowodu.

Operację przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym jako chirurgiczny zabieg ambulatoryjny. W celu przygotowania jelita, pacjent zaaplikował dwutlenek węgla w postaci dwóch czopków,
na godzinę przed wyjazdem do kliniki. Zabieg rozpoczęto od
podania pojedynczej dawki antybiotyku z cefuroksymem i metronidazolem, aby zapobiec utworzeniu się ropnia lub przetoki.
Następnie wykonano znieczulenie miejscowe, poprzez wstrzyknięcie w anodermę do linii grzebieniastej (na godzinie 7) 2 ml
bupiwakainy z adrenaliną i rozprowadzenie płynu poprzez masaż
palcem. Miało to na celu zminimalizować odczucie bólu po zabiegu oraz ochronę przed ewentualnymi uszkodzeniami spowodowanymi energią lasera.

Ze względu na duży rozmiar guzka krwawniczego tą samą procedurę zastosowano w kolejnych aplikacjach, dwoma dodatkowymi kanałami. Łącznie dostarczono 425 dżuli energii laserowej.
Analogicznie przeprowadzone zostało leczenie zmian hemoroidalnych na godzinie 5 i 11, dostarczając łącznie (odpowiednio)
254 i 176 dżuli. Pod koniec zabiegu usunięto wypadnięty fragment odbytnicy, wyznaczając linię obszaru koagulacji za pomocą światłowodu. Moc lasera ustawiono na 10 watów. Po wycięciu
tkanki nożyczkami powstałą ranę zamknięto laserowo, aby ograniczyć jej rozmiar i kontrolować krwawienie. Dostarczono łącznie
331 dżuli energii laserowej. Po zakończeniu zabiegu chirurgicznego pacjent został wybudzony i poddany obserwacji. Po upływie 1
godziny od zakończenia zabiegu opuścił klinikę i wrócił do domu.

W dalszej kolejności użyto światłowodu przeznaczonego do leczenia hemoroidów – CORONA Hemorrhoid Probe (neoLaser,
Cezarea, Izrael). Światłowód zbudowany jest z pojedynczego
włókna typu „bare fiber” umieszczonego w specjalnej, szklanej,
stożkowej końcówce, której ostre zakończenie pozwala na łatwą penetrację. Końcówka zapewnia także szeroki kąt dystrybucji światła laserowego przy jednoczesnej łagodnej emisji energii.
Światłowód został wprowadzony przez specjalną, 6 cm metalową
kaniulę 14G i zablokowany w pożądanym położeniu za pomocą
blokady luer lock w taki sposób, aby szklana końcówka wystawała z kaniuli. Całość zaaplikowano przez wypadniętą odbytnicę,
pod powierzchnią anodermy pomiędzy skórą a mięśniem.
Światłowód delikatnie przemieszczono do przodu, aby jego

Kompletny artykuł
dostępny na stronie
www.cxnews.pl.

koniec umieścić w dystalnej części błony śluzowej odbytnicy,
około 2 cm powyżej górnego końca guzka krwawniczego. W tym
samym czasie, czerwona wiązka celownicza (650 nm), doskonale
widoczna przez powierzchnię skóry i błony śluzowej, zapewniała
wizualną kontrolę położenia końcówki światłowodu, co pozwoliło
zapobiec emisji energii lasera zbyt blisko powierzchni skóry.

Wyniki leczenia
W 1. dniu po zabiegu chirurgicznym pacjent odczuwał niewielki ból na poziomie około 3 punktów w 10-punktowej wizualnej skali analogowej (VAS). Wypróżnienie przebiegło pomyślnie
i bez jakichkolwiek trudności. Ocena wzrokowa wykazała prawidłowe wyniki z raną otoczoną martwicą na godzinie 7. W 7. dniu
po zabiegu chirurgicznym pacjent zgłosił lekkie krwawienie po
długim dniu pracy obejmującym znaczący wysiłek fizyczny. Zaobserwowano niewielki obrzęk anodermy na godzinie 11. Poza
tym proces gojenia się rany przebiegał pomyślnie, jednak, aby
go wspomóc, przepisano pacjentowi maść zawierającą enzymy
clostridium histolyticum (Iruxol®). Z uwagi na pomyślny przebieg
procesu gojenia nie przeprowadzono proktoskopii. W 6. tygodniu
po zabiegu pacjent był bardzo zadowolony z wyników i wyeliminowania objawów choroby.
Interesująca dyskusja wyników oraz zdjęcia opisanego przypadku na stronie www.cxnews.pl.
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Elektroniczna dokumentacja medyczna
czyli jak ugryźć ucyfrowienie RTG – nowości Rayence
Postęp, zmiany i innowacje to nieodłączne cechy intensywnie
rozwijających się dziedzin nauki, technologii i medycyny. Inwestycje w nowe technologie są naturalną drogą zwiększenia
przychodu i polepszenia jakości usług. Pomimo wynalezienia
na początku lat 60-tych pierwszego detektora, umożliwiającego przechwycenie promieniowania w formie cyfrowej, wiele placówek w Polsce – ze względów finansowych – nadal korzysta z systemów analogowych.
Aby przyspieszyć proces digitalizacji diagnostyki rentgenowskiej, NFZ od kilku lat stara się narzucić wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) na jednostki podlegające. Dla każdej z placówek wiąże się to z niebagatelnymi
inwestycjami – o czym ustawodawca wydaje się zapominać.
Aktualny termin wprowadzenia EDM to 1 stycznia 2018. Istnieje kilka możliwości dostosowania się do nadchodzących
przepisów.

Fot. 1. Detektor 10x12 cali

Po pierwsze, rozwiązaniem jest wymiana aparatu analogowego na cyfrowy. Jednakże, wiąże się to z wydatkiem rzędu miliona złotych. Dodatkowo, aparaty analogowe są nadal w bardzo dobrym stanie, a ich wymiana ekonomicznie jest słabo
uzasadniona.
Po drugie możliwe jest ucyfrowienie aparatu analogowego
z możliwością realizacji na dwa sposoby – radiografii pośredniej, czyli skanerów CR oraz radiografii bezpośredniej, czyli
detektorów cyfrowych. Obecnie ceny detektorów i skanerów
dobrej jakości zaczynają się wyrównywać.
Firma Consultronix od lat oferuje detektory firmy Rayence,
zainstalowane już w kilku tysiącach placówek na świecie
i w Polsce – 25. Po sukcesie poprzednich wersji detektorów
przyszedł czas na wprowadzenie następcy.
Nowa linia produktów składa się z detektorów w 3 rozmiarach: 10x12 cali – idealny do zastosowania np. w inkubato-
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rach, 14x17" – np. do ucyfrowienia zarówno aparatów stacjonarnych i mobilnych, 17x17" – największy detektor, na
którym bez problemu zobrazować można całą klatkę piersiową. Urządzenie bez względu na rozmiar komunikuje się
poprzez sieć WiFi (detektory są zasilane bateryjnie) lub przewodowo. Użytkownik może dowolnie zmieniać sposób komunikacji z detektorem w zależności od potrzeb.
Detektory zostały wyposażone w specjalne antypoślizgowe wstawki w obudowie ułatwiające trzymanie urządzenia
podczas przenoszenia między lokalizacjami. Zwiększona obciążalność detektora, do 300 kg, pozwala na szersze zastosowanie panelu bez zastanawiania się nad wagą pacjenta.
Wyeliminowano ryzyko zachlapania i uszkodzenia elektroniki
wewnątrz urządzenia – obudowa jest zgodna z klasą szczelności IPX6, która daje całkowite zabezpieczenie przed strumieniem wody płynącej z różnych kierunków z wydajnością
do 100 litrów na minutę. Nie jest to oczywiście typowa sytuacja w szpitalu, lecz w przypadku jej zaistnienia – można
bez obaw przetrzeć detektor i powrócić do jego użytkowania.
Podobnie jak w poprzedniej serii, detektory zostały wyposażone w system automatycznej detekcji ekspozycji i nie
wymagają integracji z aparatem, co powoduje, że detektory są kompatybilne z większością urządzeń, oraz placówka
nie traci gwarancji na aparat RTG – jeżeli takowa jeszcze trwa.
Kolejną nowością jest zastosowanie wyświetlacza Oled informującego o parametrach detektora, co ułatwia korzystanie
z pamięci wbudowanej o pojemności do 200 obrazów, np.
z aparatem mobilnym.

Fot. 2. Wyświetlacz Oled

Nowa linia detektorów to optymalny krok w kierunku cyfrowego rozwiązania i optymalizacji rachunku ekonomicznego.
Koszty filmów oraz chemii ciągle rosną, a ich czas przydatności często zmusza do utylizacji ze względu na jego przekroczenie. Wybór ucyfrowienia bezpośredniego eliminuje
koszty związane z serwisowaniem skanerów CR, czy też cyklicznym zakupem nowych płyt/kaset obrazowych.
Bez wątpienia przyszłość rentgenodiagnostyki należy do
rozwiązań cyfrowych. Radiografia cyfrowa bezpośrednia
usprawnia pracę zakładu diagnostyki obrazowej, skraca czas
wykonania zdjęcia oraz ułatwia pacjentowi dostęp do wyników jego badań.

Wojciech Kasparek
wkasparek@cxsa.pl

Pokój leczenia światłem w Järvenpää Hospital, Helsinki, Finlan

System CIRCADIAN

– dzienne światło zamknięte w oprawie
Badania naukowe jednoznacznie potwierdzają, że najbezpieczniejsze jest dla nas światło słoneczne, które nie tylko
wspiera proces widzenia, ale także reguluje nasz rytm dobowy, pozytywnie wpływa na samopoczucie, nastrój oraz
efektywność w pracy. Niestety obecnie spędzamy minimum
8 godzin w ciągu dnia w biurach, mając ograniczony dostęp
do naturalnego światła. To może skutkować wieloma negatywnymi dolegliwościami, takimi jak: brak koncentracji, złe
samopoczucie, senność, apatia, zmęczenie, a nawet depresja.
Human Centric Lighting to koncepcja sztucznego oświetlania pomieszczeń, która uwzględnia dobowy rytm aktywności człowieka. Celem jest zastosowanie zaawansowanej
technologii, która umożliwi wygenerowanie światła o widmie zbliżonym do widma światła słonecznego zmieniającego się w zależności od pory dnia.

SYSTEM CIRCADIAN DOSTĘPNY JEST W OPRAWACH:

LUNA LED

TRANSPARENT

Czopki – 5 milionów, odpowiedzialne
za widzenie kolorów, działają najlepiej w stosunkowo jasnym świetle

Pręciki – 90 milionów, odpowiedzialne za postrzeganie kształtów i ruchu,
widzenie peryferyjne i nocne

ipRGC – światłoczuła komórka
zwojowa siatkówki, zawiera barwnik
o nazwie melanopsyna - odpowiada
za regulację rytmów okołodobowych, kontrolę rytmu sen-czuwanie
i odruch zwężenia źrenicy pod
wpływem światła

Klasyczne źródła LED nie są efektywne w zatrzymywaniu procesu uwalniania melatoniny. Dopiero odpowiedni pik długości fali o wartości 459–
464 nm pozwala wpływać na ten proces. Dodatkowo udowodniono,
że dopiero 90 minut ekspozycji na takie światło zatrzymuje produkcję
melatoniny.
System CIRCADIAN zastosowany w oprawach ES-SYSTEM wykorzystuje
niebieskie i czerwone diody o odpowiedniej długości fali, które imitują
najważniejszą cechę światła słonecznego – mają zdolność do zahamowania oraz uwalniania hormonu snu do organizmu o odpowiedniej porze.
kontakt: essystem@essystem.pl

SYSTEM 6000

OPPOSITE

„Idea CIRCADIAN wpisuje się w oparte na dowodach podejście do leczenia sezonowych zaburzeń nastroju, lecz także do
leczenia zaburzeń depresyjnych niezależnych od pory roku,
a także zaburzeń okołodobowego rytmu snu i wspiera postępowanie kliniczne z nimi związane”.
Timo Partonen
Doktor Nauk Medycznych Państwowy Instytut Zdrowia i Pomocy
Społecznej, Finlandia

COSMO FX
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Bezpieczeństwo pacjenta
podczas zabiegów radioterapii
Choroby nowotworowe obok chorób układu krążenia są główną przyczyną zgonów na świecie. Z roku na rok zwiększa się
zachorowalność na nowotwory, a w związku z postępem medycyny i jej możliwości diagnostycznych wzrasta także ich wykrywalność. Jest to powodem bardzo dużego wzrostu liczby
pacjentów objętych leczeniem onkologicznym. Ważnym elementem procesu leczenia onkologicznego jest radioterapia wykonywana w seriach zabiegów, które wcześniej zostają szczegółowo zaplanowane tak, aby działania niepożądane i ewentualne
uszkodzenia okolicznych dla guza tkanek były jak najmniejsze.
W procesie planowania leczenia oraz później, przy wykonaniu
poszczególnych sesji naświetlania nowotworu najważniejsza
jest precyzja i dokładność. Analizując doniesienia dotyczących
błędów pojawiających się podczas zabiegów radioterapii,
stwierdzono, że najwięcej z nich spowodowanych jest właśnie
brakiem precyzji, czy niedokładnym ułożeniem pacjenta na
stole terapeutycznym. Aby zapobiec tego typu błędom firma
Humediq opracowała i wprowadziła na rynek system IDENTIFY
będący w naszej ofercie.
IDENTIFY jest modułowym systemem pozwalającym na całościową kontrolę zabiegu. Od etapu symulacji, przez przygotowanie do naświetlania i wspomaganie podczas jego wykonywania. Jak pisze Humediq – „Siedem etapów procedury – jedno
rozwiązanie”.
IDENTIFY pozwala między innymi na:
• prostą, ale jednocześnie wykluczającą możliwość pomyłki,
identyfikację pacjenta,
• identyfikację typu akcesoriów użytych do zabiegu,
• identyfikację położenia tych akcesoriów,
• pozycjonowanie pacjenta na stole zabiegowym przy użyciu
obrysu powierzchni całego jego ciała – zapamiętanego z procedury symulacji,
• monitorowanie położenia ciała pacjenta podczas trwania całego zabiegu radioterapii,
• bramkowanie oddechowe i zabieg na zatrzymanym oddechu
D.I.B.H. (Deep Inspitation Breath Hold).
Identyfikacja pacjenta polega na wykonaniu skanu układu naczyń krwionośnych dłoni. W metodzie tej chodzi o uniknięcie
błędu identyfikacji wynikającego z zaniku linii papilarnych u pacjentów poddanych chemioterapii.
Akcesoria użyte do zabiegu oraz ich położenie na stole do symulacji i na stole zabiegowym identyfikowane są przy użyciu
precyzyjnych czujników RFID.

www.cxnews.pl

Wirtualny obrys całego ciała pacjenta wykonywany jest podczas procesu symulacji. Obrys ten jest zapamiętywany przez
system oraz odtwarzany podczas pozycjonowania pacjenta do
naświetlania. W sali zabiegowej umieszczony jest monitor pokazujący aktualne ułożenie ciała pacjenta na stole zabiegowym.
System IDENTIFY porównuje go z ułożeniem zapamiętanym
podczas symulacji i wskazuje konieczne do skorygowania miejsca. Jeśli podczas naświetlania pacjent poruszy się poza zaplanowany wcześniej margines, system kamer przesyła informacje
do technika wykonującego zabieg oraz automatycznie wstrzymuje procedurę, co pozwala na bezpieczne skorygowanie pozycji pacjenta.

Fot. 1. System IDENTIFY

Kolejny moduł IDENTIFY pozwala na zaplanowanie oraz prawidłowe wykonanie techniki naświetlania na zatrzymanym oddechu – DIBH. Pacjent wykonuje głęboki wdech i wstrzymuje go
na około 10 sekund, podczas których system automatycznie lub
lekarz ręcznie, uruchamia naświetlanie. Poziom wykonanego
przez pacjenta wdechu obserwowany jest przez układ kamer
oraz czujnik RFID ułożony na klatce piersiowej pacjenta. Pacjent
na zainstalowanym przed nim monitorze widzi do jakiego poziomu powinien nabrać powietrza i jak długo powinien wstrzymać oddech. Technikę tą stosuje się przy naświetlaniu guzów
w obrębie klatki piersiowej, gdzie podczas głębokiego wdechu
narządy odsuwają się od serca przez co jest ono mniej narażone
na skutki uboczne promieniowania. Po zakończonym zabiegu
wszelkie dane zostają przesłane do archiwum i przypisane do
kartoteki pacjenta.
System IDENTIFY firmy Humediq jako jedyny dostępny system
na rynku tak kompleksowo wspomaga proces radioterapii,
eliminując ewentualność powstania błędów. IDENTIFY jest
kompatybilny i może współpracować ze wszystkimi dostępnymi
na rynku urządzeniami do radioterapii. Więcej informacji oraz
filmy pokazujące szczegóły działania systemu IDENTIFY mogą
Państwo znaleźć na www.humediq.com.

Leszek Piątek
lpiatek@cxsa.pl
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Prostota jako szczyt wyrafinowania
system irygacji do zabiegów URS – Peditrol
Każdy urolog, który miał do czynienia z zabiegami endoskopowego kruszenia złogów, wie jak ważna dla dobrej widoczności
pola operacyjnego jest irygacja. Jej znaczenie wzrasta podczas
zabiegów giętkiej ureterorenoskopii. Jest to związane zazwyczaj z mniejszą średnicą endoskopu, cieńszymi i dłuższymi kanałami irygacyjnymi, współdzielonymi z różnymi narzędziami
oraz zagięciem końcówki endoskopu podczas pracy.

Przemysław Piątek
ppiatek@cxsa.pl

Na salach endoskopowych można spotkać różne próby rozwiązania tego problemu – klasyczny stojak na kroplówkę z regulowaną wysokością, pomoc personelu poprzez manualne
ściskanie worków z płynem, ręczne pompki w postaci gruszki,
czy też drogie i skomplikowane pompy perystaltyczne. Każde
z tych rozwiązań ma swoje wady, spośród najpoważniejszych
z nich wymienić można: konieczność instruowania osób trzecich i brak bezpośredniej kontroli nad irygacją, wysokie koszty
zakupu, konieczność angażowania własnych rąk, które już podtrzymują endoskop oraz narzędzia, brak możliwości precyzyjnego i szybkiego dozowania płynu.
Większość z wymienionych powyżej problemów rozwiązuje
wykorzystanie systemu do irygacji Peditrol. Urządzenie składa
się z dwóch elementów – metalowej pompy mechanicznej,
umieszczanej podczas zabiegu koło nogi lekarza oraz
jednorazowego zestawu drenów ze strzykawką i zaworkami
przeciwzwrotnymi. Po zmontowaniu, całość podłączana
jest z jednej strony do źródła płynu irygacyjnego, a z drugiej
bezpośrednio do odpowiedniego kanału endoskopu.
Zyskujemy w ten sposób proste i skuteczne narzędzie, mogące
pracować na dwa sposoby. Pierwszy przy podniesionym
worku z płynem – z przepływem bazowym, z możliwością jego
wspomagania pompą nożną. Drugi z workiem z płynem na
poziomie pacjenta, wówczas cały przepływ jest generowany
poprzez ruch nogą. W konfiguracji z workiem na poziomie
pacjenta ilość płynu można regulować z dużą precyzją – od

pojedynczych kropel aż do krótkiego strumienia o większym
ciśnieniu. Maksymalna objętość płynu przechodząca przez
endoskop przy jednorazowym, pełnym naciśnięciu pompy to
2,5 ml. Taka ilość wystarcza do oczyszczenia pola zabiegowego
i nie powoduje znaczącego zwiększenia ciśnienia w nerce. Przy
odrobinie wprawy narzędzie pozwala nie tylko na odrywanie
skrzepów, przemieszczanie złogów do wysuniętych koszyczków, a również np. na znalezienie ujścia moczowodu do
pęcherza moczowego. Obecnie na polskim rynku pracuje
tylko kilka systemów Peditrol, entuzjastyczne opinie lekarzy
pozwalają mieć jednak nadzieję na szybkie zwiększenie grona
klientów, którzy chcą widzieć więcej podczas zabiegów.

Fot. 1. Urządzenie Peditrol – system irygacji do zabiegów URS

Zainteresowanych prezentacją zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym oraz odwiedzin naszego stoiska podczas najbliższego kongresu PTU w Katowicach 19-21 czerwca
2017. Na kongresie będzie możliwość rozmowy z autorem systemu oraz zapoznania się z innym, ciekawym produktem: jednorazowym ureterorenoskopem z giętką końcówką.

www.consultronix.pl
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Archiwizacja bazy danych
tylko dla użytkowników EyeCubed™ firmy Ellex
Kontynuując cykl artykułów dotyczących zabezpieczania
danych w urządzeniach z naszej oferty, pragnę przedstawić
kolejnego bohatera – USG EyeCubed™ firmy Ellex. Od kilku
lat EyeCubed™ należy do liderów na rynku medycznym
w dziedzinie ultrasonografii okulistycznej. Jego główną
zaletą jest doskonała jakość obrazu. Jednak, jak wszyscy
wiemy, dobrej jakości zdjęcia zajmują dużo pamięci na
dysku komputerowym, co prędzej czy później prowadzi do
jej zapełnienia. Warto więc poznać sposoby archiwizowania
bazy danych na dyskach zewnętrznych, w celu zachowania
płynności użytkowania.

archiwizowane i eksportowane z poziomu zakładki Historia sesji).
3. Następnie wybrać pacjentów lub sesje do archiwizacji bądź
eksportu. Proszę zwrócić uwagę, że zaznaczenie lub odznaczenie pola Wyszukaj sesje spowoduje uwzględnienie lub
nieuwzględnienie pacjentów lub sesji w Wynikach wyszukiwania.
4. Proszę kliknąć przycisk Archiwum/Eksport na dole ekranu
i przejść dalej klikając OK.
5. W kolejnym kroku trzeba wybrać pożądane opcje archiwum
lub eksportu (wybrać lokalizację, gdzie chcemy umieścić
pliki oraz ewentualnie zaznaczyć chęć usunięcia tych danych z EyeCubed™) i potwierdzić klikając OK.
6. Gdy proces dobiegnie końca, należy kliknąć Zamknij.
W zależności od ilości archiwizowanych/eksportowanych danych proces może trwać od kilku minut do kilku godzin. Zalecamy wysyłanie maksymalnie kilku pacjentów, aby nie utrudnić możliwości wykonania badań USG.
Proces eksportu danych można przeprowadzić również zaraz
po wykonaniu badania pacjenta. Będąc jeszcze w zakładce pacjenta należy:

Fot. 1. Diagnostyka ultradźwiękowa zapewniająca niezrównaną rozdzielczość obrazu

W aparatach firmy Ellex archiwizacja odnosi się do przechowywania danych pacjentów i obrazów w plikach umożliwiających wymianę danych między urządzeniami EyeCubed™,
a także do tworzenia kopii zapasowych. Pliki zapisywane są
w formacie, który można otworzyć jedynie na urządzeniach
EyeCubed™. W sytuacji, gdy chcemy konkretne obrazy odtworzyć na innym komputerze należy skorzystać z eksportu danych. Obrazy są zapisywane w formatach BMP, JPEG, TIFF lub
PNG, filmy jako pliki z rozszerzeniem AVI lub WMV, a raporty
zarówno jako pojedyncze pliki JPEG, jak i pliki PDF.
Procedura wykonania archiwizacji lub eksportu danych pojedynczego pacjenta została opisana poniżej:
1. Po zalogowaniu się do komputera pojawia się okno bazy
danych, które pozwala nam przeprowadzić archiwizację lub
eksport danych pacjenta.
2. Należy kliknąć zakładkę Pacjent (dane mogą być również
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1. Wybrać pozycje do eksportu, a następnie kliknąć Dodaj do
eksportu.
2. Kliknąć Zakończ sesję. Następnie sesja zakończy się normalnie, jednak nowe pozycje zostaną dodane do zakładki
Eksport zasobnika obrazów, a na ekranie pojawi się monit
o ich wyeksportowanie. Należy kliknąć Tak i wybrać opcje
eksportu. Następnie kliknąć OK.
3. Wyeksportowanie tych rekordów nie wymaga zakończenia
sesji: należy kliknąć Eksport, a następnie kliknąć Eksportuj
wszystkie.
Ellex przewidział również możliwość automatycznego archiwizowania/eksportowania danych po każdym zakończeniu sesji
pacjenta. Jednakże takie zmiany w oprogramowaniu mogą
być dokonane przez autoryzowany serwis firmy Consultronix.
Mam nadzieję, że po lekturze niniejszego artykułu będą Państwo w stanie samodzielnie zarchiwizować lub wyeksportować dane pacjenta na dysku zewnętrznym. Proszę pamiętać,
że jest to proces bardzo czasochłonny i należy dobrze zaplanować czas jego wykonania. Oczywiście w razie jakichkolwiek
pytań dział serwisu firmy Consultronix pozostaje do Państwa
dyspozycji.

Szymon Jurdziak
sjurdziak@cxsa.pl
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Wielkanocne dywagacje
Wielce Szanowni Państwo!
Wielkanoc kojarzy się nieodparcie ze świętem Pesach, to zaś
z wielką peregrynacją z Kemet1 do Erec Israel2. Postanowiłem
pochylić się nad tą opowieścią, przy czym moja subiektywna
egzegeza ograniczy się tylko do aktu wyjścia, z pominięciem
wszelkich zjawisk nadnaturalnych. A zatem do dzieła!

Zbigniew Mazgaj
zmazgaj@cxsa.pl

Primo: Czy to mogło się wydarzyć?
Pierwszą wskazówkę daje Księga Wyjścia: Budowano wówczas dla faraona miasta na składy: Pitom i Ramses3. Istotnie,
Ramses II nakazał budowę miasta Pi-Ramses4 nad wschodnią odnogą delty Nilu. Było to nie tylko „miasto na skład”, lecz
przede wszystkim stolica imperium. Drugą wskazówkę zostawił jego następca, Merenptah. Stłumiwszy bunty, które wybuchły po śmierci ojca, rozkazał uwiecznić swoje dokonania
na kamiennych stelach, antycznym odpowiedniku Twittera.
Jedna z nich przetrwała do naszych czasów i odczytano na
niej zdanie: Izrael jest zrujnowany […]. Ergo, za Merenptaha
Izraelici niewątpliwie byli w Kanaanie, zaś sześćdziesiąt siedem lat panowania Ramzesa II to dość czasu na exodus.
Secundo: Skala fenomenu.
I wyruszyli Izraelici z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset
tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci. No i jest kłopot. Nie dość,
że pominięto połowę populacji (kobiety!), to w następnym
wersie czytamy: Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek. Czyli, lekko
licząc, jakieś półtora miliona dusz! Taka masa ludzi idących
przez pustynię pieszo z dobytkiem na plecach, dziennie potrzebowałaby minimum trzech basenów olimpijskich wody
pitnej! A jeszcze te owce i woły i tony fekaliów… Jeżeli nie
zabiłoby ich pragnienie, to morowe powietrze. Słowem: skoro
przeszli przez pustynię, to musiało być ich dużo mniej. Góra
kilka tysięcy, reszta to licentia poetica.
Tertio: Nie wyszli po angielsku.
Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz

Wykaz bibliografii dostępny
na stronie www.cxnews.pl

i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty.
A kiedy już było po wszystkim: Bóg więc prowadził lud okrężną
drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. Cóż, owe „wypożyczki” to rozboje i grabieże. Tylko jak mogli się ich dopuścić zabiedzeni, babrzący
się w błocie niewolnicy pod nosem królewskiego garnizonu
w Pi-Ramzes? Toż Egipt był wówczas u szczytu potęgi! No
i skąd wzięli broń?
Quatro: Chyba, że… było całkiem inaczej.
Egipcjanie byli pragmatyczni, inaczej nie zbudowaliby imperium. Miast wodzić się za łby z ościennymi nomadami,
pozwalali im osiedlać się na skraju Delty i korzystać z wody
i pastwisk w zamian za ochronę pogranicza. Niosło to pewne ryzyko, wszak owi barbary byli uzbrojeni i niekoniecznie
lojalni. Hyksosi, korzystając z panującego zamętu, przejęli nawet na sto lat kontrolę nad Dolnym Egiptem. W moim ujęciu
alternatywna wersja exodusu jawi się prosto: jakieś semickie
plemię połaszczywszy się na szybką kasę złupiło kilka miasteczek, po czym uciekło przez Yam Suf (hebr. Morze Trzcin –
pas słonych mokradeł i jezior ciągnący się pomiędzy Egiptem
i półwyspem Synaj) wiedząc, że ścigające je rydwany faraona
utonęły by tam w błocie. Wszak doskonale znało pogranicze…
Tak, tak, Moiściewy! Zważcie, że Pięcioksiąg spisano siedem
wieków po Mojżeszu w czasach „niewoli babilońskiej”. Jak
powietrze potrzebna była wówczas epopeja budująca tożsamość religijną i narodową. Wybór ulubionej wersji pozostawiam, rzecz jasna, Waszemu łaskawemu osądowi.
Z.M.
P.S.
Morze Czerwone pojawiło się w tej historii wskutek błędnego
tłumaczenia hebrajskiego Yam Suf na grekę. I ciągnie się za
nią od starożytności…

fot. ze strony pixabay.com

www.consultronix.pl
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Andrzej Wajda
i Jego architektoniczna pasja
Wszyscy doskonale znają i kojarzą postać polskiego reżysera
Andrzeja Wajdy z Jego wybitnymi osiągnięciami filmowymi i teatralnymi. Jego pasja architektoniczna jest może mniej znana
ogółowi, niemniej stanowiła niezwykle ważną i ciekawą dziedzinę Jego aktywności. Swoje pomysły i idee związane z tworzeniem architektury traktował równie poważnie, jak filmy.
„O sukcesie projektu decyduje dobra idea. Gdy mamy dobrą
ideę jest sens walczyć o jej realizację…” – te słowa wybitny
reżyser odnosił do produkcji filmowych, ale jakże prawdziwe
stawały się one również w odniesieniu do projektów architektonicznych, powstałych w Krakowie dzięki wizjonerskim inicjatywom i ideom Andrzeja Wajdy, a także jego żony Krystyny
Zachwatowicz.

I tak stało się, że Andrzej Wajda wraz z Krystyną Zachwatowicz
przeznaczyli Nagrodę Kyoto na założenie fundacji, mającej
zbudować w Krakowie budynek z przestrzenią ekspozycyjną
poświęconą kolekcji Feliksa Jasieńskiego i prezentacjom
współczesnej kultury japońskiej. Projekt koncepcyjny budynku
ofiarował Fundacji w darze – Arata Isozaki, światowej sławy
architekt japoński, poruszony i zainspirowany genezą idei
Andrzeja Wajdy. Pomysł wzbudził także entuzjazm tysięcy
Japończyków, dzięki czemu faktycznie znalazły się pieniądze na
jego realizację.

Fot. 2. Budowa Pawilonu Wyspiańskiego, zdjęcie wykonano w roku 2006

Fot. 1. Pawilon Herbaciany, zdjęcie wykonano w roku 2005

W roku 2017 mija już 30 lat od czasu, gdy Andrzej Wajda po
raz pierwszy przedstawił publicznie swój pomysł stworzenia
w Krakowie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
– stałego miejsca do eksponowania kolekcji zbiorów sztuki
japońskiej Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego. W trwającej jeszcze
wtedy epoce „komuny”, pomysł ten wydawał się być nie z tego
świata, nie do zrealizowania w ówczesnej rzeczywistości! U jego
źródeł zaś legło olśnienie, jakiego doznał młody, 18-letni Andrzej
Wajda oglądając w roku 1944, w okupowanym Krakowie,
wystawę japońskiej sztuki z kolekcji Feliksa Jasieńskiego.
Artystyczny obraz świata, jaki niosła ze sobą sztuka japońska
przemówił doń z niezwykłą siłą. Po latach, w roku 1987,
odbierając w Japonii Nagrodę Kyoto, reżyser wspominał tamten
moment: „Tyle jasności, światła, ładu i poczucia harmonii nie
widziałem nigdy przedtem – było to moje pierwsze spotkanie
z prawdziwą sztuką. Najsilniejsze w naszym życiu są uczucia
i zachwyty doznawane w młodości. Dlatego właśnie odbierając
Nagrodę Kyoto, wracam do tych szczęśliwych chwil i chciałbym,
aby i inni byli tak szczęśliwi, jak ja byłem wówczas, oglądając po
raz pierwszy arcydzieła dawnej sztuki japońskiej”.

www.cxnews.pl

W roku 1994, gdy otwierano obecne Muzeum Manggha, nikt
nie przypuszczał, że obiekt ten zapoczątkuje całą serię kolejnych pomysłów wybitnego reżysera. Po bezprecedensowym
pod każdym względem projekcie Muzeum Manggha, z inspiracji Andrzeja Wajdy powstały w Krakowie kolejne budynki:
w roku 2000 – Pawilon Herbaciany wraz z ogrodem w stylu japońskim, w roku 2004 – Szkoła Języka Japońskiego, a w roku
2007 – Pawilon „Wyspiański 2000”, funkcjonujący jako Centrum
Informacji Miasta Krakowa. Wyeksponowano w nim zrealizowane pod artystycznym nadzorem reżysera, trzy witraże cyklu Wawelskiego według kartonów Wyspiańskiego.
Ostatnio zaś, w czerwcu 2015 roku, mieliśmy przyjemność
otwarcia najnowszego obiektu, zainspirowanego przed 12 laty
przez Andrzeja Wajdę – aneksu wystawienniczego Muzeum
Manggha o nazwie Galeria Europa – Daleki Wschód. Jego celem
było poszerzenie zakresu międzykulturowych działań artystycznych i ekspozycyjnych z polsko – japońskiego na europejsko –
dalekowschodni, co zbiegło się w czasie z wstąpieniem Polski
do Unii Europejskiej. Nowa przestrzeń wystawiennicza służy
prezentacji sztuki europejskiej i kultur krajów Azji Południowo-Wschodniej, aż po Półwysep Indyjski.
Wymienione tu krakowskie projekty łączy piękna cecha, wyraźnie widoczna w przedsięwzięciach Andrzeja Wajdy – tworzył on

Krzysztof Ingarden
prof. KAAFM,
dr hab. inż. arch.
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nie tylko warunki do powstawania znaczącej architektury, ale
też nowe miejsca tętniące życiem, potrzebne ludziom. Wszystkie projekty dziś funkcjonują znakomicie, będąc wspaniałym
przykładem realizacji inteligenckiego etosu bezinteresownego
działania – dla dobra kultury i społeczności.

fragmenty przestrzeni miasta. Andrzej Wajda, tym razem w roli
pomysłodawcy, mecenasa i często współautora projektów,
opowiada czym jest dla niego architektura, co inspiruje go do
działania, wyjaśnia, jak przebiegał proces twórczy. Ostatnie
zdjęcia z wybitnym reżyserem udało się zrealizować w lipcu
2016 roku w kościele Franciszkanów w Krakowie. Kilka tygodni
przed śmiercią zdążył zobaczyć i ocenić pierwsze zmontowane
roboczo fragmenty filmu – bardzo cieszył się z jego powstania
i szczególnie ze zdjęć Mangghi realizowanych z drona.
Realizację filmu wsparła, między innymi, firma Consultronix, za
co pragnę niniejszym bardzo serdecznie podziękować jej Prezesowi Krzysztofowi Smolarskiemu.
Projekty zrealizowane w Krakowie z inicjatywy Andrzeja Wajdy,
we współpracy z biurem Ingarden & Ewy Architekci:

Fot. 3. Pawilon Wyspiański

W listopadzie 2015 roku rozpoczęliśmy zdjęcia do filmu na
temat architektonicznych fascynacji Andrzeja Wajdy. Film
(Krzysztof Ingarden – scenarzysta i producent, Jacek Lenczowski
– reżyser, Jan Ingarden – autor zdjęć, Krzysztof Suchodolski –
dźwięk i muzyka), aktualnie w fazie końcowej montażu, jest
próbą ukazania, trwającej niemal trzydzieści lat, współpracy
Andrzeja Wajdy z zespołem architektonicznym Ingarden & Ewy,
której owocem jest realizacja istotnych dla Krakowa obiektów
architektonicznych, zmieniających w sposób istotny spore

• Muzeum Manggha 1987–1994; projekt Arata Isozaki, współpraca Krzysztof Ingarden, Jacek Ewy
• Pawilon Herbaciany 1995–2000; projekt Ingarden & Ewy
• Ogród japoński przy Centrum Manggha 1994–1998; projekt
Ingarden & Ewy
• Szkoła Języka Japońskiego 1998–2004; projekt Ingarden & Ewy
• Pawilon „Wyspiański 2000” 1997–2007; projekt Ingarden & Ewy
• Galeria Europa, Daleki Wschód 2004–2015; projekt Ingarden &
Ewy

Gdyby Państwo dostali ten numer
przed Wielką Nocą...
To życzyłbym Wam:
Świąt przy rodzinnym stole, gdzie nawet z teściową nie pokłócimy się o politykę, a tak... szkoda gadać.

Więcej reformatorów niż rewolucjonistów, takich co docenią
i pomnożą dzieło poprzedników, a tak... szkoda gadać.
Silnej Polski w Europie, tak silnej by nikomu nie przyszło na myśl
tego sprawdzać, a tak... szkoda gadać.

Polityków, których da się słuchać, bo słuchają nie tylko siebie,
a tak... szkoda gadać.

Krzysztof Smolarski
ksmolarski@cxsa.pl

Metropolity na wzór śp. kardynała Macharskiego, którego słuchało się z wypiekami na twarzy, choć w politykę nigdy się nie
mieszał, a tak... szkoda gadać.

Silnej woli przy stole, tak silnej by potem brzuch nie bolał,
a tak... szkoda gadać.
Szkoda gadać, bo już po Wielkiej Nocy – zatem życzę Państwu
wesołych, spokojnych i rodzinnych Poświąt.

www.consultronix.pl
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Bukiet
Na lotnisku w Warszawie pani Premier dostała od pana
Prezesa kwiaty. W związku z wyborem Donalda Tuska na
drugą kadencję Przewodniczącego Rady Europy. Dlaczego?
Gdyby pan Prezes chciał by Donald Tusk został na swym
stanowisku byłoby to zrozumiałe. Ale pan Prezes nie chciał.
Może dlatego podarował bukiet, że pani Premier sprzeciwiła
się wyborowi. Czyżby bał się, że pani Premier się nie sprzeciwi i Donald Tusk zostanie wybrany? Ale pani Premier się
sprzeciwiła, a Donald Tusk mimo to został wybrany. Witanie
z bukietem kwiatów przegranej pani Premier koresponduje z zawołaniem kibiców „nic się nie stało Polacy, nic się nie
stało”.
Może po prostu pan Prezes jest szarmancki wobec dam
i daje kwiaty, kiedy tylko może. W końcu całuje kobiety
w rękę (pokazali w telewizji) co prawda jakoś tak bez przy-

jemności, ale jednak. To, że pan Prezes ma zawsze rozpiętą
marynarkę, nie oznacza przecież braku szacunku do dam.
Donald Tramp też ma rozpiętą. I krawat zwisający niżej paska. Pan Prezes ma krawat wyżej paska. Chodzi o symbol „nie
chcemy zaciskać pasa”, Prezydent USA mówi nam swym krawatem „myśmy już zacisnęli”.
Wszystko to widać w niemieckich Wiadomościach TVP.
Dlaczego niemieckich? Bo w wydaniu tej audycji częściej
słychać określenie niemiecki niż polski. To uzmysłowił mi
instalator, który naprawiał mi syfon pod umywalką. Wszedł
pod tę umywalkę i naprawia. Na kolanach. Kiedy skończył
wstał. I wyrżnął głową w tę właśnie umywalkę. Kiedy już doszedł do siebie stwierdził: „Trzeba uważać na głowę, kiedy
się wstaje z kolan”.

Krzysztof Piasecki

Wiosna dla ciała i duszy
Wiosna jest obudzeniem drzemiących energii zastygłych
w naturze po to, by powstać do nowego życia. Zatem zima
jest czasem pozornej śmierci, raczej wzmacniającym snem
niż unicestwieniem. To niewątpliwie fascynująca i głęboka
tajemnica żywych istot, wśród których człowiek osiągnął ich
najdoskonalszy kształt.
Czy można wysnuć jakieś wnioski z tego cyklicznego odradzania się? Trudno porównywać sen człowieka do zimowego
snu niektórych zwierząt. Jednakże artyści, w swej wyobraźni
potrafią dostrzec takie sytuacje zastoju w życiu ludzi, które
można uznać za rodzaj izolacji, uśpienia, zamknięcia, hibernacji, powodującego specyficzne zachowanie i pragnienie wyzwolenia się z tej matni. Taką wizję człowieka ukazał turecki
reżyser Nuri Bilga Ceylan w filmowym dramacie „Zimowy sen”.
Garstka ludzi zamknięta i zasypana śniegiem w centralnej
Anatolii, skupia się na rozdrapywaniu ran, wzajemnych oskarżeniach i chce się wyrwać z tej pustki do gwarnego Stambułu,
jakby do nowego życia.

Człowiek ma jednak o wiele bardziej zasadniczy problem ze
śmiercią – która jak ją odbieramy – jest końcem naszej egzystencji. Dla chrześcijan jednak śmierć nie jest tragedią i unicestwieniem. Jest po prostu momentem przejścia z jednej
formy życia do innej, z ziemskiej, podległej kategorii czasu
do pozaziemskiej, dla której czas nie istnieje. Nadzieja zmartwychwstania wywodzi się z wiary religijnej, nie jest pomysłem ludzkim, jest obietnicą Chrystusa, który odkupił człowieka umierając na krzyżu i zwyciężył zło, grzech i śmierć przez
powstanie z martwych i otwarł człowiekowi drogę do zjednoczenia się z Bogiem.
Wielkanoc jest najważniejszym świętem Kościoła katolickiego, świętem wiosennym i radosnym, zwiastującym odradzanie się tego co cielesne i tego co duchowe. Słońce, zieleń,
ciepło, bazie, pisanki, święcenie pokarmów, rodzinne i towarzyskie spotkania, śmigus dyngus, to wszystko daje nadzieję
na wyjście z zimowego otępienia i zabrania się do pracy dla
własnej satysfakcji i dla dobra innych.
Kraków, dnia 21 listopada 2016 r.

www.cxnews.pl

ks. bp Tadeusz Pieronek
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Krzyżówka
z firmą Consultronix
1

3

2

POZIOMO:

5

4

1. znawca tych b. maleńkich drobnoustrojów;

1

6. najprostszy sposób porozumiewania się;
7. z honoru nie da się wywabić; 8. część walki

6

6
1

7

sportowej; 10. rekwizyt lekcyjny; 13. tam znaj-

10

11

14

8

dziesz stelę Hammurabiego; 15. hop z popielnika; 16. najczęściej serwowane do gulaszu;

9

17. mknie na sygnale; 19. poetycki łan; 21. niedotykalskie; 23. sępy się nią żywią; 25. rzucone;

10 11
13

13

12
21

6

14
15

17

26. niewielkie pieniądze, a cieszą; 27. żałobny

19

żesz podziwiać rzymskie termy.
PIONOWO:

10

1. ma duży majątek; 2. złota miara; 3. mityczny

18

17
16

marsz; 28. drugie po Kairze miasto, gdzie mo-

7

2

16

założyciel Rzymu; 4. francuska rzeka z zamkami;
5. kocioł mu przyganiał; 7. beztroski owad, który wieczorem gra; 9. tylko wtajemniczony me-

18

chanik umie ją naprawić; 11. zbrojne zdobycie
części obcego państwa; 12. wonna piernikowa

21 22

20
22

3

23

przyprawa; 14. włoska rzeka z Weroną; 15. cicha

5

24

20

4

24. kwiat jesieni.

9

27
24

27
12

28
19

1

Hasło:

mowa; 18. do nucenia; 20. z jednej nalewki nie
zrobisz; 22. grube działo; 23. ogórki na ostro;

23
26

25
25
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Litery z oznaczonych na pomarańczowo pól stanowią hasło krzyżówki. Rozwiązania należy przesyłać mailowo na adres:
redakcja@cxnews.pl. Trzy zestawy Bielenda zostaną rozlosowane spośród uczestników, którzy prześlą poprawne rozwiązanie do dnia
31.05.2017. Regulamin krzyżówki dostępny jest na stronie: www.cxsa.pl/cxnews.
Zapraszamy do zabawy!
Z przyjemnością informujemy, iż zwycięzcami z numeru CX News 4/58/2016 są: Małgorzata Pawela, Elżbieta Mrożek, Iwona Włodarczyk
oraz Izabela Kiełbalska. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

www.consultronix.pl
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Kursy medyczne
harmonogram na rok 2017*

CONSULTRONIX, BALICE UL. PRZEMYSŁOWA 17
20.05.2017

OCT

dr n. med. Joanna Gołębiewska

03.06.2017

Lasery w Okulistyce

dr hab. n. med. Anna Święch-Zubilewicz

03.06.2017

USG

lek. med. Andrzej Dmitriew

10.06.2017

Sympozjum 2RT

prof. John Marshall

01.07.2017

Dermatoskopia i Wideodermatoskopia

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

16.09.2017

Lasery w Okulistyce

dr hab. n. med. Anna Święch-Zubilewicz

16.09.2017

OCT

dr n. med. Joanna Gołębiewska

23.09.2017

Dermatoskopia i Wideodermatoskopia

dr n. med. Grażyna Kamińska Winciorek

23.09.2017

SLT

dr Marta Kuczma

30.09.2017

Dermatoskopia TOP Ekspert

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

14.10.2017

Zespół Suchego Oka
- praktyczne aspekty zatyczek

dr Mariusz Rowiński

21.10.2017

Dermatoskopia dla zaawansowanych

dr n. med. Grażyna Kamińska Winciorek

18.11.2017

Lasery w Okulistyce

dr hab. n. med. Anna Święch-Zubilewicz

18.11.2017

OCT

dr n. med. Joanna Gołębiewska

25.11.2017

Dermatoskopia i Wideodermatoskopia

dr n. med. Grażyna Kamińska Winciorek

02.12.2017

Dermatoskopia dla zaawansowanych

dr n. med. Grażyna Kamińska Winciorek

02.12.2017

Zespół Suchego Oka
– praktyczne aspekty zatyczek

dr Mariusz Rowiński

8-9.12.2017

Wetlab Fako / Witrektomia

SZPITAL ŚW. WOJCIECHA W POZNANIU, POZNAŃ
13-14.10.2017

Akademia USG w Okulistyce

dr n. med. Iwona Rospond-Kubiak,
dr Wojciech Adamski, dr Andrzej Dmitriew

Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne
Zapraszamy do korzystania również z oferty naszych indywidualnych kursów z zakresu Wetlab Fako / Witrektomia oraz Laserowe Usuwanie Żylaków. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce szkolenia.

KONGRESY 2017
5-7 maj
Kazimierz Dolny

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa postępy w Chirurgii Naczyń

11-13 maj
Serock

XI Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii

8-10 czerwiec
Kraków

XLVIII Zjazd PTO

19-21czerwiec
Katowice

XLVII Kongres Naukowy PTU

www.cxnews.pl

Magdalena Grzesiak
mgrzesiak@cxsa.pl

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

