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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy,
Miło mi oddać w Wasze ręce nowy numer naszego magazynu CX News. W tym numerze szczególnie polecam artykuł
o rekonstrukcji przedniego odcinka oka z wykorzystaniem
sztucznej tęczówki, autorstwa wyśmienitych specjalistów
w tej dziedzinie, prof. Marka Rękasa, oraz doktorów Michała Patyk i Dominika Bronickiego. Jest to już druga operacja
wszczepienia sztucznej tęczówki, przeprowadzona w Polsce i miejmy nadzieję, że niedługo takie zabiegi będą u nas
w standardzie. Poza tym w dziale okulistyki prezentujemy
zupełnie nową, jedyną na rynku trzyogniskową soczewkę
wewnątrzgałkową do widzenia bliskiego, pośredniego i dalekiego. Zapraszam również do przeczytania bardzo ciekawego artykułu, będącego drugą odsłoną z akcji Okuliści dla
Afryki dr Iwony Filipeckiej.

W dziale dermatologii dr Halina Bręborowicz zapozna nas
z alternatywą dla tradycyjnej chirurgii powiek. A następnie doktorzy Sylwia Malinowska i Robert Mlosek udowodnią skuteczność lasera iPixel poprzez badania ultrasonografem wysokich częstotliwości. Radzimy również na co
należy zwrócić uwagę przy zakupie wideodermoskopu.
Natomiast w diagnostyce obrazowej przedstawiamy nietypowe, bo kwiatowe zdjęcia rentgenowskie oraz zaprezentujemy najnowszy cyfrowy aparat rtg z ramieniem C
firmy Siemens. Tym razem w urologii możecie przeczytać o kasecie Vela QI, który idealnie sprawdza się również
w nieurologicznych zastosowaniach. W dziale kultura
i nauka, jak zwykle można liczyć na Krzysztofa Piaseckiego i poćwiczyć umysł rozwiązując krzyżówkę. Na końcu
tradycyjnie znajdziecie aktualny harmonogram szkoleń.
Miłej lektury!
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FINANSE

Siemens przedstawia nowy model
całkowitego kosztu posiadania
Total Cost of Ownership – TCO
• Definicja TCO (całkowitego kosztu posiadania) zostaje
zredefiniowana poprzez uwzględnienie w niej zamrożonego kapitału i efektywności energetycznej
• Zmiana w modelu TCO wskazuje na dodatkowe zalety
zastosowania leasingu i pożyczki jako sposobu finansowania aktywów
Według najnowszej publikacji Siemens Financial Services
(SFS) koncepcja całkowitego kosztu posiadania TCO, określającego całkowity koszt wyposażenia niezbędnego do
prowadzenia działalności, łącznie z kosztami ich pozyskania, użytkowania, utrzymania, szkoleń itd., ewoluuje. Coraz
większa liczba menedżerów ds. finansów zaczyna uwzględniać w modelu TCO, dwa dodatkowe czynniki: kwestie związane z kosztem pieniądza w czasie oraz problem tak zwanego „zamrożonego kapitału“ oraz oszczędności poprzez
wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań.
Poprzednia analiza SFS pokazała, że znaczne sumy gotówki
zostają „zamrożone“ w zakupionym sprzęcie i wyposażeniu,
zwłaszcza w sektorach opieki zdrowotnej oraz przemysłowym. Badania SFS pokazują również, że firmy działające
w branży przemysłowej, handlu, opiece zdrowotnej i sektorze publicznym, w zależności od stosowanych technologii, mogą często zaoszczędzić ponad 25% swoich kosztów
energii.
Uwzględnienie nowych czynników uzmysławia, że modele
całkowitego kosztu posiadania TCO muszą nie tylko brać
pod uwagę pełny koszt sprzętu, ale i najbardziej efektywny
finansowo sposób jego pozyskania i użytkowania. Zaznajomiwszy się z analizą TCO wiele firm decyduje się na zastosowanie technik finansowania aktywów zamiast dokonywania
zakupu za gotówkę, dzięki którym mogą często uwolnić
zamrożony kapitał oraz umożliwić inwestowanie w bardziej
energooszczędny sprzęt.

Artykuł sponsorowany

Marcin Czebotariunas, koordynator ds. finansowania branży
medycznej, stwierdza: „W naszej opinii w nowym podejściu
do obliczeń TCO, w coraz większym stopniu uwzględnia się
kwestie zamrożonego kapitału oraz korzyści płynące z wykorzystywania rozwiązań efektywnych energetycznie. Po
dokonaniu analizy wiele firm decyduje się na zastosowanie
finansowania aktywów (np. specjalnej pożyczki dla branży
medycznej z naszej oferty) w celu uwolnienia ‘zamrożone-

go’ kapitału i modernizacji sprzętu, by stał się on efektywny
energetycznie. Oprócz finansowania samego sprzętu lub
systemów, rozwiązania finansowe pokrywają również koszt
innych potrzeb zidentyfikowanych w analizie TCO, takie jak
instalacja, utrzymanie, serwis, szkolenia, modernizacja itd.“
Zastosowanie takich rozwiązań finansowych takich jak pożyczka dla branży medycznej czy leasing coraz częściej pozwalają szpitalom i gabinetom medycznym na dokonywanie inwestycji efektywnych energetycznie poprzez ustalanie
miesięcznych rat na poziomie równym lub niższym niż koszt
zaoszczędzonej energii elektrycznej – w wielu przypadkach
oszczędności i dodatnie saldo przepływów pieniężnych odczuwane są natychmiast.
Analiza SFS opiera się na wewnętrznym badaniu oraz doświadczeniach firmy w dziedzinie finansowania sprzętu
poprzez leasing. Została ona uzupełniona o nawiązania do
źródeł pochodzących od firm zewnętrznych.
SFS jest międzynarodowym dostawcą rozwiązań finansowych w obszarze business-to-business. Dzięki szczegółowej
znajomości aktywów na rynkach branży energetycznej,
medycznej, przemysłowej oraz w obrębie miast i ich infrastruktury SFS zapewnia usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, oferując finansowanie dla firm, finansowanie
projektów i finansowanie strukturalne, oraz rozwiązania
z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Zatrudniając ponad
2900 pracowników na całym świecie, SFS wspiera firmę Siemens, jak również zewnętrzne podmioty w zakresie ich potrzeb kapitałowych. Pełni również rolę eksperta w dziedzinie
ryzyka finansowego w Siemens Group. Na dzień 30 września
2012 roku łączne aktywa SFS sięgały 17,4 mld euro. Więcej
informacji można znaleźć pod adresem: www.siemens.pl/
leasing.
Siemens Finance Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Polska
Kontakt:
Tel.: +48 22 870 86 81
Fax.: +48 22 870 86 89
www.siemens.pl/leasing

www.consultronix.pl

OKULISTYKA

5
5

Rekonstrukcja przedniego odcinka oka
z wykorzystaniem sztucznej tęczówki
Do niedawna w wielu przypadkach po urazach oczu, nierozwiązywalnym problemem było pogorszenie jakości widzenia
wynikające z braku tęczówki oraz związany z tym faktem defekt kosmetyczny. Obecnie dzięki nowoczesnym narzędziom
chirurgicznym oraz stałemu rozwijaniu technik mikrochirurgicznych, możliwa staje się poprawa wyników leczenia zarówno w sensie efektu funkcjonalnego jak i kosmetycznego.
Tęczówka pełni funkcję przesłony regulującej ilość światła
przechodzącego do wnętrza gałki ocznej oraz „bariery” oddzielającej przedni i tylny odcinek oka. Poza tym, pełni rolę
estetyczną, nadając niepowtarzalny wygląd oka każdej osobie.

Fot. 1. Oko chorego przed zabiegiem

Wrodzony brak tęczówki lub jej pourazowe uszkodzenie stanowi istotny defekt funkcjonalny i kosmetyczny. W obecnej
chwili, możliwe są różne sposoby postępowania chirurgicznego w leczeniu pierwotnego lub wtórnego braku tęczówki:
wszczepienie kosmetycznej sztucznej soczewki, pierścieni dotorebkowych lub sztucznej tęczówki (1-5). Wydaje się, że tzw.
sztuczna tęczówka (Dr Schmidt), dzięki zindywidualizowaniu
do potrzeb konkretnego pacjenta, dobieraniu koloru tęczówki
w oparciu o zdjęcia dostarczone przez pacjenta oraz zastosowaniu najwyższej jakości materiałów (biokompatybilny silikon), jest optymalnym wyborem w aniridii oraz uszkodzeniu
pourazowym tęczówki i stanowi nowoczesne rozwiązanie
w tego typu przypadkach.

Fot. 2. Defekt kosmetyczny

www.cxnews.pl

Opis przypadku
Penetrujący uraz, jakiego doznał 20 letni mężczyzna, spowodował utratę dużej części tęczówki (fot. 1). Podczas pierwotnej
operacji, którą przeprowadzono w 2009 roku bezpośrednio po
urazie w miejscu zamieszkania chorego, usunięto częściowo
wypadniętą tęczówkę oraz pęczniejące masy soczewkowe
i zaopatrzono ranę rogówki szwami pojedynczymi. Od tego
czasu oko było bezsoczewkowe z częściową aniridią, która
była przyczyną dużego defektu kosmetycznego (fot. 2). Widzenie tego oka, po skorygowaniu wady refrakcji (+13.0 Dsph x
-1.0 Dcyl ax 120°) było bardzo dobre, na poziomie 0.9-1.0 wg
Snellena. Z tego powodu pacjent został zakwalifikowany do
operacji z wykorzystaniem sztucznej tęczówki, którą wykonaliśmy w 2013 roku. Na podstawie dokumentacji fotograficznej
została wykonana, dla pacjenta, tęczówka imitująca tęczówkę drugiego oka. W czasie operacji przeprowadzono witrektomię przednią, podszyto transkleralnie soczewkę oraz do
twardówki została przyszyta sztuczna tęczówka. Implantacja
tęczówki przeprowadzona była za pomocą podajnika przez
cięcie w przezroczystej rogówce 2.75 mm (fot. 3). W czasie
operacji nie odnotowywano powikłań. Rehabilitacja po operacji przebiegała bardzo szybko. Widzenie oka operowanego
już w dniu następnym wynosiło 0.7 D, a miesiąc po operacji
osiągnęło 0.9 D bez dodatkowej korekcji. W okresie rekonwalescencji również nie wystąpiły powikłania. Efekt funkcjonalny
oraz kosmetyczny jest oceniany przez pacjenta bardzo dobrze.

prof. dr hab. n. med.
Marek Rękas
mrekas@wim.mil.pl

lek. med.
Michał Patyk
mpatyk@wim.mil.pl

lek. med.
Dominik Bronicki
dbronicki@wim.mil.pl
Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny
w Warszawie

Fot. 3. Implantacja tęczówki za pomocą podajnika przez cięcie 2.75 mm

Omówienie
Sztuczna tęczówka jest wysokiej jakości produktem pozwalającym pacjentom odczuwającym dyskomfort z powodu anatomicznego braku lub uszkodzenia tęczówki, powrócić do pełnej
aktywności życiowej bez deficytów związanych z zaburzeniami wzrokowymi indukowanymi przez nadmiar wpadającego
do oka światła czy obniżonej samooceny. Średnica zewnętrzna
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do fiksacji wewnątrzgałkowej wykorzystuje się szwy). W zależności od rozmiaru ubytku istnieje możliwość implantacji całej
tęczówki lub jej części po dopasowaniu do istniejącego fragmentu własnej tęczówki. Protokół badania i dokumentacji fotograficznej poprzedzającej zamówienie implantu gwarantuje
w pełni spersonalizowaną, „szytą na miarę” sztuczną tęczówkę,
która stwarza pacjentowi szansę na nową jakość życia.
W tym przypadku operacja była finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia za co dziękujemy wszystkim decydentom, którzy się do tego przyczynili.
Fot. 4. Efekt uzyskany po wszczepieniu sztucznej tęczówki

Wykaz bibliografii dostępny
na stronie www.cxnews.pl

implantu, 12.8 mm, została tak zaprojektowana by umożliwić
ewentualny wszczep w niemal całej populacji potencjalnych
chorych. Natomiast średnica źrenicy (3.35 mm) gwarantuje,
że w normalnych warunkach oświetleniowych różnice między
zdrowym i operowanym okiem pozostają dla postronnego obserwatora niezauważalne (fot. 4 i 5). Sztuczna tęczówka produkowana jest w dwóch odmianach: bez siateczki polimerowej
(do implantacji bezszwowej) oraz z siateczką polimerową (gdy

Fot. 5. Efekt uzyskany po przeprowadzonej operacji

Pierwsza soczewka trzyogniskowa
do widzenia bliskiego, pośredniego i dalekiego

Ewelina Soczek
esoczek@cxsa.pl

W szybko rozwijającej się mikrochirurgii okulistycznej, ciągle
poszukiwane są przez lekarzy i pacjentów produkty zarówno
innowacyjne jak i bezpieczne. Mówiąc o soczewkach wieloogniskowych na rynku spotykamy soczewki dwuogniskowe
– dedykowane do widzenia tylko w odległościach: bliskich i dalekich. Problemem jest fakt widzenia pośredniego zwłaszcza
dla pacjentów czynnych zawodowo, czy aktywnych sportowo,
dla których komfort ostrości we wszystkich dystansach jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania i cieszenia się pełnią
życia.

Unikatowa koncepcja
Wychodząc naprzeciw wymaganiom pacjentów i lekarzy prezentujemy Państwu pierwszą trzyogniskową soczewkę dyfrakcyjną – FineVision, belgijskiej firma PhysIOL.
Przewaga soczewki FineVision nad innymi, to zastosowanie
innowacyjnych rozwiązań zapewniających rzeczywiste trzyogniskowe pole widzenia: do bliży, dali i widzenia pośredniego. Trzyogniskowa, dyfrakcyjna struktura została uzyskana za
pomocą połączenia dwóch powierzchni dyfrakcyjnych na całej
optyce soczewki, dostosowanych tak, aby oferować dodatek do

Tabela 1. Połączenie dwóch profili dyfrakcyjnych**

Profil 1

Poziom

Profil 2

Dal (np. +20 D)

Poziom 0 (moc dioptryczna soczewki)

Dal (np. +20 D)

Bliż +3.5 D

Poziom 1

Widzenie pośrednie +1.75 D

Strata (nie wykorzystane) +7.0 D

Poziom 2 (dwukrotny poziom 1)

Bliż +3.5 D*

Profil 1 + Profil 2 → Soczewka TRIFOKALNA
Poziom 0 w profilu 1 i 2 → Widzenie dalekie (np. +20 D)
Poziom 1 w profilu 2 → Widzenie pośrednie (+1.75 D)
Poziom 1 w profilu 1 i poziom 2 w profilu 2 → Widzenie bliskie (+3.5 D)
*4% z 20% straty światła jest ponownie wykorzystane w funkcjonalnym widzeniu
** Opatentowany BE 1019161 A5

www.consultronix.pl
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Fot. 1. Apodyzowana powierzchnia dyfrakcyjna o równym profilu

bliży +3.5 D oraz do widzenia pośredniego wynoszący: +1.75 D
(tabela 1). Optyka została zaprojektowana tak, aby redukować
stratę energii, która występuje w innych systemach dyfrakcyjnych (14% straty energii zamiast 17% w tradycyjnych dwuogniskowych soczewkach). Powoduje to wzmocnienie widzenia
pośredniego – bez straty jakości widzenia do bliży i dali.
Na szczególną uwagę zasługuje apodyzacja całej optyki, dająca w efekcie zmniejszającą się od centrum do peryferii soczewki
wysokość pierścieni dyfrakcyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu
dystrybucja światła do: bliży, odległości pośrednich i dali, jest
uzależniona od rozmiaru źrenicy. Podczas dobrych warunków
oświetleniowych wzmacniane jest widzenie bliskie i pośrednie
podczas gdy w warunkach słabego oświetlenia, kiedy źrenica
jest rozszerzona, więcej energii lokowane jest do widzenia dalekiego. To co wyróżnia nasze soczewki na tle innych, to również równy profil soczewki (konwolucja, fot. 1), co znacząco
redukuje niepożądane rozproszenie światła na pierścieniach
dyfrakcyjnych. Takie rozwiązanie minimalizuje tworzenie się
negatywnych dla pacjenta efektów halo i odblasków.

Konstrukcja MicroAY: sprawdzona platforma
Firma PhysIOL oferuje trzyogniskową optykę dyfrakcyjną na
sprawdzonej od 2003 roku konstrukcji optycznej, dostępnej w soczewkach Micro AY i Micro A. Soczewki wykonane są
z akrylu hydrofilnego o 25% stopniu uwodnienia, posiadają
asferyczną, dwuwypukłą optykę, która koryguje aberrację
sferyczną o wartość -0.11µ SA. 4-haptenowa konstrukcja o 5°
angulacji gwarantuje stabilizację i centrację soczewek w tylnej
torbie. Ponadto wysoką ochronę przed powstawaniem wtórnej zaćmy PCO zapewnia ostra krawędź na całej powierzchni
optycznej i haptycznej. Implantacja odbywa się przez mikrocięcie (≥1.8 mm), redukując tym samym powstały astygmatyzm
pooperacyjny. Soczewki FineVision standardowo posiadają zintegrowany z materiałem filtr światła UV i światła niebieskiego,
chroniący przed powstawaniem AMD (fot. 2).

Fot. 3. Wyniki kliniczne potwierdzają ciągłość dobrej ostrości wzroku od
33 cm do dali

FineVision - Twoi pacjenci oczekują doskonałej jakości widzenia!
Pierwsze badania kliniczne są imponujące i wykazują, że
FineVision zapewnia ciągłość dobrej ostrości wzroku od 33 cm
do dali, co pozwala pacjentom całkowicie wyeliminować noszenie okularów (fot. 3). Potwierdza to fakt, że aż 94% pacjentów jest zadowolonych z optyki FineVision.

Fot. 2. Soczewka FineVision (ø optyki 6.15 mm, ø całkowita: 10.75 mm)

www.cxnews.pl

Już dziś, dzięki soczewkom FineVision optyka trzyogniskowa
przestała być mitem. Drodzy Lekarze, mają Państwo w ręku
najlepszy produkt dostępny na rynku, który spełni największe
oczekiwania Waszych pacjentów. A to czy soczewki FineVision staną się nowym standardem w systemie implantacji
zależy tylko od Państwa.
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Naturalny kwas hialuronowy
– gwarancja niezawodności
Szwedzka firma Bohus BioTech - specjalizuje się w produkcji doskonałych preparatów wiskoelastycznych. Wszystkie produkty
powstały na bazie kwasu hialuronowego, pozyskiwanego metodą ekstrakcji z grzebieni kogucich. Wyróżnia je między innymi:
idealna struktura molekularna, pozwalająca na osiągnięcie znakomitych efektów ochrony komórek śródbłonka oraz zachowanie optymalnej głębokości komory przedniej podczas kapsuloreksji.
Agnieszka Gawin
agawin@cxsa.pl

Preparaty bardzo łatwo można usunąć z wnętrza gałki ocznej,
minimalizując tym samym pooperacyjny wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Firma Bohus BioTech proponuje cztery stężenia hialuronianu sodu w preparatach Microvisc, pomagając tym
samych chirurgom oka pracować szybko, skutecznie i efektywnie.
Microvisc 1%
Produkt uniwersalny, o wysokiej masie cząsteczkowej, posiadający bardzo dobrą lepkość oraz właściwości kohezyjne. Stosowany najczęściej w pierwszych fazach zabiegu fakoemulsyfikacji.
Microvisc Plus 1.4%
Popularny ze względu na swoje szerokie, uniwersalne zastosowanie. Posiada właściwości kohezyjne, które zapewnią maksymalną
stabilizację wewnątrzgałkową, podczas tworzenia przestrzeni
w czasie kapsuloreksji. Niezawodny w trudnych przypadkach takich jak urazy, czy chirurgia refrakcyjna. Doskonale zachowuje się
podczas implantacji soczewek wewnątrzgałkowych.

Microvisc Phaco 2.5%
Nowoczesny produkt stworzony do zadań specjalnych. W spoczynku przyjmuje właściwości kohezyjne (np. podczas kapsuloreksji), natomiast w warunkach dynamicznych zachowuje się
w sposób dyspersyjny (np. podczas fakoemulsyfikacji).

Fot. 1. Microvisc 1%, firmy Bochus BioTech

BBT visc 1.5 %
Produkt, o średniej masie cząsteczkowej, ma charakter dyspersyjny oraz adhezyjny. Adhezyjność zapewnia, że preparat pozostanie w przedniej komorze podczas fakoemulsyfikacji, gwarantując doskonałe pokrycie i zabezpieczenie komórek endothelium.
Wiskoelastyki firmy Bohus BioTech określa wysoka wydajność
oraz łatwość użycia. Dostępne w dwóch pojemnościach 0.55 ml
i 0.85 ml, zapakowane do jednorazowych, szklanych strzykawek
z załączoną kaniulą irygacyjną.

Znane i lubiane soczewki Volk
Soczewka 90D
Jedna z najbardziej popularnych soczewek diagnostycznych
Volk, doskonała do diagnostyki ogólnej przy użyciu lampy
szczelinowej, nawet przy wąskiej źrenicy. Niewielkie rozmiary
soczewki sprawiają, iż jest ona idealna do dynamicznego badania dna oka. Soczewka jest dostępna w różnych kolorach.

Ewa Wesołowska-Kiełb
ewesolowska@cxsa.pl

Trójlustro 3-Mirror
Klasyczna soczewka kontaktowa, idealna w badaniu i leczeniu
zarówno komory przedniej jak i centralnego oraz obwodowego
dna oka. Centralna część soczewki umożliwia też bezpośrednią obserwację centrum bieguna tylnego. Posiada trzy lustra
ustawione pod kątami 76˚, 66˚ i 60˚. Soczewka jest dostępna
w dwóch wersjach: z kołnierzem lub bez.

Soczewka 90D
Powiększenie: 0.76
Pole widzenia: 74˚/ 89˚
Plamka lasera: 1.32x
Dystans roboczy: 7 mm

Cena specjalna: 700 zł netto + grawer gratis
3 Mirror
Powiększenie: 1.06xvv
Plamka lasera: 0.94x
Powierzchnia kontaktowa 15 mm
(bez kołnierza), 18 mm (z kołnierzem)

Cena specjalna:
1000 zł netto + grawer gratis
www.consultronix.pl
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Przełom w leczeniu chorób plamki
- czy kolejny lek anty VEGF?
W grudniu 2012 roku został w Europie zarejestrowany, do leczenia
neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), nowy lek o nazwie aflibercept dostępny pod nazwą
handlową Eylea (Bayer Healthcare, Berlin, Niemcy). Rodzi się pytanie, czy jest to kolejny na rynku preparat przeciwciał monoklonalnych, których działanie, wady i zalety są dobrze znane, czy też
zupełnie nowa substancja pozwalająca w sposób znaczący zmienić
istniejące schematy leczenia.
Przypominając podstawowe fakty należy napisać, że czynnik wzrostu śródbłonków naczyń (VEGF) produkowany jest w dojrzałej tkance w odpowiedzi na niedotlenienie lub reakcję zapalną. Głównym
efektem działania VEGF jest indukowanie angiogenezy. Oprócz
tego substancja ta powoduje rozszerzenie naczyń oraz wzrost ich
przepuszczalności. Najważniejsze choroby plamki, do których należy AMD, retinopatia cukrzycowa, zakrzep żyły środkowej siatkówki
lub jej gałęzi prowadzą do znacznego upośledzenia widzenia na
skutek neowaskularyzacji siatkówkowej lub naczyniówkowej oraz
obrzęku siatkówki, który jest konsekwencją działania VEGF. Nic
więc dziwnego, że wprowadzenie leków blokujących VEGF (antyVEGF) spowodowało prawdziwą rewolucję w leczeniu wielu chorób plamki. Pierwszym lekiem z tej grupy, który pojawił się w 2004
Stan wyjściowy
1 minuta

Stan wyjściowy
10 minut

12 miesięcy
1 minuta

12 miesięcy
10 minut

24 miesięcy
1 minuta

24 miesięcy
10 minut

Rycina 1. Zdjęcia angiografii fluoresceinowej pacjenta leczonego doszlistkowymi iniekcjami 2 mg afliberceptu z powodu neowaskularnej
postaci AMD. Podczas pierwszego roku leczenia pacjent otrzymał 8 iniekcji w drugim roku 4. W porównaniu do badania wyjściowego widać
zmniejszenie przecieku oraz powierzchni całej zmiany. Ostrość wzroku
poprawiła się o 16 liter ETDRS.

www.cxnews.pl

roku był aptamer izoformy VEGF165 o nazwie pegaptanib. W 2005
roku dokonano pierwszej iniekcji doszklistkowej bevacizumabu
u pacjenta z neowaskularną postacią AMD oraz zakrzepem żyły
środkowej siatkówki. Jest to przeciwciało monoklonalne blokujące
wszystkie formy VEGFA. W roku 2006 FDA na podstawie dwóch dużych badań klinicznych zaaprobowało do iniekcji doszklistkowych
u pacjentów z neowaskularną postacią AMD lek o nazwie ranibizumab będący fragmentem przeciwciała monoklonalnego przeciwko VEGFA. Badania kliniczne potwierdziły wysoką skuteczność
ranibizumabu i bevacizumabu w leczeniu nie tylko neowaskularnej postaci AMD, ale również w obrzęku plamki towarzyszącemu
retinopatii cukrzycowej, czy zakrzepowi żyły środkowej siatkówki.
W 2008 roku bevacizumab był najczęściej podawanym lekiem anty
VEGF w USA.
Niestety badania PIER, SAILOR, SUSTAIN, PRONTO, a w przypadku bevacizumabu badania CATT pokazały, że sukces leczenia jest
proporcjonalny do liczby iniekcji i każde odstępstwo od schematu
comiesięcznych zastrzyków i wizyt kontrolnych powoduje zmniejszenie efektu leczniczego w postaci obniżenia ostrości wzroku
u pacjentów leczonych z powodu neowaskularnej postaci AMD.
Nie trzeba tutaj przypominać, że w praktyce utrzymanie co czterotygodniowego reżimu iniekcji jest trudne. Częste podawanie leku
do wnętrza oka jest uciążliwe dla pacjenta. Wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powikłań związanych z samą iniekcją.
Aflibercept jest białkiem, którego cząsteczka została sztucznie
utworzona przez połączenie fragmentów receptora 1 i 2 dla VEGF
z odcinkiem Fc ludzkiej immunoglobuliny IgG. Dzięki wykorzystaniu fragmentów naturalnych receptorów cząsteczka afliberceptu
bardzo silnie wiąże się z VEGF blokując jej działanie biologiczne.
Ze względu na dużą wielkość cząsteczki okres półtrwania nowego leku w ciele szklistym jest długi. Wysokie powinowactwo do
VEGF oraz długi okres rozpadu dały podstawy teoretyczne do
zmniejszenia częstości podawania leku. Klinicznie skuteczność
afliberceptu sprawdzono u pacjentów z neowaskularną postacią
AMD. Okazało się, że pacjenci, którzy otrzymali trzy nasycające
iniekcje afliberceptu w odstępie 4 tygodni, a następnie lek co 8 tygodni po roku badania osiągnęli nie gorsze wyniki czynnościowe
i anatomiczne niż ci, którzy otrzymywali ranibizumab co 4 tygodnie. Średnia liczba iniekcji w pierwszej grupie wynosiła w pierwszym roku badania 7.5. W drugim roku badania schemat podawania leku został zmieniony: iniekcje obu leków wykonywano co
12 tygodni z możliwością dodatkowych zastrzyków w przypadku
pojawienia się cech aktywności zmiany. Średnio w obu grupach w
drugim roku badania wykonano około 4 iniekcji. W ciągu dwóch
lat leczenia pacjenci leczeni afliberceptem otrzymali średnio pięć
iniekcji mniej w porównaniu do osób leczonych ranibizumabem

dr hab. n. med.
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Prywatna Klinika
Okulistyczna „Oftalmika” w Bydgoszczy
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Robert Rejdak
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przy podobnych efektach. Główną zaletą nowego leku będzie
prawdopodobnie mniejsza ilość iniekcji doszklistkowych, a co za
tym idzie również wizyt kontrolnych, koniecznych do uzyskania
efektu terapeutycznego. Wydaje się jednak, że nie będzie to jedyna korzyść. Pojawiły się pierwsze doniesienia o dobrej reakcji
na lek w oczach, w których mimo leczenia bevacizuabem i ranibizumabem utrzymywał się płyn pod siatkówką. Dobre wyniki
badań dotyczących leczenia cukrzycowego obrzęku plamki oraz
obrzęku plamki związanego z zakrzepem żyły środkowej siatkówki dają nadzieję na rozszerzenie zakresu wskazań do stosowania
afliberceptu.

Podsumowując można powiedzieć, że aflibercept silniej wiąże się
z cząsteczką VEGFA niż dotychczas stosowane przeciwciała monoklonalne lub ich fragmenty. Z praktycznego punktu widzenia
konsekwencje tego są ważne. Możliwe staje się zmniejszenie liczby iniekcji doszklistkowych u pacjentów z neowaskularnym AMD
bez towarzyszącego temu do tej pory spadkowi ostrości wzroku.
Miejmy jednak nadzieję, że w niedalekiej przyszłości pojawią się następne leki, które pozwolą jeszcze bardziej wydłużyć odstęp między kolejnymi zastrzykami. Być może będą to leki o zupełnie innym
mechanizmie działania, a droga ich podania będzie wygodniejsza
zarówno z punktu widzenia lekarza jak i pacjenta.

Okuliści dla Afryki
odsłona druga

dr Iwona Filipecka
– kierownik medyczny
OKULUS PLUS oraz
pomysłodawca akcji
„OKULIŚCI DLA AFRYKI” z
lekarzem naczelnym szpitala w Nguelemenduka

Droga do Nguelemenduka była ekscytująca. Dojeżdżamy do misji, gdzie czeka już na nas pierwsza pacjentka. Młoda dziewczyna
z silnym bólem i ogromnym obrzękiem powiek jednego oka. Objawy narastały od 3 dni. Trudno ją zbadać: każda próba rozchylenia
powiek to ogromny ból i łzy. Dysponuję ręczną lampą szczelinową
i obuocznym oftalmoskopem, co musi wystarczyć. Diagnozę ułatwia nam Siostra Asumpta, pielęgniarka, która prowadzi dyspanser.
Dziewczyna ma potwierdzoną testami uogólnioną fileriozę. Jedna
z filerii musiała dostać się do powiek. Taką mamy nadzieję, bo jeśli
znajduje się w oczodole to pacjentka nie ma szans na uratowanie
oka. Jeszcze do niedawna sądzono, że wyłącznie filarie Onchocerca
volvulus powodują ślepotę rzeczną, na którą choruje 18 milionów
ludzi na świecie. Teraz wiadomo, że przyczyną są także bakterie żyjące w fileriach. Dobrze, że mamy ze sobą Azyter, na które są wrażliwe. Dajemy go razem ze sterydami w maści i kroplach w ilościach
znacznie przekraczających zalecane. Nic innego nie możemy zrobić. Siostry podały leki ogólne stosowane w leczeniu fileriozy. Po
kilku godzinach ból oka zaczął się zmniejszać, ale bardzo nasilił się
świąd w całym ciele. Podobno, gdy lek zaczyna działać filerie stają
się bardzo ruchliwe. Przez następne dni stan pacjentki znacznie się

Fot. 1. Dzieci czekające na badanie

poprawił. Mogłam zbadać oko, na szczęście robale nie dostały się
do wnętrza gałki i dobrze widziała. Miała szczęście. Niestety większość spotkanych przez nas osób z fileriozą straciło wzrok. Typowy
afrykański przypadek fileriozy: pacjent widzi, że rusza mu się coś
w oku i przeszkadza w widzeniu. Ci co mogą kupić cebulę lub cytrynę wyciskają z nich sok i wkrapiają do oka. Podobno filerie tego
nie lubią i wychodzą. Niestety ja widziałam tylko te, co nie chciały
wyjść. Nie mamy witrektomu i my ich też nie wyjmiemy. A do stolicy Younde, gdzie jest szpital, nikt nie pojedzie - za drogo. Co ciekawe wszystkie przypadki, które widziałam przebiegały bez odczynu
zapalnego. Różnej długości czarne, cienkie robaki poruszały się
wewnątrz gałki. Pod wpływem światła chowały się w miejsca niedostępne badaniem. Stare filerie były ufiksowane na dnie oka, otoczone rozległymi przegrupowaniami barwnika w tych okolicach.
Badań w szkołach dzień pierwszy - 1 październik
Pobudka 6:00. Zbieramy się, szykujemy sprzęt i na śniadanie do
Sióstr na 6:30 spóźniamy się o 15 min. Trzeba wcześnie wyjechać,
bo do księdza Mirka w Domentangu jest droga daleka i trudna.
Jedziemy przez wioski w brusie, bez prądu, biedne. Ale dzieci idą
do szkoły w każdej wiosce, kobiety idą na pole z koszami: teraz jest
pora deszczowa, pora sadzenia. Sadzą maniok, kukurydzę i orzeszki
ziemne. Wszystko na jednym małym poletku, pomieszane. Zatrzymujemy się w wiosce, gdzie wita nas przy drodze katecheta. Wioska
to 4 domy przy drodze, metr za nimi jest busz. Zaraz przychodzą
wszyscy mieszkańcy, a wśród nich stara kobieta z zapaleniem spojówek - ropa się leje, wyciera oczy brudną koszulą. Obiecujemy,
że jak będziemy wracać, to zostawimy dla niej krople - teraz są na
dnie walizki ze sprzętem. Jedziemy dalej - droga się zwęża, zwęża
- jeszcze się mieścimy. Zaczynają się mostki zbudowane z dwóch
desek oddalonych na szerokość kół. Dojeżdżamy do księdza Mirka.
Wspaniały człowiek! Ciepły, uśmiechnięty, towarzyszył nam przez
cały czas badań - trochę zielony na twarzy. Zielony, bo bardzo cho-
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Fot. 2. Poczekalnia dla dorosłych

ry - kolejny rzut malarii, na chininie - gorzki smak w ustach to nic
w porównaniu z tym, że nic się nie słyszy: w uszach ciągle szumi
i dźwięki są tłumione - to działanie uboczne leku. Pięknie zagospodarował swoją parafię. Skromny drewniany domek jak na dzikim
zachodzie. A przed nim klomb zielony, z kwitnącymi kwiatami. Magiczne miejsce. Ksiądz Mirek jest elektronikiem i widać techniczne
wykształcenie. Lampa z butelki z wodą zamontowana na dachu,
prąd z solarów i deszczówka bieżąca z wysokiego zbiornika.
Zabieramy się do pracy. Improwizacja - na każdym kroku, ale jesteśmy kreatywni. Dzięki siostrze Immakulacie i księdzu Mirkowi badania idą sprawnie. Najpierw dorośli: zaćma, zaćma, zwyrodnienia
siatkówki, zapalenia spojówki. Pacjent po porannym urazie oka,
kawałkiem drzewa. Powinien jechać do szpitala. Nie pojedzie, za
daleko. Tłumaczę, że straci oko, nie będzie widział. Prosi o krople
i wychodzi. Poznajemy bezsilność okulistów w Afryce. Trzeba przerwać badanie dorosłych, przychodzą dzieci: to dla nich głównie
jesteśmy.
Badamy, badamy, badamy... Końca nie widać. Jest 14. Ksiądz Mirek
zarządza przerwę. Trzeba coś zjeść. Dyrektor szkoły mówi, że jeszcze
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3 dzieci. Ok, ale jest czworo, pięcioro, siedmioro, przychodzą ciągle
nowe. Zostawiamy Dyrektora z dziećmi i idziemy na ostatnich nogach coś zjeść. Kuchnia księdza Mirka była zachwalana - potwierdzamy: włoskie spagetti, kurczak po afrykańsku, banany smażone
i sok ze świeżych pomarańczy. Mniam. Odzyskujemy siły i badamy
dalej. Trzeba się spieszyć, bo o 18 robi się ciemno. Dużo dzieci ma
kilka kilometrów do domu, a powrót nocą przez busz nie jest bezpieczny. Po przebadaniu dzieci jeszcze dorośli, którzy siedzieli pod
palmą od rana czekając na swoją kolejkę. I jak tu nie pomóc wszystkim? Starszy człowiek przyszedł 25 km z wioski, żeby się zbadać. Ma
zaćmę dojrzałą na obu oczach. Mówię, że potrzebna operacja. Zabieg kosztuje 150 euro i można go wykonać tylko w stolicy - trzeba
dojechać, zapłacić za zabieg, leczenie, pobyt w szpitalu. Kogo na to
stać? Starszy człowiek ze łzami w oczach i spuszczoną głową wychodzi, a ja przypominam sobie film jak szaman zrywał igłą więzadełka soczewki i wpychał ją do ciała szklistego. Nie miałam odwagi,
żeby to zrobić.
Przed 20 wyjeżdżamy otoczeni błyskawicami. Po drodze zatrzymujemy się w wiosce z kroplami dla starej kobiety. Wypatrywała nas
już od kilku godzin.
Dojeżdżamy, jesteśmy wykończone, nie chce nam się nawet jeść.
Wchodzimy do naszego domku: krzyk Agi: karaluch! A obok drugi!
Pilnuję 2 karaluchów, a Aga poleciała do Sióstr i po Konrada, żeby
je zabił. Konrad nie przyszedł - też ich nie lubi. Za to Siostry dały
spray, spryskałyśmy karalucha, który zaczął latać jak opętany, a ja
z Agą też, tylko w drugą stronę, głośno krzycząc :). W końcu karaluchy padły, a my sięgnęłyśmy spokojnie po whisky, bo w końcu
to podobno najlepszy środek przeciw malarii, a na pewno dla nas
wykończonych dzisiejszym dniem.

Życiorys Johna z Ghany - chłopaka, który chce zostać lekarzem
Nazywam się John Mbiyieba. Urodziłem się w miejscowości Kpenali
w Ghanie. Należę do rodziny składającej się z 21 osób: mój ojciec, jego
2 żony, 16 dzieci – 2 adoptowanych i ja. Jestem drugim synem w rodzinie. Dwie moje siostry są już mężatkami i mieszkają oddzielnie. Mój ojciec
zmarł, więc jest nas aktualnie w domu 18 osób. Należę do grupy etnicznej
Konkomba, ale jestem Koombs, mówię językiem mojej matki – Likuol.
Całą rodziną jesteśmy katolikami. Moi rodzice są ciężko pracującymi rolnikami. Mój ojciec również pracował na roli. Moja mama wspiera rodzinny budżet sprzedając zioła i przyprawy na lokalnym rynku. Mój ojciec miał
wylew krwi do mózgu i był sparaliżowany przez 17 lat i zmarł 13.05.2012r.
Edukacja
Do szkoły podstawowej chodziłem w Bumbonali w dystrykcie Yendi.
W dalszej edukacji pomagał mi ksiądz. Do szkoły średniej chodziłem
w Pong-Tamale w północnym regionie i ukończyłem ją w 2008 r. Moi bracia i siostry chodzili do różnych szkół. Podczas nauki, mój ojciec cały czas
chorował, więc mama musiała zadbać o nasze jedzenie, płacić rachunki
za szpital i równocześnie dbać o naszą edukację. Nie było to możliwe, dlatego mój starszy brat i niektóre siostry opuściły szkołę w 2000 r. i poszli
do pracy na farmie. Byłem jedynym dzieckiem,
które się uczyło. Podczas
rodzinnych spotkań mój
ojciec zdecydował, że
80% produkcji z farmy
będzie przekazywane
na moją edukację, a pozostałe 20% na potrzeby
rodzinne. Pracowałem
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ciężko podczas wakacji kiedy chodziłem do szkoły średniej od 2005 do
2008 r. W 2008 r. wstąpiłem do seminarium św. James. Opłaty za szkołę
i inne szkolne wydatki były opłacane zbożem z naszej farmy. Uczyłem się
biologii, fizyki, matematyki, chemii, języka angielskiego. W szkole zostałem ministrantem (albo przykościelnym). W roku kiedy umarł mój ojciec
zdawałem wszystkie egzaminy. Mimo, że było mi bardzo ciężko się skoncentrować, egzaminy zdałem wzorowo. Następnie złożyłem podanie do
kolejnej szkoły, gdzie pomagał mi ksiądz Mariusz. Kiedy ksiądz Mariusz
założył przedszkole na placówce misyjnej, zaoferowałem się do pracy
jako wolontariusz i w ten sposób mogłem okazać swoją wdzięczność za
pomoc i wsparcie księdza Mariusza w mojej edukacji.
Plany na przyszłość
W przyszłości chciałbym zostać doktorem. Podczas pobytu mojego ojca
w szpitalu widziałem wielu pacjentów, którzy bardziej cierpieli. Współczułem im. Chciałem ulżyć im w cierpieniu. Wiele dzieci, szczególnie w Afryce
cierpi na Beriberi i Karshikan. Wszystkie dziecięce choroby są spowodowane niedożywieniem. Modle się abym pewnego dnia mógł zostać lekarzem, ulepszyć dietę i zapobiec śmierci dzieci. Mógłbym uczyć się przez
internet, ale nie mam laptopa. Laptop w Ghanie kosztuje 1600 cedis co
jest ciężkie do uzbierania. Modlę się abym mógł pewnego dnia uzbierać
pieniądze na laptopa.
Podróż na 100 mil zaczyna się od pierwszego kroku. Planuję kontynuować
naukę na Uniwerystecie w 2013 r. w Ghanie. Opłata za szkołę, zakwaterowanie i wyżywienie kosztuje 2 800 cedis. Pracowałem na farmie podczas
żniw i uzbierałem 1 300 cedis. To za mało na opłaty i jest to kolejny duży
problem, ponieważ musze pracować kolejny rok na farmie, żeby uzbierać
pieniądze.

Aby pomóc finansowo
Johnowi należy skontaktować się z Fundacją
Dzieci Afryki (www.dzieciafryki.com) i dołączyć
do prowadzonej przez
nich akcji.
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W każdym numerze
piszemy m.in. o:
etiopatogenezie / leczeniu / pielęgnacji
starzeniu / fotostarzeniu
toksynie botulinowej
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Laser CO2
– alternatywa dla tradycyjnej chirurgii powiek
W mojej praktyce okulistycznej często spotykam się z patologicznymi zmianami powiek, wymagającymi usunięcia ze względu na
wskazania lekarskie. Należą do nich kępki żółte, torbiele, włókniaki, zmiany brodawkowate, łagodne zmiany barwnikowe oraz
guzki nowotworowe. Większość z nich można usunąć laserem
chirurgicznym CO2 o długości fali 10 600 nm. Stanowi on doskonałą alternatywę dla tradycyjnego leczenia chirurgicznego. Pierwsze zastosowanie tego typu lasera do cięcia tkanek miało miejsce
w latach 60. ubiegłego wieku. Jest to metoda dobrze poznana, ale
i stale udoskonalana, co czyni ten sprzęt coraz efektywniejszym
oraz sprawniejszym.

Ryc. 1. Guzek powieki dolnej oka u 36-letniej kobiety (Handyscope 20X)

Mój wybór padł na laser Exelo2 (Quantel Derma, Alma Lasers),
który jest wyposażony w głowicę laserową oraz skaner i doskonale
spełnia zadania związane z pełną ablacją, chirurgią oraz frakcyjnymi zabiegami laserowymi. Dobierając odpowiednią moc, wielkość
plamki (do wyboru 3 nasadki: 0.25 mm, 1.0 mm, 2.0 mm) oraz
pracując strumieniem bardziej zogniskowanym lub rozproszonym można ciąć, koagulować lub „odparowywać” patologiczne
zmiany. Zabiegi chirurgiczne na powiekach wiążą się z ryzykiem
dużych krwawień, co jest spowodowane bogatym unaczynieniem tej okolicy oczu i małą ilością tkanki podporowej. To ryzyko
jest jeszcze większe w grupie pacjentów z zaburzeniami układu
krzepnięcia lub stosujących leki przeciwkrzepliwe. Dlatego ważną
zaletą lasera CO2 jest zachowanie hemostazy (podczas zabiegu
laser zamyka naczynia krwionośne do średnicy 0.5 mm). Ponadto zamykanie naczyń limfatycznych zmniejsza ryzyko przerzutów
A)

B)

Ryc. 2. Guzek na powiece dolnej oka lewego u 63-letniej kobiety (A) i to
samo miejsce 8 tygodni po usunięciu zmiany laserem CO2 (B)

www.cxnews.pl

komórek nowotworowych. Bardzo ważny jest także brak bezpośredniego kontaktu końcówki lasera z operowaną tkanką, co np.
ogranicza szerzenie chorób wirusopochodnych.
Przed przystąpieniem do zabiegu istotne jest odpowiednie rozpoznanie zmiany, a także jej lokalizacji, co jest niezbędne dla prawidłowego zaplanowania zakresu zabiegu. Wobec, często małych
rozmiarów, zmian patologicznych występujących na powiekach
konieczna jest ich ocena przy pomocy urządzeń powiększających
obraz. W mojej praktyce korzystam z nakładki na telefon iPhone
– handyscope (FotoFinder Systems GMBH), która dzięki 20x powiększeniu umożliwia określenie wielkości i lokalizację zmiany
z dużą precyzją. Zdjęcie wykonane tą przystawką można dołączyć
do dokumentacji, a w szczególnie trudnych przypadkach przesłać
do innego ośrodka medycznego w celu konsultacji. Przykład zmiany na brzegu dolnej powieki, w obrazie z handyscope, przedstawiono na ryc.1.
Zabiegi laserowe na powiekach wymagają pełnej ochrony gałek
ocznych. W tym celu stosuję tytanowe nakładki na gałki oczne,
których zakładanie, po uprzednim znieczuleniu worka spojówkowego, jest bardzo proste i dobrze tolerowane przez pacjentów.
A)

B)

Ryc. 3. Zmiana brodawkowata na powiece dolnej oka lewego u 72-letniej
kobiety (A) i to samo miejsce 8 tyg. po usunięciu zmiany laserem CO2(B)

Po wykonaniu zabiegu nie jest konieczne zakładanie opatrunku
na operowaną okolicę. Przeciętny czas gojenia po zabiegu laserowym, w zależności od rozległości i głębokości uszkodzenia tkanek,
wynosi od 7 do 14 dni. W miejscu usuniętej zmiany powstaje strup,
który odpada samoistnie po zakończonej reepitelializacji. Różnice
w zabarwieniu skóry w miejscu wykonania zabiegu oraz jej okolic,
nie poddawanych działaniu lasera, wyrównują się w czasie od kilku do kilkunastu tygodni. Na ryc. 2 i 3 przedstawiono zmiany na
powiekach dolnych oraz te same miejsca 8 tygodni po zabiegu.
Podsumowując, stwierdzam, że laser CO2 sprawdza się bardzo
dobrze w chirurgicznym leczeniu patologicznych zmian na powiekach. Zabiegi nie są obciążające dla pacjentów i są bardzo dobrze
przez nich tolerowane.

dr n. med.
Halina Bręborowicz
Gabinet Okulistyczny
okulistyka-poznan.com.pl
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Harmonia w Twoim Gabinecie
głowica laserowa LP Nd:YAG 1064 nm
Laserowe leczenie grzybicy paznokci
Laserowa głowica Nd: YAG 1064 nm może być wykorzystywana do
leczenia grzybicy paznokci. Parametry zabiegowe zależą od ich reakcji na wcześniejsze leczenie, grubości paznokcia oraz od subiektywnego odczuwania przez pacjenta bólu podczas zabiegu.

Marta Klimek
mklimek@cxsa.pl

Przeciwwskazania:
• nowotwory (niezależnie od aktualnego stanu leczenia),
• leczenie przeciwgrzybicze w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
• wykorzystanie barwników do paznokci,
• ciąża,
• krwiaki pod płytką paznokci,
• zakażenie bakteryjne paznokci,
• łuszczyca płytki paznokciowej,
• atopowe zapalenie skóry.
Przygotowanie paznokci do leczenia
Zabiegi powinny być wykonywane na czystych paznokciach, które nie mogą być pomalowane lakierem, ani żadną inną substancją
barwiącą.

Efekty uboczne
Podczas używania głowicy 1064 nm LP Nd:YAG może wystąpić:
• odczucie gorąca lub bólu - ból powinien minąć w ciągu kilku
minut po zabiegu,
• rumień – utrzymujący się maksymalnie do 24 godzin,
• oparzenie – możliwe tylko w przypadku źle dobranych parametrów, tj. gdy energia zabiegu jest zbyt wysoka lub gdy wielokrotnie nałożono impuls w to samo miejsce.
Po zabegu
Zaleca się stosowanie zimnego okładu chłodzącego po zakończonym zabiegu. W trakcie 2-3 dni po zabiegu zaleca się nawilżanie
i delikatne oczyszczanie obszaru zabiegowego. Wizyta kontrolna
przewidziana jest po 3 tygodniach. Leczenie uznaje się za zakończone, gdy w widoczny sposób rozpoczyna się tworzenie nowej
płytki paznokcia. Pacjent musi zostać poinformowany o konieczności unikania ekspozycji na promieniowanie po i między zabiegami. Działania przedstawione powyżej są tylko zaleceniami producenta i mogą służyć jako podstawa do definiowania schematu
leczenia.
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Skuteczność lasera iPixel Alma Lasers
monitorowana USG wysokiej częstotliwości
Zabiegi laserowe wykonywane laserem erbowo-yagowym (Er:YAG
2940 nm) cieszą się coraz większą popularnością w gabinetach medycyny estetycznej. Niestety rzetelna ocena ich skuteczności nadal
przysparza wielu problemów, co związane jest z brakiem metody,
która umożliwiłaby ocenę stanu skóry i monitorowanie zmian w
niej zachodzących pod wpływem prowadzonych terapii. Metodą,
która może wypełnić te lukę jest ultrasonografia wysokich częstotliwości.
W niniejszych badaniach, za pomocą ultrasonografii wysokich częstotliwości monitorowano zmiany zachodzące w skórze w wyniku
przeprowadzenia zabiegu resurfacingu oraz usuwania blizn przy
użyciu lasera Er:YAG. Badania wykonywano zawsze w tej samej
lokalizacji, przy stałych ustawieniach aparatu. Obrazy ultrasonograficzne oceniane były przez 3 niezależnych badaczy, a dodatkowo
analizowane w oparciu o następujące parametry: grubość echa
od naskórka, grubość skóry właściwej, echogeniczność całej skóry
właściwej, echogeniczność dolnej oraz górnej warstwy skóry właściwej.
A)

B)

Fot. 1. Zdjęcia wykonanane USG wysokiej częstotliwości blizny potrądzikowej przed zabiegiem (A) i to samo miejsce po zabiegu (B)

Wybrano jeden z coraz powszechniej wykorzystywanych laserów
w gabinetach medycyny estetycznej - frakcyjny laser Er:YAG o długości 2940 nm. Chromoforem dla tej długości fali jest woda. Istota
działania frakcyjnego lasera Er:YAG polega na tym iż wiązka światła
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w układzie optycznym lasera dzielona jest na szereg mniejszych,
które układają się w różnego typu matryce. Matryce w zależności
od producenta mogą być w rozmiarze: 7x7, 9x9, 11x11, lub 1x7
mm. W miejscu, gdzie światło lasera przeszło przez skórę powstają
wąskie kanaliki, kolumny stref mikrotermalnych (MTZ), gdzie doszło do martwicy naskórka i denaturacji włókien kolagenowych.
Dzięki temu, iż każda z MTZ otoczona jest nienaruszoną tkanką,
dochodzi do szybkiej reepitelializacji naskórka i skóry właściwej.
Głębokość penetracji każdej kolumny jest względna – zależy od
żądanej energii i można ją swobodnie dostosować do leczonego
obszaru ciała. Przy większej dawce energii możliwe jest leczenie
głęboko położonych blizn potrądzikowych, czy pochirurgicznych,
a także głębokich zmarszczek. Natomiast niższe wartości energii
wykorzystuje się do powierzchownego odmładzania skóry i likwidacji przebarwień.
W wyniku przeprowadzonej terapii u pacjentów poddanych resurfacingowi doszło do wzrostu grubości skóry właściwej oraz echogeniczności dolnej warstwy skóry właściwej, co może świadczyć
o odbudowie włókien kolagenowych. W górnej warstwie skóry
właściwej zaobserwowano również spadek echogeniczności, co
może świadczyć o lepszym jej nawilżeniu. U pacjentów z bliznami
po zabiegach z wykorzystaniem lasera iPixel Er:YAG Alma Lasers
zaobserwowano przede wszystkim wyrównanie linii naskórka oraz
spadek echogeniczności skóry właściwej, który prawdopodobnie
związany jest z likwidacją tkanki włóknistej.
Zastosowanie lasera iPixel Er:YAG jest niewątpliwie skutecznym
narzędziem w leczeniu blizn oraz zabiegach resurfacingu. Ultrasonografia wysokich częstotliwości w użyteczny sposób ocenia stan
skóry i pomaga monitorować zmiany zachodzące w wyniku stosowania lasera Er:YAG.

Sylwia Malinowska
Lecznica Life-med
ul. T. Kościuszki 29,
Grodzisk Mazowiecki

Robert Krzysztof
Mlosek
Zakład Diagnostyki
Obrazowej II Wydziału
Lekarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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Kupując wideodermoskop
na co zwrócić uwagę…
Zakup systemu obrazowania znamion, zwanego potocznie wideodermatoskopem, wiąże się z wieloma pytaniami oraz wątpliwościami. Dlaczego ceny aparatów dostępnych na rynku są tak
zróżnicowane, z czego wynika cena? Na co zwrócić uwagę kupując
wideodermatoskop i czym właściwie różnią się od siebie poszczególne systemy? Te i wiele innych pytań pojawiają się w momencie
podjęcia decyzji o zakupie profesjonalnego sprzętu. Poniżej postaram się udzielić Państwu kilka podstawowych porad.
Paweł Katarzyński
pkatarzynski@cxsa.pl

Jednym z najważniejszych parametrów, jakie musi posiadać kamera wideodermatoskopu jest jakość uzyskiwanych zdjęć. Na to,
czy zdjęcia w powiększeniu są ostre i dobrze oddają rzeczywisty
obraz zmian na skórze, wpływa kilka rzeczy. Pierwszą z nich jest
jakość optyki. Kamery Medicam wykorzystywane w systemach
FotoFinder posiadają bardzo wydajne, opatentowane zespoły
optyczne, które zapewniają wspaniały, krystalicznie czysty obraz. Większość tanich systemów posiada zoom cyfrowy. W urządzeniach firmy FotoFinder wszelkie powiększenia są dostępne
dzięki zoomowi, powiększeniu optycznemu. Gdzie tkwi różnica?
Powiększenie optyczne uzyskiwane jest dzięki precyzyjnemu
mechanizmowi soczewek, zoom cyfrowy to z kolei nic innego
jak powiększenie przez aparat utrwalonego obrazu cyfrowego. Takie powiększenie powoduje pogorszenie jakości obrazu
i równie dobrze można je wykonać na komputerze. Zatem używanie zoomu cyfrowego daje nam jedynie pozorne powiększenie
obserwowanego obiektu i może powodować jego zniekształcenia.
Kolejnym ważnym parametrem jest rozdzielczość obrazu. Zarówno zdjęcia jak i „podgląd na żywo” w wideodermatoskopach
FotoFinder są wykonywane w rozdzielczości Full HD 1920x1080
(kamera Medicam 800HD). Zwiększona rozdzielczość, a co za tym
idzie większa liczba pikseli sprawia, że obraz jest bardziej wyraźny.
Wielu producentów umieszcza w swoich systemach dwa monitory.
Jest to związane z tym, że ich systemy nie wyświetlają „podglądu

na żywo” w najwyższej rozdzielczości, przez co obraz widziany na
podglądzie może odbiegać jakością od finalnego zdjęcia, co z kolei
utrudnia uchwycenie szczegółów.
Bardzo ważnym, lecz często bagatelizowanym elementem kamer
do dermoskopii jest doświetlenie fotografowanego obiektu.
Nawet jeśli kamera wyposażona jest w bardzo dobry mechanizm
optyczny oraz wykonuje zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, to wówczas gdy zabraknie dobrego światła, na zdjęciach nic nie będzie
widać. Kamery firmy FotoFinder wyposażone zostały w oświetlenie LED o wysokiej mocy. Rozwiązanie to zapewnia równomierne
i mocne światło, które pozwala na wykonanie zdjęć oddających
rzeczywisty obraz fotografowanych zmian.
Jeśli wideodermatoskop, który wybraliśmy spełnia warunki, o których mowa wyżej, warto zwrócić uwagę na kilka innych aspektów
takich jak oprogramowanie do zarządzania systemem czy jakość
wykonania poszczególnych elementów. Systemy FotoFinder
wyposażone są w intuicyjne, łatwe w obsłudze oprogramowanie. Może ono działać zarówno na komputerach wyposażonych
w system Windows, jak i od niedawna w iOS. Daje to możliwość
konfigurowania wideodermatoskopów z komputerami Apple, na
czym zależało wielu klientom. Każdy system posiada certyfikat CE,
a także poddawany jest surowej kontroli jakości i co bardzo ważne,
wykonany w całości w Niemczech!
Podsumowując, pozwólcie Państwo, że zacytuję dziewiętnastowiecznego pisarza angielskiego Johna Ruskina: „Nie ma na świecie
rzeczy, której jakiś człowiek nie może zrobić trochę gorzej i sprzedać trochę taniej”. Pytanie, czy warto kupować tańsze zamienniki,
czy lepiej zakupić oryginalny sprzęt najwyższej jakości, jakim jest
FotoFinder, szczególnie biorąc pod uwagę bardzo atrakcyjne oferty
cenowe, jakie dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszamy zatem do
kontaktu!

Światowy lider w cyfrowej dokumentacji medycznej prezentuje:
Zestaw wideodermoskopowy pozwalający na:
badania dermoskopowe w zakresie prewencji raka skóry
prowadzenie obserwacji makroskopowych i mikroskopowych zmian skórnych
cyfrową archiwizację obrazów wideo
kontrolę zmian barwnikowych i porównywanie obrazów zmian skórnych w czasie
kompletną dokumentację procesu leczenia, zdjęcia „przed i po”
rozbudowę systemu o moduły kapilaroskopii, trichoskopii i analizę fluorescencyjną skóry

Nową kamerę medicam 800HD
Doskonały obraz w rozdzielczości Full HD 1920x1080 pikseli

nież
ny rów
p
ę
t
s
!
o
Teraz d uterów Apple
p
m
dla ko

Consultronix S.A. | ul. Racławicka 58 30-017 Kraków | tel. 122902222 | www.consultronix.pl

www.consultronix.pl

DERMATOLOGIA

17
17

Wzorzec siateczkowaty
w zmianach niemelanocytowych
Wzorzec siateczkowaty (reticular pattern) w zmianach niemelanocytowych: dodatkowa brodawka sutkowa.
Wzorzec siateczkowaty jest najczęstszym wzorcem zmian melanocytowych. Swoją nazwę zawdzięcza wyglądowi przypominającemu siateczkę (ryc. 1). Najczęściej stwierdzany jest w łagodnych przypadkach nabytych znamion melanocytowych, jak
również w brodawkach łojotokowych, plamie soczewicowatej,
włókniaku twardym oraz dodatkowej brodawce sutkowej. Strukturą przypominającą siatkę barwnikową, w rzeczywistości nią

nocytowy, czy niemelanocytowy. Stwierdzenie obecności siatki
w badaniu dermoskopowym nie w każdym przypadku jednoznacznie potwierdza charakter zmiany melanocytowej. Jednym
z wyjątków jest dodatkowa brodawka sutkowa (polythelia).
Częstość występowania dodatkowej brodawki sutkowej wynosi od 1% do 2%. Dodatkowe brodawki najczęściej pojawiają się
w obrębie linii mlecznej poniżej piersi.
Dodatkowa brodawka sutkowa w dermoskopii charakteryzuje
się obecnością centralnego, białego odbarwienia, czasem przypominającą bliznę, z obwodową delikatną siatką barwnikową.
Obraz dermoskopowy czasem może sugerować włókniak twardy (dermatofibroma), jednakże łagodny obraz kliniczny, charakterystyczna lokalizacja oraz brak włóknienia w obrębie zmiany są
pomocnymi cechami różnicującymi w diagnostyce tej jednostki
dermatologicznej. Rzadziej w dermoskopii dodatkowej brodawki sutkowej można odnaleźć również pseudosiatkę.

Ryc. 1. Wzorzec siateczkowaty w znamieniu melanocytowym

niebędącą, jest tzw. pseudosiatka, (pseudonetwork, ryc. 2), która
powstaje w efekcie rozlanej hiperpigmentacji pomiędzy ujściami gruczołów łojowych oraz mieszków włosowych, co wiąże
się z anatomiczną lokalizacją - na twarzy. Pseudosiatka dotyczy
przede wszystkim zlokalizowanych w obrębie skóry twarzy znamion melanocytowych, rogowacenia słonecznego oraz czerniaka in situ.
W diagnostycznym algorytmie dermoskopowym pierwszym
krokiem jest określenie, czy badana zmiana ma charakter mela-

Ryc. 2. Wzorzec pseudosiatki w znamieniu melanocytowym zlokalizowanym w obrębie skóry twarzy
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Ryc. 3. Obraz dermoskopowy dodatkowej brodawki sutkowej. Widoczne jest typowe, centralne odbarwienie oraz delikatnie rozchodząca się
promieniście siatka barwnikowa o jasnobrązowym zabarwieniu i delikatnym wysyceniu
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Nonmelanocytic lesions defying the two-step dermoscopy algorithm. Dermatol Surg. 2006; 32(11):1398-406.
3. Blum A, Roehm S. Accessory nipple looks like dermatofibroma
in dermoscopy. Arch Dermatol. 2003;139(7):948-9.
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dr n. med. Grażyna
Kamińska-Winciorek
all4skin.kontakt@gmail.com
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DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

CIOS (ALPHA) w konkurencję

Piotr Wawrzyńczyk
pwawrzynczyk@cxsa.pl

Wszystkie dziedziny ludzkiego życia poddawane są cyfryzacji.
Najlepszym przykładem są aparaty fotograficzne – wielu z nas
pamięta czasy, gdy można było wykonać 36 zdjęć na kliszy. Dziś
wykonuje się tysiące zdjęć w formie cyfrowej, zapisywanych na
kartach pamięci. Innym przykładem może być telewizja – na
każdym kanale widzimy zapowiedzi wyłączenia w 2013 roku
nadajników analogowych. Pozostaną jedynie kanały nadawane w formacie cyfrowym. Dzięki temu mamy mieć możliwość
oglądania kanałów w lepszej rozdzielczości.
Również segment medyczny poddaje się digitalizacji. W listopadzie 2012 roku firma Siemens zaprezentowała pierwszy
w swojej ofercie przewoźny RTG z ramieniem C wyposażony
w panel cyfrowy. Otrzymał nazwę – Cios Alpha. Jest ona bardzo wymowna w naszym języku – mamy nadzieję, iż stanie się
celnym ciosem w aparaty konkurencyjne. Nie jest to pierwszy
aparat tego typu na świecie, jednak jak mówi stare porzekadło
– proces tworzenia jest jak studia – nie ważne kto je pierwszy
ukończy, ważny jest produkt finalny. Jako technologia, detektor
cyfrowy w porównaniu ze wzmacniaczem obrazu stanowi wyzwanie, jeśli chodzi o dawkę dla pacjenta. Podstawowym zatem
zadaniem była kwestia jak największego ograniczenia dawki
przy równoczesnym zachowaniu jak najlepszej jakości obrazu.
Aparaty konkurencyjne na rynku pojawiły się wcześniej, jednak
ich łańcuch obrazowania, ani nie rozwiązuje problemów nowej
technologii, ani nie wykorzystuje w pełni zalet detektora cyfrowego, prezentując obraz z kwadratowego detektora standar-

dowo jako koło lub przełączając się na prezentację w kole po
obróceniu obrazu.
Cios Alpha dostępny jest w dwóch wersjach – z detektorem
8” lub 12” oraz odpowiednim do wykonywanych procedur generatorem. Dla lepszego pozycjonowania obudowa detektora
została wyposażona w panel do zwalniania hamulców wszystkich ruchów ramienia C. Sprawniejszą obsługę aparatu ułatwia
rozwiązanie znane z wcześniejszych aparatów firmy Siemens
– poszczególne osie obrotu oraz odpowiadające im przyciski na
konsoli zostały oznaczone tymi samymi kolorami. Aparat można doposażyć w silnikowe ruchy (orbitalny i anulacyjny) oraz
pamięć dwóch pozycji, pomiędzy którymi można się szybko
przemieszczać podczas procedury. Cios Alpha standardowo
posiada dwa panele użytkownika – jeden na wózku z ramieniem C, drugi z monitorami. Oba wózki posiadają zwartą konstrukcję pozwalającą na łatwe transportowanie aparatu pomiędzy salami. Opcjonalnie, istnieje możliwość zamontowania
trzeciego panelu w polu sterylnym. Wartym uwagi jest aktywny
system chłodzenia, dzięki któremu można już zapomnieć o takich kwestiach jak przegrzewanie i awaryjne wyłączanie lampy.
Aparat ten zostaje wprowadzony na rynek w czasie kryzysu.
Jednak patrząc na możliwości oraz perspektywy jakie stawia
przed użytkownikiem jesteśmy spokojni o jego przyszłość.
Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi parametrami
prosimy o kontakt z naszymi handlowcami.

Fot. 1. Aparat RTG z ramieniem C Cios Alpha firmy Siemens
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„Kwiatowe” zdjęcia rentgenowskie
Wilhelm Konrad Roentgen opisując odkryte przez siebie nowe
promienie, od razu określił ich wielką rolę w medycynie. Niezwykłe właściwości nowego promieniowania pionierzy radiologii, starali się wykorzystać do badania otaczającego świata,
także roślinnego. Już na początku XX wieku, Goby z Francji
i Hall-Edwards z Wielkiej Brytanii wykonali pierwsze badania
rentgenowskie kwiatów. Obrazy przedstawiające delikatną,
wewnętrzną strukturę i piękno w nowym wymiarze wzbudziły

powszechne zainteresowanie ale zostały potraktowane jako ciekawostki. Dopiero w latach 30. XX wieku ukazały się prace, które
wyznaczały kierunki „kwiatowej” radiografii. Prace Engelbrechta z USA wskazywały na przydatność tej techniki w badaniach
naukowych nad strukturą roślin. Z kolei Taster zapoczątkował
wykonywanie radiogramów kwiatów w celach ekspozycyjnych,
wyznaczających nowy kierunek w sztuce. Zdjęcia rentgenowskie kwiatów wykonywało i nadal wykonuje wielu autorów.
Ciekawym podsumowaniem w tym zakresie jest książka „The Secret Garden” w której Albert Richards (radiolog stomatologiczny
z USA) zamieścił ponad 100 zdjęć rtg kwiatów.

prof. dr hab. med.
Andrzej Urbanik
Katedra Radiologii
Collegium Medicum UJ

Obecnie, dla profesjonalistów zajmujących się „kwiatową” radiografią możliwości jakie dają standardowe aparaty rentgenowskie są niewystarczające. Używają specjalnie skonstruowanych
do tego celu aparatów radiograficznych z mikroogniskami i filtrami berylowymi w których nie używa się folii wzmacniających.
Autor, już na początku lat 80. XX wieku wykonał pierwsze „kwiatowe” zdjęcia rtg. Dopiero jednak wprowadzenie cyfrowej radiografii otworzyło całkiem nowe możliwości związane z technikami postprocesingowymi, pozwalającymi uzyskiwać dowolną
„interpretację” danych obrazowych otrzymanych w czasie ekspozycji.

Fot. 1. Tulipan (A), Goździk (B), Irys (C), Róża (D)

Prezentowane zdjęcia zostały wykonane przy użyciu cyfrowego mammografu „miękkim” promieniowaniem co pozwoliło na
uchwycenie delikatnej struktury kwiatów, a także uwidocznienie małych elementów ich morfologii.

Zawieszenie sufitowe Mavig
- wygoda użytkowania
W poprzednim numerze podkreślaliśmy fakt, jak istotnym elementem pracy jest kładzenie odpowiedniego nacisku na ochronę
oczu podczas pracy z promieniowaniem przy zabiegach fluoroskopii. W tym artykule z kolei skupimy się na ergonomii pracy
jaką można uzyskać m.in. dzięki zawieszeniom sufitowym. Tego
typu systemy są coraz częściej stosowane przy mocowaniu m.in.
lamp operacyjnych, monitorów jak i elementów ochrony radiologicznej, takich jak tarcze ochronne. Rozwiązanie to jest wybierane
przede wszystkim przez użytkowników, którzy cenią sobie ergonomię i wygodę pracy podczas zabiegów. Zastosowanie takiego
systemu umożliwia pracę z urządzeniami w różnych częściach
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pracowni. Co więcej, daje to możliwość łatwego dostosowania
pozycji urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego z użytkowników.
Aby sprostać wymaganiom stawianym przez lekarzy, firma Mavig
udostępnia szereg rozwiązań zawieszeń sufitowych, zebranych
pod wspólną nazwą - Portegra 2. Na system ten składają się
przede wszystkim kolumny sufitowe z możliwością obrotu dwóch
ramion o 240 lub 360 stopni. Taką kolumnę do sufitu można przymocować na dwa sposoby: stacjonarnie lub poprzez szynę z wózkiem, dzięki czemu uzyskuje się system mobilny. Wersja ruchoma

Grzegorz Krawczyk
gkrawczyk@cxsa.pl
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wane zostało nowe udogodnienie dla tego rozwiązania. Jest nim
możliwość wybrania kolumny Spider na wózku, poruszającym się
wzdłuż szyny z możliwością zawieszenia na jednym urządzeniu
aż trzech różnych elementów. Wcześniej dostępna była tylko
opcja stacjonarna (fot. 1). Otwiera to zupełnie nowe korzyści zastosowań na sali zabiegowej.

Fot. 1. Zawieszenie sufitowe typu Spider, firmy Mavig

umożliwia wykorzystanie podwieszonego urządzenia w więcej
niż jednym miejscu. Daje również możliwość „zaparkowania”
z dala od miejsca pracy, uzyskując tym samym dodatkową wolną
przestrzeń przy pacjencie. W zależności od wyboru sposoby montażu, długość kolumn zawiera się w zakresie od 46 do 100 cm.
Kolejny system ze względu na charakterystyczny kształt uzyskał
przydomek „Spider”. Jest to urządzenie z trzema ramionami oraz
z udźwigiem aż do 21 kg dla każdego z ramion i możliwością
swobodnego obrotu o 360 stopni! Podczas marcowego Europejskiego Kongresu Radiologicznego ECR w Wiedniu zaprezento-

Systemy firmy Mavig umożliwiają także mocowanie podwieszanych, przezroczystych tarcz akrylowo-ołowiowych, zabezpieczających przed promieniowaniem. Dzięki czemu zyskujemy
dodatkowe środki ochrony zarówno pacjenta jak i personelu medycznego. Ze względu na swoją poręczność jest to rozwiązanie
niezwykle wygodne w użytkowaniu. Warto również podkreślić, że
dla wszystkich wymienionych wcześniej zastosowań, dla każdego
klienta w sposób indywidualny zostaje dopasowany mechanizm
ramienia. Dobór następuje w zależności od obciążenia z jakim będzie ono pracować, tak aby późniejsza praca z urządzeniem nie
sprawiała trudności żadnemu z użytkowników.
Dzięki długoletniej historii firma Mavig udostępnia rozwiązania,
które z łatwością można dostosować do indywidualnych potrzeb.
Urządzenie z serii Portegra powstały po to, aby ułatwić codzienną
pracę oraz zapewnić ochronę przed szkodliwym promieniowaniem, wymagając jednocześnie jak najmniej wysiłku po stronie
użytkownika.

Vela QI
- jak scyzoryk armii szwajcarskiej

Leszek Piątek
lpiatek@cxsa.pl

Młodszy brat Veli XL pojawił się oficjalnie na rynku w Polsce.
Inżynierowie firmy Starmedtec po otrzymaniu analizy najczęściej używanych aplikacji Veli XL doszli do wniosku że
do większości z nich wystarczyłaby znacznie mniejsza moc.
Wynikiem ich pracy jest 30 W laser thulowy drugiej generacji - Vela QI. Aparat znajduje swoje zastosowanie w urologii
(radykalna prostatektomia, nacinanie zwężeń, wycinanie guzów nerki, częściowa resekcja nerki), ginekologii (kłykciny,
endometrioza), laryngologii (usuwanie migdałków, polipów,
chirurgia jamy ustnej), pulmonologii, chirurgii ogólnej oraz
onkologicznej (operacje laparoskopowe, częściowa resekcja
wątroby), itd.
Możliwości aplikacyjne lasera są ograniczone jedynie fantazją operatora i w pewnym zakresie obowiązującymi przepisami. A tak już zupełnie poważnie, Vela QI znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest precyzyjne cięcie,
niepożądane jest krwawienie przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu oddziaływania termicznego na okoliczne tkanki.
Dzięki możliwości przeniesienia generowanej długości fali

przez światłowód, zastosowanie aparatu nie ogranicza się
jedynie do zastosowań „zewnętrznych”. Możliwe są aplikacje przy wykorzystaniu nowoczesnych, minimalnie inwazyjnych technik laparoskopowych oraz endoskopowych. Ciało
ludzkie charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością wody.
Wykorzystanie tej samej długości fali co w Veli XL, pozwala
wykonywać cięcie z wysoką efektywnością przy niskich nastawach mocy. Silna absorpcja promieniowania generowa-

Fot. 1. Aparat Vela QI firmy StarMedTec
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nego przez Velę QI w wodzie skutkuje bardzo niską głębokością penetracji tkanki (rzędu 0.2 mm) i wysoką precyzją cięcia.
Silne własności koagulacyjne emitowanego promieniowania
gwarantują brak/niską utratę krwi nawet przy najpoważniejszych operacjach (częściowa resekcja nerki/wątroby). Laser
poza długością fali przejął od starszego brata także technologię „Cool Cut”. Po włączeniu tej funkcji urządzenie z emisji
promieniowania ciągłego przechodzi w tryb pracy przerywanej. Co dzięki temu uzyskujemy? Tkanka jest poddawana
mniejszym obciążeniom termicznym co dodatkowo ogranicza strefę oddziaływania termicznego lasera. W znacznym
stopniu zostaje również zredukowana karbonizacja tkanki,
co było bolączką laserów thulowych pierwszej generacji.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom urządzenie można sklasyfikować jako bardzo nisko obsługowe. Jedyną częścią zuży-
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walną Veli QI jest światłowód wielorazowego użytku. Dzięki
braku ograniczenia ilości zabiegów przeprowadzonych przy
jego użyciu, koszty utrzymania urządzenia są na stałym, niskim poziomie.
Vela QI, podobnie jak scyzoryk będący od dawna na wyposażeniu armii szwajcarskiej, jest narzędziem uniwersalnym.
Zastępując skalpel, laser staje się coraz częstszym widokiem
w nowoczesnych salach operacyjnych oraz zabiegowych.
Współczesna medycyna dąży do minimalizacji inwazyjności
procedur, dzięki czemu czas powrotu pacjenta do normalnego funkcjonowania skraca się, a szpitale zmniejszają koszty
opieki pooperacyjnej. Vela QI znakomicie wpisuje się w te
trendy. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym
działem handlowym.

Systemy ESWL Medispec
zweryfikowane przez polski rynek
Medispec Econolith 2000 (E2000) to podstawowy, elektrohydrauliczny system ESWL o sprawdzonej konstrukcji. Urządzenie
jest pozycjonowane w klasie budżetowej. Pomimo niskiej ceny
zakupu, aparat oferuje wszystkie cechy dobrego litotryptera: umiarkowaną gęstość energii pojedynczego impulsu, duże
ognisko terapeutyczne, wysoką skuteczność kruszenia kamieni, niskie koszty eksploatacji. Wraz z aparatem dostarczany jest
stół z możliwością regulacji położenia w 3 płaszczyznach. Aparat współpracuje z większością dostępnych na rynku ramion
C. Opcjonalnie, po wyposażeniu w uchwyt do głowicy, może
współpracować z dowolnym posiadanym przez użytkownika
aparatem USG. Medispec E2000 jest aparatem, który bardzo
dobrze sprawdzi się w prywatnych oraz publicznych placówkach medycznych, rozpoczynających swoją działalność w dziedzinie kruszeniu kamieni.
Medispec Econolith 3000 (E3000) jest elektrohydraulicznym
systemem ESWL, następcą systemu E2000. Ulepszona konstrukcja generatora umożliwia uzyskanie większej skuteczności
kruszenia kamieni. Kompaktowa obudowa i bardziej zwarta
konstrukcja pozwala zająć mniejszą przestrzeń w pomieszczeniu zabiegowym. Zachowano wszystkie zalety poprzednika
takie jak umiarkowana gęstość energii pojedynczego impulsu,
duże ognisko terapeutyczne, itd. Aparat posiada takie same
możliwości współpracy z urządzeniami do lokalizacji złogów
jak poprzednik. O tym z jakim urządzeniem mamy do czynienia
może świadczyć jedna z instalacji w Polsce – ponad pięcioletni
aparat wykonuje bezawaryjnie około 2500 procedur kruszenia
kamieni rocznie.
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Aparaty ESWL firmy Medispec nie bez przyczyny posiadają największą bazę instalacyjną w Polsce. Dzięki swojej niezawodności pozwalają lekarzom skupić się na tym co najważniejsze – na
Pacjencie. Nasz doświadczony serwis, obecny w całej Polsce pozwala właścicielom urządzeń spać spokojnie, bez obaw o swoją
inwestycję.
Firma Consultronix oferuje pełen wachlarz możliwości rozpoczęcia pracy na aparatach ESWL, od zakupu, przez leasing aż
po dzierżawę. Dzięki tak szerokiej ofercie każdy zainteresowany
znajdzie ofertę skierowaną właśnie do niego. Więcej informacji
można uzyskać kontaktując się z naszym działem handlowym.

Fot. 1. Aparat Econolith, firmy Medispec

Przemysław Piątek
ppiatek@cxsa.pl
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Abenomia - objawy i rokowania
Krzysztof Arabski
Orionfin

Od zapaści gospodarczej w 1990 r., japońscy politycy wypróbowali całą gamę programów stymulacyjnych. Polityka monetarna objęła zerowe stopy procentowe i niskie stopy zdusiły
konsumpcję: od 1994 r. ceny spadły o 18%, od 2000 r. inflacja
wynosiła średnio -0.3%. Powstały olbrzymie deficyty, zadłużenie publiczne sięgnęło 240% PKB.
Ujemna inflacja nosi nazwę deflacji i jest na dłuższą metę wyniszczająca. Przynosi korzyści ludziom starszym, ale kosztem
młodszych. Chroni oszczędności pierwszych, lecz tych drugich
zniechęca do zaciągania pożyczek na założenie firmy czy zakup
domu. Wzmocnienie jena osłabiło konkurencyjność eksportu.
Wydatki rządowe nie spowodowały wzrostu gospodarki. PKB
Japonii w 2012 r. był na tym samym poziomie jak 20 lat temu.
Nowy premier Shinzo Abe zapowiedział wprowadzenie zdecydowanej polityki proinflacyjnej. „Abenomia” może pomóc
w ożywieniu gospodarki Japonii. Taki program to nie jest kaszka z mleczkiem. Siła Abenomii jest tak wielka, że sama jej zapowiedź sprawiła, iż od października jen osłabł o 1/5 (październik
100Y=1.27$ kwiecień 1.00$), a wartość japońskich akcji skoczyła o 1/3.
Wyrwanie się z pułapki deflacyjnej wymagało mianowania na
stanowisko szefa Banku Japonii kogoś, kto nie będzie się bał
przyznać, że przez ostatnie lata stosowano całkowicie błędne

podejście. Bank będzie musiał wkroczyć na niepewną, inflacyjną ścieżkę. Niektórzy uważają to za lekkomyślność. Jednak
alternatywą jest pogodzenie się z wieczną deflacją, a to wydaje
się jeszcze bardziej lekkomyślne.
4 kwietnia, gubernator Bank of Japan, Haruhiko Kuroda oświadczył, że bank podwoi w ciągu dwóch lat ilość pieniędzy w obiegu i zamierza podnieść inflację do 2 proc. Plan jest prosty:
w tym roku wpompować do gospodarki prawie 62 bln jenów
(630 mld dol.). Jeśli wszystko pójdzie dobrze, tani jen wesprze
przemysł, a wzmocnienie gospodarki ułatwi walkę z deficytem.
Ceny będą szły do góry, a zadłużenie – w dół. Jeśli coś pójdzie
nie tak, możemy stać się świadkami kryzysu zadłużenia publicznego na skalę epicką.
Jakie te działania i ich skutki przynoszą nam informacje? Na
„abenomii” zarobili krajowcy posiadający akcje, stracili posiadający obligacje, inwestorzy zewnętrzni wyszli na zero, wzrosły
ceny obligacji z Europy – kupują je masowo inwestorzy „azjatyccy”.
Niezależnie od tego, jaką ścieżkę obierze japońska gospodarka, będzie to miało konsekwencje dla nas wszystkich i wszyscy
będziemy się mogli czegoś nauczyć, gdyż jest wysoce prawdopodobne, że teraz nas czeka dłuższy okres niskich stóp procentowych.

Prawa, lewa – lewa, prawa
To wprawdzie temat na poważne dzieło, ale bez próby zdefiniowania nawet najważniejszych, zawartych w tych określeniach
treści, można postawić szereg pytań, na które każdy może sobie sam odpowiedzieć.

bp Tadeusz Pieronek

Najprościej jest odróżnić prawą i lewą część ciała, rękę czy nogę,
prawy czy lewy płat mózgu człowieka, czy jakiejkolwiek rzeczy.
W sensie fizycznym to proste. Patrząc przed siebie na wschód,
prawa strona jest ku południu, a lewa ku północy. Mogłoby być
inaczej, ale tak się umówiliśmy na świecie i tak pozostanie. Zupełnie innym problemem jest odpowiedź na pytanie, która ręka
jest ważniejsza, prawa, czy lewa. Do niedawna praworęcznych
uznawano za normalnych, a leworęcznych uczono pisać prawą
ręką. Ale to się zmieniło. Dziś na ogół uznaje się leworęcznych
za zdolniejszych i nikt nie przeszkadza im pisać właśnie tą
ręką. Najgorzej jest z poglądami. Które z nich są prawe, a które
lewe? By rozstrzygnąć to politycznie ważne pytanie, koniecznie

trzeba uzyskać odpowiedź, o jaki okres historii chodzi, a może
nawet o jakie jej lata. Są przecież jakieś kryteria rozstrzygające
o tym kto jest prawicowcem, a kto lewicowcem. Ambaras jest
w tym, że niektórym pomyliły się etykietki. Na to nie ma rady.
Odwołując się jednak do oceny wartości prawo i leworęcznych
można spokojnie stwierdzić, że w interesie społeczeństwa nie
jest istotne to, kto hołduje poglądom prawicowym, a kto lewicowym, byle tylko dbał o dobro wspólne, a nie partyjne.
Można jeszcze odwołać się do natury i zauważyć, że człowiek
pełny, zdrowy fizycznie i umysłowo, potrzebuje do spełnienia
swoich funkcji życiowych zarówno prawej, jak i lewej strony. Co
więcej, każdy z nas, jeżeli ma oczy szeroko otwarte wie, że lepiej
jest budować życie wszystkim co dobre, niezależnie od tego,
czy dostrzegł je ktoś z prawej, czy z lewej strony.
Kraków, dnia 10 maja 2013 r.
www.consultronix.pl
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Co z tą Unią?
Nie zamierzam Państwa zanudzać kompletną analizą funkcjonowania Unii Europejskiej, zresztą moje kompetencje tak daleko
nie sięgają. Natomiast mam kilka spostrzeżeń, którymi chciałem
się z Państwem podzielić. Jak dla mnie, nie ulega wątpliwości, że
tylko dzięki zjednoczeniu, Europa MOŻE być konkurencyjna wobec USA, Chin, czy w niedalekiej przyszłości Indii i Brazylii. Otóż
właśnie - może, ale nie musi!
Na początku, jak wszyscy pamiętamy, był Wspólny Rynek - miał
doprowadzić do zniesienia barier celnych, wprowadzić wewnątrz wspólnoty wolny handel, potem swobodę przemieszczania się obywateli, a po wprowadzeniu układu z Schengen zniesienia wewnętrznych granic. Jak dotąd świetne założenia, a
i rezultaty bardzo obiecujące. Oczywiście pojawiły się problemy
ze ściganiem przestępczości, ale dziś widać, że żadnego dramatu nie ma, mało tego, państwa pod tym względem słabsze, podciągnęły się do lepszych - choć zwykle jest odwrotnie, zgodnie
z zasadą Kopernika o wypieraniu dobrego pieniądza przez zły.
Początkowy sukces, stał się początkiem nieszczęść - natychmiast
znaleźli się chętni do poprawiania dobrego. Zgodnie z prawem
Parkinsona - Unijni urzędnicy zaczęli regulować nasze życie, a
im bardziej regulowali, tym więcej regulacji było potrzebnych.
W efekcie dzisiaj w pocie czoła reguluje nasze życie 55 tysięcy
dobrze opłacanych ludzi - co ciekawe - my im jeszcze za to płacimy. Ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego w każdym kraju
unijnym mamy jeść jednakowe jabłka, karpie muszą mieć taką

samą długość, a banany mają być identycznie wygięte. Dlaczego narzucono nam jednolitą politykę rolną? Zamiast wewnętrznej konkurencji, mamy subwencjonowanie, a efekt jest taki, że
produkujemy drogą i wcale nie najlepszą żywność. Unijni technokraci zajęli się regulacjami dotyczącymi energii, np. wiatrowej
- co doprowadziło do powstania farm wiatrowych, również w
miejscach, gdzie wiatru jest jak na lekarstwo, ale nie mieli już
czasu ani ochoty na stworzenie jednolitej polityki energetycznej
całej Unii. W efekcie Rosja rozgrywa nas między sobą, a rozpiętość cen jakie poszczególne kraje Unii płacą za rosyjski gaz jest
jak 1:4!!!

Krzysztof Smolarski
ksmolarski@cxsa.pl

Jeśli wszystko zunifikujemy i do bólu wyregulujemy - zabijemy
innowacyjność i postęp, a co gorsza, wypchniemy twórcze jednostki do Chin czy USA, bo u nas w Europie nie będzie klimatu
na wykorzystanie ich potencjału. Jeśli w Grecji, Portugalii i Norwegii będziemy mieli identyczne restauracje, owoce, urzędy,
wprowadzimy język angielski, a może na wzór sowiecki, postawimy w każdej stolicy kopię Wieży Eiffla - pozbędziemy się problemu turystów, będzie można zlikwidować 80% komunikacji
wewnętrznej. Po co gdzieś jechać, jeśli wszędzie jest tak samo?
Dobra wiadomość dla, ministra od zegarków, nie będzie trzeba w Polsce modernizować ani dróg, ani kolei - zresztą w całej
Unii raczej nic się na lepsze nie zmieni przez najbliższe 300 lat,
podobnie jak w Japonii w okresie Tokugawa o czym przeczytacie Państwo u Zbyszka Mazgaja na stronie 25.

Kolega
Był taki żart żydowski. W wypożyczalni DVD spotyka się dwóch
starszych panów. Jeden z nich widzi, że drugi pożycza film
pornograficzny. „Ty pożyczasz pornograficzny film? W twoim wieku?”. „Tak, bo ja sobie go puszczam od tyłu” „Czemu od tyłu?” „Bo
uwielbiam widzieć jak ona jemu oddaje pieniądze.”
I to mi nasunęło myśl, że teraz gdy wszystko uwieczniamy przy
pomocy kamer jest antidotum na stres. Są wybory i jakaś partia
nie jest zadowolona z wyników wyborów. Są takie partie! Siadają
sobie jej członkowie na konwencji i puszczają od tyłu film z wyborów. Widać jak elektorat wyciąga niesłuszne karty z urny. Ktoś
niezadowolony jest z małżeństwa. Puszcza sobie film ze ślubu
i widać jak ściągają sobie obrączki i jak się odpychają żeby się nie
pocałować. I dlatego zapewne pojawiła się moda, jak gdzieś przeczytałem, że zamawia się operatora na noc poślubną. Rodzi się
dziecko. Jest niegrzeczne i źle się uczy to dla relaksu puszczamy

www.cxnews.pl

sobie tę noc poślubną od tyłu. Widać jak para wyskakuje z łóżka.
Nie ma poczęcia.
Bardzo ten pomysł spodobał się pewnemu mojemu koledze.„Jaka
szkoda, zmartwił się, że tak późno wymyślili to DVD. Całą historię
można by puszczać od tyłu dla pokrzepienia serc. Rozbiory. Bitwa
pod Grunwaldem.” „Zaraz, zaprotestowałem, przecież bitwę pod
Grunwaldem wygraliśmy.”„Właśnie. I to był błąd. Patrz gdzie teraz
są Niemcy, a gdzie my. Ale można by, rozmarzył się, tak puszczać
od tyłu wszystko. Deszcz by nie padał, Noe nie musiałby budować Arki, Kain nie zabiłby Abla, no i Adam.” „Co Adam?” „Miałby
wszystkie żebra”. „I to by ci się podobało?” „Przecież mnie znasz,
mnie tak”. Taki jest ten mój kolega. Nawet go lubię. I dlatego mu
nie powiedziałem, że gdyby Adam miał wszystkie żebra to by go
nie było na świecie. Zresztą mnie też.

Krzysztof Piasecki
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Krzyżówka
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POZIOMO:
1. z szybko zmieniającymi się obrazkami;
6. wróblem wyleci, wołem wróci; 8. ustęp tekstu z częstym przejęzyczeniem się; 11. Puszkinowski bohater, w którym zakochała się Tatiana Łarina; 12. pobiegnij do niej z kwiatami
10. lutego; 13. Agata dla bliskich; 14. klasyczne
zapytanie przed kasą; 15. udzielanie fachowych wskazówek; 17. garnie się do pracy społecznej, choć za to jej nie płacą; 20. zapomniana powieść Tyrmanda; 21. korekta błędów
zwykle na końcu książki; 23. Adam, scenograf
teatrów warszawskich; 24. w nim na słońce;
25. między tajgą a strefą polarnych pustyń
lodowych na północy; 26. awansował na czajnik; 27. portugalski zakon rycerski, utworzony
do walki z muzułmanami; 28. kaukaska rzeka
drobiowa
PIONOWO:
1. podtrzymują dach; 2. niemodna obecnie
sztuczna tkanina; 3. piętnastominutowy poobiedni odsap; 4. ciemnobrunatny barwnik;
5. nachlebowe mięsne smarowidło / najsmaczniejsze z zająca/; 6. osoba upoważniona
do danego działania; 7. zarabia na udzielaniu
lekcji domowych; 9. doktryna i liturgia kościoła
Wielkiej Brytanii; 10. rzeźbi w metalu; 16. włoska radiostacja; 18. dom Jana Kasprowicza nad
Dunajcem; 19. poznać po nich pana; 20. datki
pieniężne na zbożny cel; 22. twórca ozdobnej
chustki damskiej; 23. ważny palec

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
Litery z oznaczonych na pomarańczowo pól stanowią rozwiązanie krzyżówki. Rozwiązania należy przesyłać mailowo, na adres: cxnews@cxnews.pl, lub umieszczać na stronie internetowej www.facebook.com/CXNews. Osoba,
która jako pierwsza prześle poprawne rozwiązanie krzyżówki zostanie nagrodzona torbą marki Björn Borg - do wyboru damską lub męską, natomiast kolejne 5 osób dostanie rabat w wysokości 10% do wykorzystania w sklepie
sklep.focusfashion.pl. Nagrody ufundowała firma Focus Fashion, będąca wyłącznym dystrybutorem marki Björn
Borg na terenie Polski. Zapraszamy do zabawy!
Z przyjemnością informujemy, iż pierwszą osobą, która nadesłała rozwiązanie krzyżówki z numeru CX News 1/43/2013 jest Pan Piotr
Lewandowski. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!
www.consultronix.pl
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Samuraj w marynacie
przyczynek do dyskusji o wartościach
Wielce Szanowni Państwo!
Pewnego dnia roku Pańskiego 1542 sztormowy wiatr zepchnął
z kursu portugalski statek płynący z Makau do Chin. Jego nawigator, nie dysponujący rzecz jasna chronometrem, nie mając pojęcia
gdzie się znajduje, zdał sie na intuicję i... odkrył dla Europy Kraj
Kwitnącej Wiśni. Tak do Japonii dotarły najnowsze zdobycze Zachodu: Jezuici, syfilis i arkebuzy.
Te ostatnie wzbudziły największe zainteresowanie, zwłaszcza, że
było to apogeum wieku wojen Sengoku-jidaji. W owym czasie
trzon japońskich armii stanowili ashigaru - lekkozbrojna piechota rekrutowana z bezrolnych chłopów i chołoty wszelkiej maści.
Uzbrojeni w długie lance stanowili realną siłę dopóty, dopóki
utrzymywali zwartą, najeżoną włóczniami formację. Kiedy szyk
szedł w rozsypkę ich taktyka ulegała diametralnej zmianie: wyrzucali dzidy i uciekali. I słusznie, bowiem w bezpośrednim starciu
ze szkolonym od dziecka samurajem żaden z nich nie miał najmniejszych szans. Tak było do czasu, kiedy sprawy wziął w swoje
ręce nasz znajomy Oda „rzeźnik” Nobunaga. Uzbroił on ashigaru
w arkebuzy i wymyślił efektywną taktykę: na polu bitwy rozmieścił ich za szańcem w pierwszej linii ustawiając najlepszych strzelców - pozostali ładowali im broń. I stał się cud, pogardzani ashigaru zdziesiątkowali niepokonaną dotąd kawalerię rodu Takeda,
umożliwiając Nobunadze wygranie bitwy pod Nagashino. Wkrótce potem Japonia stała się największym producentem ręcznej
broni palnej w Azji, zaś w słynnej bitwie pod Sekigaharą używano
również artylerii.
Ta bitwa, do której doszło w roku 1600, przesądziła o losach Japonii na blisko trzysta lat. A było to tak: kiedy zmarł Toyotomi-no Hideyoshi, ashigaru który został regentem, pozostało dwu
kandydatów do przejęcia władzy: najpotężniejszy feudał w kraju,
władca ośmiu prowincji Tokugawa-no Ieyasu oraz potężny minister Ishida-no Mitsunari. Obustronne próby zamachów spełzły na
niczym, zaś siły podzieliły się po równo, musiało więc dojść do
bitwy. Zwycięsko wyszedł z niej Tokugawa i cesarz mianował go
shogunem. Nowemu władcy od razu trafił się twardy orzech do
zgryzienia: otóż ashigaru uzbrojeni w pukawki sprawili, że samuraje stali się przeżytkiem. A przecież władza shogunów i cały system bakufu opierał się właśnie na samurajach. Chcąc zachować
władzę Tokugawa musieli działać i to szybko! Na pierwszy ogień
poszli Jezuici, którzy dochowali się już ćwierć miliona owieczek,
a wśród nawróconych byli nawet najwyżsi arystokraci. Zważywszy, że braciszkowie, poza własnymi, reprezentowali interesy
króla Portugalii, (której papież podarował był Japonię niczym
Pan Zagłoba Niderlandy Carolusowi), nie dziwi, że nakazano im
opuścić Japonię. Ci zaś, którzy nie wyjechali powiększyli grono
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męczenników. Dla równowagi Japończykom zakazano wyznawania chrześcijaństwa. Nie zmuszano ich wszak do apostazji! Przecież każdy mógł popełnić sepuku. Następnym logicznym krokiem
było wprowadzenie, pod karą śmierci, zakazu opuszczania wysp
dla Japończyków, dla cudzoziemców zaś rygorystycznego zakazu
wstępu. Ponieważ nikt nie spodziewał się honoru po barbarzyńcach, zatem zabijano ich kiedy tylko postawili stopę na lądzie.
Nie udało się jednak całkowicie przeciąć kontaktów ze światem
- w końcu kobietom potrzebny był jedwab na kimona - ograniczono je wszakże do jednego portu położonego na sztucznej
(sic!) wyspie. Zabezpieczywszy kraj przed wrażymi wpływami,
Tokugawa mogli się skupić na sprawach wewnętrznych. Przede
wszystkim utrzymano wprowadzony jeszcze przez Hideyoshiego
dekret zamykający stan samurajów dla klas niższych, zaś tradycję przechodzenia zawodu z ojca na syna nie tylko podniesiono
do rangi obowiązującego prawa, ale i twórczo rozwinięto: teraz
z ojca na syna przechodziło również stanowisko. Jeżeli papa był,
dajmy na to, starszym sikawkowym w straży pożarnej, to pierworodny wiedział kim będzie do końca życia. Młodsi bracia zostawali
zwykłymi strażakami. Ni mniej, ni więcej.
Te reformy zapewniły rodowi Tokugawa władzę, zaś Japonii pokój przez blisko trzysta lat. Ceną było wszakże zamienienie kraju
w przesiąknięty marazmem skansen. Ludzie przestali się starać,
bo i po co? Toteż kiedy w roku 1866, u brzegów Japonii pojawiła
się potężna Brytyjska armada stalowych pancerników z napędem
parowym, rząd zdał sobie sprawę, że armia rodem z XVII wieku nie
jest w stanie się im przeciwstawić. Tym razem nie powiał Kamikaze, musiano więc otworzyć granice. To przesądziło o kompletnym
upadku autorytetu shoguna i wyniosło do władzy cesarza, który
zniósł feudalizm i wszystkie przywileje samurajów. Wprawdzie tu
i ówdzie wybuchły bunty, zostały jednak łatwo stłumione przez
cesarską armię złożoną z poborowych uzbrojonych i wyszkolonych według europejskich wzorców. Taki był niesławny koniec
tysiącletniej historii dumnych wojowników.
Dlatego, Moiściewy, ilekroć widzę polityka, który z błyskiem
w oku i zaciętą twarzą mieni się konserwatystą i obrońcą wartości, staję się nieufny. Bo historia epoki Tokugawa dowodzi, że
konserwatyzm może być równie destrukcyjny jak rewolucja.
Kto wie, czy racji nie miał niejaki Jaroslav Hašek, (ten od wojaka
Szwejka), który w praskich piwiarniach C.K. monarchii założył
Partię umiarkowanego postępu w ramach obowiązującego prawa.
I nawet wprowadził posłów do parlamentu w Wiedniu. Gdyby nie
wybuchła Wojna Światowa, to kto wie...
Życzę Państwu i sobie umiarkowanego postępu.
Z.M.

Zbigniew Mazgaj
zmazgaj@cxsa.pl
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Wetlab Witrektomia
Kraków 2013
Celem niniejszego kursu jest dostarczenie młodym chirurgom
najlepszej wiedzy z zakresu chirurgii witreoretinalnej. Kurs ukierunkowano na podniesienie umiejętności praktycznych oraz uzupełnienie wiedzy nabytej z podręczników, spotkań naukowych oraz
praktyki lekarskiej. Podczas kursu zostaną omówione podstawowe
zasady i techniki chirurgii witreoretinalnej oraz szeroki przekrój
wskazań klinicznych. Ponadto zostaną przedstawione rekomendowane techniki chirurgiczne.
prof. dr hab. n. med.
Robert Rejdak
Kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej
Katedry Okulistyki UM w
Lublinie

Zazwyczaj wszyscy chirurdzy działają w podobny sposób jednakże istnieją techniki, które zostały wypracowane na drodze wieloletniej praktyki i stały się wzorem do naśladowania. Ich stosowanie
umożliwia przeprowadzanie zabiegu efektywniej i skuteczniej.
Niestety tylko niewielu z nas miało okazję spotkać się z innymi lekarzami – autorytetami z kraju i ze świata i zobaczyć jak oni wykonują zabiegi i operacje oraz z jakich rozwiązań korzystają. Ten kurs
daje możliwość zapoznania się z najnowszymi strategiami i technikami operacyjnymi. Wyjątkowa formuła kursu pozwala na owocną
dyskusję pomiędzy prowadzącymi i kursantami, jak również wymianę spostrzeżeń i doświadczeń pomiędzy lekarzami.
Program kursu opracowany został tak, aby poruszyć wszystkie
istotne aspekty chirurgii witreoretinalnej. Kursanci będę mogli

uczestniczyć w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych. Każda sesja tematyczna będzie oferować czas na otwartą dyskusję.
Program
• Narzędzia chirurgiczne i systemy operacyjne
• Podstawowe kroki i zasady witrektomii z wykorzystaniem
technik 20/23/25 G
• Wskazania do witrektomii oraz zasady postępowania chirurgicznego
• Retinopatia cukrzycowa: techniki i strategie chirurgiczne
• Odwarstwienie siatkówki
• PVR – techniki chirurgiczne i strategia w odwarstwieniu siatkówki oraz urazach
• Chirurgia plamki żółtej
• Urazy gałki ocznej i ciała obce wewnątrzgałkowe
• Powikłania chirurgii zaćmy
• Alternatywne i nowatorskie techniki w chirurgii witreoretinalnej
• Strategie postępowania w indywidualnych przypadkach klinicznych: planowanie, przeprowadzenie operacji, kontrola –
ocena jakości chirurgii; powikłania: postępowanie oraz opieka pooperacyjna; diagnostyka oraz zalecenia dla pacjenta.

Inżynier i Fizyk Medyczny
od 2013

j a ko dwum iesięcznik

Zamów prenumeratę roczną na 2013
90 zł (6 wydań!)

W prenumeracie taniej!
Wystarczy zadzwonić lub napisać
Tel. 71 796 41 59
E-mail: prenumerata@zahir.pl
Numery archiwalne (od 1/2012) dostępne w redakcji w cenie 10zł/egz.

www.inzynier-medyczny.pl

www.facebook.com/pages/Inżynier-i-Fizyk-Medyczny/333684476715616
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Szkolenia
harmonogram*
Data

Temat szkolenia

Prowadzący

08 czerwca 2013

OCT

dr n. med. Joanna Gołębiewska

22 czerwca 2013

Dermatoskopia dla zaawansowanych

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

29 czerwca 2013

Dermatoskopia i wideodermatoskopia

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

07 września 2013

Dermatoskopia i wideodermatoskopia

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

21 września 2013

OCT

dr n. med. Joanna Gołębiewska

12 października 2013

USG okulistyczne

dr Paweł Lewandowski

19 października 2013

Dermatoskopia dla zaawansowanych

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

26 października 2013

UBM

dr Paweł Lewandowski

16 listopada 2013

OCT

dr n. med. Joanna Gołębiewska

22 listopada 2013

Wetlab Fako

dr Aleksandra Mikulska-Cholewa,
dr Jacek Szendzielorz

23 listopada 2013

Wetlab Witrektomia

prof. Robert Rejdak, prof. Anselm Junemann

23 listopada 2013

USG okulistyczne

dr Paweł Lewandowski

07 grudnia 2013

Dermatoskopia i wideodermatoskopia

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne

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

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

dystrybutor w Polsce: Consultronix SA | www.cxsa.pl

