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„Inspirowani przeszłością, 
tworzymy przyszłość”

- rozmowa z prof. Tadeuszem Markiem z MCB UJ  
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Od redakcji

Drodzy Czytelnicy,
z przyjemnością oddaję w Wasze ręce 48. numer naszego Ma-
gazynu Medycznego CX News. Jak zawsze staraliśmy się po-
ruszyć tematy z wielu dziedzin, nie tylko medycznych, tak by 
każdy z Was znalazł coś dla siebie w letnie popołudnie. 

Jednakże zachęcamy Was także,  do aktywnego spędzania 
czasu! Zdaję sobie sprawę, że wielu z Was nie ma na to czasu, 
może więc dobrym rozwiązaniem byłoby wybranie roweru, 
jako środka transportu do pracy? Korzyści płynące z takiego roz-
wiązania są ogromne. Po pierwsze, jazda na rowerze poprawia 
pracę całego organizmu, zwiększa wydolność układów krąże-
nia i oddechowego, przez co ogólnie podnosi sprawność fi-
zyczną. W zależności od sposobu jazdy, może rzeźbić mięśnie, 
bądź też spalać tkankę tłuszczową. Pomaga się odstresować 

i generalnie poprawia samopoczucie poprzez wydzielanie 
endorfiny. Zresztą, jazda na rowerze jest po prostu modna, 
i przede wszystkim przyjazna dla środowiska. Jak już jesteśmy 
przy ekologii, to pomyślmy o ekonomii. Wystarczy wspomnieć, 
że jazda na rowerze pozwala zmniejszyć wydatki na benzynę, 
bilety  oraz  parkingi.  Należy wspomnieć, że coraz więcej firm 
(na przykład Consultronix) idąc z duchem czasu, oferuje swoim 
pracownikom premie za każdy dojazd do pracy na rowerze.

Dlatego zachęcam Wszystkich do  aktywnego poszukiwania 
rowerowych przygód i do przeczytania nie tylko rowerowego 
artykułu w niniejszym numerze.

Pozdrawiam serdecznie

Urszula Blichowska
ublichowska@cxsa.pl
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Przyszłość 
fotokoagulacji

dostępna
już dziś

Nowy laser Valon 5G już w sprzedaży!
Consultronix SA - wyłączny dystrybutor w Polsce
ul. Racławicka 58  |  30-017 Kraków  |  tel. 122902222  |  www.consultronix.pl
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Laser Valon 
doświadczenia z użytkowania

dr n. med. Piotr Tesla
Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego 
Klinika Okulistyki Szpitala 
Orłowskiego w Warszawie

Laser Valon jest fotokoagulatorem wykorzystującym zdwo-
joną częstotliwość Nd:YAG o długości 532 nm. Miałem moż-
liwość testowania tego lasera w Klinice Okulistyki CMKP 
w  okresie jednego miesiąca, a obecnie od roku wykonuję 
nim fotokoagulacje w prywatnej klinice Okomedic. 

Podstawowe różnice w praktycznym użyciu tego lasera wy-
nikają z krótszego impulsu oraz możliwości wyboru rodzaju 
wzorca złożonego z kilku punktów. Dużą zaletą wybranej 
wersji urządzenia jest doskonała optyka dzięki lampie Haag-
-Streit. 

Co musimy wiedzieć? 
Stosujmy krótkie impulsy. Do plamki 10 ms, do obwodu 
20 ms, a obwodu za równikiem przy jednoczesnym uży-
ciu wzorców kwadratu lub kołowych o rozmiarach 3 lub 2  
30  ms. Używajmy standardowych rozmiarów wiązki lasera. 
Wielkość ogniska na poziomie siatkówki powinna wynosić 
100 mikronów dla plamki, 200 mikronów dla przedarć, oraz 
400 mikronów dla panfotokoagulacji. W praktyce bardzo 
ważne jest, aby stosować większe moce, niż przy standardo-
wym laserze o dłuższym impulsie. Średnio używane moce są 
dwa do trzech razy większe. Dla średnio wybarwionego dna 
i przejrzystych ośrodków optycznych używamy mocy 1 mili-
wata na mikron wielkości ogniska dla uzyskania delikatnego 
śladu. Czyli jeśli ognisko na poziomie siatkówki ma wielkość 
400 mikronów, to delikatne zblednięcie uzyskamy energią 
400 miliwatów. Należy pamiętać o redukcji mocy w obwodo-
wej części siatkówki, gdzie siatkówka jest cieńsza, aby unik-

nąć przerwania błony Brucha. Tam stosujemy też mniejszą 
ilość spotów w układzie wzorca. 

Podobna ostrożność jest wskazana w przypadku zaćmy, 
gdzie będziemy mieli niejednorodną transmisję wiązek 
przy jednocześnie stosowanych większych mocach. Czasem 
w  tych przypadkach ograniczamy się nawet do pojedyn-
czych ognisk. Niezwykle istotne jest stosowanie mniejszych 
odległości ognisk. W układach wzorca możemy ten parametr 
ustawiać. Dla panfotokoagulacji stosujemy zwykle odległość 
½ do 1 ogniska. W przypadku przedarć używamy zwykle 
zlewnych ognisk. Ponieważ, wybierając układy wzorca zło-
żone z wielu wykonywanych błyskawicznie po sobie ognisk, 
laserujemy bardzo szybko, powinniśmy wykazać dużą czuj-
ność i szybkość reakcji.

Doskonałą kontrolę zapewni nam rodzaj joysticka umożli-
wiający zmianę mocy, rodzaju, układu i wielkości wzorca bez 
odrywania wzroku od okularu, dzięki parametrom wyświe-
tlanym na obrazie dna oka. Dodatkowo, po wybraniu przed 
laserowaniem rodzaju soczewki, aparat na koniec zabiegu 
zliczy stosowane rzeczywiste wielkości ognisk, jak również 
zastosowaną sumaryczną energię.

Zalety: podstawową zaletą krótkiego czasu impulsu jest 
mniejsza bolesność zabiegu dla pacjenta. Dla osób wykonu-
jących zabieg najważniejsze jest skrócenie jego czasu, nawet 
kilkukrotne - w przypadku panfotokoagulacji. Oczywiście po 
nabyciu doświadczenia w pracy z laserem Valon.

Fot. 1. Zdjęcia wykonane po przeprowadzonym zabiegu fotokoagulacji

Fot. 2. Zdjęcia wykonane po przeprowadzonym zabiegu fotokoagulacji

dysponujemy laserem Valon 
tel. 22 8242598 
email: okomedic@wp.pl



OKULISTYKA6

www.consultronix.pl

Kamil Środa
ksroda@cxsa.pl

Schwind Amaris 1050 RS
- szybkość i precyzja

Lasery excimerowe stają się coraz powszechniejszym sprzę-
tem okulistycznym. Wraz z popytem, rośnie również zróżni-
cowanie sprzętów dostępnych na rynku. Wśród nich można 
ośmielić się o wskazanie urządzeń stanowiących najwyższy 
dostępny obecnie standard. Takim urządzeniem jest z pew-
nością Schwind Amaris 1050 RS. To laser excimerowy o naj-
większej na rynku szybkości repetycji, wynoszącej 1050 Hz. 
Zabiegi laserowej korekcji wzroku nigdy nie trwały krócej!

Schwind Amaris 1050 RS to najwyższy model cenionego nie-
mieckiego producenta, Schwind Eye Tech Solutions GmbH. 
Oczywiście szybkość repetycji nie jest jedynym istotnym 
czynnikiem decydującym o klasie sprzętu. W wypadku lase-
rów excimerowych kluczowe znaczenie ma przede wszyst-
kim dokładność i bezpieczeństwo zastosowanej technologii. 
Również w tym zakresie Amaris 1050 RS ma się czym po-
chwalić. 

Model ten pozwala na wykonanie laserowej korekcji wzroku 
przełomową metodą  TransPRK. To zmodyfikowana, bezdo-

tykowa wersja przeznabłonkowego PRK, usuwająca płatek 
rogówki i profilująca jej miąższ za pomocą lasera excimero-
wego, bez wykorzystania narzędzi chirurgicznych. Metoda 
ta cechuje się bardzo dużą dokładnością i powtarzalnością. 
Należy podkreślić również znakomity profil bezpieczeń-
stwa tego urządzenia. Ze względu na brak mechaniczne-
go kontaktu z rogówką i szybkość procedury, warunki są 
zdecydowanie bardziej komfortowe dla pacjenta, niż przy 
wykorzystaniu standardowych metod. Również same efek-
ty pozabiegowe trzeba ocenić zdecydowanie na korzyść 
metody TransPRK. Dzięki zastosowaniu wiązki laserowej 
o wyjątkowo małej średnicy wynoszącej 0.54 mm, o profilu 
Super-Gaussowskim, możliwe jest uzyskanie bardzo gładkiej 
powierzchni, zminimalizowanie dyskomfortu pozabiegowe-
go i przyspieszenie czasu gojenia się rogówki.

Bardzo ważnym elementem każdego zabiegu jest kontro-
la ruchu gałki ocznej. Urządzenie może śledzić ruch gałki 
ocznej w sześciu wymiarach. 

Mało tego, czas reakcji lasera na ruch oka jest równy zeru! 
Jak to jest możliwe? Amaris 1050 RS wykorzystuje tak zwany 
Eye Tracker 7D. Zaawansowane algorytmy śledzą ruchy gał-
ki ocznej w sześciu wymiarach i uwzględniają je w rachunku 
prawdopodobieństwa. Pozwala to przewidzieć, w którym 
kierunku nastąpi ruch i umożliwia natychmiastową reakcję 
głowicy. Wspomnianym w nazwie siódmym wymiarem jest 
więc kompensacja czasowa.
 
Trzeba przyznać, że tak zaawansowana technologia może 
budzić podziw. Przynosi ona korzyści zarówno dla pacjenta, 
jak i operatora. I tak właśnie powinno być, lepiej, szybciej, 
prościej. Na całe szczęście niemieccy inżynierowie dosko-
nale zdają sobie z tego sprawę, czego dowodem może być 
właśnie Amaris 1050 RS.

Fot. 1. Amaris 1050 RS firmy Schwind

Fot. 2. Eye Tracker 7D

Fot. 3. Procedura Trans PRK
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Nie przegap tego!
nowa generacja USG EyeCubed™ 

Specjaliści firmy Ellex, wykorzystując wiedzę i doświadczenie, nie-
-ustannie pracują nad doskonaleniem metod diagnozowania i le-
czenia schorzeń gałki ocznej. Rozwój technologii sprawia, że to co 
kiedyś było wizjonerskim marzeniem, dziś staje się standardem. 
Jednak obserwując pojawiające się na rynku ultrasonografy często 
dochodzę do wniosku, że producenci zamiast skupić się na esencji, 
czyli poprawie jakości obrazu, ergonomii oraz sprostaniu nowym 
wyzwaniom jakie stawia rozwój informatyki, poprawiają… wygląd 
obudowy. 

Z pewnością nie dotyczy to firmy Ellex, która koncentrując swoją 
działalność wyłącznie w dziedzinie rozwoju i produkcji urządzeń 
okulistycznych, po raz kolejny stworzyła aparat, który jest wy-
znacznikiem nowej jakości. W opozycji do trendów związanych 
z kosmetycznymi poprawkami, australijski producent dokonał 
istotnych zmian mających na celu ułatwienie i usprawnienie pracy 
oraz, po raz kolejny, wyznaczenie złotego standardu ultrasonografii 
okulistycznej. W oparciu o te założenia powstał najnowszy model 
aparatu EyeCubed™ piątej generacji.

Seria ultrasonografów EyeCubed od lat słynie z niespotykanej czu-
łości, funkcji obrazowania dynamicznego w standardzie filmowym 
oraz sond gwarantujących kompleksowe i niezwykle wiarygodne 
badanie oka. Niezależnie od tego, czy specjalizują się Państwo 
w  chirurgii witreoretinalnej, interesuje Państwa przedni odcinek 
oka oraz biometria, czy też koncentrujecie swoją działalność na 
leczeniu jaskry. Każdy użytkownik będzie czerpał korzyści płynące 
z najwyższej jakości obrazowania jaką oferuje nowy ultrasonograf 
EyeCubed™. 

Nowa generacja EyeCubed™ została wyposażona w innowacyjną 
technologię Sensitive Scan™ pozwalającą na ustawienie energii 
transmitowanej przez sondę, co umożliwia dostosowanie czuło-
ści na optymalnym poziomie dla poszczególnych tkanek. Daje to 

użytkownikom możliwość lepszego rozróżnienia struktur oka oraz 
rozpoznanie nawet najbardziej subtelnych zmian. Opcja ta znacz-
nie ułatwia także diagnostykę zmętnień ciała szklistego i płynów 
podsiatkówkowych.

Kolejną zmianą na lepsze jest nowa konstrukcja samokalibrujących 
się sond stosowanych w modelu V5, które wykorzystują innowa-
cyjny system Smart Talk™. Urządzenie po wpięciu do konsoli „ko-
munikuje” się z nim oraz dopasowuje parametry tak, aby uzyskać 
optymalne warunki pracy w oparciu o jej właściwości mechaniczne 
oraz akustyczne. Jest to możliwe dzięki opatentowanej technologii 
mikrochipowej. 

Nowy ultrasonograf wyposażony został również w przetwornik 
obrazu. Algorytm odpowiedzialny za jego powstanie w czasie 
rzeczywistym został udoskonalony przez inżynierów z centrum ba-
dawczego Ellex. Zmiany polegają na dostosowaniu odwzorowań 
matematycznych do wymogów i potrzeb echografii okulistycznej. 
Efektem tej pracy jest większa stabilność obrazu oraz lepsze, bar-
dziej naturalne odwzorowanie szczegółów.

Jednostka centralna aparatu została wyposażona w najnowocze-
śniejsze podzespoły (tj.: wydajny czterordzeniowy procesor, szybki 
dysk SSD), co gwarantuje szybką i wygodna pracę nawet w sytuacji, 
kiedy baza badań pacjentów znacznie się powiększy. Edycja obra-
zów w nowym oprogramowaniu stała się łatwiejsza oraz bardziej 
intuicyjna. Warto dodać, że interfejs dostępny jest w języku pol-
skim. Ważnym krokiem w architekturze systemu jest gotowość do 
pracy w środowisku DICOM, które integruje świat cyfrowej diagno-
styki medycznej.

Poprzez wybór sond możecie Państwo dopasować Ultrasonograf 
EyeCubed ™ do swoich potrzeb. Podstawową konfiguracją jest ze-
staw zawierający sondę A-scan biometryczną oraz B-scan 10 MHz. 
Moduł biometrii posiada wbudowany system rozpoznawania echa 
z automatyczną detekcją echa twardówkowego oraz algorytm 
weryfikujący prostopadłość echa względem struktur gałki ocznej. 
Sonda B-scan 10 Mhz jest jedyną sondą o akwizycji 25 klatek na 
sekundę, co w połączeniu z podglądem w rozdzielczości HD daje 
system otwarty, który w każdej chwili mogą Państwo rozbudować 
o swój aparat (np. o sondę A-scan standaryzowaną lub najwyższej 
klasy szerokokątny UBM). 

Jeśli rozważają Państwo zakup ultrasonografu, warto pomyśleć o 
rozwiązaniu, które bezsprzecznie będzie inwestycją w przyszłość. 
Najwyższe standardy kontroli jakości oraz innowacyjna technolo-
gia uznanego australijskiego producenta powinny stać się dla Pań-
stwa najlepszym gwarantem zadowolenia z EyeCubed.

Fot. 1. EyeCubed nowej generacji firmy Ellex
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Komfort i bezpieczeństwo pacjenta
opatrunki OcuSeal

Prawidłowe gojenie się ran pooperacyjnych jest warunkiem 
koniecznym szybkiej rekonwalescencji pacjenta. Zwłaszcza 
w dobie znacznego wzrostu kosztów leczenia chorych z kom-
plikacjami pooperacyjnymi konieczne jest szersze stosowanie 
profilaktyki przeciw powikłaniom pooperacyjnym. 

Zaburzenia procesu gojenia ran powstałych po nacięciu ro-
gówki, twardówki lub spojówki mogą prowadzić do powsta-
nia komplikacji pooperacyjnych takich jak astygmatyzm czy 
powikłania infekcyjne. Aby zapobiec powstawaniu tych nie-
prawidłowości, firma Beaver-Visitec stworzyła rewolucyjny pre-
parat OcuSeal. Jest to w pełni syntetyczny, płynny opatrunek 
hydrożelowy, w którym zawartość wody wynosi 85%. OcuSeal 
składa się z dwóch aktywnych komponentów umieszczonych 
w dwóch oddzielnych pojemnikach.

Przed zaaplikowaniem należy połączyć oba komponenty, wkła-
dając jeden pojemnik w drugi, a następnie mocno potrząsać 
przez około pięć sekund. Po tym czasie nastąpi pełna polime-
ryzacja składników. Użycie preparatu musi nastąpić bezzwłocz-
nie, w ciągu 15 sekund. 

OcuSeal tworzy ochronny film w miejscu aplikacji utrzymują-
cy się aż do 48 godzin. Po trzech dniach preparat samoistne 
wchłonie się do tkanek. Opatrunek ten jest w pełni zgodny i ad-
hezyjny w stosunku do otaczających go tkanek.

Dużym ułatwieniem w aplikowaniu preparatu jest niebieska 
barwa hydrożelu, dzięki czemu jest doskonale widoczny, co uła-
twia dawkowanie lekarzowi. Najważniejsze korzyści dla pacjen-

ta po zastosowaniu preparatu OcuSeal to protekcja antybak-
teryjna rany niewpływająca na jakość widzenia oraz komfort 
pacjenta. Aż 85% osób deklarowało brak odczucia ciała obcego 
w oku po zastosowaniu płynnego opatrunku. Jest on w pełni 
zgodny i adhezyjny w stosunku do otaczających go tkanek.

Główne przeznaczenie OcuSeal’u to przede wszystkim duże 
cięcia na rogówce, erozje, poparzenia rogówki, stany po ope-
racji korekcji refrakcji, zaćmy czy zabiegach na skrzydliku. Chi-
rurg dbający o stan pacjenta nie tylko na sali operacyjnej, ale 
również w pierwszych dobach po zabiegu, z pewnością będzie 
sięgać po OcuSeal. Ten preparat nie tylko ułatwia pracę za-
stępując tradycyjne szycie, ale przede wszystkim stanowi do-
skonałą barierę antybakteryjną. Zmniejsza też odczucie bólu, 
eliminuje wrażenie ciała obcego w oku oraz zmniejsza ryzyko 
astygmatyzmu pooperacyjnego. Pojemność preparatu Ocuseal 
(1.8 ml) w zupełności wystarcza dla jednego pacjenta, wydat-
nie poprawiając pooperacyjną rekonwalescencję oraz poczucie 
komfortu.

Joanna Zapiór
jzapior@cxsa.pl Fot. 1. Gotowy do użycia preparat po połączeniu komponentów (A), 

Aplikacja bandażu hydrożelowego OcuSeal (B)

A) B)

„Postęp to droga od prymitywnego 
przez skomplikowane do prostego"

Wernher Von Braun, 1912 - 1977

Wyłączny dystrybutor:  Consultronix SA   +48 12 290 22 22  |  www.consultronix.pl
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Zestawy do dróg łzowych
oferta firmy Beaver Visitec

Niedrożność dróg łzowych to dolegliwość, na którą szczegól-
nie narażona jest grupa najmłodszych pacjentów. Przyczyn 
może być wiele, jednak najczęstszą jest niedrożność wrodzona 
ujawniająca się w pierwszych miesiącach życia. Schorzenie to 
pojawia się również jako następstwo urazów oraz jako powi-
kłanie stanów zapalnych oka. 

Leczenie niedrożności dróg łzowych rozpoczyna się od zasto-
sowania kropli antybiotykowych i masaży hydrostatycznych 
dróg łzowych. Jeśli nie przynosi to oczekiwanych rezultatów 
celem udrożnienia stosuje się płukanie i sondowanie dróg 
łzowych. Zwykle jest to procedura jednorazowa, dająca na-
tychmiastowy efekt poprawy. Zdarza się jednak, że przewód 
łzowy jest zbyt wąski, kręty lub pozarastany. W tej sytuacji po-
trzebne są bardziej zaawansowane procedury chirurgiczne, 
połączone z czasową intubacją dróg łzowych.

Dla cierpiących na tę dokuczliwą dolegliwość firma Beaver Visi-
tec przygotowała bogatą ofertę, w której lekarze okuliści znaj-
dą całą gamę najwyższej jakości produktów jednorazowych, 
spełniających doskonale swoje zadanie w zakresie problemu 
niedrożności dróg łzowych.

Podstawowym narzędziem w chirurgii okuloplastyki są kaniu-
le do dróg łzowych. Producent proponuje ich szeroki wybór.
1. Kaniula do dróg łzowych 26 G – gładki koniec zapewnia 

atraumatyczne płukanie dróg łzowych.
2. Kaniula do dróg łzowych 23 G [Shahinian] – posiada boczny 

otworek płuczący oraz wydłużoną końcówkę, która może 
służyć do poszerzania punktu łzowego, gdy płukanie nie 
jest potrzebne.

3. Kaniula do dróg łzowych 21 G – zakrzywiona kaniula z lek-
ko rozdętym końcem do sondowania i płukania dróg łzo-
wych.

4. Kaniula do dróg łzowych 23 G – kaniula połączona z kaniulą 
o mniejszej średnicy – do płukania punktu łzowego i dróg 
łzowych.

W zestawie z kaniulą jako uzupełnienie proponujemy dosko-
nałej jakości strzykawkę Beaver Visitec typu „luer lock”, która 
zapewnia pełen komfort użytkowania kaniul.

Do podstawowego zestawu do zabiegów okuloplastycznych 
warto dołączyć bardzo przydatne narzędzie „2 w 1” – rozszerza-
dło z sondą.

To narzędzie o podwójnej funkcji pozwala na wygodne, jedno-
ręczne przejście od rozszerzania do sondowania dróg łzowych.

W celu przeprowadzenia intubacji dróg łzowych w sposób pro-
sty i wygodny producent przygotował całą gamę zestawów do 
intubacji. Zestawy składają się z sond oraz silikonowego drenu. 
Sondy wykonane są ze stali nierdzewnej, posiadają tępe koń-
ce zapewniające gładkie przejście przez kanał łzowy. Niektóre 
zestawy zawierają dodatkowo specjalistyczne urządzenie uła-
twiające wyciągnięcie sondy.

Przykładowe zestawy do intubacji dróg łzowych:
1. Zestaw do intubacji dróg łzowych 27 G – sondy z końcówka-

mi w kształcie oliwek.
2. Zestaw do intubacji dróg łzowych 27 G z przyrządem uła-

twiającym wyciągnięcie sondy – sondy z końcówkami 
w  kształcie oliwek i przyrząd o specjalnej konstrukcji koń-
cówki, umożliwiającej wyciągnięcie sondy z otworu noso-
wego.

Wszystkie narzędzia firmy Beaver Visitec wykonane są z najwyż-
szej jakości materiałów, zapewniają wygodę i komfort pracy le-
karza, precyzję, niezawodność oraz bezpieczeństwo pacjenta. 
Oferta firmy zapewnia bardzo szeroki wybór narzędzi przezna-
czonych do chirurgii okuloplastyki, co daje lekarzowi ogromny 
zakres możliwości w leczeniu niedrożności dróg łzowych. 

Fot. 2. Rozszerzadło z sondą

Fot. 3. Zestaw do intubacji 27 G z przyrządem ułatwiającym usunięcie 
sondy

Fot. 1. Wybór kaniul firmy Beaver Visitec
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Dermoskopia
w schorzeniach wirusowych

Dermoskopia należy do metod diagnostycznych umożliwiają-
cych wstępną kwalifikację nie tylko zmian melanocytowych i od-
różnienia ich od pozostałych, ale również ułatwia przedzabiego-
wą kwalifikację wybranych zmian skórnych przed zastosowanym 
leczeniem między innymi wykwitów w przebiegu wirusowych 
zakażeń skóry m.in. mięczaka zakaźnego lub brodawek wiruso-
wych.

Dermoskopowa diagnostyka różnicowa schorzeń wirusowych za-
liczana jest do „entodermoskopii” obejmującej również zakażenia 
grzybicze oraz pasożytnicze (świerzb, wszawica).

Większość zmian wirusowych cechuje się charakterystycznym 
obrazem dermoskopowym np. w mięczaku zakaźnym występu-
je typowa obwódka zapalna nazywana „czerwoną koroną”, zaś 
w brodawkach zwykłych często stwierdza się bezpostaciowy, 
homogenny wzorzec, z centralnym krwawieniem. W wątpliwych 
przypadkach dotyczących różnicowania grudek perlistych prącia 
oraz brodawek płciowych, badanie dermoskopowe jest również 
przydatną metodą diagnostyczną.

Brodawki zwykłe dłoni i stóp
Obraz dermoskopowy brodawki zwykłej w obrębie rąk korespon-
duje z jej obrazem klinicznym, cechującym się obecnością grudek 
lub lekko wyniosłych drobnych guzków. Częstą cechą dermosko-
pową jest obecność licznych naczyń typu szpilki do włosów lub 
typu kropek otoczonych jasnym halo (ryc.1).

W przypadku brodawek zwykłych stóp bardzo często dochodzi 
do krwawienia i wówczas w dermoskopii obecne będą wybro-
czynki w postaci kropelkowatych globuli lub bardziej nasilone 
zmiany związane z przekształceniem wybroczyn widocznych jako 

homogenne bezstrukturalne obszary barwy purpurowej, błękit-
nej do czarnej (ryc.1). W wyjątkowych przypadkach brodawki w 
obrębie stóp, mogą cechować się wzorcem równoległym pogru-
białym, należy jednak pamiętać o wnikliwej diagnostyce różnico-
wej w kierunku czerniaka akralnego, dla którego powyższy wzo-
rzec jest najczęściej opisywanym w dermoskopii.

Brodawki płaskie 
Charakteryzują się wzorcem homogennym, barwy jasnobrązowej 
oraz żółtawej z obecnością licznych drobnych naczyń typu kropek.

Brodawki płciowe 
Brodawki płciowe w dermoskopii charakteryzuje wzorzec mozai-
kowy z obecnością białej siateczki otaczającej drobne wysepki 
zdrowej błony śluzowej. Ponadto opisuje się wzorzec przypomi-
nający „odcisk palca” lub przypominający pofałdowaną, wybrzu-
szoną powierzchnię, związaną z egzofitycznym wzrostem (ryc.2). 
Naczynia mogą mieć morfologię kłębuszkowatą, szpilki do wło-
sów oraz naczyń typu kropek.

Mięczak zakaźny
Obraz dermoskopowy mięczaka zakaźnego również koreluje 
z typowym obrazem klinicznym. W części centralnej odpowiada-
jącej pępkowatemu zagłębieniu stwierdza się homogenny, bez-
postaciowy wzorzec barwy białawej lub żółtawej (ryc.3). W części 
obwodowej widoczne są liczne, cienkie, linijne naczynia często 
przypominające obwódkę opisywaną jako „korona naczyniowa”. 
Morfologia naczyń często odpowiada nie tylko opisywanej ko-
ronie, ale również może przybierać układ promienisty, punkci-
kowaty lub stanowiący połączenie kilku wzorców naczyniowych 
określonych jako „kwiecisty”.

Wykaz bibliografii dostępny 
na stronie www.cxnews.pl

Ryc. 2. Dermoskopia brodawki płciowej. W obrębie egzofitycznej, nierównej 
powierzchni brodawki stwierdza się obecność pojedynczych naczyń typu 
szpilki do włosów. 
Ryc. 3. W obrazie dermoskopowym mięczaka zakaźnego widoczne jest cha-
rakterystyczne żółtawe, homogenne zagłębienie w centralnej części z ota-
czającą „korona naczyniową”.

Ryc. 2. Ryc. 3.

dr n. med. Grażyna  
Kamińska-Winciorek
all4skin.kontakt@gmail.com

Ryc. 1. Dermoskopowy obraz brodawki zwykłej w obrębie stopy. Widoczny 
jest niecharakterystyczny homogenny obszar bezstrukturalny, z ciemnosza-
rymi obszarami odpowiadającymi wylewom krwawym w brodawce. Na ob-
wodzie widoczne są pojedyncze naczynia typu szpilki do włosów.
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Dermoskopia cyfrowa w PPWSZ

Badania dermoskopowe w zakresie prewencji raka skóry moż-
liwe w nowym laboratorium kosmetologii w Podhalańskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PPWSZ) w Nowym 
Targu. 

9 maja br. w PPWSZ w Nowym Targu oficjalnie otworzono nowe 
laboratorium kosmetologii. Wstęgę przecięli JM Rektor PPWSZ 
prof. dr hab. n. med. Iwon Grys, wraz z Dyrektor Instytutu Kosme-
tologii PPWSZ dr n. med. Małgorzatą Lis oraz Burmistrzem Miasta 
Nowy Targ Markiem Fryźlewiczem. Studenci Instytutu Kosmeto-
logii już w dniu otwarcia nowego laboratorium mogli testować 
sprzęt, o który wzbogaciła się uczelnia w ramach wyposażania 
laboratorium. Urządzenie, o którym mowa to połączenie dwóch 
systemów Vexia i Adonia firmy FotoFinder służących do badań 
dermoskopowych w zakresie prewencji raka skóry oraz profesjo-
nalnej dokumentacji fotograficznej z dokładną diagnostyką. Uży-
wając powtarzalnych obrazów, studenci PPWSZ dzięki wsparciu 
doświadczonej kadry wykładowców mogą uczyć się jakie zasto-
sować terapie zabiegowe wspomagające leczenie, mające na 
celu poprawę kondycji skóry. Urządzenie to umożliwia ocenę 
przebarwień, zmian naczyniowych, zmarszczek, a  także tekstu-
ry skóry. Następnie porównuje te wyniki z wynikami pacjentów 
z tej samej grupy wiekowej. Urządzenie pozwala na komplekso-
wą analizę stanu skóry. Dzięki, bardzo dobrej jakości fotografiom 
oraz specjalistycznemu oprogramowaniu można omówić każdy 

przypadek z pacjentem i wybrać, najlepszą dla niego, terapię. Za-
stosowane procedury są następnie zestawiane w raporcie i dru-
kowane na życzenie pacjenta. 

Laboratorium oprócz funkcji dydaktycznej dla studentów będzie 
pełnić również rolę użytkową dla mieszkańców Podhala. Uczelnia 
rozważa możliwość świadczenia usług komercyjnych dla miesz-
kańców regionu, dlatego w tym celu zostały przygotowane i wy-
posażone dodatkowo gabinety lekarskie mieszczące się tuż obok 
laboratorium. Z kadrą medyczną nie będziemy mieć żadnego pro-
blemu, gdyż naszymi wykładowcami są wysoko wykwalifikowani 
lekarze o różnych specjalizacjach mający wieloletnie doświadczenie 
w zawodzie – dodaje Rektor PPWSZ prof. dr. hab. n. med. Iwon 
Grys. Należy podkreślić, iż nowa inwestycja jest dopełnieniem 
do powstałego w tym roku akademickim kierunku kosmetologia 
w PPWSZ. Studenci, którzy zdecydowali się na ten rodzaj studiów, 
mogą dokształcać się w dwóch specjalizacjach: kosmetologia 
medyczna oraz odnowa biologiczna welness i SPA. Jak zauwa-
ża dr n. med. Izabela Załęska-Żyłka (zastępca Dyrektor Instytutu 
Kosmetologii PPWSZ) - dla mnie, jako dla praktyka, kosmetologa, 
osoby, która prowadzi tu zajęcia, to spełnienie marzeń, bo wiem, że 
mogę studentki dobrze przygotować na tak profesjonalnym sprzę-
cie jaki obecnie posiada Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa. Dodatkowo uważam, że ten kierunek ma przyszłość 
w związku z pogłębiającym się kultem zdrowia i piękna. 

zadzwoń i dowiedz się więcej 12 290 22 22

atrakcyjne ceny sprzętu podemonstracyjengo!

Kup swój 

wymarzony sprzęt 
w niższej cenie
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FotoFinder Adonia 

praktyczne zastosowanie w kosmetologii

Adonia to urządzenie firmy FotoFinder, którego wyłącz-
nym dystrybutorem na terenie całej Polski jest Consultronix 
i  służy do analizy stanu skóry przed i po kuracjach kosme-
tycznych oraz zabiegach medycyny estetycznej. Szeroki wa-
chlarz jego możliwości czyni go narzędziem niezwykle przy-
datnym w kosmetologii. 

FotoFinder Adonia składa się z opartego na statywie oraz 
podłączonego do jednostki komputerowej aparatu foto-
graficznego o wysokiej rozdzielczości. Ustawienia aparatu 
kontroluje sterowanie komputerowe, dzięki czemu uzysku-
jemy tą samą, wysoką jakość dla każdego zdjęcia. Zasada 
działania urządzenia opiera się na zastosowaniu dwóch 
filtrów w  obiektywie aparatu - równoległego oraz krzyżo-
wego, które w precyzyjny sposób uwidaczniają wszystkie 
mankamenty skóry. W celu ułatwienia pomiarów, urządzenie 
zostało wzbogacone o funkcję nakładania obrazów Ghost, 
dzięki której zdjęcie zrobione jako pierwsze staje się usta-
wieniem wyjściowym dla następnego. W wyniku tego pro-
cesu w pierwszej kolejności pojawia się sylwetka wyjściowa 

w formie cienia, do którego należy ustawić pacjenta w taki 
sposób, aby nałożenie się zdjęć było idealne. W efekcie uzy-
skujemy wiarygodny pomiar oraz możliwość nałożenia na 
siebie obydwu obszarów mierzonych. 

Kolejnym atutem FotoFinder Adonii jest system archiwizacji 
zdjęć oraz inteligentna galeria. Wykonane zdjęcie natych-
miast pojawia się na ekranie, a po naszej akceptacji zostaje 
włączone do galerii danego pacjenta wraz z datą jego wyko-
nania. Zdjęcia sprzed kuracji zostaną automatycznie opisane 
jako Baseline, natomiast zdjęcia kontrolne jako Follow Up, co 
eliminuje ewentualne pomyłki. Mierzone obszary są zawsze 
takie same i znajdują się w tych samych miejscach, co ma na 
celu ujednolicenie pomiarów. Użytkownik ma jednak nadal 
możliwość manualnej korekty powierzchni, w przypadku 
niepoprawnie wykonanego zdjęcia.

Adonia wykonuje zdjęcia w trzech pozycjach - z przodu, 
z prawego oraz lewego profilu, co daje możliwość obrazowa-
nia całej twarzy. Oprogramowanie dokonuje analizy pięciu 
parametrów - zaczerwienienia, przebarwień, tekstury, liczby 
porów oraz liczby zmarszczek. Dla każdej mierzonej cechy 
otrzymamy dwa wyniki - ocenę bezwzględną oraz wynik od-
niesienia. Ocena bezwzględna, czyli tzw. wynik indywidual-
ny, wykazuje dużą zmienność osobniczą i nie ma do końca 
zastosowania w skali porównawczej. Z kolei wynik odnie-
sienia jest procentowym porównaniem w stosunku do bazy 
danych osób o podobnym wieku, typie skóry i tej samej płci. 
Wynik pojawia się na skali wraz z komunikatem, jaki procent 
osób w danym wieku posiada lepszy wynik. Niestety, pocho-
dzenie, liczebność oraz cechy bazy nie są ujawnione przez 
producenta. Do minusów urządzenia należy fakt, że razem 
z kolejnym zdjęciem pacjenta odniesienia do bazy danych 
zmieniają się, co jest stosukowo niekorzystne z punktu wi-
dzenia powtarzalności wyników. W następstwie zmieniają-
cej się bazy, wyniki po kuracji kosmetycznej bywają nieade-
kwatne do wyników rzeczywistych.

Adonia daje również możliwość wizualizacji efektów zasto-
sowanych kuracji. Jest też świetnym narzędziem dla mar-
ketingu: znakomita jakość zdjęć, możliwość ich zestawiania 
w trakcie kuracji kosmetycznych oraz wydruk raportów zdję-
ciowych. Urządzenie posiada opcję porównywania zdjęć wy-
branej części twarzy oraz jednoczesnego przybliżania oby-
dwu obrazów z przed i po zabiegu. Przykładowe fotografie 
wykonane za pomocą urządzenia FotoFinder zaprezentowa-
no na fot.1. Na fotografiach widać możliwości obrazowania 
rzeczywistego wyglądu twarzy, przebarwień oraz zmian na-Fot. 1. Zdjęcia wykonane za pomocą urządzenia FotoFinder Adonia

mgr Karolina Pitera
Centrum Naukowo-
-Badawcze Dr Irena Eris
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czyniowych, na przykładzie zdjęć przed makijażem korekcyj-
nym i po zastosowaniu fluidu kryjącego. 

Dodatkowym atutem jest opcja zaimportowania do progra-
mu dostępnych w  danym przedsiębiorstwie kosmetyków 
(tzw. Product Manager), które mogą w jasny sposób pod-
powiadać pacjentom, które z produktów będą najlepsze dla 
jego skóry. Sprzęt nie zajmuje dużo miejsca, i ma przyjazny 
interfejs. Obsługa urządzenia oraz jego oprogramowania 
jest łatwa i intuicyjna. Przejrzyste menu oraz łatwa obróbka 
uzyskanych zdjęć jest dodatkowym plusem. Minusem nato-

miast jest brak statywu podtrzymującego czoło, co utrudnia 
dokładne ustawienie głowy pacjenta w sposób identyczny 
jak podczas wykonywania pierwszego zdjęcia, mimo obec-
ności funkcji „Ghost”.

Oprócz wszystkich wymienionych zalet dodatkowe unieru-
chomienie w pozycji czoła fotografowanego pacjenta oraz 
stałość bazy danych osób stanowiących grupę odniesienia 
przyczyni się z pewnością do szerszego zastosowania urzą-
dzenia do oceny skuteczności działania produktów i zabie-
gów kosmetycznych. 

zapytaj o dermoscope vexia!

Złoty standard
dermoskopii cyfrowej  

badania dermoskopowe w zakresie prewencji raka skóry | prowadzenie obserwacji makro-
skopowych i mikroskopowych zmian skórnych | cyfrowa archiwizacja obrazów wideo | kon-
trola zmian barwnikowych | porównywanie obrazów zmian skórnych w czasie | kompletna 
dokumentacja procesu leczenia, zdjęcia „przed i po” | rozbudowa systemu o moduły kapila-
roskopii, analizę fluorescencyjną skóry, trichoscan

Consultronix SA - wyłączny dystrybutor w Polsce
ul. Racławicka 58  |  30-017 Kraków  |  tel. 122902222  |  www.consultronix.pl
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Neurobiologii MCB UJ

Inspirowani przeszłością, 
tworzymy przyszłość

„Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest pry-
mitywna i dziecinna – ale nadal jest to najcenniejsza rzecz, 
jaką posiadamy”1.

12 maja 1364 roku zostaje wydany przywilej, na którego mocy 
powstaje pierwsza w Polsce, a druga w tej części Europy szkoła 
wyższa – Akademia Krakowska, a dokładniej Studium Generalne. 
W chwili założenia posiadało ono jedynie trzy wydziały – sztuk 
wyzwolonych, medycyny i prawa. Na utworzenie wydziału teo-
logicznego papież Urban V nie wyraził zgody. Statut Studium 
wzorowany był na uniwersytetach bolońskim i padewskim, 
gdzie studenci mieli prawo do wyboru rektora spośród swego 
grona. Od czasu przedwczesnej śmierci króla Kazimierza w roku 
1370 nastąpił kryzys działalności Akademii. Dopiero po śmierci 
królowej Jadwigi, a dokładniej dzięki zapisom w testamencie 
o przekazaniu majątku na rzecz Studium Generalnego, nastąpiło 
wznowienie działalności Akademii już ze wszystkimi czterema 
wydziałami na wzór uniwersytetu paryskiego (rektor był wybie-
rany z grona profesorskiego). Przez wieki Uniwersytet Jagielloń-
ski przeżywał wzloty i upadki, aż do dnia 12 maja 2014 roku, kie-
dy to świętował swój okrągły jubileusz 650 lat istnienia.
  
Obecnie trwa rozbudowa i przeprowadzka wydziałów na nowy 
Kampus Uniwersytetu. Tam też zostały wybudowane nowocze-
sne ośrodki badawcze takie jak Jagiellońskie Centrum Innowacji 
czy też Małopolskie Centrum Biotechnologii, kontynuujące roz-
wój naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otwarcie MCB mia-
ło miejsce 13 maja 2014 roku, podczas którego o polskiej nauce 
słów kilka opowiedział prof. dr hab. Tadeusz Marek - kierownik 
Ośrodka Neurobiologii MCB UJ.

Firma Consultronix miała zaszczyt wyposażyć ów ośrodek w apa-
raturę do badań funkcjonalnych mózgu, w tym m.in. rezonans 
3 T Magnetom Skyra firmy Siemens oraz bogaty zestaw akceso-
riów do fMRI.

Rozmowa z prof. dr hab. Tadeuszem Markiem:
Za nami obchody 650-lecia założenia Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, które uczczono otwarciem Małopolskiego Centrum 
Biotechnologii. Mam nieodparte wrażenie, że nieformalnie 
stało się ono pomnikiem 650-lecia UJ. Czy to obarczyło Pana 
pewnego rodzaju presją? 
To zastanawiające, że punkty czasowe, rocznice, jubileusze 
w większości kultur świata traktowane są w sposób wyjątkowy. 
Jako kierownik Ośrodka Neurobiologii MCB UJ powinienem 
stwierdzić, że to zamiłowanie do okrągłych dat występujące 
niezależnie od czasów i miejsca, odzwierciedla jakiś tajemniczy 
mechanizm zakodowany w naszych mózgach. Być może natura 

tego mechanizmu sprowadza się do sporządzania podsumowań 
i wytyczania dalszych planów działania. Takie podejście z jednej 
strony motywuje do działań, z drugiej zaś budzi niepokój. Chodzi 
o to, aby to pierwsze nie zostało zdominowane przez drugie. Nie 
powiem chyba nic nowego przypominając, że kompletny brak 
niepokoju demotywuje. A zatem odpowiedź brzmi – tak, jest 
presja, jest niepokój. Z jednej strony tradycja sześciuset pięć-
dziesięciu lat, z drugiej zaś wyzwanie przyszłości. Obszar badań, 
który reprezentuję (cognitive neuroscience) to obszar niezwykle 
dynamicznego rozwoju. Z jednej strony, w ostatnich latach wy-
śmienicie wyposażone laboratoria na całym świecie ścigają się, 
kto pierwszy uzyska i opublikuje znaczący wynik, z drugiej zaś 
tworzone są duże sieci współpracy między ośrodkami badający-
mi tajemnice mózgu w ramach dużych projektów w USA i Euro-
pie. Ośrodek Neurobiologii MCB wchodzi właśnie w ten obszar 
współzawodnictwa i współpracy. To liga światowa – jest więc 
niepokój, ale jest również poczucie własnej wartości podbudo-
wane dotychczasowymi osiągnięciami badawczymi. Standardy 
światowe są tutaj bardzo wyśrubowane. Wymagana jest najwyż-
szej klasy aparatura i najwyższej klasy zespoły badawcze. Mamy 
jedno i drugie. 

Laboratorium Ośrodka Neurobiologii MCB UJ zostało wy-
posażone w najnowocześniejszy w Polsce aparat rezonansu 
magnetycznego o natężeniu pola 3 T – Magnetom Skyra firmy 
Siemens. Pana zespół to grupa młodych, ambitnych ludzi. Czy 
nie ma obaw, iż aparat nie zostanie w pełni wykorzystany?
Takiej obawy nie ma. Aktualnie w ośrodku realizowanych jest kil-
ka projektów finansowanych przez NCN. Jednymi z ciekawszych 
są projekty: HARMONIA - realizowany wspólnie z badaczami 
z University of Michigan i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 
w Warszawie nad zaburzeniami pamięci krótkotrwałej oraz SYM-
FONIA - projekt poświęcony badaniu dualnej roli niebieskiego 
światła. W tym interdyscyplinarnym projekcie oprócz mojego 
zespołu uczestniczą zespoły opto-biofizyków, neurofizjologów 
i  okulistów. Zainteresowane osoby odsyłam do wywiadu, któ-
rego udzieliłem dla Pierwszego Programu Polskiego Radia2. Na 
uwagę zasługują badania, realizowane w ramach projektu SO-
NATA BIS, koncentrujące się na neuronalnych mechanizmach 
temperamentu. W kolejce do realizacji czekają badania prowa-
dzone z zespołami badawczymi psychologów zajmującymi się 
problemami z zakresu social neuroscience i problematyki neu-
ronalnych mechanizmów czytania (projekty MAESTRO finan-
sowane przez NCN), oraz problemami przetwarzania bodźców 
emocjonalnych (projekt OPUS). W ocenie są dwa kolejne projek-
ty realizowane z partnerami z Europy (w tym również z Polski), 
USA i Kataru. To projekt finansowany z funduszy EU dotyczący 
chorób neurodegeneracyjnych, oraz projekt finansowany przez 

Wykaz bibliografii dostępny 
na stronie www.cxnews.pl
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National Science Qatar Fundation poświęcony neuronalnym me-
chanizmom sprawowania kontroli w sytuacji zagrożenia.

Podczas otwarcia Małopolskiego Centrum Biotechnologii 
obecna była światowa czołówka naukowców z dziedziny ba-
dań fMRI. Czy planują Państwo współpracę z innymi ośrodka-
mi z całego świata?
Taka współpraca już istnieje, w różnych częściach świata, np. 
z Radbout University Nijmegen, The Nederlands, Michigan Uni-
versity, USA czy The University of Auckland, New Zealand. Od 
jesieni 2014 Max Planck planuje stworzenie w ramach MCB UJ 
grupy badawczej. Jedną z rozpatrywanych opcji jest grupa z za-
kresu neurobiologii funkcjonująca w ramach Ośrodka Neurobio-
logii. W miarę rozwoju Ośrodka współpraca międzynarodowa 
z pewnością będzie się rozwijać. Prace realizowane i publikowa-
ne wspólnie przez różne ośrodki stają się dziś standardem. Zło-
żoność badań i analiz realizowanych z wykorzystaniem metod 
neuroobrazowania wymaga zaangażowania zespołów interdy-
scyplinarnych funkcjonujących w różnych ośrodkach. Dosłownie 
kilka tygodni temu dwie osoby z mojego zespołu opublikowały 
artykuł w wysoko punktowanym czasopiśmie, gdzie współau-
torami są specjaliści z kilku ośrodków w Europie i USA (Harvard 
Medical School, Nijmegen University, University of Amsterdam, 
Yale University, Duke University).

W Polsce istnieje kilkanaście innych ośrodków naukowych 
zajmujących się tematyką badań funkcjonalnych mózgu. Czy 
istnieje współpraca pomiędzy tymi ośrodkami?
Oczywiście, że tak. W naszym ośrodku realizowane są aktualnie 
projekty, w których uczestniczą specjaliści z Wojskowego Insty-
tutu Medycyny Lotniczej. Blisko nam do Instytutu Nenckiego 

w Warszawie, wraz z którym mój ośrodek znajduje się na Polskiej 
i Europejskiej Mapie Drogowej, co tworzy dobrą perspektywę dla 
współpracy.

Dotknęliśmy kwestii finansowania badań naukowych. Czy 
mógłby Pan Profesor w kilku słowach przedstawić schemat 
finansowania projektów badawczych?
Sprawdzone w wielu krajach modele finansowania przewidują 
trzy źródła finansowania ośrodków badawczych: budżet pań-
stwa, projekty pozyskiwane w ramach konkursów z agencji 
badawczych (w Polsce głównie NCN, NCBiR i projekty EU) oraz 
finansowanie badań w ramach współpracy z przemysłem i szero-
ko rozumianą gospodarką. Proporcje występujące między tymi 
źródłami finansowania zależą od polityk strategicznych rządów 
poszczególnych państw, poziomu rozwoju gospodarki, świado-
mości społeczeństwa, co do wagi i znaczenia badań naukowych 
dla rozwoju cywilizacyjnego kraju, wskaźnika PKB, itd. Sprawa 
finansowania, jest dość złożona. Uzyskanie wyniku badawczego 
liczącego się w skali światowej wymaga tytanicznej pracy, zaan-
gażowania w stu procentach i pełnego skupienia na badaniach. 
Koszty zespołów uzyskujących znaczące wyniki na całym świe-
cie są bardzo wysokie. Do tego dochodzi kosztowna aparatura 
wymagająca ciągłego aktualizowania. Często bardzo wysoki jest 
koszt samego funkcjonowania aparatury. Do tego wszystkiego 
dochodzą koszty obsługi organizacyjno-administracyjnej przed-
sięwzięcia badawczego. Niektórzy analitycy wskazują, że efek-
tywność tego typu inwestycji jest jak 1 do 10. Ta jedynka oznacza 
jednak jakościowe zmiany cywilizacyjne. To ona, tak naprawdę, 
w dłuższej perspektywie decyduje o dobrobycie i dobrostanie 
społeczeństw. A zatem inwestycje w badania naukowe w krajach 
wysoko rozwiniętych stanowią priorytet.

Fot. 1. Grupa badawcza prof. Marka w Małopolskim Centrum Biotechnologii  przy rezonansie 3 T Magnetom Skyra firmy Siemens, fot. Paweł Kania

Rozmawiał 
Piotr Wawrzyńczyk
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Diagnostyka na MAX’a
nowe systemy RTG w ofercie Siemens

Firma Siemens wprowadziła na rynek nową serię systemów 
RTG o wspólnej nazwie MAX. W wyjątkowy sposób połączo-
no w nich wszystkie elementy i funkcje aparatu, po to by dać 
użytkownikowi jeszcze lepszą jakość obrazowania i skutecz-
ność w  diagnozowaniu. Na rynku dostępne są już systemy 
Ysio MAX oraz Luminos dRF MAX, a niemiecki producent za-
pewnia, że w niedługiej przyszłości pojawią się kolejne. 

Co właściwie oznacza nazwa MAX? To skrót od Multiple Ad-
vances in X-ray. Firma Siemens bowiem, przy tworzeniu no-
wych urządzeń, dążyła do osiągnięcia najlepszej jakości nie 
poprzez jedną czy dwie nowe funkcjonalności, lecz przez 
uzyskanie zwielokrotnionego efektu wynikającego z ich inte-
gracji. Zatem MAX to więcej niż pojedyncze elementy, które 
wspomagają pracę. To wiele funkcjonalności współpracują-
cych ze sobą dla jak najlepszych efektów pracy. Systemy z ro-
dziny MAX umożliwiają wykonanie zdjęć jak najlepszej jakości 
w jak najkrótszym czasie. Podgląd obrazu może być dostępny 
już po dwóch sekundach, a gotowe zdjęcie po upływie zaled-
wie pięciu sekund od ekspozycji! 

Funkcjonalności systemów z rodziny MAX podzielono na dwie 
główne grupy MAX Detection oraz MAX Asistance. Pierwsza 
z  nich to funkcje zapewniające niezrównaną i doskonałą ja-
kość obrazowania dzięki zastosowaniu, przez firmę Siemens, 
nowych jeszcze lepszych detektorów MAX wi-D oraz MAX 
Mini. Te bezprzewodowe detektory można z łatwością współ-
dzielić pomiędzy poszczególnymi systemami, pozwala to 
na znaczne zmniejszenie kosztów przy rozbudowie pracow-
ni o  kolejny system. Detektor MAX wi-D posiada wymiary 
35x43 cm oraz zaledwie 19 mm grubości. Dodatkowo wypo-
sażony jest w uchwyt, który w połączeniu z jego niską wagą 
(3 kg) pozwala na bezproblemowe przenoszenie. Z kolei de-
tektor MAX Mini o jeszcze mniejszych wymiarach 24x30 cm 
i wadze zaledwie 1.6 kg, zapewnia niespotykaną dotąd, wygo-
dę w użytkowaniu. Grupa funcji MAX Asistance to coś więcej 
niż tylko ułatwienie obsługi systemu, to również funkcjonal-
ności, które wspierają i chronią użytkownika oraz pacjenta, 
a także pozwalają na skrócenie czasu badania do minimum.

Pierwszy system z rodziny MAX to nowa wersja topowe-
go modelu firmy Siemens na zawieszeniu sufitowym - Ysio 
MAX. W porównaniu do swojego poprzednika system został 
wyposażony o wspomniane wcześniej, wyjątkowe detektory 
MAX wi-D oraz MAX mini. Oprócz tego zyskał również funkcje  
MAXalign, MAXtouch, opcjonalnie SmartOrtho oraz Aim FAST. 
MAXalign to unikalna funkcja, która dba o zachowanie kąta 
prostego pomiędzy lampą, a detektorem. W przypadkach, 

w których konieczne jest wykonywanie ekspozycji poza sto-
łem aparatu (np. na wózku inwalidzkim, lub łóżku szpitalnym) 
i technikowi ciężko jest określić dokładne położenie detekto-
ra względem lampy, system wskaże dokładną wartość kąta. 
Funkcja MAXalign umożliwia skorygowanie pozycji lampy 
lub detektora i pozwala na wykonanie zdjęcia o doskonałej 
jakości już przy pierwszej ekspozycji. Funkcja MAXtouch wy-
jątkowo wpływa na poprawę komfortu pracy dzięki intuicyj-
nemu kolorowemu ekranowi dotykowemu. Podczas obraca-
nia lampy informacje wyświetlane na tym ekranie również są 
obracane, co ułatwia ich odczytanie. Funkcja SmartOrtho to 
szybsze i łatwiejsze obrazowanie kości długich. Urządzenie 
zapewnia zautomatyzowaną procedurę pełnego obrazowa-
nia nóg lub kręgosłupa. System wykonuje do czterech ekspo-
zycji zaznaczonego obszaru, a następnie składa z nich jeden 
obraz panoramiczny. Ysio MAX może być również wyposażo-
ny w najnowszy, unikatowy system automatyzacji - Aim FAST. 
Konstrukcja systemu pozwala na jednoczesne wykonywanie 
ruchów we wszystkich płaszczyznach, co znacznie skraca czas 
przemieszczania się lampy. Ponadto ruchy systemu można 
dostosować do konkretnej pracowni tak, by w trakcie prze-
mieszczania omijał on wszystkie stałe przeszkody (meble, 
inne urządzenia, itp.). 

Drugi system z linii MAX - telekomando Luminos dRF MAX 
dedykowany jest do radiografii oraz fluoroskopii. System ten 
daje możliwość skonfigurowania z detektorami MAX wi-D 
oraz MAX mini, dzięki czemu możliwe jest wygodne wyko-
nywanie wolnych ekspozycji. Fluoroskopia wykonywana jest 
na detektorze o wymiarach 43x43 cm, zapewnia to bardzo 
duże pole widzenia. W porównaniu do standardowych urzą-
dzeń opartych na wzmacniaczu o przekątnej 33 cm jest ono 
nawet 116% większe! System Luminos dRF MAX wyposażony 
jest w stół typu telekomando, który można obniżyć do 50 lub 
48 cm nad poziomem podłogi. Znacznie ułatwia to pozycjo-
nowanie pacjenta. Unikatowa budowa systemu zapewnia 
dostęp do pacjenta z każdej strony, a konsola do sterowania 
stołem reaguje tylko na dotyk ludzkich dłoni, dzięki czemu 
gwarantuje bezpieczeństwo, zapobiegając przypadkowemu 
poruszeniu stołem. 

Niemiecki producent dokonał ewolucji swoich topowych 
modeli. Zmiana ta pozwoliła na osiągnięcie niespotykanej 
dotąd jakości, wygody obsługi, szybkości i standardu bezpie-
czeństwa, które wpływają na komfort zarówno pacjentów jak 
i operatorów. Innowacyjne rozwiązania wprowadzone w sys-
temach z grupy MAX dowodzą, iż firma Siemens jest eksper-
tem w tworzeniu najlepszych rozwiązań dla swoich klientów.
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Jeden z pierwszych ESWL w Polsce
doświadczenie z użytkowania

Jednym z pierwszych aparatów do pozaustrojowej lito-
trypsji kamicy w Polsce był aparat Breakstone produkcji 
Medispec – poprzednik aparatów Econolith 2000 i Econo-
lith 3000. Został on zakupiony w listopadzie 1990r. Był to 
czwarty aparat do kruszenia kamieni w Polsce i jedyny po 
wschodniej stronie Wisły. Należy zaznaczyć, że dwa pierw-
sze aparaty w Katowicach i Warszawie uruchomiono w 1988 
roku, czyli jedynie dwa lata wcześniej.

Inicjatorem zakupu był ówczesny dyrektor Wydziału Zdro-
wia dr Tadeusz Marciniak przy wsparciu doktora Szczekali. 
Zakupiono też kompletny sprzęt endoskopowy. Dr Sadow-
ski wraz z doktorem Jośko w ramach wzbogacenia doświad-
czenia wyjechali na szkolenie do dwóch ośrodków urolo-
gicznych w Holandii. 

20 marca 1991r. dokonano pierwszego w historii szpitala 
Wojewódzkiego w Lublinie, pozaustrojowego kruszenia ka-
mienia w nerce u chorego. Aparat służył wiele lat a w 2000 
roku został wymieniony na Econolith 2000. Do końca 2012r. 
przeprowadzono zabieg u prawie 11 tysięcy pacjentów! 
Kwalifikacje pacjentów przez okres dwudziestu kilku lat ule-
gły pewnym zmianom. W przeszłości do zabiegów kwalifi-
kowani byli pacjenci z praktycznie każdą wielkością złogu 
w nerce oraz moczowodzie. Obecnie do zabiegu na nerce 
kieruje się pacjentów z kamicą od 6 do 20 mm. 

To co się nie zmieniło to wysoka skuteczność zabiegów: 
w górnym odcinku moczowodu to ok. 70% a w przypadku 
nerki aż 90 do 95%. Od rozpoczęcia zabiegów litotrypsji 
zmodyfikowany został zakres standardowych badań wyko-
nywanych przed zabiegiem. Kiedyś była to głównie urogra-
fia, która obecnie w większości zastępowana jest badaniami 

USG, przeglądowymi zdjęciami jamy brzusznej i sporadycz-
nie badaniami TK. W przeszłości przed zabiegiem stosowa-
no znieczulenie zewnątrzoponowe. Obecnie stosuje się kro-
plówkę przeciwbólowo-rozkurczową oraz ketonal w trakcie 
zabiegu. 

Po przeprowadzonych zabiegach prosiliśmy pacjentów 
o wypełnienie krótkiej ankiety. Wynika z niej, że u 90% pa-
cjentów zabieg przebiegał z niewielką bolesnością. Taki sam 
procent pacjentów ocenia samopoczucie po zabiegu jako 
dobre i bardzo dobre. 95% pacjentów mając wybór ESWL 
lub zabieg operacyjny wybrałoby ESWL. Aż 98%  pacjen-
tów poleciłoby zabieg innym chorym na kamicę. 

Niektórzy z lekarzy wieszczą szybki zmierzch ery ESWL. Co-
raz doskonalsza technologia endoskopii faktycznie spowo-
dowała pewne zmniejszenie ilości wykonanych procedur 
litotrypsji pozaustrojowej. Naszym zdaniem jednak są to za-
biegi w dalszym ciągu potrzebne, doskonale uzupełniające 
leczenie kamicy przez URS’y czy PCNL’e. Wieszczenie więc 
rychłej śmierci króla ESWL’a wydaje się przedwczesne.

lek. med
Mirosław Jośko
Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Lublinie

Fot. 1. Nieustanna troska o Pacjenta, Oddział Urologii i Onkologii Urolo-
gicznej z Pododdziałem ESWL

Fot. 3. Złogi po ESWL - wydalone przez Pacjenta

Fot. 2. Zdjęcie rentgenowskie miednicy z widocznymi kamieniami po 
ESWL „kamienna droga”
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Zmiana warty, 
czyli Windows XP odchodzi do lamusa

8 kwietnia 2014 roku. Z pozoru niczym niewyróżniający się, 
kolejny dzień wiosny. Słońce wstało zgodnie z planem oraz 
zaszło jak zapisano w kalendarzu. Sklepy otwarto i zamknię-
to o czasie, a stacje telewizyjne wyemitowały kolejne odcinki 
swoich flagowych telenowel. Czy jednak na pewno nic się 
nie zmieniło? Ci, którym tematyka nowoczesnych technolo-
gii jest bliska i używają komputera do celów bardziej wyra-
finowanych niż pasjans czy saper, być może wiedzą, co wy-
darzyło się 8 kwietnia... Tego dnia skończyła się pewna era...

Tak drodzy Państwo, firma Microsoft ogłosiła, że tego dnia 
kończy swoje prace rozwojowe i wsparcie dla systemu ope-
racyjnego Windows XP. Któż z nas go nie zna. Jego obec-
ność na rynku zbiegła się w czasie z ogromną popularyzacją 
komputerów, które tuż po roku 2000 stały się bardziej do-
stępne dla przeciętnych użytkowników. Jak głosiło popular-
ne wówczas hasło - Komputery pod strzechy! Dzięki temu, 
oraz dzięki legendarnej już stabilności (notabene docenio-
nej dopiero po zmianie na jeden z nowszych systemów)  
Windows XP zyskał ogromną popularność. Najlepiej świad-
czą o  tym statystyki, według których w chwili obecnej aż 
w 25% komputerów zainstalowano system Windows XP! Bio-
rąc pod uwagę, że XP został zastąpiony przez Vistę, 7 i naj-
nowsze dziecko Microsoftu czyli kafelkową „Ósemkę”, jest to 
wynik co najmniej imponujący.

No więc koniec wsparcia. Co to oznacza dla nas - użytkow-
ników? Specjaliści z całego świata wyjaśniają i zarazem stra-
szą mroczną wizją komputerów całkowicie pozbawionych 
ochrony, systemów z coraz większą ilością siejących spusto-
szenie wirusów. W konsekwencji nawet umiarkowanie zdol-
ny haker ze smartfonem w ręce bez problemu dobierze się 
do naszych osobistych danych. Pal licho zdjęcia z  wakacji, 
ale dostęp do banku online to już problem większego kali-
bru. Jeszcze inni twierdzą, że nasze komputery zostaną za-
atakowane przez żarłoczne wirusy, które uniemożliwią nam 
pracę, skasują dane, lub w najlepszym wypadku, zmienią ta-
petę na cenzuralną inaczej. Są też tacy, którzy problem baga-
telizują, wierząc w już zaimplementowane zabezpieczenia. 
Jak będzie w rzeczywistości, czas pokaże. 

Wymienione zagrożenia będą dotyczyły przede wszystkim 
systemów podłączonych do Internetu. Czy jednak oznacza 
to, że komputery niepołączone z siecią nie odczują emery-
tury systemu XP? Teoretycznie tak, tylko kto w obecnych 
czasach korzysta z komputera nie podłączając go do Inter-
netu? Otóż jesteście to Wy, drodzy użytkownicy sprzętu me-
dycznego wyposażonego w komputery i stacje robocze. Czy 
w takim razie nie powinniście mieć żadnych powodów do 
zmartwień?

Postanowiliśmy zapytać o to naszego wieloletniego Part-
nera, firmę FotoFinder, producenta światowej klasy wide-
odermatoskopów. W przeszłości ich urządzenia oparte były 
na systemie Windows XP. Czy w związku z tym użytkownicy 
w Polsce powinni coś zmienić w swoich urządzeniach? Luise 
Kollreider (przedstawiciel firmy FotoFinder) uspokaja, iż fir-
ma zrezygnowała z dalszego wykorzystywania systemu Win-
dows XP nie tylko ze względów bezpieczeństwa (mówimy 
w końcu o bazie danych pacjentów), ale także ze względu 
na to, że coraz trudniej zapewnić wsparcie techniczne tak 
wiekowym komputerom. W sytuacji kiedy zawodzi jeden 
z komponentów, może zaistnieć problem z wymianą podze-
społów, ze względu na brak dostępu do odpowiednich ste-
rowników. Właśnie z tego powodu od 2009 roku Fotofinder 
nie może wspierać systemów Medicam 400, bowiem brakuje 
dostępnych aktualizacji oprogramowania Dermoscope 3.8 
oraz Dermoscope HD. Luise Kollreider rekomenduje aktuali-
zację wideodermatoskopów Fotofinder do systemów przy-
szłościowych, czyli zawierających najnowszy system opera-
cyjny, oprogramowanie i podzespoły. 

Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na ewentualne pyta-
nia w kwestii zmian systemu operacyjnego.

Fot. 1. Zestawione dwa systemy firmy FotoFInder, po lewej poprzedni 
model, oparty na systemie operacyjnym Windows XP, oraz po prawej 
najnowszy system - dermoscope Vexia
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Federacja zwiększa szanse politycznej i ekonomicznej stabilno-
ści państw. Od czasów dynastii Jagiellonów koncepcja federacji 
państw Europy jest obecna w polskiej myśli politycznej. Inspirowa-
ła Piłsudskiego do tworzenia bloku państw wschodniej Europy za-
bezpieczającego przed agresją sowiecką (1). Znamy dobrze obecne 
dylematy Polski związane z przyszłością strefy euro i Unii Europej-
skiej. Natomiast mało wiemy o działaniach federacyjnych z czasów 
drugiej wojny światowej podjętych przez rządy na uchodźctwie.

Rozmowy, a później negocjacje, polsko-czechosłowackie prowa-
dzone w latach 1939–1942 były zaawansowaną próbą jednoczenia 
fragmentu powojennej Europy (2). Inne kontakty, a było ich wiele, 
nie wyszły poza stadium rozmów sondażowych. Przyniosły jednak 
efekt uboczny. Utrwalił się zwyczaj regularnych spotkań mini-
strów spraw zagranicznych Belgii, Czechosłowacji, Grecji, Holandii,  
Jugosławii, Luksemburga, Norwegii i Polski w siedzibie polskiego 
premiera. Był to zaakceptowany przez Sikorskiego pomysł Józefa 
Retingera. Jak pisze on sam „Do śmierci generała odbyliśmy około 
dwudziestu takich spotkań, których myślą przewodnią było przy-
gotowanie jedności europejskiej” (3).

W styczniu 1942r. nastąpiło nagłe, choć krótkotrwałe, przyspie-
szenie prac nad planami jednoczenia Europy. Wymowa dat jest 
ogromna. 14 stycznia przedstawiciele rządów Czechosłowacji, Gre-
cji, Jugosławii i Polski podpisali w Nowym Jorku wspólną deklara-
cję o utworzeniu Rady Planowania Europy Środkowej i Wschodniej. 
Następnego dnia rządy Grecji i Jugosławii podpisały deklarację 
o Unii Bałkańskiej. W dniu 19 stycznia podpisano układ polsko-
-czechosłowacki, a cztery dni później ogłoszono oficjalny proto-
kół umożliwiający rozszerzenie federacji o inne państwa. W  tym 
kontekście warto dodać, że 11 stycznia rozpoczęto rozmowy z Li-
twinami (4). Przyczyną pośpiechu mógł być splot wydarzeń z po-
przedniego miesiąca: przystąpienie USA do wojny, kontrofensywa 
sowiecka pod Moskwą, a także pakt Sikorski – Stalin.

Ekspertyzę o tytule „East-Central Europe” (5) opublikował w Londy-
nie, w r. 1942, Leon Barański, ówczesny dyrektor Banku Polskiego. 
Ten 16 stronicowy tekst jest dostępny w Bibliotece Jagiellońskiej. 
Autor definiuje Centralno-Wschodnią Europę (CWE) jako obszar 
wsparty o cztery porty: Gdynię-Gdańsk, Triest, Saloniki i Konstancę. 
Warunki niezbędne do ekonomicznej integracji CWE to: po pierw-
sze Regionalna organizacja (konfederacja, federacja) umożliwiająca 
państwom CWE prowadzenie wspólnej polityki gospodarczej, po 
drugie wspólne autonomiczne organy, decydujące o harmonijnym 
rozwoju gospodarczym całego obszaru przy uwzględnieniu po-
trzeb i interesów zjednoczonych państw. Organizacja jako całość 
musi być partnerem w kontaktach z resztą świata lub w kontaktach 
w ramach szerszych międzynarodowych struktur. Państwa CWE 

muszą być politycznie zjednoczone w takim stopniu, aby realizacja 
wymienionych celów była możliwa, co wiąże się ze zmianą obowią-
zującego prawa. 

W czasach nowożytnych los ciężko doświadczył państwa omawia-
nego obszaru: Polskę, Litwę, Czechosłowację, Węgry, Rumunię, Ju-
gosławię, Bułgarię i Grecję – czego przykładem były rozbiory Polski 
oraz turecka, a potem austriacka, dominacja na Bałkanach. Gdy po 
pierwszej wojnie światowej część państw odzyskała niepodległość, 
okazało się, że podobna historia ukształtowała podobne struktury 
ekonomiczno-społeczne. Powstała „chłopska część” Europy zaco-
fana gospodarczo i przeludniona. Rozwój w okresie międzywo-
jennym, choć widoczny, nie wystarczył, dlatego potrzebne będą 
przemiany gospodarcze – zwłaszcza industrializacja. Leon Barański 
podkreśla, że rozwój ekonomiczny, ułatwiony przez komplemen-
tarność surowców naturalnych, stworzy warunki do powstania 
organizacji państw CWE niezależnej od Niemiec i Rosji. Będzie to 
trudne. Antagonizmy narodowościowe są bowiem bardzo silne 
oraz brakuje kraju, który byłby politycznym czy ekonomicznym li-
derem procesu jednoczenia.

Ekspertyza zawiera także wizję ekonomiki CWE. Brak tu miejsca na 
szczegóły, ale warto wyeksponować kilka postulatów.
• Uprzemysłowienie mające zmniejszyć ludność wsi z 70 do 35%.
• Intensyfikacja rolnictwa opartego o kilkunastohektarowe go-

spodarstwa jako bazy su row co wej przemysłu spożyw czego, 
geograficznie zdywersyfikowanego, rozproszonego terytorial-
nie i ukierunkowanego na eksport.

• Rozwój przemysłu ciężkiego w istniejącym już centrum obej-
mującym Śląsk i  Morawy. W perspektywie tworzenie drugie-
go centrum w pobliżu rumuńskich pól naftowych i Żelaznych 
Wrót na Dunaju – można tam zlokalizować hydroelektrownię 
o ogromnej mocy, a rzeka ułatwi transport.

• Połączenie dróg wodnych dorzecza Wisły i Odry z Dunajem po-
przez jego dopływ, Morawę, celem ułatwienia eksportu węgla. 

• Lokalizacja centrów bankowo-finansowych w wymienionych 
wcześniej czterech portach, co jest naturalnym wzmocnieniem 
ich roli jako ośrodków handlu zagra nicznego.

• Modernizacja sieci kolejowej, a zwłaszcza linii Warszawa - Bel-
grad - Saloniki.

Historia pokazała, że to Stalin storpedował usiłowania federacyjne. 
Lecz trud włożonej pracy nie poszedł całkiem na marne. Interperso-
nalne kontakty pozostały. Wykorzystał je Józef Retinger do zorgani-
zowania Kongresu w Hadze (1948), który po wojnie zapoczątkował 
drogę do Unii Europejskiej. A Leon Barański ponownie opracował 
ekspertyzę – tym razem o ekonomicznej integracji zachodniej Eu-
ropy. Ale o tym pisałem już wcześniej na łamach CX News (6).

U źródeł jednoczenia Europy 
– jakże aktualne dzisiaj

prof. dr hab.
Andrzej Barański 
baranski@chemia.uj.edu.pl

Wykaz bibliografii dostępny 
na stronie www.cxnews.pl
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bp Tadeusz Pieronek

Skąd te burze?

Okazuje się, że jeżeli my zapominamy o naturze, to natych-
miast ona sama sprawi, żebyśmy o niej pamiętali. Ostatnio, 
wiosna daje się nam we znaki, wiatrem, deszczami i zimnem, 
a nawet gwałtownymi burzami i niebezpiecznymi ulewami, 
powodującymi podtopienia, niszczącymi pola obsiane już 
zbożem i zasadzonymi jarzynami i warzywami. Wprawdzie 
współczesna nauka pozwala przewidzieć zmiany pogody, 
wcześniej ostrzec przed ich ewentualnymi skutkami, ale 
mimo wszystko, zawsze pozostaje w nich margines ryzyka, 
na które trzeba być gotowym. Wymarzony, przewidywalny 
porządek natury wymyka się spod naszej kontroli. No cóż? 
Pogoda ma swoje grymasy i, jak dotąd, nie udało się jej 
ujarzmić. Siła wyższa!

Ale tegoroczna wiosna przyniosła nam także zachwianie po-
rządku w stosunkach międzyludzkich na niespotykaną ska-
lę. Ten porządek, jeżeli ma prowadzić do pożądanego celu, 
upragnionego przez człowieka dla jego dobra, powinien 
się rządzić zasadami etycznymi, zaszczepionymi człowie-
kowi w  jego sercu i umyśle i odczytywanym przez każde-
go człowieka w jego właściwie ukształtowanym sumieniu. 
Jednostkowe sumienie człowieka jest wartościowe i prawe 
wówczas, kiedy odzwierciedla pierwotne, podstawowe 

i  niezmienne, ponadczasowe normy, gwarantujące osiąga-
nie dobra jednostki w dobru wspólnym. 

Taka sytuacja pozwala zachować spokój sumienia, pokój 
między narodami i uszanować ludzkie prawo, stanowione 
chociażby w umowach międzynarodowych. Od wieków 
obowiązywała zasada pacta sunt servanda – umów należy 
dochowywać. Nie czynią tego tylko ludzie przeżarci ego-
izmem i zapatrzeni w samych siebie. Sumienie zdeprawo-
wane nieopanowaną żądzą władzy zawsze prowadziło do 
kłótni, zdrad i wojen, niosło pogardę i śmierć dla milionów 
istnień ludzkich. 

Naiwne przekonanie, choćby Unii Europejskiej, że dobrobyt 
materialny zapewni ludziom pokój na ziemi, prysnęło jak 
bańka mydlana, kiedy jednemu z wyimaginowanych książąt 
tego świata, zachciało się cudzej własności. Czy tego też nie 
dało się przewidzieć? Widać i polityka ma swoje grymasy, 
ale ślepota w tej dziedzinie kosztuje zbyt wiele, bo sieje 
większe spustoszenie niż tornado czy huragan i to wśród 
ludzi. 

Kraków, dnia 19 maja 2014r.

Krzysztof Piasecki

Kolejki do lekarza

Są stwierdzenia, które powtarza się latami. „Co cię nie zabije 
to cię wzmocni” – muszę przyznać, że stwierdzenie to jest 
dość ryzykowne. Wyobraźmy sobie komara, którego nam się 
nie udało zabić – a przecież jest to możliwe - po kilku pró-
bach zgładzenia go – już jest nie do zabicia. Albo „Jak nie 
możesz wroga pokonać to się do niego przyłącz” – to chyba 
Rosji się spodobało, bo przecież nie Ukrainie. Inne mówi: „jak 
się nie ma co się lubi to się lubi co się ma” a jeszcze inne „jeśli 
czegoś nie możesz zmienić zaakceptuj”. Ano właśnie.

Kolejnemu ministrowi zdrowia nie udaje się skrócić kolejek 
do lekarzy. Oczywiście można go odwołać i powołać następ-
nego. Jemu też się nie uda. Zrozummy wreszcie! Nie da się 
skrócić kolejek do lekarzy. Trzeba więc do sprawy zabrać 
się inaczej. Zaakceptować kolejki i czerpać z tego korzyści. 
Nie myślę tu o akwizytorach proponujących czekającym pa-
cjentom catering lekarstw, choć i to można przedyskutować. 
Ani o agentach firm ubezpieczeniowych, którzy zamiast wy-
dzwaniać do zdrowych zajęli by się chorymi. 

Myślę o zastosowaniu elektroniki. O czym rozmawiają pa-
cjenci w poczekalni? O swoich chorobach. Długo i wyczer-
pująco. O lekarstwach, które zażywają i o ich nieskuteczno-
ści. Trzeba to nagrywać lub transmitować bezpośrednio do 
pokoju lekarza. Pacjent wchodzący w końcu do gabinetu nic 
już nie musi mówić. Lekarz wie wszystko. Jak to wzmaga za-
ufanie do medycyny! Pacjent wchodząc słyszy tylko od leka-
rza: „znam pański przypadek, proszę oto recepta i żegnam”. 
Lekarz nie musi już wysłuchiwać nudnej historii choroby. 
Wszystko wie, czasem nawet o rodzinie pacjenta jeśli kolejka 
w poczekalni jest wystarczająco długa. Cud! 

Jest tylko jedna przeszkoda. W wyniku takiego działania wi-
zyta u lekarza trwała by niewiarygodnie krótko a to mogłoby 
spowodować skrócenie kolejek. A do tego nie możemy do-
puścić, bo nasz pomysł nie będzie miał racji bytu. Więc niech 
będzie po staremu. To na pewno się uda. 
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WOC 2014

こにちわ (konichiwa – dzień dobry)
Za nami kolejna edycja World Ophthalmic Congress! Tym razem 
targi odbyły się w stolicy kraju kwitnącej wiśni i to dokładnie 
w okresie sakury. O ile kwitnięcie wiśni jest faktycznie zjawisko-
we to japońska kultura tak całkowicie odbiega od europejskich 
realiów, że aż trudno w to uwierzyć. 

Proszę sobie wyobrazić, że średnio dziennie byłem przepraszany 
100-150 razy, absolutnie za wszystko. Spotykaliśmy ludzi, którzy 
uprzejmie zwracali nam uwagę, że na naszej drodze znajduje się 
nierówność, za co przepraszają i jednocześnie proszą abyśmy 
uważali. Czy wyobrażacie sobie w Polsce sytuację, w której bu-
dowlaniec, każdego napotkanego przechodnia obdarza ciepłym 
uśmiechem i uprzejmie się zwraca „najmocniej Państwa przepra-
szam, ale właśnie remontujemy chodnik, czy byli by Państwo tak 
uprzejmi i skorzystali z drugiej strony ulicy, raz jeszcze przepra-
szam za te niedogodności i życzę Państwu miłego dnia, dziękuję 
za zrozumienie, do widzenia”- ABSTRAKCJA, ale nie w Japonii, tam 
to zwykła codzienność. Innym ciekawym do opisania zjawiskiem 
są pociągi, a zwłaszcza ich punktualność. Proszę sobie wyobrazić 
podróż koleją z Fukushimy do Hiroshimy, pierwszy pociąg odjeż-
dża o 7:38, po drodze jest 7 przesiadek i rozkładowo koniec po-
dróży o 10:17, to tak właśnie jest, nie minutę wcześniej, nie minutę 
później – magia. Powiedzenie, że coś chodzi jak w szwajcarskim 
zegarku powinno się zmienić na: chodzi jak japońska kolej. 

Mógłbym tak zapisać cały numer tego CX News’a a i pewnie jesz-
cze kilka kolejnych, innymi słowy gorąco Państwa zachęcam do 
podróży na daleki wschód aby przeżyć kulturowe zderzenie. 

Na zakończenie chciałbym jeszcze wspomnieć, że targi WOC od-
były się w znanym budynku Tokyo International Forum projektu 
samego Rafaela Vinoly. Japońska edycja kongresu była licznie 
reprezentowana przez polskie audytorium, według organizato-
rów zarejestrowało się ponad 150 lekarzy znad Wisły. Produkty  
Consultronix odwiedzający mogli podziwiać na wspólnym sto-
isku z marką Grand Seiko. 
Do zobaczenia za dwa lata w Meksyku!
ありがと ごさいます さいおなら

Fot. 1. Pracownik Consultronix w towarzystwie hostess ubranych w tra-
dycyjne japońskie kimono na stoisku firmy Inami

Międzynarodowe
Targi Medyczne

Tematyka wystawy:
 ■ Sprzęt medyczny
 ■ Materiały jednorazowego użytku
 ■ Meble i wyposażenie medyczne
 ■ Wyposażenie bloku operacyjnego
 ■ E-medycyna

wihehospital.pl

Jesteś lekarzem? Zarządzasz placówką medyczną?  
Wybierz interesującą Cię konferencję:
 ■ II edycja forum „Optymalizacja kosztów działalności leczniczej”
 ■ IV ogólnopolskie warsztaty z okazji Światowego Dnia Radiologii
 ■ Konferencja „Racjonalizacja wydatków na inwestycje w podmiotach leczniczych”
 ■ Konferencja „Nowoczesne techniki w anestezjologii i intensywnej terapii”

Zarejestruj się online: 
wihehospital.pl/rejestracja-on-line
a otrzymasz drogą mailową kod umożliwiający DARMOWY 
WSTĘP na wystawę.

Przekaż informację współpracownikom
by również mogli wziąć udział w targach!

Warsaw
International
Healthcare
Exhibition

8 –10
października

2014
Expo XXI, Warszawa

W programie również:
Akademia Edukacyjna WIHE – Wyzwania współczesnej transplantologii

Piotr Barański
pbaranski@cxsa.pl
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A mogło być lepiej... oczywiście !!!

Rocznica 25-lecia Okrągłego Stołu, oraz naszego 10-lecia w UE, łą-
czy się z „okrągłą” 27. rocznicą powstania CX. Powstaliśmy na bazie 
reformy gospodarczej zmarłego niedawno ministra Wilczka, prze-
żyliśmy transformacje Balcerowicza i rośliśmy razem z III RP. Było 
bardzo ciekawie, czasem zabawnie, do Polski przyjeżdżali różni 
eksperci - jedni żeby uczyć nas podstaw kapitalizmu, inni żeby tyl-
ko skonsumować środki pomocowe z USA, czy Niemiec. Kto chciał 
ten skorzystał - był to kapitalny czas dla aktywnych, którym chciało 
się „wziąć sprawy w swoje ręce”. Mieliśmy wielkie szczęście w tym 
uczestniczyć i to nigdy się już nie powtórzy. Rynek był całkowicie 
pusty, nie było w Polsce zachodnich korporacji, ani kapitału. Za-
czynaliśmy działalność gospodarczą praktycznie bez wiedzy i pie-
niędzy, byliśmy przyuczającymi się amatorami. Na szczęście rynek 
wybaczał nam większość popełnionych błędów. Był to też czas dla 
różnych kombinatorów - Grobelnych, Bagsików i im podobnych - 
ale jak widać po Amber Gold - również i dzisiaj znajdują się łowcy 
okazji, wierzący w pieniądze spadające z nieba.

Jeśli do tego dodać rewolucję informatyczną, jaka się w tym cza-
sie dokonała... nie było komputerów ani internetu, nikt nie słyszał 
o telefonii komórkowej, a telefon stacjonarny miała co 20. rodzina. 
Na rozmowy międzymiastowe czekało się kilka godzin, a na zagra-
niczne kilka dni!!! W moim przekonaniu, był to okres największych 

politycznych, technologicznych i mentalnych przemian, jakie się 
kiedykolwiek w historii Polski, w tak krótkim okresie,  dokonały. 
Niestety, najsłabiej nam idzie ze zmianami mentalnymi - wciąż 
daje o sobie znać zespół KIM (Komunistyczna Infekcja Mózgowa), 
co prowadzi do kompletnego pomieszania pojęć - program spo-
łeczny ugrupowań prawicowych to socjalizm, zahaczający o ko-
munizm. Dla odmiany ugrupowania lewicowe proponują libera-
lizm gospodarczy, czasem dość radykalny, liderem ugrupowania 
najbardziej antyklerykalnego jest były wydawca prasy katolickiej, a 
do Parlamentu Europejskiego wchodzi gość, który odmawia praw 
wyborczych kobietom - mało tego 25% głosów otrzymał właśnie 
od kobiet!
 
Oczywiście można było wiele rzeczy zrobić lepiej i szybciej, ale 
pamiętajmy, że to gdzie dzisiaj jesteśmy jest rezultatem naszego 
wspólnego wysiłku, 20 lat ciężkiej pracy - naprawdę mamy z cze-
go być dumni! Niestety jest wielu jak ten, co wygrał na loterii 1 mln 
zł i ma pretensje do całego świata - a przede wszystkim do kierow-
nictwa loterii, że to nie 10 mln. Takim malkontentom, chciałem 
przypomnieć dylemat szklanki do połowy napełnionej. Zamiast na-
rzekać, że przez „kogoś” jest tylko połowa - cieszcie się że jest aż tyle, 
myślcie co zrobić, żeby było więcej i nie marnujcie życia na wieczne 
utyskiwanie i szukanie winnych wszędzie tylko nie u siebie.

Rowerzysta na piątkę

Jak podaje connexionfrance.com, francuski minister transportu ogło-
sił dziś program zmian, którego celem jest zachęcenie pracowników 
firm, by z samochodów i środków transportu publicznego przesiedli 
się na rowery. Co, jak przewiduje minister, w przyszłości może dopro-
wadzić do zmniejszenia wydatków państwa na ochronę zdrowia 
oraz stworzenie nowych miejsc pracy.1 Podobne programy wprowa-
dzono w Belgii, Holandii, Danii i Niemczech.
 
Nie czekając na decyzję polskiego rządu firma Consultronix już 
wiosną tego roku zainicjowała akcję „Rowerzysta na piątkę”. Pra-
cownicy CX za każdy przyjazd do pracy rowerem otrzymują od 
firmy 5 zł. Inicjatywa ma na celu nie tylko poprawę środowiska 
w którym żyjemy, ale także promocję zdrowego i aktywnego try-
bu życia. 
 
Akcja została przyjęta bardzo serdecznie. Część osób już przesiadła 
się na rowery, a niektórzy postanowili nawet zakupić nowe dwa 
kółka. Otrzymaliśmy również wiele gratulacji od stowarzyszeń ro-
werowych, kontrahentów i ludzi zupełnie obcych. Patronem akcji 
został Prezes Krzysztof Smolarski - również aktywny rowerzysta.

Wykaz bibliografii dostępny 
na stronie www.cxnews.plFot. 1. Pracownicy CX na wyjeździe firmowym w Łączkach

Grzegorz Bronicki
gbronicki@cxsa.pl
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Litery z oznaczonych na pomarańczowo pól stanowią rozwiązanie krzy-
żówki. Rozwiązania należy przesyłać mailowo, na adres: redakcja@cxnews.
pl, lub umieszczać na stronie www.facebook.com/CXNews. Trzy osoby, które 
jako pierwsze prześlą poprawne rozwiązanie krzyżówki otrzymają nagrody 
marki Bjorn Borg, które ufundowała firma Focus Fashion. Natomiast wszy-
scy czytelnicy CX News otrzymują rabat 10% na hasło: CONSULTRONIX do 
wykorzystania w trakcie realizacji zamówienia na www.sklep.focusfashion.pl. 
Zapraszamy do zabawy! 

Z przyjemnością informujemy, iż zwycięzcami z numeru CX News 1/47/2014 są Panie: Teresa Pohorecka i Hanna Janicka. Zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy!

Krzyżówka
z Focus Fashion
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POZIOMO:
1. potrzebna do przegłosowania; 
5.  szczeniak; 6. zapewnia comie-
sięczną wypłatę; 8. lecznicze ziółko; 
11.  nie tylko pożarami się zajmuje; 
14. z Rotterdamu; 15. spisana na 
marginesie; 16. dobry bridżowy 
kolor; 17. pokrywki spadły na po-
sadzkę; 18. Cichy; 19. na giełdzie 
zastępują forsę; 21. na świeczniku; 
23.  hobby; 26. złóż mu życzenia 
imieninowe 21. kwietnia; 27. manna; 
28. na narzędzia ogrodnicze i inne 
rupiecie; 29. przypisane literatowi.

PIONOWO:
1. kierowanie i dzierżenie; 2. kupu-
jący z tym się liczy; 3. biała dama w 
zamczysku; 4. buraczki z chrzanem; 
6. kardynalski kolor; 7. ważny ząb; 
9. pospolity konsument; 10. gra i nie 
potrzebuje pianisty; 11. szumi na 
gór szczycie obok jodły; 12. Polański; 
13.  kwaśna zupa, specjalność kuch-
ni polskiej; 20. z kwiatami do niej 
15. grudnia; 22. kowalski uchwyt; 
24. dwadzieścia jeden; 25. ryzyko w 
bridżu  

4

11

52 3 4 6 7 8 9 10 10 11 12

3 65 7 8 9

12 13 14

1 2

10 15 16 17 18 19 20



KULTURA I NAUKA 25

www.cxnews.pl

Zbigniew Mazgaj
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Wielce Szanowni Państwo!
Zauważyliście zapewne, że fizycy, czyli ludzie na ogół mądrzy, swo-
je teorie wszystkiego nader chętnie rozpinają na N-wymiarach? 
Przyznaję, skusiłem się! Nie mając wszakże ambicji ujęcia natury 
wszechrzeczy w jednym równaniu, postanowiłem przyjrzeć się 
pewnej znanej historii i przebijać się przez kolejne jej warstwy aż 
do sedna. Zaczyna się ona tak: „A gdy chłopcy urośli, Ezaw stał się 
zręcznym myśliwym, żyjącym w polu, Jakub zaś był człowiekiem spo-
kojnym, mieszkającym w namiocie.”1

Tak, tak! To jedna z najbarwniejszych opowieści biblijnych. Jest 
tu wszystko: kanty i oszustwa, miłość i nienawiść, ucieczki i po-
ścigi, zdrady i przebaczenie. Ba, jest nawet archetyp szalonego 
naukowca! Toż w hodowli rogacizny Jakub odniósł, na niwie ge-
netyki stosowanej, sukces tak doskonały, że prawa Mendla2 winny 
nosić jego imię. Zaś łażący wte i wewte po drabinie aniołowie są 
dla wyznawców von Dänikena3, udokumentowanym dowodem 
wizyty Obcych. Uwzględniwszy ponadto oczywistą zagwozdkę 
natury etycznej (czemu mianowicie Pan nieustannie błogosławił 
miglancowi i oszustowi?) musicie przyznać, że mamy za sobą kil-
ka den, nawet się nie rozkręciwszy. Nie o tym wszak chcę pisać. 
W tej historii majaczy dno dużo głębsze, odległe echo jednego 
z najważniejszych wydarzeń w dziejach – rewolucji neolitycznej4. 
Cóż może lepiej oddać zachodzące wówczas zmiany niż konflikt 
bliźniaków: myśliwego - lekkoducha, który za miskę zupy zrzeka się 
pierworództwa na rzecz statecznego, miłującego pokój pasterza? 
Nie dajcie się jednak zwieść, Ezaw nie był półgłówkiem! To typowy 
przedstawiciel odchodzącej formacji, dla którego myśl o posiada-
niu na własność ziemi, czy zwierząt była abstrakcyjną niedorzecz-
nością, zaś dojenie kóz - odrażające. Natomiast dla Jakuba i jemu 
podobnych, własność była warunkiem przetrwania. A historię, jak 
zwykle, napisali zwycięzcy. 

No to drążymy! Osią zachodzących wówczas zmian była woda. 
Tak, woda! Potrzebna zwierzętom i uprawom w ilościach dotąd 
niewyobrażalnych, co oznaczało konieczność budowania infra-
struktury: studni, kanałów, grobli, tam, cystern. Skala przedsię-
wzięcia znacznie przekraczała możliwości pojedynczej rodziny czy 
klanu, niezbędna stała się długotrwała współpraca większych grup. 
O tym, jak trudno jest cokolwiek zbudować w wodzie wie każdy, 
kto bawił się w piasku na plaży. A czy wiecie, że spadek kanału po-
winien wynosić około 2O na całej długości, w przeciwnym wypadku 
zmienia się on w zatęchłe bajoro, lub rwącą rzekę podmywającą 
brzegi? Prawidłowe jego poprowadzenie wymagało wykonania 
starannych pomiarów, szczegółowego wytyczenia trasy i ciągłego 
nadzoru w trakcie budowy. Zaowocowało to rozwojem metod za-
rządzania projektami, podziałem zadań i specjalizacją, oraz ukształ-
towaniem się złożonych struktur społecznych. Przy okazji musiała 
rozwinąć się inżynieria, matematyka, geometria, no i rzecz jasna 
astronomia, bo rolnikom niezbędny był kalendarz, by wiedzieć kie-
dy siać. A wszystko po to, aby zgromadzić nadwyżki żywności na 

ciężkie czasy. Oczywiście, tam gdzie są zapasy nie brak amatorów 
darmowej wyżerki. Ludzie zaczęli więc pomieszkiwać blisko siebie 
w łatwych do obrony osadach, które z czasem przekształciły się 
w miasta. Przecież ten, kto umie zbudować groblę, bez problemu 
wzniesie mur.

Brnijmy głębiej. Koncentracja dużej ilości zwierząt, ludzi i ówcze-
snego przemysłu (choćby serowarnie czy garbarnie) na małej prze-
strzeni nieuchronnie prowadziła do bakteryjnego skażenia wód 
powierzchniowych. Mycie się w takiej wodzie, o piciu nie wspomi-
nając, oznaczało pewną chorobę, często śmierć. Skalę problemu 
znakomicie ilustrują ruiny akweduktów rozrzucone po całym tery-
torium Imperium Romanum. A przecież to tylko wierzchołek góry 
lodowej, równie ważne było to, czego turyści zwykle nie oglądają: 
kanały odprowadzające nieczystości. Rzymska Cloaca Maxima 
istnieje od VII w p.n.e. i funkcjonuje do dzisiaj! Ich budowa i utrzy-
manie musiały kosztować fortunę, co świadczy o powadze z jaką 
traktowano problem wody. 

Ale to nie koniec! Ludzie musieli coś wymyślić, zanim nauczyli się 
budować akwedukty. I wymyślili! W basenie Morza Śródziemnego 
rozwinęła się cywilizacja wina wytwarzająca napoje z moszczu 
owoców. Są bezpieczne, bowiem zawierają naturalne antybiotyki, 
zaś po fermentacji zyskują dodatkowy walor bakteriostatyczny. 
Biedniejszym przypadło w udziale sfermentowane zboże, czyli 
piwo. Jego przygotowanie wymaga długotrwałego ogrzewania 
brzeczki, by skrobia przekształciła się w cukry proste zjadliwe dla 
drożdży, a przy okazji zachodzi pasteryzacja. Dawno, dawno temu 
jakiś głodny tatuś zjadł sfermentowaną kaszkę i tak się zaczęło... 
W każdym razie wykopaliska archeologiczne świadczą, że wszędzie 
wraz z rozwojem rolnictwa pojawiała się produkcja alkoholu na 
masową skalę. Z konieczności pili go wszyscy, od dzieci po starców 
i od świtu do nocy. Na Dalekim Wschodzie z kolei rozkwitła cywi-
lizacja herbaty, której przyrządzenie wymaga wrzątku. I chociaż 
znano tam również wino ryżowe, to alkohol nigdy nie zyskał takiej 
popularności jak na Zachodzie. Kto wie, może dlatego, że w tamtej-
szej populacji częsty jest brak genów odpowiadających za syntezę 
enzymów rozkładających alkohol? Dla nieszczęśników dotkniętych 
tą przypadłością byle bibka oznacza katzenjammer na miarę Muru 
Chińskiego. I może właśnie dlatego poza zwyczajem picia herba-
ty z Dalekiego Wschodu dotarły do Europy palarnie opium? Nota 
bene, w starożytności ośrodkiem jego produkcji był Cypr, skąd je 
masowo eksportowano w naczyniach o niedwuznacznym kształ-
cie makówek… Nie miejcie złudzeń, w Nowym Świecie też nie było 
inaczej. Toż alkohol z kukurydzy, meskalina i koka stanowią nieprze-
mijający wkład rdzennych Amerykanów w nasze dziedzictwo. 

Tak, tak Moiściewy! Trzeba to wreszcie jasno i bez ogródek powie-
dzieć: zręby cywilizacji zbudowano na rauszu i na haju. Może dlate-
go świat bywa taki pokręcony?  

Z.M.

Opowiastka N-denna

Wykaz bibliografii dostępny 
na stronie www.cxnews.pl
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VI edycja Wetlab

w zimowej odsłonie...

Fako/Witrektomia

Zapraszamy 12-13 grudnia 2014 roku do Krakowa
prowadzący fako: prof Anselm Jünemann, prof Robert Rejdak

prowadzący witrektomia: dr n. med. Aleksandra Mikulska-Cholewa, dr n. med. Jacek Szendzielorz
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*Consultronix SA zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu w przypadku braku zgłoszeń minimalnej liczby uczest-
ników

Magdalena Grzesiak
mgrzesiak@cxsa.pl

ProwadzącyTemat szkolenia
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